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Město Židlochovice 
 
číslo jednací :..........……………   V Židlochovicích dne:……………………… 
 
 
 Zastupitelstvo města Židlochovice příslušné podle § 6 odst. 5 písmena c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební 
zákon) za použití § ustanovení 43 odst. 4 a § 55 odst. 2) a 6) stavebního zákona, § 171, 173 
a 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti v platném znění 
 

vydává  
změnu č. VI územního plánu Židlochovice 

 
vydaného zastupitelstvem města Židlochovice dne 4.7.2016 jako opatření obecné povahy 
č.2/2016, účinného od 22.7.2016  a změněného: 

· změnou č. IV, účinnou od 10.7.2020, 
· změnou č. I a č. III, účinnou od 1.1.2021, 
· změnou č. V, účinnou od 23.10.2021 

Změna č.VI ÚP obsahuje textovou i grafickou část. 
 

I.A)  Změna č.VI ÚP mění textovou část ÚP takto: 
 
Vysvětlivky: 
Text, který se změnou doplňuje, je uveden kurzívou, tučně.  
Text, který se změnou ruší, je uveden přeškrtnutým písmem. 
Původní úseky textu jsou citovány v uvozovkách. 
 
1. 
V oddíle (I.) v kapitole I.1, Vymezení zastavěného území se v 1. větě ruší datum 11.3.2021 a 
doplňuje se text: 
28.2.2022: 
 
2. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.1 Urbanistická koncepce v odstavci a) Koncepce 
urbanistického řešení se ve větě začínající textem „Stávající plochy se zástavbou jsou…“ se za 
textem „P7-" ruší text: 13 a nahrazuje se textem: 16 
 
3. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.1 Urbanistická koncepce v odstavci a) Koncepce 
urbanistického řešení se v 1.odstavci za větou začínající textem „Menší plochy přestavby jsou 
vymezeny … „ se za textem: „…pro řešení dopravy v klidu (např. parkování).“ doplňuje věta s 
textem: 
Plocha přestavby P16 je řešena jako část ÚP s prvky regulačního plánu a je v ní vymezeno 
podrobněji využití pozemků.    
 
4. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.1 Urbanistická koncepce v odstavci a) Koncepce 
urbanistického řešení, pododstavci Změny v plochách vyplývající z urbanistického řešení, třetím 
odstavci se za větu začínající textem „Podél ulice Komenského je vymezeno …“  za tečku na 
jejím konci doplňuje text :  
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V ulici Masarykova vedle domu s pečovatelskou službou je vymezena plocha přestavby 
zdravotnického objektu a  jeho nejbližšího okolí směrem do ulice Palackého. Je řešena 
jako část ÚP s prvky regulačního plánu.   
 
5. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.1Urbanistická koncepce v odstavci c) Podmínky a 
požadavky na plošné (funkční) uspořádání a vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
pododstavci Plochy smíšené obytné, se doplňuje jako poslední odrážka s textem: 
- Je vymezena plocha přestavby „smíšené obytné“ ozn. P16 v ulici Masarykova vedle 

domu s pečovatelskou službou na pozemcích zdravotnického objektu a  jeho 
nejbližšího okolí směrem do ulice Palackého. Je řešena jako část ÚP s prvky 
regulačního plánu. 

 
6. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.1Urbanistická koncepce v odstavci d) Podmínky a 
požadavky na prostorové uspořádání, se doplňuje jako poslední odrážka s textem: 
- přestavbová plocha P16 mezi ulicemi Masarykova a Palackého je řešena jako část ÚP 

s prvky regulačního plánu s vymezením polohy staveb bydlení na pozemku 
 
7. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.1Urbanistická koncepce se za odstavec f) Podmínky a 
požadavky na sídelní zeleň, za text poslední odrážky ukončené textem „ … to i přes hlavní 
zastavěné území.“ se doplňuje nový odstavec se textem : 
g) Prvky regulačního plánu 
Plocha P16 je podrobněji regulována s určením podrobného využití  a vymezení pozemků 
v řešené ploše, podrobnými podmínkami umístění staveb a podrobnými podmínkami 
napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,  protože je vymezena jako část 
ÚP s prvky regulačního plánu v plochách smíšeních obytných  So, (So). 
 
8. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.3 Vymezení ploch přestavby se v první větě začínající 
textem „Ke změně stávající zástavby….“ za textem „P15,“  doplňuje text:  
P16  
 
9. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.3 Vymezení ploch přestavby se v první tabulce ve 2. 
řádku v prvním sloupci nadepsaném „označení:“ za text „P4-5“ doplňuje text: 
,P16 
 
10. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.3 Vymezení ploch přestavby se v tabulce uvedené 
pod textem začínajícím „Plochy přestavby jsou vymezeny v těchto … “ doplňuje do oddílu pod 
textem „plochy smíšené obytné:“ nový řádek s textem: 

P16 (So) v bloku zástavby 
Palackého - Masarykova 

-- r) 

 
11. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.3 Vymezení ploch přestavby se v odstavci pod 
nadpisem „Plochám přestavby jsou stanoveny tyto koncepční podmínky pro změny v území:“  
doplňuje poslední bod s textem: 
r) Plocha P16 je vymezena jako část územního plánu s prvky regulačního plánu, které jsou 

vymezeny  na Výkresu části územního plánu s prvky regulačního plánu 1; zástavba v 
ploše je podmíněna odstraněním dvorní části stavby označené na tomto výkrese jako 
část objektu k odstranění a další podmínky pro tuto plochu jsou stanoveny v kap. 1.6.2. 
c) „Přehled ploch s rozdílným způsobem využití včetně stanovených podmínek“ pod  
odstavcem  So, (So)  plochy smíšené obytné jako „Podrobné podmínky pro vymezení a 
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využití pozemků, pro umístění a prostorové řešení staveb včetně urbanistických a 
architektonických podmínek v ploše přestavby P16“; zástavba plochy bude provedena v 
jedné etapě. 

 
12. 
V oddíle (I.) v kapitole I.4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, 
vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich 
využití, v podkapitole I.4.1 Koncepce dopravní infrastruktury, odstavci e) Koncepce dopravy 
v klidu se v pododstavci  Podmínky pro umísťování doplňuje posledí odrážka s textem: 
- Parkování a odstavování vozidel v ploše P16 bude řešeno zejména na pozemcích 

vymezených pro toto využití ve  Výkrese části územního plánu s prvky regulačního 
plánu 1 

 
13. 
V oddíle (I.) v kapitole I.6, podkapitole I.6.1   Členění ploch s rozdílným způsobem využití, se pod 
odstavec uvozený textem : „Uvedené plochy jsou…“ se v závěru podkapitoly doplňuje nový text: 
Plocha P16 je podrobněji regulována s určením podrobného využití  a vymezení pozemků 
v řešené ploše, podrobnými podmínkami umístění staveb a podrobnými podmínkami 
napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,  protože je vymezena jako část 
ÚP s prvky regulačního plánu v plochách smíšeních obytných  So, (So). 
Plocha je podrobněji rozdělena na:  
So-1 pozemky pro bytové domy 
So-2 pozemky pro zdravotnické služby 
So-3 pozemky pro parkování 
So-4 pozemky pro zeleň – zahrada 
So-5 pozemky pro zpevněné plochy pojezdné a zeleň 
So-6 pozemky pro zpevněné plochy pochozí a zeleň 
 
14. 
V oddíle (I.) v kapitole I.6, podkapitole I.6.2  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití s určením hlavního, přípustného, podmíněně přípustného a nepřípustného 
využití těchto ploch (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, 
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona),  
odstavci a) Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití, v pododstavci Funkční 
podmínky využití ploch se za část uvedenou textem „Dále jsou pro plochy s rozdílným způsobem 
využití (ať stávající či s návrhem na změnu) stanoveny tyto další podmínky:“, za text  
„…základních podmínek ochrany krajinného rázu...“  doplňuje text: 
Plocha P16 je vymezena jako část ÚP s prvky regulačního plánu v plochách smíšených 
obytných  So, (So). Jsou vymezeny zejména podmínky podrobného využití a vymezení 
pozemků v řešené ploše, podrobné podmínky umístění staveb a podrobné podmínkami 
napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu – viz Výkres části územního 
plánu s prvky regulačního plánu 1 
 
15. 
V oddíle (I.) v kapitole I.6, podkapitole I.6.2  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití s určením hlavního, přípustného, podmíněně přípustného a nepřípustného 
využití těchto ploch (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, 
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona),  
odstavci a) Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití, v pododstavci Společné 
podmínky způsobu využití ploch:, za text bodu I doplňuje další bod s textem: 
J je-li nějaká plocha či území vymezeno v ÚP jako část územního plánu s prvky 
regulačního plánu, jeho podrobnější  regulace je určena zejména výkresem části územního 
plánu s prvky regulačního plánu 
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16. 
V oddíle (I.) v kapitole I.6, podkapitole I.6.2  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití s určením hlavního, přípustného, podmíněně přípustného a nepřípustného 
využití těchto ploch (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, 
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona),   
odstavci  c) Přehled ploch s rozdílným způsobem využití včetně stanovených podmínek, se 
v posledním řádku v pododstavci So, (So)  plochy smíšené obytné doplňuje za textem: 
„Plochy s navrženou změnou na (So): Z7, Z18, P4-5“ ruší tečka, doplňuje se čárka a za text „ 
Z62“ se doplňuje text: P16. 
 
Části územního plánu s prvky regulačního plánu: P16 
 
Podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové řešení 
staveb včetně urbanistických a architektonických podmínek v ploše přestavby P16 
(grafická část  - viz Výkres části územního plánu s prvky regulačního plánu 1) 
 
Na pozemcích či jejich částech vymezených jako So-1 bytové domy jsou: 
· přípustné: 

- stavby pro bydlení v bytových domech 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- veřejná prostranství a zeleň 

· podmíněně přípustné další stavby a zařízení (např. řemeslné služby jako je kadeřnictví, 
krejčovství, sběrny oprav apod.) a to za podmínky, že: 

- tato svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb ve svém 
okolí 

- nebudou zvyšovat dopravní zátěž v území 
- nesníží kvalitu prostředí vlastního či souvisejícího území (zejména provozem od 

22:00 do 6:00 hodin). 
· nepřípustné jiné způsoby využití než jsou uvedeny výše jako přípustné nebo 

podmíněně přípustné. 
· určena tato prostorová řešení staveb: 

- Je určeno prostorové řešení staveb, které stanovuje stavební hranice, které 
vymezují dvě uzavřené plochy, v nichž lze objekt umístit hlavní stavbu – nadzemní 
objem objektů bytových domů, přičemž venkovní komunikační jádra (schodiště, 
ochozy, výtahy), balkony, lodžie a římsy mohou vymezený rozsah přesahovat, 

- výška staveb, která se stanovuje podrobněji na 2 nadzemní podlaží a 1 podlaží 
ustupující, kdy podzemní podlaží je přípustné pouze na pozemcích ozn. ve Výkrese 
části územního plánu s prvky regulačního plánu 1 jako bd1a na pozemcích  ozn. 
bd2 je nepřípustné 

 
Na pozemcích či jejich částech vymezených jako So-2 zdravotnické služby jsou: 
· přípustné 

- občanské vybavení a služby pro zdravotnictví a se zdravotnictvím související 
- související dopravní a technická infrastruktura 
-  veřejná prostranství a zeleň 

· nepřípustné jiné způsoby využití než jsou uvedeny výše jako přípustné  
· prostorová řešení staveb podrobněji nezpřesněna 
 
Na pozemcích či jejich částech vymezených jako So-3 parkování jsou: 
· přípustné 

- řešení dopravy v klidu, tj. parkoviště, přestřešení pergolami nebo lehkými přístřešky 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- veřejná prostranství a zeleň 

· nepřípustné jiné způsoby využití než jsou uvedeny výše jako přípustné  
· prostorová řešení staveb podrobněji nezpřesněna 
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Na pozemcích či jejich částech vymezených jako So-4 zeleň – zahrada jsou: 
· přípustné 

- zeleň a parkové úpravy 
- altány a  pergoly 
- terénní úpravy 
- technická infrastruktura 

· nepřípustné jiné způsoby využití než jsou uvedeny výše jako přípustné  
 
Na pozemcích či jejich částech vymezených jako So-5 zpevněné plochy pojezdné a zeleň 

jsou: 
· přípustné 

- dopravní obsluha plochy P16 
- technická infrastruktura 
- veřejná prostranství a zeleň 

· nepřípustné jiné způsoby využití než jsou uvedeny výše jako přípustné  
 
Na pozemcích či jejich částech vymezených jako So-6 zpevněné plochy pochozí a zeleň 

jsou: 
· přípustné 

- pěší komunikace 
- technická infrastruktura 
- veřejná prostranství a zeleň 

· nepřípustné jiné způsoby využití než jsou uvedeny výše jako přípustné  
 
17. 
V oddíle (I.) v kapitole I.6, podkapitole I.6.3 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), v odstavci a) Výšková hladina zástavby, pod nadpis „Pro určení výškové 
hladiny zástavby se rozumí, že:“ 
se jako poslední doplňuje odrážka s textem: 
7) Ustupující podlaží je podlaží, které je sice nadzemním podlažím, nezabírá však celou 

plochu podlaží pod sebou, ale maximálně její 2/3 a minimálně 1/3 pak tvoří buď 
střecha nebo terasa. 

 
18. 
V oddíle (I.) v kapitole I.10 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 
grafické části se v první větě začínající textem „Textová část Územního..“ se za slovem 
„obsahuje“ ruší text: 
53 
a doplňuje text: 
59 
dále se za textem „až“ ruší text: 
53 
a doplňuje text: 
59 
dále se za textem „výkresy označené čísly 1 až“ ruší text: 
5 
a doplňuje text: 
6 
 
19. 
V oddíle (I.) v kapitole I.10 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 
grafické části se v tabulce doplňuje poslední řádek s textem: 
6 Výkres části územního plánu s prvky regulačního plánu 1 1 : 500 
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I.B) Změna č.VI ÚP mění grafickou část ÚP takto: 
 
Grafická část Změny č. VI Územního plánu Židlochovice obsahuje 4 výkresy a 2 schémata. Vše 
je zpracováno ve výřezech: 
1.  Změna č. VI - Výkres základního členění území      1:5000 
2.  Změna č. VI - Hlavní výkres         1:5000 
6.  Změna č. VI - Výkres části územního plánu s prvky regulačního plánu 1  1:500 
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II. ODŮVODNĚNÍ 
Odůvodnění změny č. VI územního plánu Židlochovice obsahuje textovou a grafickou část. 
 
 
Obsahuje tedy: 
II.A textovou část odůvodnění – text s vyznačením změn  
II.B textovou část odůvodnění 1 
II.C textovou část odůvodnění 2 – zákonnost pořízení změny, připomínky a námitky 
II.D grafickou část odůvodnění 
 
 
 
Vymezení rozsahu změny č. VI 
 

 
 
 

využití dle platného ÚP: 
- plochy bydlení - venkovské domy ozn. Bv 
- plochy občanského vybavení – zdravotnictví ozn. Oz 
změna č.V: 
- plocha (So) ozn. P16  
 
 
Dále je předmětem změny č. VI  stanovení regulačních prvků v ploše P16. 
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II.A)  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  
- TEXT ÚP ŽIDLOCHOVICE S VYZNAČENÍM 
ZMĚN PROVEDENÝCH ZMĚNOU Č. VI   

  
Jedná se vyznačení navrhovaných  a poté vydaných změn textu opatření obecné povahy textové 
části Územního plánu Židlochovice. Je uváděn z toho důvodu, aby prováděná změna byla jasná a 
přehledná. Na základě tohoto textu s vyznačením změn je možné v procesu pořizování změny 
ÚP jednoznačně doložit, co se v textové části ÚP mění oproti předchozímu právnímu stavu.  
Změny textu, které jsou změnou prováděny, jsou zde promítnuty tak, že to, co se změnou přidává 
je vyznačeno červeně a tučně,, co se změnou ruší, je červeně  - přeškrtnutým písmem. 
 
 

Ú Z E M N Í   P L Á N   Ž I D L O C H O V I C E. 
 
 
 
 

I. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 
I.1 Vymezení zastavěného území 
Jsou vymezena tato zastavěná území k 11.3.2021 28.2.2022: 
- hlavní zastavěné území v západní části řešeného území podél obou břehů Svratky, 
- zastavěné území s čističkou odpadních vod na jihu u Svratky, 
- zastavěné území s provozovnou na jižním konci ul. Komenského, 
- zastavěné území s bažantnicí u silnice na Nosislav, 
- několik zastavěných území v jižní zahrádkářské kolonii Pastviska, 
- zastavěné území v zahrádkářské kolonii Na hrázi, 
- zastavěná území se samostatnými stavbami (vesměs zahradních domků či chatek) v po 

celém řešeném území, zejména v přírodním parku Výhon. 
Hranice zastavěného území jsou vymezeny na výkrese č. 1 a 2 grafické části. 
 
I.2 Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
 
I.2.1 Hlavní zásady koncepce rozvoje území města 
- Město bude nadále plnit úlohu centra v místní sídelní struktuře s převažující funkcí bydlení a 

veřejné vybavenosti (vč. orgánů státní správy s rozšířenou působností). 
- Zástavba města se bude plošně rozvíjet mimo hlavní zastavěné území v zastavitelných 

plochách tam, kde tento rozvoj umožňují vhodné podmínky. 
- Bude zvýšena míra využití hlavního zastavěného území rovnoměrně na obou březích 

Svratky, kde jsou pro tento účel vymezeny zastavitelné plochy a plochy přestavby uvnitř 
hlavního zastavěného území. 

- Zastavitelné plochy jsou vymezeny v návaznosti na současnou uliční síť a síť komunikací, 
kde budou sdílet veřejnou infrastrukturu se stávajícími plochami, popř. bude k nim tato 
rozšířena. 

- Za účelem zlepšení dopravní infrastruktury jsou v hlavním zastavěném území vymezeny 
plochy přestavby pro rozšíření a doplnění komunikací. Mezi zámkem a řekou je vymezena 
plocha přestavby pro dopravní teminál autobusové a drážní veřejné dopravy. 

- Regionální územní systém ekologické stability (ÚSES) vymezený podél řeky Svratky a podél 
západní hranice řešeného území bude doplněn vymezenými prvky lokálního systému 
ekologické stability. 
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I.2.2 Hlavní cíle rozvoje města 
- Umožnit přiměřený rozvoj zástavby města zejména pro bydlení a pro výrobu při maximálním 

využití zastavěného území. 
- Zvýšit standard vybavenosti města veřejnou infrastrukturou. 
- Doplnit územní systém ekologické stability v jeho dosud chybějících částech. 
- Zvýšit protipovodňovou ochranu hlavního zastavěného území a doplnit systém odvádění 

dešťových vod z Výhonu. 
 
I.2.3 Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot města 
- Zachovat historický půdorys zástavby města, neumísťovat zástavbu mimo zastavitelné 

plochy do zcela volné krajiny. 
- Stanovenými podmínkami prostorového uspořádání chránit charakter a strukturu zástavby 

včetně výškové hladiny a zamezit nevhodným dominantám, které by mohly narušit siluetu 
města a reliéf krajiny. 

- Respektovat areál kulturní památky Zámek Židlochovice včetně zámeckého parku a jeho 
okolí, zachovat též historicky hodnotné náměstí Míru a Coufalíkovo náměstí. 

- Nová výstavba nebude konkurovat stávajícím dominantám města (zejména zámku, komínu a 
věži cukrovaru, kostelu, zvonici a mostu přes Svratku). 

- Respektovat ochranu Evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 - Nové hory, 
Židlochovický zámecký park a významných krajinných prvků. 

- V nezastavěném území zvyšovat kulturní a rekreační hodnotu krajiny, zejména ve východní 
části řešeného území v přírodním parku Výhon. 

- Stabilizovat a doplnit krajinnou zeleň pobřežních porostů Svratky a Litavy a doplnit územní 
systém ekologické stability výsadbou zeleně krajinné. 

 
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) Koncepce urbanistického řešení 
Urbanistická koncepce je založena na rozvoji města uvnitř hlavního zastavěného území a na 
změně využití ploch, které přiléhají z vnější strany k hlavnímu zastavěnému území. Cca polovina 
zastavitelných ploch vč. všech ploch přestavby je vymezena v hlavním zastavěném území podél 
stávajících komunikací. Plošný rozvoj zástavby Židlochovic je vymezen též v několika menších 
lokalitách po vnějším obvodu hlavního zastavěného území na severním a zejména na jižním 
okraji města podél silnice a řeky. S ohledem na morfologii a terén území je tento rozvoj vymezen 
v nivě na obou březích Svratky a podél silnice na Nosislav v levobřežní části města. Stávající 
plochy se zástavbou jsou doplněny návrhem zastavitelných ploch označených Z1-13, Z18, Z20-
21, Z23-30, Z32-38, Z40-43, Z46-51, Z53 – Z61, Z63, Z64. Dále návrhem ploch přestavby 
označených P1-2, P4-5, P7-1316. Z ploch přestavby je největší plocha pro dopravní terminál v 
zastavěném území na pravém břehu Svratky. Menší plochy přestavby jsou vymezeny pro 
zkapacitnění (uvolnění) místních komunikací a pro řešení dopravy v klidu (např. parkování). 
Plocha přestavby P16 je řešena jako část ÚP s prvky regulačního plánu a je v ní vymezeno 
podrobněji využití pozemků.   Zastavitelné plochy i plochy přestavby jsou vymezeny v přímé 
návaznosti na plochy stabilizované se stejnou funkcí. Na severním okraji města je na severu 
území v nivě podél toku Litavy vymezena plocha pro územní rezervu označená R2. 
 
Změny v plochách vyplývající z urbanistického řešení 
Na pravém břehu Svratky v severním okraji této části města jsou vymezeny 3 zastavitelné plochy 
bydlení - rodinné domy, 3  zastavitelné plochy smíšené obytné. Uprostřed pravobřežního území 
města je vymezena 1 zastavitelná plocha občanského vybavení - veřejné a 1 větší plocha 
přestavby dopravní infrastruktury - dopravní terminál a 1 plocha přestavby veřejné prostranství - 
veřejná zeleň podél zdi zámku.  
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Na jižním pravobřežním okraji města jsou vymezeny 4 zastavitelné plochy výroby a skladování, 2 
zastavitelné plochy smíšené výrobní a 3 zastavitelné plochy veřejných prostranství – komunikace, 
2 zastavitelné plochy občanského vybavení – sportovní, 1 zastavitelná plocha občanského 
vybavení – sportovní a technické využití a 1 zastavitelná plocha technické infrastruktury – 
inženýrské sítě. 
Na levém břehu Svratky a Litavy v severním okraji města jsou vymezeny 2 zastavitelné plochy - 
rodinné domy 1 zastavitelná plocha bydlení - venkovské domy a 1 plocha přestavby bydlení - 
bytové domy, 1 plocha přestavby plochy veřejných prostranství - komunikace. Na soutoku 
Svratky a Litavy v lokalitě Na hrázi je vymezena 1 zastavitelná plocha plochy občanského 
vybavení - komerčního. Na severním okraji správního území je na levém břehu Litavy vymezena 
plocha veřejných prostranství – komunikace. Uprostřed levobřežního zastavěného území města 
je vymezeno 7 zastavitelných ploch bydlení - rodinné domy, 1 zastavitelná plochy bydlení pro 
venkovské domy a 2 plochy přestavby smíšené obytné pro kombinované využití. Na jižním 
levobřežním okraji města je vymezeno 5 zastavitelných ploch určených pro různé druhy výroby 
podél silnice na Nosislav a 1 zastavitelná plocha dopravní infrastruktury - místní komunikace. 
Podél ulice Komenského je vymezeno 5 ploch přestavby veřejných prostranství - komunikace pro 
rozšíření (uvolnění) dopravního prostoru komunikace a 1 plocha přestavby pro dopravu v klidu 
jako plocha veřejných prostranství – komunikace. V ulici Masarykova vedle domu 
s pečovatelskou službou je vymezena plocha přestavby zdravotnického objektu a  jeho 
nejbližšího okolí směrem do ulice Palackého. Je řešena jako část ÚP s prvky regulačního plánu. 
 
Nejsou vymezeny změny v silniční dopravě. Pro umožnění rozvoje bydlení, výroby a dalších 
funkcí v řešeném území jsou vymezeny 2 zastavitelné plochy dopravní infrastruktury místní na 
severním a jižním okraji města. V návaznosti na stávající uliční systém jsou v obou částech 
města (rozděleného řekou) vymezeny zastavitelné plochy a plochy přestavby veřejných 
prostranství - komunikace. 
Změny v plochách vyplývající z řešení krajiny 
Jsou vymezeny plochy zeleně krajinné určené k založení a doplnění prvků územního systému 
ekologické stability (ÚSES) zejména v nezalesněných částech území, to ve východní části v 
přírodním parku Výhon - v tratích Kyndlířky, Malý výhon, Vinohrádky, Štěrbůvky, Žleby, Zadní 
Hačky, Podsedky, Šibeniční Podsedky, Strže, Prostřední sady, Dolní sady, dále podél Svratky a 
Litavy v tratích Cézavy a Líchy. Jsou vymezeny 4 plochy pro protierozní opatření v severní části 
řešeného území v přírodním parku Výhon a 2 zastavitelné plochy v severní části města pro 
doplnění protipovodňové ochrany zástavby podél toku Litavy a silnice na Blučinu. 
 
b) Koncepce vzájemných vztahů mezi sídly v řešeném území 
- Hlavní zastavěné území města je vymezeno rovnoměrně na obou březích Svratky, kde 

vyplňuje západní polovinu řešeného území (katastrálního území Židlochovice). V řešeném 
území nejsou vymezena jiná sídla či samostatné osady. 

- Je vymezen (navržen) rovnoměrný plošný rozvoj města na obou březích Svratky. 
- Jsou vymezeny prvky územního systému ekologické stability v řešeném území, které 

navazují na prvky ÚSES vymezené na území sousedních obcí. 
 
c) Podmínky a požadavky na plošné (funkční) uspořádání a vymezení ploch s rozdílným 

způsobem využití 
Tam, kde se nemění způsob využití ploch, jsou plochy v grafické části vymezeny jako stávající 
(stabilizované). Tam, kde se územním plánem mění požadovaný způsob využití, jsou vymezeny 
plochy změn (návrh). Plochami změn jsou plochy zastavitelné, plochy přestavby a plochy změn v 
nezastavěném území. Pro stabilizaci jednotlivých druhů ploch s rozdílným způsobem využití 
(funkcí) a pro zajištění jejich změn na plochy požadovaného druhu využití jsou v řešeném území 
vymezeny následující plochy: 
Plochy bydlení 
- Jsou vymezeny stávající plochy „bydlení - rodinné domy“, stávající „plochy bydlení - bytové 

domy“ a stávající plochy „bydlení - venkovské domy“ v hlavním zastavěném území. 
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- Jsou vymezeny zastavitelné plochy „bydlení - rodinné domy“ označené Z1-6, Z8-12 v 
lokalitách na nábřeží, za nábřežím, Líchy, ulice Brněnská, na ulici Palackého, na ulici 
Nerudova a ulici Nad farou. 

- Je vymezena zastavitelná plocha „bydlení - bytové domy“ označená Z4 za nábřežím a plocha 
přestavby „bydlení - obytné domy“ označená P1 na ulici Masarykova. 

- Jsou vymezeny zastavitelné plochy „bydlení - venkovské domy“ označené Z13, Z50-51 v 
lokalitách naproti hřbitova, za ulicí Masarykova a za ulicí Havlíčkova. 

Plochy smíšené obytné 
- Jsou vymezeny stávající plochy „smíšené obytné“ a stávající plochy „smíšené obytné - 

zámek“ v zastavěném území. 
- Jsou vymezeny zastavitelné plochy „smíšené obytné“ označené Z7, Z18 na ulici Kpt. Rubena 

a za Karlovou pekárnou a Z62 na západním okraji zástavby v návaznosti na areál VAS. 
- Je vymezena plocha přestavby „smíšené obytné“ označené P4 na nároží náměstí Míru - 

Komenského. 
- Je vymezena plocha přestavby obsahující plochu „smíšenou obytnou“ označená P5 v lokalitě 

Žerotínovo nábřeží - Strejcův sbor. 
- Je vymezena plocha přestavby „smíšené obytné“ ozn. P16 v ulici Masarykova vedle domu 

s pečovatelskou službou na pozemcích zdravotnického objektu a  jeho nejbližšího okolí 
směrem do ulice Palackého. Je řešena jako část ÚP s prvky regulačního plánu. 

Plochy občanského vybavení 
Město slouží jako centrum občanské vybavenosti a vymezenými plochami jsou stabilizovány 
areály následující veřejné infrastruktury občanského vybavení. 
- Jsou vymezeny stávající plochy „občanského vybavení - veřejné“, stávající plochy 

„občanského vybavení - církevní“, stávající plochy „občanského vybavení - zdravotnictví“, 
stávající plochy „občanského vybavení - hasičské“, stávající plochy „občanského vybavení - 
sportovní“ v hlavním zastavěném území. 

- Je vymezena zastavitelná plocha „občanského vybavení - veřejné“ ozn. Z53 před školou na 
ulici Tyršova. 

- Je vymezena plocha přestavby obsahující plochu „občanského vybavení - hasičské“ 
označená P5 v lokalitě Žerotínovo nábřeží - Strejcův sbor, 

- Je vymezena zastavitelná plocha „občanské vybavení – sportovní“ označená Z56 v 
návaznosti na  stávající sportovní areál a Z58 v jižní části u ČOV. 

- Je vymezena zastavitelná plocha „občanské vybavení – sportovní a technické využití“ 
označená Z57 v rámci stávajícího sportovního areálu. 

- Je vymezena zastavitelná plocha „občanského vybavení - komerční“ označená Z63 v lokalitě 
Na hrázi. 

Plochy výroby a skladování a plochy smíšené výrobní 
- Jsou vymezeny stávající plochy „smíšené výrobní“, stávající plochy „výroby a skladování - 

průmysl a řemesla“, stávající plochy „výroby a skladování - zemědělská výroba“ a stávající 
plochy „výroby a skladování - zahradnictví“ v hlavním zastavěném území. 

- Jsou vymezeny zastavitelné plochy „smíšené výrobní“ označené Z20, Z27, Z60 v lokalitách 
na konci ulice Nádražní a za zahradnictvím. 

- Jsou vymezeny zastavitelné plochy „výroby a skladování - průmysl a řemesla“ označené 
Z23-26, Z28-30, Z59  v lokalitách u dráhy, za stavebninami, na ulici Topolová, před 
zahradnictvím, za drůbežárnou, za bažantnicí a k Nosislavi. 

- Je vymezena plocha územní rezervy „výroby a skladování - průmysl a řemesla“ označená R2 
v lokalitě Cézavy. 

Plochy technické infrastruktury 
- Jsou vymezeny stávající plochy „technické infrastruktury - inženýrské sítě“ a stávající plochy 

„technické infrastruktury - specifické“ v hlavním zastavěném území i mimo zastavěné území 
(např. pro vodojem, čistírnu odpadních vod, regulační stanici plynu, sběrný odpadový dvůr 
apod.). 

- Je vymezena zastavitelná plocha „technické infrastruktury - inženýrské sítě“ - Z55 - pro 
rozšíření stávající plochy v jižní části území. 

Plochy dopravní infrastruktury 
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- Jsou vymezeny stávající plochy „dopravní infrastruktury - drážní“, stávající plochy „dopravní 
infrastruktury - silniční“, stávající plochy „dopravní infrastruktury - garáže“, a stávající plochy 
„dopravní infrastruktury - místní“, to v hlavním zastavěném území i v řešeném území mimo 
zastavěná území. 

- Je vymezena plocha přestavby „dopraní infrastruktury - dopravní terminál“ označená P2 na 
ulici Nádražní pro propojení autobusové a drážní veřejné dopravy. 

- Jsou vymezeny zastavitelné plochy „dopravní infrastruktury - místní“ označené Z32 pro 
propojení ul. Komenského ze silnice na Nosislav a Z48 pro cyklostezku v lokalitě Cézavy. 

Plochy veřejných prostranství 
- Jsou vymezeny stávající plochy „veřejných prostranství - komunikace“, stávající plochy 

„veřejných prostranství - veřejná zeleň“ a stávající plochy „veřejných prostranství - hřbitovy“ v 
hlavním zastavěném území. 

- Jsou vymezeny zastavitelné plochy „veřejných prostranství - komunikace“ označené Z33-38, 
Z40-43, Z49, Z54, Z61, Z64 v lokalitách na Líchy, za sídlištěm, prodloužení ulice Palackého, 
Nad farou, prodloužení ulice Nerudova, před sídlištěm, prodloužení ulice Zámecká, mezi 
nábřežím a ulicí Komenského, propojení konce ulice Malinovského a za ulicí Masarykova, u 
školy a na hranici s k.ú. Blučina na severním okraji řešeného území a v lokalitě Cézavy. 

- Je vymezena plocha přestavby obsahující „veřejná prostranství - komunikace“ označená P5 
v lokalitě nábřeží - Strejcův sbor. 

- Je vymezena plocha přestavby „veřejná prostranství - komunikace“ označená P15 v lokalitě 
mezi nábřežím a ulicí Masarykova. Plocha přestavby P15 rozděluje plochu přestavby P1 na 2 
části. 

- Jsou vymezeny plochy přestavby „veřejných prostranství - komunikace“ označené P7-12 v 
lokalitách na ulici Komenského, na ulici Palackého a na nároží Komenského - Havlíčkova pro 
rozšíření uličních prostorů. 

- Je vymezena plochy přestavby „veřejných prostranství - komunikace“ označená P14 při ul. 
Komenského pro dopravu v klidu 

- Je vymezena zastavitelná plocha „veřejná prostranství - hřbitovy“ označená Z21 v lokalitě 
nad hřbitovem pro rozšíření hřbitova. 

- Je vymezena plocha přestavby „veřejných prostranství - veřejná zeleň“ označená P13 v 
lokalitě na ulici Zámecká. 

- Jsou vymezeny požadované změny na plochy „veřejných prostranství - veřejná zeleň“ 
označené (Pz3-5) v lokalitách na konci ulice Komenského, Líchy a na nábřeží. 

Plochy zeleně 
- Je vymezena stávající plocha „zeleně - zámecký park“ v západní části hlavního zastavěného 

území, jsou vymezeny stávající plochy „zeleně krajinné“ umístěné různě v řešeném území 
(dle grafické části) a jsou vymezeny stávající plochy „zeleně sídelních zahrad“ v hlavním 
zastavěném území, plochy zeleně krajinné u vodního toku. 

- Jsou vymezeny požadované změny (návrhy) na plochy „zeleně krajinné“ označené (Zk1-41) 
zejména pro doplnění územního systému ekologické stability. 

Plochy zemědělské 
- Jsou vymezeny stávající plochy „zemědělské - polní“ a stávající plochy „zemědělské - 

zahrady, sady, louky, vinice“ v nezastavěném území. 
Plochy vodní a vodohospodářské 
- Jsou vymezeny stávající plochy „vodní a vodohospodářské“ a stávající plochy „vodní a 

vodohospodářské - protipovodňová ochrana“ v zastavěném i v nezastavěném území. 
- Jsou vymezeny požadované změny (návrhy) na plochy „vodní a vodohospodářské“ 

označené (W1-4) v lokalitách Nad náplavkou, Štěrbůvky, Prostřední podsedky a Strže. 
- Jsou vymezeny zastavitelné plochy „vodní a vodohospodářské - protipovodňová ochrana“ 

označené Z46-47 u toku Litavy a u silnice II/416 na Blučinu. 
Plochy lesní 
- Jsou vymezeny stávající plochy „lesní“ v nezastavěném území. 
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d) Podmínky a požadavky na prostorové uspořádání 
- Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v čl. I.6.2-3 tak, aby byl v max. možné 

míře respektován charakter stávající zástavby a aby byla zástavba co nejvhodněji 
začleňována do města i krajiny (zejména s ohledem na přírodní park Výhon). 

- Stanovenými podmínkami bude podpořen rozvoj kvalitního obytného prostředí. 
- Stavby umísťované v plochách pro ně určených nebudou podle stanovených podmínek 

narušovat charakter a strukturu okolní zástavby, dominanty města - zejména dominantní 
postavení Zámku Židlochovice, jeho siluetu a siluetu krajiny v řešeném území, podmínkami je 
dále regulována výšková hladina zástavby. 

- V historickém centru města, v okolí kolturních památek a v okolí zámku jsou v čl. I.16 
vymezeny architektonicky a urbanisticky významné stavby či jejich části. 

- přestavbová plocha P16 mezi ulicemi Masarykova a Palackého je řešena jako část ÚP 
s prvky regulačního plánu s vymezením polohy staveb bydlení na pozemku 

 
e) Podmínky a požadavky na uspořádání centra a veřejných prostranství 
Bude zachován půdorys historického jádra města se 3 centrálními prostory, kterými jsou: 
- náměstí Míru s veřejným prostranstvím obestavěným veřejnými budovami a městskými domy 

s dominantou budovy radnice na horním konci náměstí, 
- Coufalíkovo náměstí s veřejnou zelení a dominantou budovy kostela, 
- předprostor zámku s dopravním terminálem, poštou, městským úřadem a dominantním 

postavením zejména budov Zámku Židlochovice. 
Přitom bude dodržena zejména volná (tj. nezastavěná) pohledová osa: radnice - náměstí Míru - 
most přes Svratku - průčelí zámku. 
 
f) Podmínky a požadavky na sídelní zeleň 
- Nebude zasahováno do plochy zeleně zámeckého parku. 
- Požadavkem je nezmenšování podílu vymezených ploch „veřejných prostranství - veřejná 

zeleň“ a „ploch zeleně sídelních zahrad“ v hlavním zastavěném území. 
- Zachovat zahradní charakter města a veřejnou zeleň. 
- Podél obou břehů Svratky a Litavy budou zachovány a doplněny plochy „zeleně krajinné“, 

které budou prostupovat městem v souběhu s vymezenými koridory územního systému 
ekologické stability, to i přes hlavní zastavěné území. 
 

g) Prvky regulačního plánu 
Plocha P16 je podrobněji regulována s určením podrobného využití  a vymezení pozemků 
v řešené ploše, podrobnými podmínkami umístění staveb a podrobnými podmínkami napojení na 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,  protože je vymezena jako část ÚP s prvky 
regulačního plánu v plochách smíšeních obytných  So, (So). 
 
 
I.3.2 Vymezení zastavitelných ploch 
 
Jsou vymezeny následující zastavitelné plochy označené v grafické části Z1-13, Z18, Z20-21, 
Z23-30, Z32-38, Z40-43, Z46-51, Z53-Z62, Z63, Z64, které jsou pro požadovanou změnu 
způsobu využití označené v grafické i textové části zkratkami druhů ploch v závorkách (podle čl. 
I.6.2): 
 

označení: navržená změna způsobu využití na: zkratka navrženého zp. využití: 
Z1-6, Z8-12 plochy bydlení - rodinné domy (Br) 
Z4 plochy bydlení - bytové domy (Bd) 
Z13, Z50-51 plochy bydlení - venkovské domy (Bv) 
Z7, Z18, Z62 plochy smíšené obytné (So) 
Z53 plochy občanského vybavení - veřejné (Ov) 
Z56, Z58 plochy občanského vybavení - sportovní (Os) 
Z57 plochy občanského vybavení – sportovní a technické využití (Ost) 
Z63 plochy občanského vybavení - komerční (Ok) 
Z20, Z27, Z60 plochy smíšené výrobní (Sv) 
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Z23-26, Z28-30, Z59 plochy výroby a skladování - průmysl a řemesla (Vp) 
Z32, Z48 plochy dopravní infrastruktury - místní (Dm) 
Z33-38, Z40-43, Z49  
Z54, Z55, Z61, Z64 plochy veřejných prostranství - komunikace (Pk) 
Z21 plochy veřejných prostranství - hřbitovy (Ph) 
Z46-47 plochy vodní a vodohospodářská - protipovodňová ochrana (Wo) 
Z59 Z55 plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (Ti) 
 

Zastavitelné plochy jsou vymezeny v těchto lokalitách s následujícími podmínkami pro 
rozhodování a koncepčními podmínkami pro požadovanou změnu jejich využití: 
 

 

označení 
plochy: 

zkratka změny 
způsobu 
využití na: 

 
druh a název plochy, lokalita: 

 

podmínky pro 
rozhodování: 

koncepční 
podmínky pro 
změny v území: 

plochy bydlení - rodinné domy: 
Z1 (Br) na nábřeží (severní část) RP a), j) 
Z2 (Br) za nábřežím (severní část) RP a), j) 
Z3 (Br) na nábřeží (jižní část) RP a), j) 
Z5 (Br) v lokalitě Líchy US b), e) 
Z6 (Br) na ulici Brněnská -- -- 
Z8 (Br) na konci ulice Palackého -- b), g), q) 
Z9 (Br) na ulici Nerudova RP -- 
Z10 (Br) za ulicí Nerudova US f) 
Z11 (Br) na konci ulice Nad farou -- g), q) 
Z12 (Br) na ulici Nad farou -- c), f), q) 
plochy bydlení - rodinné a bytové domy: 
Z4 (Br+Bd) za nábřežím (jižní část) RP a), j) 
plochy bydlení - venkovské domy: 
Z13 (Bv) naproti hřbitova -- i), j) 
Z50 (Bv) za ulicí Masarykova -- d), j), q) 
Z51 (Bv) za ulicí Havlíčkova US j) 
plochy smíšené obytné: 
Z7 (So) na ulici Kpt. Rubena RP h) 
Z18 (So) za Karlovou pekárnou -- -- 
Z62 (So) Za areálem VAS -- -- 
plochy občanského vybavení - veřejné: 
Z53 (Ov) u školy na ulici Tyršova -- j), l) 
plochy občanského vybavení - sportovní 
Z56 (Os) v návaznosti na  stávající 

sportovní areál  
-- -- 

Z58 (Os) v jižní části u ČOV -- -- 
plochy občanského vybavení – sportovní a technické využití: 
Z57 (Ost) v rámci  stávajícího 

sportovního areálu 
-- -- 

plochy občanského vybavení - komerční: 
Z63 (Ok) Na hrázi -- w), x) 
plochy smíšené výrobní: 
Z20 (Sv) na konci ulice Nádražní -- -- 
Z27 (Sv) za zahradnictvím -- -- 
Z60 (Sv) v návaznosti na areál 

sběrného dvora 
-- -- 

plochy výroby a skladování - průmysl a řemesla: 
Z23 (Vp) u dráhy -- -- 
Z24 (Vp) za stavebninami -- -- 
Z25 (Vp) na ulici Topolová -- -- 
Z26 (Vp) před zahradnictvím -- -- 
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Z28 (Vp) za drůbežárnou US k) 
Z29 (Vp) za bažantnicí US k) 
Z30 (Vp) k Nosislavi -- k) 
Z59  (Vp) na ulici Topolová -- -- 
plochy dopravní infrastruktury - místní: 
Z32 (Dm) ze silnice na Nosislav US -- 
Z48 (Dm) pro cyklostezku v lokalitě 

Cézavy 
-- ch) 

plochy veřejných prostranství - hřbitovy: 
Z21 (Ph) nad hřbitovem -- -- 
plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě: 
Z55 (Ti) na ulici Topolová -- -- 
plochy veřejných prostranství - komunikace: 
Z33 (Pk) z ulice Brněnská na Líchy -- -- 
Z34 (Pk) za sídlištěm -- -- 
Z35 (Pk) prodloužení ulice Palackého -- -- 
Z36 (Pk) prodloužení ulice Nad farou -- -- 
Z37 (Pk) prodloužení ulice Nerudova US -- 
Z38 (Pk) u prodejny před sídlištěm -- -- 
Z40 (Pk) na konci ulice Zámecká -- l) 
Z41 (Pk) u hřiště -- -- 
Z42 (Pk) mezi nábřežím a ul. 

Komenského 
RP -- 

Z43 (Pk) propojení konce ulice 
Malinovského 

-- -- 

Z49 (Pk) za ulicí Masarykova -- -- 
Z54 (Pk) před školou -- -- 
Z61 (Pk) na hranici s k.ú. Blučina -- -- 
Z64 (Pk) v lokalitě Cézavy, na hranici 

s k.ú. Blučina 
-- y), z) 

plochy vodní a vodohospodářské  - protipovodňová ochrana: 
Z46 (Wo) u Litavy -- -- 
Z47 (Wo) u silnice II/416 na Blučinu -- -- 

 

Zastavitelným plochám jsou stanoveny tyto podmínky pro rozhodování: 
US V plochách Z5, Z10, Z28-29, Z32, Z37, Z51 je rozhodování o změnách v území 

podmíněno zpracováním územní studie. 
RP V plochách Z1-4, Z7, Z9, Z42 je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 

regulačního plánu. 
Zastavitelným plochám se nestanovuje etapizace. 
 

Zastavitelným plochám jsou stanoveny tyto koncepční podmínky pro změny v území: 
a) Změna využití území v plochách Z1-4 je podmíněna výstavbou komunikace v ploše Z42 nebo 

její části podle etapizace navržené územní studií nebo regulačním plánem (kdy jednotlivé 
etapy jsou vázány na určitý úsek komunikace). 

b) Změna území v plochách Z5, Z8 je podmíněna výstavbou komunikací - plocha Z5 je 
podmíněna výstavbou komunikace v ploše Z33 (z ul. Brněnská na Líchy), plocha Z8 je 
podmíněna výstavbou komunikace v ploše Z35 (prodloužení ul. Palackého). 

c) Změna v ploše Z12 je podmíněna posouzením vlivu zástavby na krajinný ráz a prokázáním, 
že nedojte k sesuvu půdy (to ani v jejím okolí). V ploše Z12 je stanovena intenzita zastavění 
do 15%, budou respektovány skutečnosti plynoucí z přítomnosti sousedního lesního 
pozemku. Zástavba v ploše Z12 bude umístěna mimo elektrické vedení 22 kV, popř. bude 
toto vedení přeloženo. 

d) V ploše Z50 budou stavby umísťovány pod patou svahu, zástavba bude svým řešením 
zohledňovat přírodní prostředí navazujícího území s intenzitou zastavění do 35% (vč. 
zpevněných ploch). Změna v ploše Z50 je podmíněna posouzením vlivu na krajinný ráz, 
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prokázáním, že nedojte k sesuvu půdy (to ani v jejím okolí) a zajištěním likvidace dešťových i 
splaškových odpadních vod. 

e) Změna území v ploše Z5 na bydlení je podmíněna přeložením procházejícího venkovního 
elektrického vedením 110 kV a 22 kV. 

f) V částech zastavitelných ploch Z10, Z12 s nadmořskou výškou terénu nad 220 m je 
stanovena podmínka, že v nich nebudou umísťovány objekty vyžadující napojení na veřejný 
vodovod. 

g) Změna území v plochách Z8 a Z11 pro bydlení s nadmořskou výškou terénu nad 220 m je 
podmíněna vybudováním technického opatření (např. zesilovací stanice) pro zabezpečení 
dostatečného tlaku vody. 

h) V ploše Z7 je stanovena podmínka, že umístěné výrobní zařízení nepřekročí svou velikostí 
100 m2. 

ch) Pro změnu území v ploše Z48 na cyklostezku je stanovena podmínka, že nebude navyšován 
terén v ploše a nebudou v ní umisťovány objekty, které by zhoršovaly odtokové poměry 
(např. lavičky, stojany na kola, informační tabule apod.). 

i) Změna území v ploše Z13 je podmíněna prokázáním, že celková hluková zátěž z okolních 
ploch (zejména plochy výroby a skladování a ploch dopravy) nepřekročí přípustné hodnoty 
hygienických limitů pro chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb 
stanovených legislativou na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 
j) Změna území v plochách Z1-4, Z13, Z50-Z51, Z53 je podmíněna prokázáním, že hluková 

zátěž z dopravního provozu silnice nepřekročí přípustné hodnoty hygienických limitů pro 
chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb stanovených legislativou 
na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

k) Plochy výroby ozn. Z28-30 jsou podmíněny dopravním napojením ze silnice II/425 na 
Nosislav (nikoliv z ulice Komenského) a budou obsahovat min. 15% zeleně. 

l) Změna území v plochách Z40, Z53 je podmíněna prokázáním splnění požadavků 
vyplývajících z rozhodnutí o ochranném pásmu kulturních památek. 

q) V plochách Z8, Z11-12, Z50 bude struktura zástavby rozvolněná s volným prostorem mezi 
jednotlivými domy. 

w) Využití plochy Z63 je podmíněno: 
• takovými úpravami území, které umožní  zástavbu této plochy mimo aktivní zónu 

záplavového území 
• změnou úrovně terénu v ploše pro zástavbu a s ní související infrastrukturu nad úroveň 

hladiny záplavy Q100 takovým způsobem, aby do ní nezasahovalo záplavové území. 
• minimalizací reálného záboru ZPF 
• návrhem opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovala 

vsak povrchové vody do půdy 
• k danému účelu využití vyjmutím dané plochy z aktivní zóny záplavového území resp. 

záplavového území 
x) Využití návrhové plochy změny Z63/(Ok) pro komerční zařízení bude podmíněno jediným 

dopravním napojením plochy změny ze stávající silnice II/416. 
y) Využití zastaveitelné plochy Z64 pro parkoviště je podmíněno: 
• jediným dopravním napojením plochy Z64 z přilehlé komunikace napojené stávajícím 

napojením na silnici II/416  
• řešením průniku ropných úkapů  
• vyhodnocením ovlivnění odtokových poměrů  a  případným řešením opatření pro zachování 

vsaku povrchové vody do půdy 
z) V ploše Z64 nesmí být umisťováno či zřizováno oplocení nebo jiné překážky bránící odtoku 

povodňových vod 
 
Další podmínky jsou stanoveny jednotlivý druhům ploch v článku I.6.2-3. 
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I.3.3 Vymezení ploch přestavby 
 
Ke změně stávající zástavby jsou vymezeny následující plochy přestavby označené v grafické 
části P1-2, P4-5, P7-13, P14, P15, P16 které jsou pro požadovanou změnu způsobu využití 
označené v grafické i textové části zkratkami druhů ploch v závorkách (podle čl. I.6.2): 
 

označení:    navržená změna způsobu využití na: zkratka navrženého způsobu využití: 
P1    plochy bydlení - bytové domy (Bd) 
P4-5, P16    plochy smíšené obytné (So) 
P5    plochy občanského vybavení - hasičské (Oh) 
P2    plochy dopravní infrastruktury - dopravní terminál (Dt) 
P5, P7-12 ,P14-15 plochy veřejných prostranství – komunikace (Pk) 
P13    plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň (Pz) 
 
Plochy přestavby jsou vymezeny v těchto lokalitách s následujícími podmínkami pro rozhodování 
a koncepčními podmínkami pro požadovanou změnu jejich využití: 
 

 

označení 
plochy: 

zkratka změny 
způsobu 
využití na: 

 
druh a název plochy, lokalita: 

 

podmínky pro 
rozhodování: 

koncepční 
podmínky pro 

změny v území: 
plochy bydlení - bytové domy: 
P1 (Bd) na ulici Masarykova US, DOP -- 
plochy smíšené obytné: 
P4 (So) na nároží náměstí Míru 

a ulice Komenského - Strejcův 
sbor 

-- -- 

P16 (So) v bloku zástavby Palackého - 
Masarykova 

-- r) 

plochy smíšené obytné, hasičské a veřejných prostranství: 
P5 (So+Oh+Pk) Žerotínovo nábřeží - Strejcův 

sbor 
RP -- 

plochy dopravní infrastruktury - dopravní terminál: 
P2 (Dt) na ulici Nádražní -- m), n), o) 
plochy veřejných prostranství - komunikace: 
P7 (Pk) na Komenského (před 

mostkem) 
US -- 

P8 (Pk) na Komenského (za mostkem) US -- 
P9 (Pk) na Komenského (před 

Havlíčkovou) 
US -- 

P10 (Pk) na Komenského (za 
Havlíčkovou) 

US -- 

P11 (Pk) na ulici Palackého US -- 
P12 (Pk) na nároží Komenského - 

Havlíčkova 
US -- 

P14 (Pk) při ul. Komenského -- -- 
P15 (Pk) za sídlištěm – mezi 

Masarykovou a nábřežím 
-- p) 

plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň: 
P13 (Pz) na ulici zámecká US o) 

 
 
Plochám přestavby jsou stanoveny tyto podmínky pro rozhodování: 
US V plochách P1, P7-13 je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 

územní studie. 
RP V ploše P5 je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu. 
DOP V ploše P1 je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci. 
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Plochám přestavby se nestanovuje etapizace. 
 

Plochám přestavby jsou stanoveny tyto koncepční podmínky pro změny v území: 
m) V ploše P2 nesmí být znemožněno vedení silnice v plynulé trase, a to v průjezdním úseku 

silnice v šířce odpovídající funkční skupině a zatížení silnice. 
n) Změna území v ploše P2 je podmíněna respektováním dominantního postavení architektury 

budov kulturní památky Zámek Židlochovice, vč. zachování volného pohledu na zámek a na 
Robertovu vilu. 

o) Změna území v plochách P2, P13 je podmíněna prokázáním splnění požadavků 
vyplývajících z rozhodnutí o ochranném pásmu kulturních památek. 

p)  Dopravní napojení plochy přestavby P15/(Pk) na silnici II/425 bude řešeno prostřednictvím 
budoucí obslužné pozemní komunikace situované v zastavitelné ploše Z34. 

r) Plocha P16 je vymezena jako část územního plánu s prvky regulačního plánu, které jsou 
vymezeny  na Výkresu části územního plánu s prvky regulačního plánu 1; zástavba v ploše 
je podmíněna odstraněním dvorní části stavby označené na tomto výkrese jako část objektu 
k odstranění a další podmínky pro tuto plochu jsou stanoveny v kap. 1.6.2. c) „Přehled ploch 
s rozdílným způsobem využití včetně stanovených podmínek“ pod  odstavcem  So, (So)  
plochy smíšené obytné jako „Podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro 
umístění a prostorové řešení staveb včetně urbanistických a architektonických podmínek v 
ploše přestavby P16“; zástavba plochy bude provedena v jedné etapě. 

 
Další podmínky jsou stanoveny jednotlivý druhům ploch v článku I.6.2-3. 
 
I.3.4 Vymezení systému sídelní zeleně 
 
Pro stabilizaci systému sídelní zeleně je vymezeno 5 druhů ploch s následujícími způsoby využití, 
které jsou přítomny v hlavním zastavěném území a jsou v grafické i textové části označeny 
zkratkami (podle čl. I.6.2): 
Pz, (Pz) plochy „veřejných prostranství - veřejná zeleň“, 
Ph, (Ph) plochy „veřejných prostranství - hřbitovy“, 
Np plochy „zeleně - zámecký park“, 
Zk, (Zk) plochy zeleně krajinné, 
Zkw plochy zeleně krajinné u vodního toku, 
Zs plochy „zeleně sídelních zahrad“. 
Stabilizované plochy „veřejných prostranství - veřejná zeleň“ Pz jsou vymezeny na prostranstvích 
takto užívaných zejména v zastavěném území. To podél komunikací, před školou na ul. Tyršova, 
okolo kostela na Coufalíkovém náměstí a mezi bytovými domy v sídlišti Družba. Plochy s 
požadovanou změnou na veřejná prostranství - veřejnou zeleň ozn. Pz3-5 jsou vymezeny v 
návaznosti na zastavitelné plochy bydlení Z1, Z3, Z5. Na jižním okraji ul. Komenského je 
vymezena stabilizovaná plocha „veřejných prostranství - hřbitovy“ Ph. Stabilizovaná plocha 
„zeleně - zámecký park“ je vymezena v areálu Židlochovického zámeckého parku na západním 
okraji hlavního zastavěného území. 
Je vymezena zastavitelná plocha ozn. Z21 (Ph) „veřejného prostranství - hřbitovy“ pro rozšíření 
hřbitova. Je vymezena plocha přestavby „veřejného prostranství - veřejná zeleň“ ozn. P13 (Pz) na 
ulici Zámecká. V souběhu s řekou Svratkou jsou vymezeny stabilizované plochy „zeleně krajinné“ 
Zk, které umožní existenci regionálního biokoridoru územního systému ekologické stability 
(ÚSES) i jeho průchod hlavním zastavěným územím. Pro doplnění ÚSES je za hřištěm vymezena 
změna na plochu zeleně krajinné ozn. (Zk34). 
Stabilizované plochy „zeleně sídelních zahrad“ jsou vymezeny na takto užívaných (vesměs 
soukromých) pozemcích v hlavním zastavěném území. To zejména ve vnitroblocích rodinných 
domů severně od zámku, pak západně podél železnice a nejvíce za obytnou zástavbou podél 
východního okraje hlavního zastavěného území směrem do přírodního parku Výhon. Nejsou 
vymezeny plochy změn na zeleň sídelních zahrad či změny zeleně zámeckého parku. 
Koncepce systému sídelní zeleně spočívá v nezastavování ploch zeleně v hlavním zastavěném 
území, v nezmenšování jejího podílu v hustěji zastavěných částech města a v zachování zahrad 
zejména směrem do svahů Výhonu. 
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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 plochy s následujícími způsoby 
využití, které jsou v grafické i textové části označeny zkratkami (podle čl. I.6.2) jako plochy 
stávající bez závorky a jako plochy s požadovanou změnou způsobu využití v závorce (návrh): 
 
Dz plochy dopravní infrastruktury - drážní, 
Ds plochy dopravní infrastruktury - silniční, 
Dg plochy dopravní infrastruktury - garáže, 
(Dt) plochy dopravní infrastruktury - dopravní terminál 
Dm, (Dm) plochy dopravní infrastruktury - místní, 
Pk, (Pk) plochy veřejných prostranství - komunikace. 
Pro umístění nové dopravní infrastruktury jsou vymezeny též plochy a koridory veřejně 
prospěšných staveb v čl. I.7.1, znázorněné na výkrese č. 3. Dopravní infrastruktura je dále 
přípustná jako související i v jiných plochách s rozdílným způsobem využití podle čl. I.6.2. 
Podmínky pro umísťování: 
- Pro dopravní infrastrukturu umísťovanou v zastavitelných plochách a v plochách přestavby 

platí podmínky stanovené těmto plochám v čl. I.3.2 a I.3.3 a v čl. II.6.2. 
 
a) Koncepce drážní dopravy 
Na jihozápadním okraji města je vymezena stabilizovaná plocha „dopravní infrastruktury - drážní“ 
označené Dz s regionální železniční tratí Židlochovice - Hrušovany u Brna, která není v současné 
době (v r. 2016) provozována. 
Pro obnovení provozu železnice, její elektrifikaci a možnost přestupu na autobusovou osobní 
dopravu je vymezena plocha přestavby: 
P2 plocha dopravní infrastruktury - dopravní terminál (Dt) na ulici Nádražní. 
Podmínky pro umísťování: 
- Pro změnu využití plochy P2 jsou stanoveny podmínky v čl. I.3.3. 
Dopravní terminál umožní elektrifikaci regionální tratě a propojení dopravy železniční s dopravou 
silniční. Dopravní terminál umožní další zařízení drážní dopravy vč. dopravy osob - tj. vlakového 
nádraží a potřebná zázemí pro cestující. 
 
b) Koncepce silniční dopravy 
Silniční síť tvoří v řešeném území následující pozemní komunikace - krajské silnice, pro něž jsou 
mimo zastavěná území vymezeny plochy dopravní infrastruktury - silniční ozn. Ds a v 
zastavěném území (v průjezdu přes město) plochy veřejných prostranství - komunikace ozn. Pk: 
- silnice II/425 „Rajhrad - Břeclav - státní hranice“ podél levého břehu Svratky (ul. Žerotínovo 

nábřeží), 
- silnice II/416 „Slavkov u Brna - Židlochovice - Pohořelice“ přes zastavěné území (ul. 

Masarykova a ulice Nádražní), 
- silnice III/41619 „Židlochovice - Hrušovany u Brna - Ledce“ v západní části zastavěného 

území (ul. Tyršova). 
Nejsou vymezeny změny na silniční síti, která je stabilizovaná. Nejsou vymezeny zastavitelné 
plochy dopravní infrastruktury - silniční. 
 

Pro kombinovanou silniční a drážní dopravu je vymezena plocha přestavby: 
P2 plocha dopravní infrastruktury - dopravní terminál (Dt) na ulici Nádražní. 
Dopravní terminál umožní propojení dopravy silniční s dopravou drážní. Dále umožní bezpečné 
propojení silnice II/416 a III/41619, zařízení hromadné dopravy osob - autobusové nádraží 
Židlochovice včetně jeho zázemí a možnost bezpečného přestupu na drážní dopravu. V ploše 
přestavby P2 bude provedena úprava trasy silnice II/416, úprava křížení se silnicí III/41619. 
Dopravní terminál umožní odbočení ze silnic do místních komunikací. 
Podmínky pro umísťování: 
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- V plochách obsahujících silnice II/425, II/416 a III/41619 nebude znemožněno vedení silnice 
v plynulé trase, a to v průjezdním úseku silnice v šířce odpovídající funkční skupině a 
zatížení silnice a mimo průjezdní úsek v souladu s Návrhovou kategorizací krajských silnic 
JMK. 

- V plochách obsahujících silnice II/416 a II/425 v průjezdním úseku budou zachovány 
parametry komunikace funkční skupiny B podle ČSN 736110. 

- V plochách obsahujících silnici III/41619 v průjezdním úseku budou zachovány parametry 
komunikace funkční skupiny C podle ČSN 736110. 

- Pro umísťování chráněných prostor v plochách podél silnic je stanovena společná podmínka 
F v článku I.6.2. 

 
c) Koncepce místní dopravy 
Pro stabilizaci systému místní dopravy zejména mimo zastavěné území jsou vymezeny stávající 
plochy „dopravní infrastruktury - místní“ označené zkratkou Dm. Pro stabilizaci systému místní 
dopravy v zastavěném území jsou vymezeny stávající plochy „veřejných prostranství - 
komunikace“ označené zkratkou Pk. 
Pro zabezpečení a zlepšení dopravní obsluhy území (zejména pro zastavitelné plochy bydlení) 
jsou s požadovanou změnou využití vymezeny následující zastavitelné plochy pro umístění či 
prodloužení místních komunikací: 
Z32 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) ze silnice na Nosislav, 
Z33 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) z ulice Brněnská na Líchy, 
Z34 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) za sídlištěm, 
Z35 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) prodloužení ulice Palackého, 
Z36 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) prodloužení ulice Nad farou, 
Z37 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) prodloužení ulice Nerudova, 
Z40 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) na konci ulice Zámecká, 
Z42 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) mezi nábřežím a ulicí Komenského, 
Z43 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) propojení konce ulice Malinovského, 
Z49 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) za ulicí Masarykova, 
Z61 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) na hranici k.ú. Blučina. 
 
Pro zlepšení dopravní obsluhy a zlepšení parametrů místní dopravy jsou v zastavěném území 
vymezeny plochy přestavby s požadovanou změnou využití: 
P2 plocha dopravní infrastruktury - dopravní terminál (Dt) na ulici Nádražní, 
P5 plocha smíšená obytná, hasičská a veřejného prostranství (So+Oh+Pk) Žerotínovo 

nábřeží - Strejcův sbor, 
P7 plocha veřejného prostranství - komunikace (Pk) na Komenského (před mostkem), 
P8 plocha veřejného prostranství - komunikace (Pk) na Komenského (za mostkem), 
P9 plocha veřejného prostranství - komunikace (Pk) na Komenského (před Havlíčkovou), 
P10 plocha veřejného prostranství - komunikace (Pk) na Komenského (za Havlíčkovou), 
P11 plocha veřejného prostranství - komunikace (Pk) na ulici Palackého, 
P12 plocha veřejného prostranství - komunikace (Pk) nároží Komenského-Havlíčkova, 
P15 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) za sídlištěm. 
Dopravní terminál v ploše přestavby P2 umožní úpravu odbočení místních komunikací ze silnice 
do ulic Zámecká, Robertova, Sportovní, směrem k Městskému úřadu a příjezd k Robertově vile. 
Plocha přestavby P5 umožní nové dopravní propojení Žerotínova nábřeží a ulice Strejcův sbor. 
Plochy přestavby P7-12 umožní budoucí rozšíření dopravního prostoru stávajících místních 
komunikací na ul. Komenského a Palackého. 
 
Podmínky pro umísťování: 
- Místní komunikace budou umísťovány v parametrech návrhových kategorií a funkčních 

skupinách podle platných norem tak, aby byla zajištěna dostatečná a přiměřeně kapacitní 
dopravní obsluha okolních ploch v území. 

- Pro změnu využití výše uvedených ploch jsou stanoveny podmínky v čl. I.3.2 a I.3.3. 
Další podmínky dopravní koncepce: 
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- Využití návrhové plochy změny Z63/(Ok) pro komerční zařízení bude podmíněno jediným 
dopravním napojením plochy změny ze stávající silnice II/416. 
-  Dopravní napojení plochy přestavby P15/(Pk) na silnici II/425 bude řešeno prostřednictvím 
budoucí obslužné pozemní komunikace situované v zastavitelné ploše Z34. 
- Využití zastavitelné plochy Z64 pro parkoviště je podmíněno jediným dopravním 
napojením plochy Z64 z přilehlé komunikace napojené stávajícím napojením na silnici II/416. 
 
d) Koncepce účelové dopravy 
Pro stabilizaci systému účelové dopravy mimo zastavěné území jsou vymezeny stabilizované 
plochy „dopravní infrastruktury - místní“ označené Dm, které zabezpečují přístup k pozemkům v 
řešeném území. Nejsou vymezeny změny na stávající síti účelových komunikací. Účelové 
komunikace jsou přípustné též v plochách zemědělských či v plochách zeleně, popř. v jiných 
plochách podle čl. I.6.2. 
 
e) Koncepce dopravy v klidu 
 
Stupeň automobilizace se stanovuje na 600 vozidel  na 1000 obyvatel. 
 
Pro garáže jsou v zastavěném území vymezeny stabilizované plochy „dopravní infrastruktury - 
garáže“ označené Dg. Pro parkovací a odstavná stání (parkoviště automobilů) jsou v zastavěném 
území vymezeny stabilizované plochy „veřejných prostranství - komunikace“ označené Pk. Pro 
parkoviště automobilů jsou s požadovanou změnou využití vymezeny následující zastavitelné 
plochy: 
Z34 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) za sídlištěm, 
Z38 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) u prodejny před sídlištěm, 
Z40 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) na konci ulice Zámecká, 
Z41 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) u hřiště, 
Z54 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) před školou, 
Z64 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) v lokalitě Cézavy, 
 
Pro parkoviště automobilů jsou s požadovanou změnou využití vymezeny plochy přestavby: 
P14 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) při ul. Komenského. 
 
Součástí plochy přestavby P2 pro dopravní terminál (Dt) na ulici Nádražní budou i související 
parkovací stání pro potřebu autobusového a železničního nádraží. Součástí plochy přestavby 
P15 pro veřejná prostranství - komunikace (Pk) za sídlištěm bude i zajištění parkování pro 
potřebu navazujícího sídliště a okolní zástavby. Související garáže a parkoviště aut jsou 
přípustné i v jiných plochách podle článku I.6.2. 
 
Podmínky pro umísťování: 
- Garáže a parkoviště aut budou v plochách, kde jsou přípustné, umísťovány o velikosti a 

technických parametrech podle platných norem. 
- Pro změnu využití uvedených zastavitelných ploch jsou stanoveny podmínky v čl. I.3.2. 
- Kapacita parkování a odstavování vozidel bude řešena dle součinitele vlivu stupně 

automobilizace 1,5.  
- Parkování a odstavování vozidel v ploše P16 bude řešeno zejména na pozemcích 

vymezených pro toto využití ve  Výkrese části územního plánu s prvky regulačního plánu 
1 

 
f) Koncepce veřejné dopravy osob 
V plochách „dopravní infrastruktury - silniční“, „dopravní infrastruktury - dopravní terminál“ a v 
plochách „veřejných prostranství - komunikace“ jsou přípustné zastávky autobusové dopravy. 
Pro obnovení veřejné dopravy osob na regionální železniční trati Židlochovice - Hrušovany u Brna 
je vymezena plocha přestavby: 
P2 plocha dopravní infrastruktury - dopravní terminál (Dt) na ulici Nádražní. 
Podmínky pro umísťování: 
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- Pro změnu využití plochy P2 jsou stanoveny podmínky v čl. I.3.3. 
 
g) Koncepce pěší dopravy 
Pěší komunikace jsou přípustným využitím vymezených stávajících ploch, dále zastavitelných 
ploch a ploch přestavby zejména „veřejných prostranství - komunikace“ označených Pk. 
V rámci koncepce pěší dopravy jsou v grafické části vymezeny koridory pro pěší podél Žerotínova 
nábřeží, mezi Žerotínovým nábřežím a ulicí Komenského, z ulice Komenského směrem k 
zastavitelné ploše Z12 a směrem ke Svratce od ulice Topolová. 
Komunikace pro pěší a chodníky jsou přípustným využitím skoro všech druhů ploch jako 
související dopravní infrastruktura podle článku I.6.2. 
Pěší doprava v ploše P16 bude řešena dle Výkresu části územního plánu s prvky regulačního 
plánu 1. 
 
h) Koncepce cyklistické dopravy 
Trasy cyklistické dopravy (cyklotrasy) jsou přípustným využitím zejména ploch „dopravní 
infrastruktury - silniční“, ploch „dopravní infrastruktury - místní“ a ploch „veřejných prostranství - 
komunikace“. V koncepci řešení jsou respektovány tyto stávající cyklotrasy: 
- od Blučiny podél Litavy, přes Masarykovou, nám. Míru a podél pravého břehu Svratky 

směrem na Unkovice (mezinárodní cyklotrasa Brno - Vídeň) 
- z náměstí Míru přes ulici Komenského směrem na Nosislav, 
- z náměstí Míru přes Svratku a ulici Tyršova směrem na Hrušovany. 
Jako návrh je vymezena cyklotrasa: 
- z křižovatky ulice Masarykova přes ulici Palackého k rozhledně na kopci Výhon a dál směrem 

na Blučinu. 
Pro možnost doplnění trasy mezinárodní cyklostezky Brno - Vídeň je vymezena mezi Litavou a 
silnicí II/416 zastavitelná plocha: 
Z48 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) pro cyklostezku v lokalitě Cézavy. 
Podmínky pro umísťování: 
- Pro změnu využití plochy Z48 je stanovena koncepční podmínka v čl. I.3.2. 
 
I.4.2 Koncepce technické infrastruktury 
 
Pro stávající technickou infrastrukturu jsou vymezeny 2 druhy ploch s následujícím způsobem 
využití, které jsou v grafické i textové části označeny zkratkami (podle čl. I.6.2): 
Ti plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě, 
Ts plochy technické infrastruktury - specifické. 
Stabilizované plochy „technické infrastruktury - inženýrské sítě“ jsou vymezeny pro regulační 
stanici plynu na konci ul. Masarykova, pro trafostanici na ul. Tyršova, pro vodojemy na východním 
okraji města, pro trafostanici a čistírnu odpadních vod na jižním okraji města. Stabilizované 
plocha „technické infrastruktury - specifická“ je vymezena pro odpadní dvůr na ulici Topolová za 
hřištěm.  
Je vymezena zastavitelná plocha technické infrastruktury – inženýrské sítě - ozn. Z55 při ul. 
Topolová. 
Pro umístění nové technické infrastruktury jsou vymezeny plochy a koridory veřejně prospěšných 
staveb v čl. I.7.1, znázorněné na výkrese č. 3. Technická infrastruktura je dále přípustná jako 
související i v jiných plochách s rozdílným způsobem využití podle čl. I.6.2. 
Podmínky pro umísťování (společné pro násl. články a - f): 
- Technická infrastruktura bude umísťována zejména na přístupných pozemcích, podél 

komunikací či v plochách a koridorech dopravní a technické infrastruktury. 
- Pro technickou infrastrukturu umísťovanou v zastavitelných plochách a v plochách přestavby 

platí podmínky stanovené těmto plochám v čl. I.3.2 a I.3.3. 
 
a) Koncepce zásobování elektrickou energií 
Stabilizované trasy vedení elektrické energie jsou součástí různých druhů ploch, kterými 
procházejí. Pro požadované záměry v trasách elektrického vedení 110 kV a 22 kV jsou vymezeny 
následející změny a koridory: 



Změna č. VI 
ÚP Židlochovice  

                                                                                                                             

 23

- Přeložení elektrického 110 kV a 22 kV mimo zastavitelnou plochu Z5 v lokalitě Líchy. Pro 
možné nové vedení 110 kV a 22 kV je vymezen koridor na severozápadním okraji města 
vnějším obchvatem a dále přes území sousedních Vojkovic. 

- Nové (tj. přeložené) elektrické vedení 22 kV zakončené stávající distribuční trafostanicí na ul. 
Brněnská. Pro toto vedení je vymezen koridor podél ulice směrem od Vojkovic. 

- Nové elektrického vedení 22 kV, pro které je vymezen koridor na jižním okraji města od 
stávající trafostanice podél silnice na Nosislav do zastavitelné plochy Z32. 

Ve vymezených koridorech bude možno umístit vedení 110 kV a 22 kV včetně jejich ochranných 
pásem a trafostanic. Nejsou navrženy konkrétní trafostanice. Trafostanice 22/0,4 kV a distribuční 
vedení 400/230 V od nich vedená jsou přípustná ve většině druhů ploch jako související 
technická infrastruktura podle čl. I.6.2. Koncepce zásobování elektrickou energií spočívá v 
postupném rozšiřování sítě rozvodů elektrické energie podle potřeby odběru. 
 
b) Koncepce elektronických komunikačních zařízení 
Nejsou vymezeny změny v trasách elektronických komunikačních vedeních či v zařízení 
veřejných komunikačních sítí (spojů). Tato zařízení jsou přípustná ve většině druhů ploch jako 
související technická infrastruktura popdle čl. I.6.2. 
 
 
c) Koncepce zásobování plynem 
Nesou vymezeny změny v trasách či v plochách „technické infrastruktury - inženýrské sítě“ s 
umístěným plynárenskými stavbami. Vedení plynovodu jsou přípustná ve většině druhů ploch 
jako související technická infrastruktura podle čl. I.6.2. Koncepce zásobování zemním plynem 
spočívá v rozšiřování sítě středotlakých rozvodů plynu podle potřeby odběru. 
 
d) Koncepce zásobování pitnou vodou 
Pro zásobování pitnou vodou jsou vymezeny stávající plochy „technické infrastruktury - 
inženýrské sítě“ se dvěma vodojemy zásobované pitnou vodou z jímacího území Vojkovice a z 
Vírského oblastního vodovodu. 
Nesou vymezeny změny v trasách či vedení vodovodu. Vedení vodovodu jsou přípustná ve 
většině druhů ploch jako související technická infrastruktura podle čl. I.6.2. Koncepce zásobování 
pitnou vodou spočívá v postupném rozšiřování vodovodní sítě podle potřeby odběru vody. 
Podmínky pro umísťování: 
- Nová vedení vodovodu budou umísťována s ohledem na tlakové a kapacitní možnosti místní 

vodovodní sítě a vydatnosti vodovodu. 
- Zavedení vodovodu do lokalit s nadmořskou výškou terénu nad 220 m je podmíněno 

vybudováním technického opatření pro zabezpečení dostatečného tlaku vody (viz koncepční 
podmínky v čl. I.3.2). 

 
e) Koncepce odkanalizování 
Nejsou vymezeny změny v systému odkanalizování či v trasách vedení kanalizace. Na jižním 
pravobřežním okraji města je vymezena stabilizovaná plocha „technické infrastruktury - 
inženýrské sítě“ s funkční čistírnou odpadních vod (ČOV). 
Vedení a stavby kanalizace jsou přípustné ve většině druhů ploch jako související technická 
infrastruktura podle čl. I.6.2. Koncepce odkanalizování spočívá v postupném rozšiřování 
kanalizační sítě podle potřeby. 
 
Podmínky pro umísťování: 
- Pro zastavitelné plochy (pro novou výstavbu) bude prověřena možnost odkanalizování 

oddílným způsobem s odvedením splaškových vod do čistírny odpadních vod a s odvedením 
dešťových vod do vodotečí s podílem vsakování povrchových vod 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 a textové části označené zkratkou W. Systém odvodnění území 
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pomocí dešťových příkopů a dešťové kanalizace do vodních toků Svratky a Litavy zůstává 
zachován a bude v území respektován. Mimo plochy vodní a vodohospodářské jsou za účelem 
odvodnění vymezeny stabilizované hlavní odtokové trasy a svodnice. Stávající odvedení 
povrchových vod okolo zastavěného území zejména ze svahů přírodního parku Výhon je (a bude) 
řešeno systémem otevřených příkopů. Podobně (otevřenými příkopy) je řešeno i odvodnění z 
event. přívalových vod okolo zdí po obvodu zámeckého parku. 
K ochraně hlavního zastavěného území před přívalovými vodami z východní strany jsou 
vymezeny nové odtokové trasy a svodnice (jejich návrhy) k doplnění systému odvodnění ze 
svahů Výhonu nad zastavěným územím a nad vymezenými zastavitelnými plochami. Pro 
zachycení dešťových vod jsou zde vymezeny 4 malé navržené plochy vodní a vodohospodářské 
označené (W1-4) podél komunikace z ulice Palackého do svahů Výhonu. Do těchto záchytných 
zdrží budou zaústěny odvodňovací příkopy. 
 
g) Koncepce nakládání s odpady 
Pro nakládání s odpady je vymezena stávající plocha „technické infrastruktury - specifická“ 
označená Ts v lokalitě za hřištěm s provozovaným sběrným odpadovým dvorem. 
Mimo tuto plochu lze umísťovat jen související odpadové hospodářství v plochách výroby a 
skladování ozn. Vp, Vz. Systém nakládání s odpady zůstává zachován a řídí se platnými 
předpisy. Není vymezena plocha pro provozování trvalé skládky odpadů či pro likvidaci odpadů 
na jiných částech území města, to zejména v nezastavěném území. 
 
I.4.3 Koncepce občanského vybavení 
 
Pro jednotlivé druhy občanského vybavení jsou vymezeny plochy s následujícími způsoby využití, 
které jsou v grafické i textové části označeny zkratkami (podle čl. I.6.2): 
Ov, (Ov) plochy občanského vybavení - veřejné, 
(Ok) plochy občanského vybavení - komerční, 
Oc plochy občanského vybavení - církevní, 
Oz plochy občanského vybavení - zdravotnictví, 
Oh, (Oh) plochy občanského vybavení - hasičské, 
Os plochy občanského vybavení – sportovní, 
Ost plochy občanského vybavení – sportovní a technické využití. 
 
Pro rozvoj „občanského vybavení - veřejné“ je vymezena zastavitelná plocha: 
Z53 plocha občanského vybavení - veřejné (Ov) u školy na ulici Tyršova, 
Z63 plocha občanského vybavení - komerční (Ok) v lokalitě Na hrázi. 
Pro rozvoj „občanského vybavení - hasičské“ je vymezena plocha přestavby: 
P5 plocha smíšená obytná, hasičská a veřejného prostranství (So+Oh+Pk) Žerotínovo 

nábřeží - Strejcův sbor. 
Pro rozvoj „občanského vybavení - sportovní“ jsou vymezeny zastavitelné plochy: 
Z56 plocha občanského vybavení – sportovní (Os) v návaznosti na stávající sportovní areál 
Z58 plocha občanského vybavení – sportovní (Os) v jižní části u ČOV 
Pro rozvoj „občanského vybavení  – sportovní a technické využití“ je vymezena zastavitelná 
plocha:  
Z57 občanského vybavení  – sportovní a technické využití v návaznosti na areál sběrného 
dvora 
 
Z hlediska koncepce jeho rozmístění, je občanské vybavení vymezeno v centrální části města na 
obou březích Svratky. V pravobřežní části města zejména v blízkém okolí zámku, v levobřežní 
části města na náměstí Míru, na Coufalíkově náměstí a na ulici Masarykova, dále pak na jihu 
území v okolí fotbalového hřiště a ČOV. 
Občanské vybavení je přípustné či podmíněně přípustné i v jiných plochách s rozdílným 
způsobem využití podle čl. I.6.2. 
Podmínky 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. 



Změna č. VI 
ÚP Židlochovice  

                                                                                                                             

 25

- Plochám Z53, Z63, P5 jsou stanoveny podmínky v čl. I.3.2-3. 
 
 
I.4.4 Koncepce veřejných prostranství 
 
Pro veřejná prostranství jsou vymezeny 3 druhy ploch s následujícími způsoby využití, které jsou 
v grafické i textové části označeny zkratkami (podle čl. I.6.2): 
Pk, (Pk) plochy veřejných prostranství - komunikace, 
Pz, (Pz) plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň, 
Ph, (Ph) plochy veřejných prostranství - hřbitovy. 
Stabilizované plochy i plochy změn „veřejných prostranství - komunikace“ jsou vymezeny 
zejména v hlavním zastavěném území pro dopravu - pro silnice procházející zastavěným 
územím, pro místní komunikace, pro parkování aut, pro pěší komunikace a přístupy k objektům 
podle čl. I.6.2. Stabilizované plochy i plochy změn „veřejných prostranství - veřejná zeleň“ jsou 
vymezeny zejména v zastavěném území pro stabilizaci této funkce - tedy pro zachování podílu 
veřejné zeleně ve městě a pro její další plošný rozvoj zejména okolo komunikací, poblíž bytových 
domů a občanského vybavení. Stabilizované plochy i plocha změny „veřejná prostranství - 
hřbitov“ jsou vymezeny na jižním konci ulice Komenského pro veřejné pohřebiště a možnost jeho 
rozšíření. 
Pro rozvoj „veřejných prostranství - hřbitovy“ je vymezena zastavitelná plocha: 
Z21 plocha veřejného prostranství - hřbitovy (Ph) nad hřbitovem. 
Pro rozvoj „veřejných prostranství - komunikace“ jsou vymezeny zastavitelné plochy: 
Z33 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) z ulice Brněnská na Líchy, 
Z34 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) za sídlištěm, 
Z35 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) prodloužení ulice Palackého, 
Z36 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) prodloužení ulice Nad farou, 
Z37 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) prodloužení ulice Nerudova, 
Z38 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) u prodejny před sídlištěm, 
Z40 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) na konci ulice Zámecká, 
Z41 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) u hřiště, 
Z42 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) mezi nábřežím a ulicí Komenského, 
Z43 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) propojení konce ulice Malinovského, 
Z49 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) za ulicí Masarykova. 
Z54 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) před školou, 
Z61 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) na hranici k.ú. Blučina, 
Z64 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) v lokalitě Cézavy. 
 
Pro rozvoj „veřejných prostranství - komunikace“ jsou vymezeny plochy přestavby: 
P5 plocha smíšená obytná, hasičská a veřejného prostranství (So+Oh+Pk) Žerotínovo 

nábřeží - Strejcův sbor (polyfunkční plocha bude obsahovat i veřejná prostranství), 
P7 plocha veřejného prostranství - komunikace (Pk) na Komenského (před mostkem), 
P8 plocha veřejného prostranství - komunikace (Pk) na Komenského (za mostkem), 
P9 plocha veřejného prostranství - komunikace (Pk) na Komenského (před Havlíčkovou), 
P10 plocha veřejného prostranství - komunikace (Pk) na Komenského (za Havlíčkovou), 
P11 plocha veřejného prostranství - komunikace (Pk) na ulici Palackého, 
P12 plocha veřejného prostranství - komunikace (Pk) nároží Komenského-Havlíčkova, 
P14 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) při ul. Komenského. 
P15 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) za sídlištěm 
 
Pro rozvoj „veřejných prostranství - veřejná zeleň“ je vymezena plocha přestavby: 
P13 plocha veřejného prostranství - veřejná zeleň (Pz) na ulici Zámecká. 
Podmínky pro umísťování: 
- Pro změnu využití uvedených zastavitelných ploch a ploch přestavby jsou stanoveny 

podmínky v článku I.3.2 a I.3.3. 
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Pro rozvoj „veřejných prostranství - veřejná zeleň“ jsou dále vymezeny následující plochy změn 
využití poskytující předpisem požadovanou velikost veřejných prostranství pro sousední 
zastavitelné plochy bydlení: 
(Pz3) plocha veřejného prostranství - veřejná zeleň (pro Z5) v lokalitě Líchy, 
(Pz4) plocha veřejného prostranství - veřejná zeleň (pro Z1-2) na nábřeží, 
(Pz5) plocha veřejného prostranství - veřejná zeleň (pro Z3-4) na nábřeží. 
Veřejná prostranství jsou přípustná i v jiných plochách s rozdílným způsobem využití podle 
čl.I.6.2. Koncepce veřejných prostranství spočívá ve stabilizaci stávajících prostranství a v jejich 
rozvoji ve vymezených plochách a v plochách navržených změn na veřejná prostranství 
požadovaného druhu. 
 
 
I.5 Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, včetně vymezení ploch a 
stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územního systému ekologické stability, 
prostupnosti  krajiny, protierozních opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání 
ložisek nerostných surovin a podobně 
 
 
I.5.1 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 

ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití 
 
a) Koncepce uspořádání krajiny 
V západní části je (ve směru od severu k jihu) vymezena plocha „vodní a vodohospodářská“ s 
řekou Svratkou, která rozděluje řešené území i město na 2 části. 
V pravobřežní části Svratky je v údolní nivě vymezena část hlavního zastavěné území, jehož 
centrem je areál Zámku Židlochovice. Krajinnou dominantou pravobřežní rovinaté části řešeného 
území jsou porosty zámeckého parku. Tuto části krajiny skoro celou vyplňuje zastavěné území, 
převážně obytné a smíšené, vč. vymezené plochy „zeleně - zámecký park“. 
Podél levého břehu Svratky a souběžné silnice II/425 je vymezena druhá část hlavního 
zastavěného území, jehož centrem je náměstí Míru. Na zástavbu této části města navazují svahy 
Výhonu. Dominantou levobřežní kopcovité části krajiny je vrchol kopce Výhon se stavbou 
rozhledny. Směrem od rozhledny jsou důležité průhledy na všechny strany do krajiny. 
Ve východní části řešeného území, která je součástí Přírodního parku Výhon, jsou vymezeny 
zejména plochy „zemědělské - zahrady, sady, louky, vinice“, v menší míře plochy „zemědělské - 
polní“, plochy „lesní“ a plochy „zeleně krajinné“. Tato koncepce se nemění. 
Z hlediska vnímání krajiny je důležité zachovat a doplňovat pobřežní porosty Svratky a Litavy. 
Cílová charakteristika části řešeného území v údolí Svratky a Litavy je „krajina říčních niv“. Cílová 
charakteristika kopcovité části řešeného území je „polní krajina“. Koncepce uspořádání krajiny 
vychází ze stávajícího způsobu využití, který je mimo stabilizované plochy v nezastavěném území 
doplněn zejména návrhem změn ploch zemědělských na plochy „zeleně krajinné“ pro doplnění 
ÚSES. 
 
b1) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v krajině 
Pro systém uspořádání krajiny jsou vymezeny stabilizované plochy a plochy změn s rozdílným 
způsobem využití mimo zastavěné území, které jsou označené v grafické i textové části zkratkami 
druhů ploch (podle čl. I.6.2): 
Zk, (Zk) plochy zeleně krajinné, 
Zkw plochy zeleně krajinné u vodního toku, 
Zp plochy zemědělské - polní, 
Zz plochy zemědělské - zahrady, sady, louky, vinice, 
W, (W) plochy vodní a vodohospodářské, 
Wo, (Wo) plochy vodní a vodohospodářské - protipovodňová ochrana, 
L plochy lesní, 
Ds plochy dopravní infrastruktury - silniční, 
Dm, (Dm) plochy dopravní infrastruktury - místní. 
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V krajině jsou zejména vymezeny změny způsobu využití jiných ploch na „plochy zeleně krajinné“ 
a na plochy „vodní a vodohospodářské“, které jsou označeny zkratkami s indexy: 
(Zk1-41) plochy zeleně krajinné, 
(W1-4) plochy vodní a vodohospodářské. 
 

b2) Vymezení ploch změn v krajině  
Požadované změny na plochy „zeleně krajinné“ ozn. (Zk1-Zk34) jsou vymezeny k založení či 
doplnění prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) a jsou specifikovány v 
následujícím čl. I.5.2. Další změny na plochy „zeleně krajinné“ ozn. (Zk35-Zk41) jsou vymezeny ke 
zvýšení ekologické hodnoty krajiny mimo vymezené prvky ÚSES za účelem protierozní ochrany 
území (např. jako větrolamy): 
(Zk35-37) 3 lineární plochy zeleně krajinné v lokalitě Šibeniční podsedky, 
(Zk38-39) 2 lineární plochy zeleně krajinné v Lokalitě Výhon podél východní hranice katastru, 
(Zk40) plocha zeleně krajinné v lokalitě Líchy u severozápadní hranice katastru, 
(Zk41) lineární plocha zeleně krajinné podél Litavy okolo územní rezervy R2. 
 
 
 
Změny na plochy „vodní a vodohospodářské“ ozn. (W1-4) jsou vymezeny pro zvýšení retenčních 
schopností území na svazích přírodního parku: 
(W1-4) 4 plochy pro dešťové zdrže v lokalitách Nad náplavkou, Štěrbůvky, Prostřední 

podsedky a Strže (viz čl. I.5.4b). 
 
c) Stanovení podmínek pro využití ploch změn v krajině a změn v plochách s rozdílným 

způsobem využití v krajině 
-  Podmínky ploch změn v krajině Zk jsou uvedeny níže v kap. I.5.2, odst e)  
 
- V krajině nepřipustit způsoby využití, které by mohly mít negativní vliv na čistotu hlavních 

složek životní prostředí - na půdu, vodu a ovzduší. 
- Respektovat kulturní zemědělskou krajinu zejména ve východní části řešeného území s 

hodnotným zemědělským půdním fondem. 
- Nezmenšovat podíl zahrad, sadů, luk a vinic v plochách zemědělských, zejména na území 

přírodního parku Výhon. 
- Zachovat a doplňovat lesy a krajinnou zeleň včetně pobřežních porostů Svratky a Litavy. 
- Zachovat a doplňovat dopravní přístupnost k pozemkům. 
- Zachovat možnost zahrádkářské rekreace vlastníkům pozemků zahrádek, zachovat možnost 

turistického využití krajiny i pro veřejnost a nezmenšovat její prostupnost. 
 
I.5.2 Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 
a) Koncepce řešení územního systému ekologické stability 
Řešení územního systému ekologické stability (ÚSES) zahrnuje v Židlochovicích vymezení prvků 
ÚSES, nebo jejich částí, na regionální i na lokální biogeografické úrovni, které budou po doplnění 
tvořit následující ucelený systém větví ÚSES procházejících řešeným územím: 
Větev regionálního biokoridoru Svratka: 
- regionální biokoridor RBK 088 na toku Svratky se 2 vloženými lokálními biocentry označenými 

RBK 088/LBC 1, RBK 088/LBC 2 a se 2 dílčími úseky mezi biocentry na toku řeky 
označenými RBK 088-1 a RBK 088-2, 

- regionální biocentrum označené RBC 144 zasahující do řešeného území na jeho jižním okraji 
v toku Svratky směrem od Nosislavi. 

Větev regionálního biokoridoru Výhon: 
- regionálního biokoridor RBK 086 zasahující do řešeného území z jihovýchodu dílčím úsekem 

označeným RBK 086-1 v lokalitě Výšavy směrem od Nosislavi, 
- regionální biocentrum označené RBC 143 ve východní částečně zalesněné části řešeného 

území v lokalitě Hájek a Malý výhon, 
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- regionální biokoridor RBK 075 vymezený severně od RBC 143 podél společné hranice s 
Blučinou se 2 vloženými lokálními biocentry označenými RBK 075/LBC 3, RBK 075/LBC 4 a 
se 3 dílčími úseky mezi biocentry označenými RBK 075-1, RBK 075-2, RBK 075-3 (přičemž v 
řešeném území jsou vymezeny jen části jeho prvků). 

Větev regionálního biokoridoru odbočující z Výhonu: 
- regionálního biokoridor RBK 087 zasahující do řešeného území z východu dílčím úsekem 

označeným RBK 087-1 v lokalitě Žleby směrem od Blučiny. 
Větev lokálního biokoridoru Litava: 
- lokální biokoridor označený LBK 1 na toku Litavy zasahující do řešeného území směrem od 

Blučiny k RBC 088/LBK 1 na Svratce. 
Větev lokálního biokoridoru na Výhoně: 
- tento lokální biokoridor vychází z biocentra označeného RBK 075/LBC 3, je složený z dílčích 

úseků označených LBK 2, LBK 3 a LBK 4 vymezených podél účelových komunikací ve 
střední části přírodního parku Výhon a navazuje ve 2 koncových místech na regionální 
biocentrum RBC 143, 

- do lokálního biokoridoru je vloženo 1 lokální biocentrum označené LBC 5 v bývalém těžebním 
prostoru cihelny u severovýchodního okraje hlavního zastavěného území. 

 

Vymezené prvky ÚSES tvoří v řešeném území stávající plochy „zeleně krajinné“ ozn. Zk, 
stávající plochy „vodní a vodohospodářské“ ozn. W, stávající plochy „lesní“ ozn. L a dále plochy 
s navrženou změnou využití na zeleň krajinnou ozn. (Zk1-34). Vymezení ÚSES není děleno (s 
ohledem na stav porostů) na jeho funkční či nefunkční části. 
 
b) Vymezení prvků územního systému ekologické stability 
 

označení prvku 
ÚSES: 

umístění 
a název lokality: 

funkční typ a 
biogeografická úroveň: 

cílová 
společenstva: 

RBK 088/LBC 1 Svratka 
- Na hrázi 

regionální biokoridor 
- lokální biocentrum vložené 

nivní a vodní 

RBK 088-1 Svratka - pod 
mostem a Nábřeží 

regionální biokoridor 
- dílčí úsek 

nivní a vodní 

RBK 088/LBC 2 Svratka 
- Obora 

regionální biokoridor 
- lokální biocentrum vložené 

nivní a vodní 

RBK 088-2 Svratka 
- kalová pole 

regionální biokoridor 
- dílčí úsek 

nivní a vodní 

RBC 144 Svratka 
- Pastviska 

regionální biocentrum nivní a vodní 

RBK 086-1 Výhon 
- Výšavy 

regionální biokoridor 
- dílčí úsek 

lesní a nelesní 
mezofilní 

RBC 143 Výhon regionální biocentrum lesní mezofilní 
RBK 075-1 Výhon 

- Zadní Hačky 
regionální biokoridor - 
dílčí úsek 

lesní a nelesní 
mezofilní 

RBK 075/LBC 3 Výhon 
- Nové hory 

regionální biokoridor 
- lokální biocentrum vložené 

lesní a nelesní 
mezofilní 

RBK 075-2 Výhon 
- Vrchní sady 

regionální biokoridor 
- dílčí úsek 

lesní a nelesní 
mezofilní 

RBK 075/LBC 4 Výhon 
- Prostřední sady 

regionální biokoridor - 
lokální biocentrum vložené 

lesní a nelesní 
mezofilní 

RBK 075-3 Výhon 
- Dolní sady 

regionální biokoridor 
- dílčí úsek 

lesní a nelesní 
mezofilní, nivní 

RBK 087-1 z Výhonu 
- Žleby 

regionální biokoridor 
- dílčí úsek 

lesní mezofilní 

LBK 1 Litava lokální biokoridor nivní a vodní 
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- Cézavy, Na hrázi 
LBK 2 na Výhoně 

- Prostř. podsedky 
lokální biokoridor lesní a nelesní 

mezofilní 
LBC 5 na Výhoně 

- Cihelna 
lokální biocentrum lesní a nelesní 

mezofilní 
LBK 3 na Výhoně - 

Př. Hačky, Podhájí 
lokální biokoridor lesní a nelesní 

mezofilní 
LBK 4 na Výhoně 

- Vinohrádky 
lokální biokoridor lesní a nelesní 

mezofilní 
 
c) Stanovení cílových společentev územního systému ekologické stability 
Ve výše uvedené tabulce jsou pro vymezené prvky ÚSES stanovena následující cílová přírodní 
společenstva: 
Nivní společenstva - různé typy společenstev na podmáčených až vlhkých stanovištích údolní 
nivy řek Svratky a Litavy (včetně souvisejících lesních společenstev, extenzivně využívaných 
trvalých travních porostů a upravených ploch zeleně v zastavěném území). 
Vodní společenstva - společenstva tekoucích i stojatých vod. 
Lesní mezofilní společenstva - lesní porosty, souvislé nelesní porosty dřevin, případně až 
společenstva lesostepního charakteru na stanovištích, která nejsou významněji ovlivněna 
podzemní vodou. 
Nelesní mezofilní společenstva - různé typy nelesních společenstev na stanovištích, která nejsou 
významněji ovlivněna podzemní vodou. 
 
d) Vymezení změn na plochy zeleně krajinné pro územní systém ekologické stability 
Pro založení a doplnění prvků ÚSES jsou vymezeny následující změny na plochy zeleně krajinné 
označené v grafické i textové části zkratkami (Zk1-34): 
(Zk1-3) 3 plochy pro založení RBK 075-3 v lokalitách Cézavy a Dolní sady, 
(Zk4) plocha pro doplnění RBK 075/LBC 4 v lokalitě Prostřední sady, 
(Zk5-6) 2 plochy pro založení RBK 075-2 v lokalitě Vrchní sady, 
(Zk7) plocha pro doplnění RBK 075/LBC 3 v lokalitě Nové hory, 
(Zk8-11) 4 plochy pro doplnění RBK 075-1 v lokalitách Šibeniční podsedky a Zadní Hačky, 
(Zk12) plocha pro doplnění RBC 143 Výhon v lokalitách Žleby, Malý výhon a Hájek, 
(Zk13) plocha pro doplnění RBK 078-1 v lokalitě Žleby, 
(Zk14-16) 3 plochy pro založení RBK 086-1 v lokalitě Výšavy, 
(Zk17-21) 5 ploch pro založení a doplnění LBK 2 v lokalitách Prostřední podsedky a Štěrbůvky, 
(Zk22) plocha pro doplnění LBC 5 v lokalitě Cihelna, 
(Zk23-27) 5 ploch pro založení a doplnění LBK 3 v lokalitách Přední Hačky a Podhájí, 
(Zk28-32) 5 ploch pro založení a doplnění LBK 4 v lokalitách Vinohrádky a Maděrán, 
(Zk33) plocha pro založení RBK 088/LBC 1 v lokalitě Na hrázi, 
(Zk34) plocha pro doplnění RBK 088/LBC 2 v lokalitě Obora (u hřiště). 
 
e) Podmínka pro využití a uspořádání krajiny v plochách zařazených do územního systému 

ekologické stability 
Do doby realizace chybějících částí územního systému ekologické stability (tj. do realizace změny 
na zeleň krajinnou) bude možno dotčené plochy využívat stávajícím způsobem při splnění 
podmínky, že nebude snížena míra aktuální ani potenciální funkčnosti budoucího prvku územního 
systému ekologické stability, tzn., že zůstane minimálně zachována současná ekologická 
hodnota těchto ploch. 
 
I.5.3 Prostupnost krajiny, dopravní a technická infrastruktura v krajině 
 
Nejsou vymezena opatření ke změně prostupnosti krajiny. Průjezd řešeným územím pro 
automobilovou dopravu je zajištěn silnicemi II. a III. třídy umístěnými v plochách „dopravní 
infrastruktury - silniční“. Mimo silnice je prostupnost krajiny zajištěna sítí účelových komunikací 
umístěných zejména ve vymezených plochách „dopravní infrastruktury - místní“. V těchto 
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plochách lze umísťovat i trasy cyklistické dopravy, cyklostezky a turistické trasy. V krajině nejsou 
vymezeny změny na plochy dopravní a technické infrastruktury. Umísťování související dopravní 
a technické infrastruktury vč. účelových komunikací je přípustným využitím i jiných ploch s 
různým způsobem využití v krajině (např. ploch zemědělských) podle čl. I.6.2. 
Prostupnost krajiny pro migraci volně žijících živočichů (např. větších savců) je omezena vodními 
toky a silnicemi, které nejsou nepřekonatelnou bariérou, a dále je omezena hlavním zastavěným 
územím a oplocenými zahradami. Prostupnost krajiny bude udržována. 
 
 
I.5.4 Protierozní opatření a ochrana území před povodněmi 
 
a) Vodní režim a koncepce protierozních opatření 
Pro odvodnění či pro regulaci vodního režimu jsou vymezeny plochy vodní a vodohospo-dářské, 
zejména pro řeku Svratku, pro Litavu (též místně Cézavu) a pro vodní příkopy. Hlavní odtokové 
trasy jsou v území stabilizovány jejich vymezením jako stávající i navržené. 
Jsou vymezeny stabilizované plochy zeleně krajinné ozn. Zk, které plní funkci protierozních 
opatření, zejména meze a průlehy ve svažitém terénu přírodním parku Výhon či jako pobřežní 
porosty a plochy zeleně krajinné u vodního toku ozn. Zkw, vymezené zejména pro pobřežní 
porosty.  V řešeném území je navrženo 41 ploch s požadovanou změnou využití na zeleň 
krajinnou označených (Zk1-41). Většina těchto změn je vymezena k doplnění územního systému 
ekologické stability, ale tyto plochy budou plnít stejně tak i funkci protierozní ochrany a jsou i 
protierozními opatřeními. Protierozní opatření - meze, průlehy a stromořadí jsou přípustné ve 
všech plochách zamědělských podle čl. I.6.2. 
 
b) Koncepce ochrany území před povodněmi 
Je vybudován systém protipovodňové ochrany proti vodám ze Svratky a Litavy. Pro tento systém 
jsou vymezeny stabilizované plochy „vodní a vodohospodářské - protipovodňová ochrana“ 
označené Wo. V těchto plochách jsou umístěny vodní hráze a protipovodňové zdi tak, aby město 
bylo chráněno před tzv. „stoletou vodou“ při event. záplavách.  
Pro doplnění ochrany severní části města před povodněmi jsou vymezeny 2 zastavitelné plochy: 
Z46 plocha vodní a vodohospodářská - protipovodňová ochrana (Wo) u Litavy, 
Z47 plocha vodní a vodohospodářská - protipovodňová ochrana (Wo) u silnice II/416. 
Plocha Z46 je vymezena podél levého břehu Litavy směrem k ulici Masarykova a plocha Z47 je 
vymezena podél odlehlejší hrany silnice II/416 na Blučinu. 
Jako součást ochrany území před povodněmi jsou vymezeny hlavní odtokové trasy v území - 
vodní příkopy a svodnice ze svahů Výhonu. Pro ochranu severovýchodní části hlavního 
zastavěného území před dešťovými vodami z Výhonu jsou vymezeny 4 plochy změn na plochy 
vodní a vodohospodářské označené (W1-4) pro dešťové zdrže: 
(W1) plocha vodní a vodohospodářská v lokalitě Nad náplavkou, 
(W2) plocha vodní a vodohospodářská v lokalitě Štěrbůvky, 
(W3) plocha vodní a vodohospodářská v lokalitě Prostřední podsedky, 
(W4) plocha vodní a vodohospodářská v lokalitě Strže. 
Pro ochranu stávající i budoucí zástavby a odvedení dešťových vod jsou v plochách ze svahů 
Výhonu vymezeny nové odtokové trasy v lokalitách Cézavy, Štěrbůvky, Prostřední podsedky, 
Strže, Přední Hačky, V lomech a Vinohrádky. Odtokové trasy budou zaústěny do vodotečí či do 
zmíněných dešťových zdrží. 
 
 
I.5.5 Rekreace a koncepce rekreačního využití krajiny 
 
Nesou vymezeny samostatné plochy rekreace. Na území Přírodního parku (PP) Výhon lze 
realizovat nepobytovou rekreaci v krajině (např. pěší či cyklistickou rekreační turistiku). K rodinné 
rekreaci lze na území PP (ale i jinde v řešeném území) užívat objekty zapsané v katastru 
nemovitostí jako „zastavěná plocha a nádvoří“, jejichž užívání bylo k tomuto účelu určeno 
správním rozhodnutím (např. jako stavby pro rodinnou rekreaci). Tyto objekty i zahrady k nim 
patřící jsou vymezeny jako plochy „zemědělské - zahrady, sady, louky, vinice“ ozn. Zz. V 
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plochách Zz jsou takové stavby podmíněně přípustným způsobem využití pouze v zastavěném 
území. 
 
 
 
I.5.6 Dobývání nerostných surovin 
 
Nejsou vymezeny plochy dobývání nerostných surovin. Dobývání nerostných surovin bude 
možné na ložiskovém území, pokud budou k tomu vydána správní rozhodnutí. 
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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 i textové části 
označeny zkratkami způsobu využití jako plochy stávající bez závorky a plochy s požadovanou 
změnou využití v závorce (návrh) 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 - rodinné domy 
Bd, (Bd) plochy bydlení - bytové domy 
Bv, (Bv) plochy bydlení - venkovské domy 

plochy smíšené obytné 
 

So, (So) --- 
Sz plochy smíšené obytné - zámek 

plochy občanského vybavení Ov (Ov) plochy občanského vybavení - veřejné 
(Ok) plochy občanského vybavení - komerční 
Oc plochy občanského vybavení - církevní 
Oz plochy občanského vybavení - zdravotnictví 
Oh, (Oh) plochy občanského vybavení - hasičské 
Os plochy občanského vybavení - sportovní 

 Ost plochy občanského vybavení – sportovní a 
technické využití 

plochy smíšené výrobní Sv, (Sv) --- 
plochy výroby a skladování Vp, (Vp) plochy výroby a skladování - průmysl a 

řemesla 
Vz plochy výroby a skladování - zemědělská 

výroba 
Vza plochy výroby a skladování - zahradnictví 

plochy technické 
infrastruktury 

Ti plochy technické infrastruktury - inženýrské 
sítě 

Ts plochy technické infrastruktury - specifické 
plochy dopravní infrastruktury Dz plochy dopravní infrastruktury - drážní 

Ds plochy dopravní infrastruktury - silniční 
Dg plochy dopravní infrastruktury - garáže 
(Dt) plochy dopravní infrastruktury - dopravní 

terminál 
Dm, (Dm) plochy dopravní infrastruktury - místní 

plochy veřejných prostranství Pk, (Pk) plochy veřejných prostranství - komunikace 
Pz, (Pz) plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň 
Ph, (Ph) plochy veřejných prostranství - hřbitovy 

--- Np plochy zeleně - zámecký park 
--- Zk, (Zk) plochy zeleně krajinné 
--- Zkw plochy zeleně krajinné u vodního toku 
--- Zs plochy zeleně sídelních zahrad 
plochy zemědělské Zp plochy zemědělské - polní 

Zz plochy zemědělské - zahrady, sady, louky, 
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vinice 
plochy vodní a 
vodohospodářské 

W, (W) --- 
Wo, (Wo) plochy vodní a vodohospodářské - 

protipovodňová ochrana 
plochy lesní L --- 

 

Uvedené plochy jsou vymezeny v grafické části, kde je každý druh ploch vyznačen jinou barvou, 
přičemž stávající plochy jsou graficky odlišeny od ploch s požadovanou změnou využití (s 
návrhem na druh plochy uvedený zkratkou v závorce). V plochách požadovaných změn je (s 
výjimkou plochy přestavby P2) podkreslen stávající způsob využití. 
Plocha P16 je podrobněji regulována s určením podrobného využití  a vymezení pozemků 
v řešené ploše, podrobnými podmínkami umístění staveb a podrobnými podmínkami napojení na 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,  protože je vymezena jako část ÚP s prvky 
regulačního plánu v plochách smíšeních obytných  So, (So). 
Plocha je podrobněji rozdělena na:  
So-1 pozemky pro bytové domy 
So-2 pozemky pro zdravotnické služby 
So-3 pozemky pro parkování 
So-4 pozemky pro zeleň – zahrada 
So-5 pozemky pro zpevněné plochy pojezdné a zeleň 
So-6 pozemky pro zpevněné plochy pochozí a zeleň 
 
 
I.6.2 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 

hlavního, přípustného, podmíněně přípustného a nepřípustného využití těchto ploch 
(včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a 
jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona) 

 
a) Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití 
 

Funkční podmínky využití ploch 
Funkční podmínky využití jednotlivých druhů vymezených ploch jsou stanoveny pomocí 
přípustnosti účelu využití pro stávající plochy i pro plochy s návrhem změny na využití (se 
zkratkou, ale v závorce) 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 uvedenou 
podmínkou či podmínkami, které je nutno splnit. 
Nepřípustné využití plochy - určuje nepřípustný účel využití plochy. Za nepřípustné je třeba 
považovat to (třeba níže neuvedené), co by mohlo narušit hlavní využití plochy. 

 

Dále jsou pro plochy s rozdílným způsobem využití (ať stávající či s návrhem na změnu) 
stanoveny tyto další podmínky: 
 Společné podmínky způsobu využití ploch - společné podmínky způsobu využití jsou u 

jednotlivých ploch označené velkými písmeny A-H a jsou specifikovány v následujícím 
odstavci. Tyto podmínky vycházejí převážně z požadavků platné legislativy. 

 Podmínky prostorového uspořádání - podmínky prostorového uspořádání jsou u 
jednotlivých druhů ploch označeny malými písmeny a1-5, b, c1-2, d1-2, e1-3, f1-3. Tyto 
podmínky jsou specifikovány v následujícím článku ozn. I.6.3 „Stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu...“. 

Plocha P16 je vymezena jako část ÚP s prvky regulačního plánu v plochách smíšených obytných  
So, (So). Jsou vymezeny zejména podmínky podrobného využití a vymezení pozemků v řešené 
ploše, podrobné podmínky umístění staveb a podrobné podmínkami napojení na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu – viz Výkres části územního plánu s prvky regulačního plánu 
1 
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Společné podmínky způsobu využití ploch 
A Stávající způsob využití ploch je možný za podmínky, že tento do budoucna neznemožní 

nebo neztížit požadovanou změnu využití. 
B Způsob využití ploch nesmí narušit svým provozem či technickým zařízením užívání okolních 

ploch a staveb a nesmí snížit kvalitu okolního prostředí vč. kvality ovzduší. 
C V plochách se nepřipouští výstavba větrných elektráren a trvalé skladování odpadů. 
D Ve všech plochách lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského 

letectva a obrany státu, zejména z hlediska jejich výšky nad terénem. 
E Při umísťování zdrojů hluku či zápachu v plochách musí být respektovány chráněné venkovní 

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 např. v plochách výroby a skladování ozn. Vp, Vz, Vza) tak, že bude 
vyhodnocením prokázáno nepřekročení přípustných hygienických limitů na hranici pozemku 
ploch s umísťovaným zdrojem hluku či zápachu v dalších řízeních. 

F Chráněné venkovní prostory bydlení budou v blízkosti silnic, železnice a ploch výroby a 
skladování navrhovány a umísťovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže 
splnění hygienických limitů stanovených legislativou na úseku ochrany veřejného zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací pro chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní 
prostory staveb, včetně zhodnocení reálnosti event. protihlukových opatření (ze silnice či 
ploch výroby) v řízeních podle dílu 4 a 5 stavebního zákona. 

G Nelze zastavovat hlavní odtokové trasy, záchytné příkopy, odtokové svodnice a stoky 
protipovodňové ochrany objekty, které by narušily systém odvádění vod v území či jejich 
likvidaci s výjimkou vodohospodářských staveb a vodohospodářských opatření (to bez 
ohledu na vlastnické vztahy k pozemkům). 

H V záplavovém území nejsou přípustné stavby a sklady látek ohrožujících kvalitu vody a nelze 
zde umísťovat objekty, které by bránily přirozenému odtoku vod, či zmenšovaly průtočný 
profil záplavového území s vyjímkou protipovodňových staveb a opatření. 

CH Změna využití území (vč. umisťování staveb a jejich změn) v plochách vymezených 
v sesuvných územích je podmíněna prokázáním, že jejich změnou nedojde k ohrožení využití 
území sesuvem půdy či jiným geologickým rizikem. 

I Umístění odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání staveb na něm 
umístěných bude řešeno dle součinitele vlivu stupně automobilizace 1,5. 

J je-li nějaká plocha či území vymezeno v ÚP jako část územního plánu s prvky regulačního 
plánu, jeho podrobnější  regulace je určena zejména výkresem části územního plánu s prvky 
regulačního plánu  

 
b) Stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných 

opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 
 

Jsou vymezeny následující plochy, ve kterých je územním plánem vyloučeno umísťování níže 
specifikovaných staveb, zařízení či jiných opatření pro účely uvedené v § 18, odstavci 5 
stavebního zákona v nezastavěném území: 
 
Zk (Zk) plochy zeleně krajinné 
 V plochách „zeleně krajinné“ vymezených v nezastavěném území nejsou přípustné budovy 

- nadzemní objekty, které nepatří do veřejné technické infrastruktury, nelze zde umísťovat 
parkoviště aut či techniky, dále stavby pro zemědělství a lesnictví, pro odpady, stavby pro 
cestovní ruch a stavby ekologických informačních center (přičemž opatření ochrany přírody 
a krajiny, zejména protierozní či protipovodňová jsou zde přípustná a nejsou vyloučena). 

 
c) Přehled ploch s rozdílným způsobem využití včetně stanovených podmínek 
 

Br, (Br)  plochy bydlení - rodinné domy 
Hlavní využití plochy: 
- bydlení v rodinných domech umožňující nerušený a bezpečný pobyt, každodenní relaxaci a 

rekreaci obyvatel vč. dostupnosti veřejné infrastruktury. 
Přípustné využití plochy: 
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- rodinné domy, dvory a zahrady, související dopravní a technická infrastruktura, související 
veřejná prostranství a zeleň. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- další stavby, které souvisejí a jsou slučitelné s bydlením (např. garáže, bazény) za podmínky, 

že nesnižují kvalitu prostředí vlastního či souvisejícího území a že slouží zejména 
obyvatelům ve vymezené ploše, 

- související občanské vybavení za podmínky, že výměra zařízení v 1 rodinném domě či na 
jeho pozemku nebude větší než 300 m2 a že svým provozováním a technickým zařízením 
nesníží kvalitu prostředí vlastního či souvisejícího území (zejména hlukem, prachem, 
zápachem, zvýšenou dopravní zátěží). 

Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby a zařízení pro těžbu, výrobu a skladování, nadřazená dopravní a technická 

infrastruktura nesouvisející s územím či s plochou. 
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, D, E, F, G, CH, I. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a4, b, c1, c2, c3, d1, e1, f1, f3. 
Plochy s navrženou změnou na (Br): Z1-6, Z8-12. 
 
Bd, (Bd)  plochy bydlení - bytové domy 
Hlavní využití plochy: 
- bydlení v bytových domech umožňující nerušený a bezpečný pobyt, každodenní relaxaci a 

rekreaci obyvatel vč. dostupnosti veřejné infrastruktury. 
Přípustné využití plochy: 
- bytové domy vč. staveb ubytovacích zařízení, související dopravní a technická infrastruktura, 

související veřejná prostranství a zeleň. 
Podmíněně přípustné využití plochy: 
- další stavby, které souvisejí a jsou slučitelné s bydlením (např. odstavná stání, garáže, 

altány) za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí vlastního či souvisejícího území a slouží 
zejména obyvatelům ve vymezené ploše, 

- související občanské vybavení za podmínky, že celková výměra těchto zařízení v ploše Bd 
nebude větší než 600 m2 a že svým provozováním a technickým zařízením nesníží kvalitu 
prostředí vlastního či souvisejícího území (zejména hlukem, prachem, zápachem, zvýšenou 
dopravní zátěží). 

Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby a zařízení pro těžbu, výrobu a skladování, nadřazená dopravní a technická 

infrastruktura nesouvisející s územím či s plochou. 
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, D, E, F, I. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a4, b, c1, f1. 
Plochy s navrženou změnou na (Bd): Z4, P1. 
 
Bv, (Bv)  plochy bydlení - venkovské domy 
Hlavní využití plochy: 
- bydlení v rodinných domech umožňující nerušený a bezpečný pobyt, každodenní relaxaci a 

rekreaci obyvatel a přiměřené hospodářské zázemí. 
 
Přípustné využití plochy: 
- rodinné domy, dvory a zahrady, hospodářské stavby souvisejících s bydlením, související 

dopravní a technická infrastruktura, související veřejná prostranství a zeleň. 
Podmíněně přípustné využití plochy: 
- další stavby, které souvisejí a jsou slučitelné s bydlením (např. odstavná stání, garáže, 

altány) za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí vlastního či souvisejícího území a slouží 
zejména obyvatelům ve vymezené ploše a obyvatelům s plochou bezprostředně 
souvisejícího území 

- související občanské vybavení a řemeslné provozovny za podmínky, že výměra zařízení v 1 
rodinném domě či na jeho pozemku nebude větší než 600 m2 a že svým provozováním a 
technickým zařízením nesníží kvalitu prostředí vlastního či souvisejícího území (zejména 
hlukem, prachem, zápachem, zvýšenou dopravní zátěží). 
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Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby a zařízení pro těžbu, výrobu a skladování, nadřazená dopravní a technická 

infrastruktura nesouvisející s územím či s plochou. 
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a4, b, c1 c3, d1, e1, f1, f3. 
Plochy s navrženou změnou na (Bv): Z13, Z50-51. 
 
So, (So)  plochy smíšené obytné 
Hlavní využití plochy:  
- bydlení a očanské vybavení s vyloučením umísťování staveb a zařízení snižujících kvalitu 

prostředí. 
Přípustné využití plochy: 
- stavby pro bydlení vč. staveb ubytovacích zařízení, stavby a zařízení občanského vybavení 

(např. prodejny, stravovací zařízení, zdravotnictví, správní budovy, kulturní zařízení a jejich 
zázemí), související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství a zeleň, 
související garáže a parkoviště aut. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- další stavby a zařízení (např. řemeslné služby jako je kadeřnictví, krejčovství, sběrny oprav 

apod.) za podmínky, že tato svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání 
staveb ve svém okolí, nebudou zvyšovat dopravní zátěž v území a nesníží kvalitu prostředí 
vlastního či souvisejícího území (zejména provozem od 22:00 do 6:00 hodin). 

Nepřípustné využití plochy:  
- zejména stavby a zařízení pro těžbu, výrobu a skladování (hutnictví, chemickou výrobu, 

těžké strojírenství, asanační služby), nadřazená dopravní a technická infrastruktura 
nesouvisející s územím či s plochou. 

Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, D, E, F, G, I. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a4, b, c1, c2, f1, f3. 
Plochy s navrženou změnou na (So): Z7, Z18, P4-5, Z62., P16. 
Části územního plánu s prvky regulačního plánu: P16 
 
 
Podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové řešení 
staveb včetně urbanistických a architektonických podmínek v ploše přestavby P16 
(grafická část  - viz Výkres části územního plánu s prvky regulačního plánu 1) 
 
Na pozemcích či jejich částech vymezených jako So-1 bytové domy jsou: 
· přípustné: 

- stavby pro bydlení v bytových domech 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- veřejná prostranství a zeleň 

· podmíněně přípustné další stavby a zařízení (např. řemeslné služby jako je kadeřnictví, 
krejčovství, sběrny oprav apod.) a to za podmínky, že: 

- tato svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb ve svém okolí 
- nebudou zvyšovat dopravní zátěž v území 
- nesníží kvalitu prostředí vlastního či souvisejícího území (zejména provozem od 22:00 do 

6:00 hodin). 
· nepřípustné jiné způsoby využití než jsou uvedeny výše jako přípustné nebo podmíněně 

přípustné. 
· určena tato prostorová řešení staveb: 

-  stavební hranice, které vymezují dvě uzavřené plochy, v nichž lze objekt umístit hlavní 
stavbu – nadzemní objem objektů bytových domů, přičemž venkovní komunikační jádra 
(schodiště, ochozy, výtahy), balkony, lodžie a římsy mohou vymezený rozsah přesahovat, 

- výška staveb, která se stanovuje podrobněji na 2 nadzemní podlaží a 1 podlaží ustupující, 
kdy podzemní podlaží je přípustné pouze na pozemcích ozn. ve Výkrese části územního 
plánu s prvky regulačního plánu 1 jako bd1a na pozemcích  ozn. bd2 je nepřípustné 
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Na pozemcích či jejich částech vymezených jako So-2 zdravotnické služby jsou: 
· přípustné 

- občanské vybavení a služby pro zdravotnictví a se zdravotnictvím související 
- související dopravní a technická infrastruktura 
-  veřejná prostranství a zeleň 

· nepřípustné jiné způsoby využití než jsou uvedeny výše jako přípustné  
· prostorová řešení staveb podrobněji nezpřesněna 
 
Na pozemcích či jejich částech vymezených jako So-3 parkování jsou: 
· přípustné 

- řešení dopravy v klidu, tj. parkoviště, přestřešení pergolami nebo lehkými přístřešky 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- veřejná prostranství a zeleň 

· nepřípustné jiné způsoby využití než jsou uvedeny výše jako přípustné  
· prostorová řešení staveb podrobněji nezpřesněna 
 
Na pozemcích či jejich částech vymezených jako So-4 zeleň – zahrada jsou: 
· přípustné 

- zeleň a parkové úpravy 
- altány a  pergoly 
- terénní úpravy 
- technická infrastruktura 

· nepřípustné jiné způsoby využití než jsou uvedeny výše jako přípustné  
 
Na pozemcích či jejich částech vymezených jako So-5 zpevněné plochy pojezdné a zeleň 

jsou: 
· přípustné 

- dopravní obsluha plochy P16 
- technická infrastruktura 
- veřejná prostranství a zeleň 

· nepřípustné jiné způsoby využití než jsou uvedeny výše jako přípustné  
 
Na pozemcích či jejich částech vymezených jako So-6 zpevněné plochy pochozí a zeleň 

jsou: 
· přípustné 

- pěší komunikace 
- technická infrastruktura 
- veřejná prostranství a zeleň 

· nepřípustné jiné způsoby využití než jsou uvedeny výše jako přípustné  
 
Sz plochy smíšené obytné - zámek 
Hlavní využití plochy:  
- ubytování a očanské vybavení v areálu kulturní památky Zámku Židlochovice s vyloučením 

umísťování staveb a zařízení snižujících kvalitu prostředí. 
Přípustné využití plochy: 
- ubytovací zařízení, hotel, správní budovy (např. současné kanceláře lesní správy), služební 

byt, související občanské vybavení (např. kulturní a obřadní síně, výstavní expozice), 
související zpevněné plochy, související dopravní a technická infrastruktura, související 
veřejná prostranství a zeleň, související garáže a související (přiměřeně kapacitní) parkoviště 
aut. 

Podmíněně přípustné využití plochy:  
- dalších stavby (např. historická líheň bažantů a současná autodílna lesní správy) 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 vlastního či 
souvisejícího území. 
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Nepřípustné využití plochy:  
- zejména stavby a zařízení pro těžbu, výrobu a skladování (např. hutnictví, chemickou výrobu, 

těžké strojírenství, asanační služby), nadřazená dopravní a technická infrastruktura 
nesouvisející s územím či s plochou. 

Společné podmínky způsobu využití: B, C, D, E, F. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a4, b, c1, c2, f1. 
Plochy s navrženou změnou na (Sz): nejsou vymezeny. 
 
Ov, (Ov) plochy občanského vybavení - veřejné 
Hlavní využití plochy:  
- veřejné občanské vybavení. 
Přípustné využití plochy: 
- stavby a zařízení občanského vybavení pro veřejnou správu, pro školství, vzdělání a 

výchovu, pro sociální služby, pro kulturní zařízení, tělovýchovu, ochranu obyvatelstva, 
související dopravní a technická infrastruktura, vsouvisející veřejná prostranství a zeleň, 
související garáže a související (přiměřeně kapacitní) parkoviště aut. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- jiné druhy občanského vybavení za podmínky, že jejich využití je v souladu s hlavním 

využitím plochy (např. veřejné stravování, obchodní prodej, sport) a za podmínky, že svým 
provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb ve svém okolí a nesníží 
kvalitu prostředí vlastního či souvisejícího území, 

- bydlení za podmínky, že bude součástí stavby občanského vybavení, kde jeho výměra 
nepřesáhne 40% podlahové plochy budovy. 

Nepřípustné využití plochy:  
- zejména stavby a zařízení pro těžbu, výrobu a skladování, nadřazená dopravní a technická 

infrastruktura nesouvisející s územím či s plochou. 
Společné podmínky způsobu využití: B, C, D, E, F, CH. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a4, a6, a7, b, c1, c2, f1, f3. 
Plochy s navrženou změnou na (Ov): Z53. 
 
(Ok) plochy občanského vybavení - komerční 
Hlavní využití plochy:  
- občanské vybavení komerční - stavby obchodního prodeje. 
Přípustné využití plochy: 
- stavby a zařízení občanského vybavení pro obchodní vybavení města, tj. stavby obchodního 

prodeje včetně velkokapacitních, stavby a plochy skladování související s obchodním 
prodejem v ploše včetně velkokapacitních, související dopravní a technická infrastruktura, 
související veřejná prostranství a zeleň, související manipulační plochy a související 
(přiměřeně kapacitní) parkoviště aut, 

- protipovodňová opatření 
Podmíněně přípustné využití plochy: 
- jiné druhy občanského vybavení za podmínky, že se jedná o využití související s hlavním 

využitím plochy a je s ním v souladu, 
Nepřípustné využití plochy:  
- zejména bydlení, stavby veřejné správy, sociálního a zdravotnického vybavení, školství 

apod., stavby a zařízení pro těžbu, výrobu a skladování, nadřazená dopravní a technická 
infrastruktura nesouvisející s územím či s plochou. 

Společné podmínky způsobu využití: B, C, D, E, I. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a4, b, f1. 
Plochy s navrženou změnou na (Ok): Z63. 
 
Oc plochy občanského vybavení - církevní 
Hlavní využití plochy: 
- církevní občanské vybavení. 
Přípustné využití plochy: 
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- staveby církevního občanského vybavení (např. kostely, kaple, fary, církevní úřady, stavby 
pro církevní řády a církevní výchovu), související dopravní a technická infrastruktura, 
související veřejná prostranství a zeleň, související garáže a související (přiměřeně kapacitní) 
parkoviště aut. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- jiné druhy občanského vybavení za podmínky, že jejich využití je v souladu s hlavním 

využitím plochy (např. stavby pro vzdělání, kulturní zařízení) a za podmínky, že svým 
provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb ve svém okolí a nesníží 
kvalitu prostředí vlastního či souvisejícího území, 

- bydlení za podmínky, že bude součástí stavby občanského vybavení, kde jeho výměra 
nepřesáhne 40% podlahové plochy budovy. 

Nepřípustné využití plochy:  
- zejména stavby a zařízení pro těžbu, výrobu a skladování, nadřazená dopravní a technická 

infrastruktura nesouvisející s územím či s plochou. 
Společné podmínky způsobu využití: B, D, E. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a3, a4, b, c2, f1, f3. 
Plochy s navrženou změnou na (Oc): nejsou vymezeny. 
 
Oz plochy občanského vybavení - zdravotnictví 
Hlavní využití plochy:  
- zdravotnické občanské vybavení. 
Přípustné využití plochy: 
- stavby občanského vybavení pro zdravotnictví (např. nemocnice, polikliniky, zdravotní 

střediska, privátní zdravotnická zařízení), související dopravní a technická infrastruktura, 
související veřejná prostranství a zeleň, související garáže a související (přiměřeně kapacitní) 
parkoviště aut. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- jiné druhy občanského vybavení za podmínky, že jejich využití je v souladu s hlavním 

využitím plochy (např. prodej léků, stravovací zařízení, rehabilitační zařízení, stavby pro 
zdravotnické vzdělávání) a za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením 
nenaruší užívání staveb ve svém okolí a nesníží kvalitu prostředí vlastního či souvisejícího 
území, 

- bydlení za podmínky, že bude součástí stavby občanského vybavení, kde jeho výměra 
nepřesáhne 40% podlahové plochy budovy. 

Nepřípustné využití plochy:  
- zejména stavby a zařízení pro těžbu, výrobu a skladování, nadřazená dopravní a technická 

infrastruktura nesouvisející s územím či s plochou. 
Společné podmínky způsobu využití: B, C, D, E, F. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a4, b, c1, c2, f1, f3. 
Plochy s navrženou změnou na (Oz): nejsou vymezeny. 
 
Oh, (Oh)  plochy občanského vybavení - hasičské 
Hlavní využití plochy:  
- hasičské občanské vybavení. 
Přípustné využití plochy: 
- stavby a zařízení hasičských záchranných sborů (např. hasičské zbrojnice, správní zařízení 

hasičských sborů, prostory pro civilní ochranu obyvatelstva), související dopravní a technická 
infrastruktura, související veřejná prostranství a zeleň, související garáže a související 
(přiměřeně kapacitní) parkoviště požární techniky a aut. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- jiné druhy občanského vybavení za podmínky, že jejich využití je v souladu s hlavním 

využitím plochy (např. hasičská cvičiště, vzdělávací zařízení hasičských sborů, opravny 
hasičské techniky) za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenaruší 
užívání staveb ve svém okolí a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména 
zvýšenou dopravní zátěží, hlukem, prachem či zápachem), 

- služební byt za podmínky, že je součástí stavby hasičského občanského vybavení a 
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nevytváří chráněný prostor podle legislativy v oblasti ochrany zdraví vč. ochrany zdraví před 
hlukem a vibracemi. 

Nepřípustné využití plochy:  
- zejména stavby a zařízení pro těžbu, výrobu a skladování, nadřazená dopravní a technická 

infrastruktura nesouvisející s územím či s plochou. 
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, D, E, F. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a4, b, c1, c2, f1. 
Plochy s navrženou změnou na (Oh): P5. 
 
Os, (Os)  plochy občanského vybavení - sportovní 
Hlavní využití plochy: 
- občanské vybavení umožňující sportovní a rekreační aktivity. 
Přípustné využití plochy: 
- venkovní sportoviště, hřiště, stavby pro tělovýchovu sport a sportovní rekreaci (např. 

tělocvičny, posilovny, koupaliště, související restaurace, bufety, sklady sportovních potřeb, 
klubovny), související dopravní a technická infrastruktura, související veřejná prostranství a 
zeleň, související garáže a související (přiměřeně kapacitní) parkoviště aut. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- jiné druhy občanského vybavení za podmínky, že jejich využití je v souladu s hlavním 

využitím plochy (např. cvičiště psů, sportovní střelnice, související ubytovací zařízení, školská 
zařízení) za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání 
staveb ve svém okolí a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména zvýšenou 
dopravní zátěží, hlukem, prachem či zápachem), 

-      útulky pro psy  za podmínky, že budou umístěny v ploše Z58 
- služební byt za podmínky, že je součástí stavby sportovního občanského vybavení a 

nevytváří chráněný prostor podle legislativy v oblasti ochrany zdraví včetně ochrany zdraví 
před hlukem a vibracemi. 

Nepřípustné využití plochy:  
- zejména stavby a zařízení pro těžbu, výrobu a skladování, nadřazená dopravní a technická 

infrastruktura nesouvisející s územím či s plochou. 
Společné podmínky způsobu využití: B, C, D, E, G, I. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a4, b, c1, e2, f1. 
Plochy s navrženou změnou na (Os): Z56,Z58. 
 
 
(Ost)  plochy občanského vybavení – sportovní a technické využití 
Hlavní využití plochy: 
- občanské vybavení umožňující sportovní a rekreační aktivity, technické zázemí  
Přípustné využití plochy: 
- venkovní sportoviště, hřiště, stavby pro tělovýchovu sport a sportovní rekreaci (např. 

tělocvičny, posilovny, koupaliště, související restaurace, bufety, sklady sportovních potřeb, 
klubovny), související dopravní a technická infrastruktura, související veřejná prostranství a 
zeleň, související garáže a související (přiměřeně kapacitní) parkoviště aut, technické a 
technologické stavby , zázemí technických objektů a údržby (šatny, sklady a ostatní zázemí 
údržby města apod.) 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- jiné druhy občanského vybavení za podmínky, že jejich využití je v souladu s hlavním 

využitím plochy (např. cvičiště psů, , sportovní střelnice, související ubytovací zařízení, 
školská zařízení) za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenaruší 
užívání staveb ve svém okolí a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména 
zvýšenou dopravní zátěží, hlukem, prachem či zápachem), 

- služební byt za podmínky, že je součástí stavby sportovního občanského vybavení a 
nevytváří chráněný prostor podle legislativy v oblasti ochrany zdraví včetně ochrany zdraví 
před hlukem a vibracemi a tento způsob využití není dominantním využitím stavby 
sportovního občanského vybavení 

Nepřípustné využití plochy:  
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- zejména stavby pro bydlení, rekreaci, stavby a zařízení pro těžbu, výrobu a skladování, 
nadřazená dopravní a technická infrastruktura nesouvisející s územím či s plochou. 

Společné podmínky způsobu využití: B, C, D, E, G, I. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a4, b, c1, e2, f1. 
Plochy s navrženou změnou na (Ost): Z57 
 
 
Sv, (Sv)  plochy smíšené výrobní 
Hlavní využití plochy:  
- lehká výroba, jejíž vliv na prostředí v území nepřesahuje hranici vymezené plochy. 
Přípustné využití plochy: 
- stavby pro lehkou řemesnou výrobu (např. výroba obuvi, výroba oděvů, výroba potravin, 

pekárna, papírna, stolařství, autoservis, autoprodejna, zámečnictví, kamenictví, 
elektroopravna, prodejna stavebnin apod.), související sklady a prodejny produktů, 
související dopravní a technická infrastruktura, související veřejná prostranství a zeleň, 
související garáže a související (přiměřeně kapacitní) parkoviště aut 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- stavby pro jinou lehkou výrobu (než řemeslnou) za podmínky, že tato výroba svým 

provozováním a technickým zařízením nebude zvyšovat dopravní zátěž v území a nesníží 
kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hlukem, prachem či zápachem), 

- služební byt za podmínky, že je součástí výrobní stavby či její správní budovy a nevytváří 
chráněný prostor podle legislativy v oblasti ochrany zdraví včetně ochrany zdraví před 
hlukem a vibracemi, 

- stavby a zařízení občanského vybavení (např. stravování, prodejny vyráběného zboží) za 
podmínky, že tyto souvisejí s umístěnou výrobou. 

Nepřípustné využití plochy: 
- zejména samostatné stavby pro bydlení, občanské vybavení pro veřejnou správu, školství a 

zdravotnictví, těžba surovin, hutnictví a chemická výroba, nadřazená dopravní a technická 
infrastruktura nesouvisející s územím či s plochou. 

Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, D, E, F, G, I. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a4, b, c1, f1, f3. 
Plochy s navrženou změnou na (Sv): Z20, Z27, Z60. 
 
Vp, (Vp)  plochy výroby a skladování - průmysl a řemesla 
Hlavní využití plochy:  
- nezemědělská výroba a skladování, jejíž negativní vliv na prostředí vylučuje začlenění do 

ploch jiného způsobu využití. 
Přípustné využití plochy: 
- stavby pro výrobu a skladování - zejména průmyslovou a těžší řemeslnou výrobu (např. 

strojírenství, stavební výrobu, dřevovýrobu, chemickou výrobu, skladové areály, podnikání v 
autodopravě) související sklady a správní budovy, související čerpací stanice pohonných 
hmot, opravny techniky, technologické vodní nádrže, odpadové hospodářství související s 
umístěnou výrobou, související dopravní a technická infrastruktura, související zeleň, 
související garáže a související (přiměřeně kapacitní) parkoviště aut. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- stavby pro jiné druhy výrobních zařízení za podmínky, že jejich využití je v souladu s hlavním 

využitím plochy, výrobní výuková zařízení, prodejny výrobků a stravovací provozovny za 
podmínky, že tyto souvisejí s umístěnou výrobou a skladováním, 

- služební byt za podmínky, že je součástí výrobní stavby či její správní budovy a nevytváří 
chráněný prostor podle legislativy v oblasti ochrany zdraví včetně ochrany zdraví před 
hlukem a vibracemi. 

Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení a ubytování, pro školní a předškolní výchovu, pro rekreaci, 

nadřazená dopravní a technická infrastruktura nesouvisející s územím či s plochou. 
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, D, E, G, I. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a4, a5, c1, f1. 
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Plochy s navrženou změnou na (Vp): Z23-26, Z28-30, Z59. 
Územní rezervy s možným budoucím využitím: R2 
 
Vz plochy výroby a skladování - zemědělská výroba 
Hlavní využití plochy:  
- zemědělská výroba a skladování, jejíž negativní vliv na prostředí vylučuje začlenění do ploch 

jiného způsobu využití. 
Přípustné využití plochy: 
- stavby pro zemědělskou rostlinnou a živočišnou výrobu (tj. zemědělská výrobní zařízení vč. 

objektů pro ustájení hospodářských zvířat), související sklady a správní budovy, související 
čerpací stanice pohonných hmot, opravny techniky, technologické vodní nádrže, odpadové 
hospodářství související s umístěnou zemědělskou výrobou, související dopravní a technická 
infrastruktura, související zeleň, související garáže a související (přiměřeně kapacitní) 
parkoviště aut. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- stavby pro jiné druhy výrobních zařízení - průmyslová a řemeslná výroba za podmínky, že 

jejich využití je v souladu s hlavním využitím plochy, prodejny zemědělských výrobků za 
podmínky, že tyto souvisejí s umístěnou zemědělskou výrobou, 

- služební byt za podmínky, že je součástí výrobní stavby či její správní budovy a nevytváří 
chráněný prostor podle legislativy v oblasti ochrany zdraví včetně ochrany zdraví před 
hlukem a vibracemi. 

Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení a ubytování, pro školní a předškolní výchovu, pro rekreaci, 

nadřazená dopravní a technická infrastruktura nesouvisející s územím či s plochou. 
Společné podmínky způsobu využití: B, C, D, E, G. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a4, b, a5, c1, f1. 
Plochy s navrženou změnou na (Vz): nejsou vymezeny. 
 
Vza plochy výroby a skladování - zahradnictví 
Hlavní využití plochy:  
- zahradnictví. 
Přípustné využití plochy: 
- stavby a pozemky pro speciální zemědělskou rostlinnou výrobu - zahradnictví (např. skleníky, 

pěstírny a prodejny dřevin, květin a zahradnických potřeb), související sklady a správní 
budovy, zemědělské pozemky, malé vodní nádrže, související dopravní a technická 
infrastruktura, související zeleň, související garáže a související (přiměřeně kapacitní) 
parkoviště aut, pozemky zeleně. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- jiné druhy zařízení a staveb za podmínky, že jejich využití je v souladu s hlavním využitím 

plochy a že svým provozováním nenaruší užívání staveb ve svém okolí a nesníží kvalitu 
prostředí vlastního či souvisejícího území, 

- služební byt za podmínky, že je součástí zahradnictví či jeho správní budovy a nevytváří 
chráněný prostor podle legislativy v oblasti ochrany zdraví včetně ochrany zdraví před 
hlukem a vibracemi. 

Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení a ubytování, pro školní a předškolní výchovu, pro rekreaci, 

nadřazená dopravní a technická infrastruktura nesouvisející s územím či s plochou. 
Společné podmínky způsobu využití: B, C, D, E, G. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a4, b, c1, f1. 
Plochy s navrženou změnou na (Vza): nejsou vymezeny. 
 
Ti plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě 
Hlavní využití plochy: 
- technická infrastrukrura s nárokem na vlastní plochu, která vylučuje začlenění do ploch 

jiného způsobu využití. 
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Přípustné využití plochy: 
- stavby a vedení technické infrastruktury a s nimi provozně související technologická zařízení, 

zejména pro vodovody a kanalizaci (např. vodojemy, čerpací vodovodní, kanalizační či 
zavlažovací stanice, pro vodní zdroje, čistírny odpadních vod, technické vodní nádrže), pro 
trafostanice, energetická elektrická zařízení, pro elektronická komunikační zařízení a veřejné 
komunikační sítě, pro zařízení plynovodů a produktovodů, související dopravní a technická 
infrastruktura, související zeleň. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- související garáže a související (přiměřeně kapacitní) parkoviště aut za podmínky, že tyto 

jsou určené pro umístěnou technickou infrastrukturu. 
Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, pro občanské vybavení, pro rekreaci, pro výrobu, nadřazená 

dopravní infrastruktura nesouvisející s územím či s plochou. 
Společné podmínky způsobu využití: B, C, D, E. 
Podmínky prostorového uspořádání: a4, f1, f2, f3. 
Plochy s navrženou změnou na (Ti): Z55 
 
Ts plochy technické infrastruktury - specifické 
Hlavní využití plochy: 
- sběrny odpadů a skladování materiálů jejíchž vliv na prostředí vylučuje začlenění do ploch 

jiného způsobu využití. 
Přípustné využití plochy:  
- stavby a pozemky pro dočasné skladování komunálního odpadu, sběrné odpadové dvory 

(ekodvory), skládky zeminy, dřeva a stavebních materiálů, související dopravní a technická 
infrastruktura, související prostranství a zeleň. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- garáže a související (přiměřeně kapacitní) parkoviště techniky a aut za podmínky, že tyto 

jsou určené pro provozovanou technickou infrastrukturu. 
Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, pro občanské vybavení, pro rekreaci, pro výrobu, nadřazená 

dopravní infrastruktura nesouvisející s územím či s plochou. 
Společné podmínky způsobu využití: B, C, D, E. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a4, b, c1, f1. 
Plochy s navrženou změnou na (Ts): nejsou vymezeny. 
 
Dz plochy dopravní infrastruktury - drážní 
Hlavní využití plochy:  
- drážní doprava. 
Přípustné využití plochy: 
- drážní stavby, pozemky a ostatní zařízení železniční dopravy vč. náspů, zářezů, opěrných 

zdí, kolejišť, zastávky a železniční stanice, drážní správní budovy, související odvodňovací 
příkopy, křižující části pozemních komunikací, související stavby a vedení technické 
infrastruktury, související prostranství a zeleň. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- služební byt za podmínky, že je součástí drážní budovy a nevytváří chráněný prostor podle 

legislativy v oblasti ochrany zdraví vč. ochrany zdraví před hlukem a vibracemi. 
- související garáže a související (přiměřeně kapacitní) parkoviště aut za podmínky, že tyto 

jsou součástí zařízení dráhy. 
Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, pro občanské vybavení, pro rekreaci, pro těžbu, pro výrobu a 

skladování. 
Společné podmínky způsobu využití: B, D, G. 
Podmínky prostorového uspořádání: a4, f1. 
Plochy s navrženou změnou na (Dz): nejsou vymezeny. 
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Ds plochy dopravní infrastruktury - silniční 
Hlavní využití plochy:  
- silniční doprava. 
Přípustné využití plochy: 
- silnice II. - III. třídy mimo zastavěné území včetně silničních pozemků, jejich náspů, zářezů, 

opěrných zdí, mostů a odvodňovacích příkopů, zastávky a přístřešky veřejné autobusové 
dopravy, trasy cyklistické dopravy, zařízení a vedení technické infrastruktury, pozemky 
doprovodné zeleně a stromořadí. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- parkoviště aut a pěší komunikace (chodníky) za podmínky, že jsou pro ně vymezeny 

pozemky mimo tělesa silnice a že tyto nebrání dopravnímu provozu. 
- veřejná prostranství - komunikace, pokud se jedná o průjezd silnice zastavěným územím. 
Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, pro občanské vybavení, pro rekreaci, pro těžbu, pro výrobu a 

skladování. 
Společné podmínky způsobu využití: B, C, D, E, F, G, H. 
Podmínky prostorového uspořádání: a4, f1, f2. 
Plochy s navrženou změnou na (Ds): nejsou vymezeny. 
 
Dg  plochy dopravní infrastruktury - garáže 
Hlavní využití plochy:  
- řadové garáže. 
Přípustné využití plochy: 
- stavby řadových garáží, související zpevněné komunikace, náspy, zářezy, opěrné zdi a 

odvodňovací příkopy, související pěší komunikace, zařízení a vedení technické infrastruktury, 
zeleň. 

Podmíněně přípustné využití plochy:  
- není stanoveno. 
Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, pro občanské vybavení, pro rekreaci, pro těžbu, pro výrobu a 

skladování. 
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, D, E, G, H, CH. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a4, b, c1, f1, f3. 
Plochy s navrženou změnou na (Dg): nejsou vymezeny. 
 
(Dt) plochy dopravní infrastruktury - dopravní terminál 
Hlavní využití plochy:  
- terminál kombinované drážní a silniční dopravy vč. veřejných prostranství. 
Přípustné využití plochy: 
- drážní stavby, pozemky a ostatní zařízení železniční dopravy vč. kolejišť, zastávek, nástupišť 

a železničních stanic, silnice II. - III. třídy včetně silničních pozemků, místní komunikace III. a 
VI. třídy včetně jejich podchodů, náspů a zářezů, opěrných zdí a odvodňovacích příkopů, 
zastávky, nástupiště a přístřešky veřejné autobusové dopravy, autobusová a vlaková 
nádraží, související (přiměřeně kapacitní) parkoviště aut a autobusů, trasy cyklistické 
dopravy, cyklostezky, pěší komunikace, zařízení a vedení technické infrastruktury, veřejná 
prostranství a veřejná zeleň. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- související stavby a zařízení občanského vybavení (např. obchody, služby, občerstvení a 

veřejné stravování) za podmínky, že tyto slouží zejména pro cestující jako doplňující služby 
dopravního terminálu. 

Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, pro rekreaci, pro těžbu, pro výrobu a skladování. 
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, D, E, F. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a4, b, c1, c2, f1. 
Plochy s navrženou změnou na (Dt): P2. 
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Dm, (Dm)  plochy dopravní infrastruktury - místní 
Hlavní využití plochy:  
- místní a účelová doprava. 
Přípustné využití plochy: 
- účelové komunikace zabezpečujících přístup k jednotlivým pozemkům mimo zastavěná 

území vč. jejich náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, propustků a odvodňovacích příkopů, 
pěší komunikace, trasy cyklistické dopravy, cyklostezky, související zařízení a vedení 
technické infrastruktury, související prostranství a doprovodná zeleň. 

Podmíněně přípustné využití plochy:  
- není stanoveno. 
Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, pro občanské vybavení, pro rekreaci, pro výrobu a skladování. 
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, D, E, G, H. 
Podmínky prostorového uspořádání: a4, f2, f3. 
Plochy s navrženou změnou na (Dm): Z32, Z48. 
 
Pk, (Pk)  plochy veřejných prostranství - komunikace 
Hlavní využití plochy: 
- veřejná prostranství pro komunikace. 
Přípustné využití plochy: 
- veřejná prostranství určená pro pozemní komunikace v zastavěném území - průjezdné silnice 

II. a III. třídy, pro místní komunikace III. a IV. třídy, pěší komunikace, pro ostatní komunikace 
zabezpečující přístup ke stavbám, trasy cyklistické dopravy a cyklostezky vč. jejich zařízení, 
zpevněné plochy, zařízení a vedení technické infrastruktury, zastávky a přístřešky veřejné 
autobusové dopravy, související veřejná zeleň. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- parkoviště aut a autobusů, parkovací domy, uliční vybavení zřizované ve veřejném zájmu 

(např. pomníky, kašny, sakrální a výtvarná díla, odpočívadla, lavičky) za podmínky, že jejich 
umístění a provozování nebude překážet dopravě na komunikaci, 

- občanské vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství (např. předzahrádky 
stravovacích zařízení, prodejní stánky) za podmínky, že jejich umístění a provozování 
nebude překážet dopravě na komunikacích a nenaruší užívání staveb či nesníží kvalitu 
prostředí souvisejícího území. 

Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, pro rekreaci, pro těžbu, pro výrobu a skladování. 
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, D, E, G, CH. 
Podmínky prostorového uspořádání: a4, f1, f3. 
Plochy s navrženou změnou na (Pk): Z33-38, Z40-43, Z49, Z54, Z61, Z64, P5, P7-12, P14, P15. 
 
Pz, (Pz)  plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň 
Hlavní využití plochy:  
- veřejná prostranství určená pro veřejnou zeleň. 
Přípustné využití plochy: 
- veřejná prostranství pro travnatou, keřovou a stromovou zeleň zejména v zastavěném území 

či u zastavitelných ploch, relaxační zelené plochy (např. dětská hřiště, senior hřiště, petang 
hřiště), pěší komunikace, související technická infrastruktura (např. vodovodní čerpací 
stanice, trafostanice, stání a drobné stavby pro dočasné uložení odpadu z okolní obytné 
zástavby),  plochy vodní do 20% vymezené plochy veřejného prostranství a drobné objekty 
sezóního prodeje. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- příjezdové komunikace za podmínky, že tyto jsou jediným možným přístupem či příjezdem ke 

stavbám či objektům, 
- další vybavení veřejné zeleně (např. pomníky, kašny, sakrální a výtvarná díla, lavičky, 

altánky) za podmínky, že jejich plocha nebude převažovat nad plochou vysázené zeleně. 
Nepřípustné využití plochy: 
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- zejména stavby pro bydlení, pro občanské vybavení, pro rekreaci, pro těžbu, pro výrobu a 
skladování, parkoviště aut. 

Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, D, E, G. 
Podmínky prostorového uspořádání: a4, f1, f3. 
Plochy s navrženou změnou na (Pz): P13, (Pz3-5). 
 
Ph, (Ph)  plochy veřejných prostranství - hřbitovy 
Hlavní využití plochy:  
- hřbitovy a související zařízení. 
Přípustné využití plochy: 
- stavby a pozemky pro veřejná pohřebiště, urnové háje, obřadní síně, zařízení související s 

provozem hřbitova, související dopravní a technická infrastruktura, související (přiměřeně 
kapacitní) parkoviště aut, zeleň hřbitova. 

Podmíněně přípustné využití plochy:  
- není stanoveno. 
Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, pro jiné druhy občanského vybavení, pro rekreaci, pro těžbu, pro 

výrobu a skladování. 
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, D, E, G. 
Podmínky prostorového uspořádání: a4, b, f1, f3. 
Plochy s navrženou změnou na (Ph): Z21. 
 
Np  plochy zeleně - zámecký park 
Hlavní využití plochy:  
- zámecký park. 
Přípustné využití plochy: 
- travnatá, keřová a stromová zeleň s parkovým uspořádáním a úpravou, související dopravní 

a technická ifrastruktura (např. účelové a pěší komunikace, odtokové příkopy protipovodňové 
ochrany). 

Podmíněně přípustné využití plochy:  
- hospodářské využití jako myslivecká obora s chovem zvěře za podmínky, že jeho způsob 

nesníží přírodní hodnotu území či způsob ochrany evropsky významné lokality CZ 0623032 
soustavy Natura 2000 a registrovaný významný krajinný prvek Zámecký park. 

Nepřípustné využití plochy: 
- zejména umísťování nadzemních staveb, parkoviště aut. 
Společné podmínky způsobu využití: B, C, D, E, G. 
Podmínky prostorového uspořádání: a4, f1. 
Plochy s navrženou změnou na (Np): nejsou vymezeny. 
 
Zk, (Zk)  plochy zeleně krajinné 
Hlavní využití plochy: 
- porosty, územní systém ekologické stability, protierozní opatření. 
Přípustné využití plochy: 
- dřevinné, křovinné a travnaté porosty mimo les, protierozní meze a průlehy, větrolamy, vodní 

plochy a vodní toky, pobřežní zeleň vodních toků, svodnic a vodních příkopů, prvky 
vymezeného územního systému ekologické stability, opatření ochrany přírody a krajiny, 
protierozní a protipovodňová opatření. 

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 30 m2, 
pokud budou umístěna u komunikací, 

- jiné změny v území za podmínky, že se bude jednat o protierozní, protipovodňové či retenční 
opatření, 

- hospodářské využití za podmínky, že jeho způsob nesníží protierozní funkci, přírodní 
hodnotu a neznemožní územní systém ekologické stability, 

- pro plochy začleněné do ÚSES platí podmínky stanovené v čl. I.5.2 e). 
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Nepřípustné využití plochy: 
- V plochách zeleně krajinné vymezené v nezastavěném území nejsou přípustné budovy - 

nadzemní objekty, které nepatří do veřejné technické infrastruktury, parkoviště aut či 
techniky, stavby pro zemědělství a lesnictví, pro odpady, stavby pro cestovní ruch a stavby 
ekologických informačních center. 

Společné podmínky způsobu využití: A, C, D, G, H, CH. 
Podmínky prostorového uspořádání: a4, f1, f2, f3. 
Plochy s navrženou změnou na (Zk): (Zk1-41). 
 
Zkw, plochy zeleně krajinné u vodního toku   
Hlavní využití plochy: 
- porosty, územní systém ekologické stability, protierozní opatření. 
Přípustné využití plochy: 
- dřevinné, křovinné a travnaté porosty mimo les, protierozní meze a průlehy, větrolamy, vodní 

plochy a vodní toky, pobřežní zeleň vodních toků, svodnic a vodních příkopů, prvky 
vymezeného územního systému ekologické stability, opatření ochrany přírody a krajiny, 
protierozní a protipovodňová opatření. 

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 30 m2, 
pokud budou umístěna u komunikací, 

- cyklistické stezky, přírodní promenády a doprovodná odpočívadla včetně přemostění řek 
lávkou za podmínky že nesníží přírodní hodnotu území, nezpůsobí kolizi s územním 
systémem ekologické stability a funkcí území v protipovodňových opatřeních, nezhorší 
odtokové poměry v území 

- hospodářské využití za podmínky, že jeho způsob nesníží protierozní funkci, přírodní 
hodnotu a neznemožní územní systém ekologické stability, 

- jiné změny v území za podmínky, že se bude jednat o protierozní, protipovodňové či retenční 
opatření,  

- nadzemní objekty patřící do veřejné technické infrastruktury (vyjma zařízení pro nakládání s 
odpady a zásobníky plynu) za podmínky, že se nachází  v nezastavěném území  

- pro plochy začleněné do ÚSES platí podmínky stanovené v čl. I.5.2 e). 
Nepřípustné využití plochy: 
- v nezastavěném území jsou nepřípustná parkoviště aut či techniky, stavby pro zemědělství a 

lesnictví, pro odpady, stavby pro cestovní ruch a stavby ekologických informačních center 
Společné podmínky způsobu využití: A, C, D, G, H, CH. 
Podmínky prostorového uspořádání: a4, f1, f2, f3. 
Plochy s navrženou změnou na (Zkw): nejsou vymezeny. 
 
Zs plochy zeleně sídelních zahrad 
Hlavní využití plochy: 
- záhumenní zahrady související s pozemky pro bydlení umožňující každodenní rekreaci a 

relaxaci obyvatel a podílející se na sídelní zeleni. 
Přípustné využití plochy: 
- zemědělský půdní fond - zejména zahrady v zastavěném území, související dopravní a 

technická infrastruktura. 
Podmíněně přípustné využití plochy:  
- neobytné menší stavby s max. 1 nadzemním a 1 podzemním podlažím související s 

bydlením a nepobytovou rekreací (např. hospodářské objekty, skleníky, rekreační bazény, 
altány, vybavení pro rožnění, samostatné garáže, vinné sklepy) za podmínky, že tyto výrazně 
nesníží podíl sídelní zeleně, nesnižují kvalitu prostředí vlastního či souvisejícího území a jsou 
slučitelné s hlavním využitím plochy. 

Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro těžbu, výrobu a skladování. 
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, D, E, G, H, CH. 
Podmínky prostorového uspořádání: a2, a4, b, f1, f3. 
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Plochy s navrženou změnou na (Zs): nejsou vymezeny. 
 
Zp plochy zemědělské - polní 
Hlavní využití plochy: 
- zemědělská rostlinná prvovýroba. 
Přípustné využití plochy: 
- zemědělský půdní fond, zejména velkoplošně obdělávaná orná půda, stavby pro 

zemědělství, zařízení a jiná opatření pro hospodaření se zemědělskou půdou, související 
dopravní a technická infrastruktura (zejména účelové komunikace), odtokové svodnice, 
protierozní meze, průlehy a stromořadí. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- změna využití či druhu pozemku na zahradu, trvalý travní porost, popř. na les nebo vodní 

plochu za podmínky, že se bude jednat o protierozní, protipovodňové či retenční opatření, 
- změna využití či druhu pozemku na ostatní plochu pro zeleň krajinnou, pokud je tato součástí 

vymezeného územního systému ekologické stability, změna využití či druhu pozemku na 
vinici, pokud je plocha součástí registrované viniční tratě, 

- odpočívadla pro turistiku do 60 m2 a turistické rozhledny do 200 m2 za podmínky, že budou 
umístěny u komunikací. 

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

nezemědělskou výrobu a skladování. 
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, D, E, G, H. 
Podmínky prostorového uspořádání: a4, f2, f3. 
Plochy s navrženou změnou na (Zp): nejsou vymezeny. 
 
Zz plochy zemědělské - zahrady, sady, louky, vinice 
Hlavní využití plochy: 
- zemědělství, sadařství a vinařství. 
Přípustné využití plochy: 
- zemědělský půdní fond - zejména zahrady, ovocné sady, maloplošně obdělávaná orná půda, 

trvalé travní porosty a vinice, oplocené zahrádkářské kolonie, zařízení a jiná opatření pro 
hospodaření se zemědělskou půdou, související dopravní a technická infrastruktura 
(zejména účelové komunikace), odtokové svodnice, protierozní meze, průlehy a stromořadí. 

 
Podmíněně přípustné využití plochy: 
- stavby související se zemědělským využitím pozemků a stavby pro rodinnou rekreaci s max. 

1 nadzemním a 1 podzemním podlažím za podmínky, že jejich zastavěná plocha nepřekročí 
25 m2 a že nenaruší krajinu ani užívání souvisejícího území, 

- stavby pro rodinnou rekreaci za podmínek, že budou mít maximálně 1 nadzemní a 
maximálně 1 podzemní podlaží, že jejich zastavěná plocha nepřekročí 25 m2, že nenaruší 
krajinu ani užívání souvisejícího území a že budou umístěny pouze v zastavěném území  

- vinné sklepy a vinné domy na pozemcích vinic, s max. 1 nadzemním a 1 podzemním 
podlažím za podmínky, že zastavěná plocha nadzemní části nepřekročí 25 m2, 

- změna využití či druhu pozemku na les nebo vodní plochu za podmínky, že se bude jednat o 
protierozní, protipovodňové či retenční opatření v území, 

- změna využití či druhu pozemku na ostatní plochu pro zeleň krajinnou, pokud je tato součástí 
vymezeného územního systému ekologické stability, 

- odpočívadla pro turistiku do 60 m2 a turistické rozhledny do 200 m2 za podmínky, že budou 
umístěny u komunikací. 

- protipovodňová opatření, povodňový park – obojí za podmínky umístění v okolí vodních toků 
 
Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, pro občanské vybavení, stavby pro nezemědělskou výrobu a 

skladování. 
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, D, E, G, H, CH. 
Podmínky prostorového uspořádání: a2, a4, f2, f3. 



Změna č. VI 
ÚP Židlochovice  

                                                                                                                             

 49

Plochy s navrženou změnou na (Zz): nejsou vymezeny. 
 
W, (W)  plochy vodní a vodohospodářské 
Hlavní využití plochy:  
- vodní toky, vodní plochy a vodohospodářská opatření pro nakládání s vodami. 
Přípustné využití plochy: 
- pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití, pro ochranu před škodlivými 

účinky vod či před suchem a pro regulaci vodního režimu v území (zejména vodní toky, vodní 
nádrže a jejich hráze, dešťové zdrže či suché poldry, odvodňovací příkopy, hlavní odtokové 
trasy a svodnice), související vodohospodářské stavby a jejich zařízení, 

- územní systém ekologické stability, pobřežní zeleň. 
Podmíněně přípustné využití plochy:  
- související dopravní a technická infrastruktura za podmínky minimalizace jejího plošného 

střetu s plochami vodními a vodohospodářskými, včetně lávek a přemostění. 
Nepřípustné využití plochy: 
- jiné stavby než vodohospodářské, zejména stavby a opatření, které by bránily odtoku vody, 

či znemožňovaly přístup pro údržbu vodních ploch a toků. 
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, D, G, H. 
Podmínky prostorového uspořádání: f1, f2, f3. 
Plochy s navrženou změnou na (W): (W1-4). 
 
Wo, (Wo)  plochy vodní a vodohospodářské - protipovodňová ochrana 
Hlavní využití plochy:  
- objekty určené k zajištění podmínek pro ochranu území před škodlivými účinky vod a pro 

regulaci vodního režimu. 
Přípustné využití plochy: 
- stavby zapojené do systému protipovodňové ochrany a pozemky určené pro převažující 

vodohospodářské využití (zejména protipovodňové hráze a zdi, odvodňovací příkopy, 
odtokové svodnice zbytkových povodňových vod, související vodohospodářské stavby a 
jejich technologická zařízení), územní systém ekologické stability. 

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

plochami protipovodňové ochrany. 
Nepřípustné využití plochy: 
- zejména jiné stavby než vodohospodářské. 
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, D, G, H. 
Podmínky prostorového uspořádání: f1. 
Plochy s navrženou změnou na (Wo): Z46-47. 
 
L plochy lesní 
Hlavní využití plochy: 
- lesy a pozemky určené k plnění funkce lesa. 
Přípustné využití plochy: 
- lesní porosty, pozemky určené k plnění funkce lesa, související zařízení lesního 

hospodářství, související dopravní a technická infrastruktura (zejména účelové komunikace), 
vodní toky a odvodňovací příkopy, územní systém ekologické stability. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- vodní plochy či lesní tůně o velikosti do 600 m2, 
- odpočívadla pro turistiku do 60 m2 a turistické rozhledny do 200 m2 za podmínky, že budou 

umísťována u komunikací a nenaruší lesní hospodářství. 
Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, pro občanské vybavení, pro výrobu a skladování. 
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, D, E, G, H, CH. 
Podmínky prostorového uspořádání: f2, f3. 
Plochy s navrženou změnou na (L): nejsou vymezeny. 
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I.6.3 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) 

 
Jsou stanoveny následující podmínky prostorového uspořádání pro stávající plochy s rozdílným 
způsobem využití i pro plochy s návrhem změn (označených zkratkou v závorce): 
 
a) Výšková hladina zástavby 
a1 Výšková hladina zástavby je stanovena maximálním počtem „nadzemní podlaží“ podle čísla 

1-4 uvedeného v grafické části za lomítky zkratek druhů ploch ozn. Br, Bd, Bv, So, Ov, Ok, 
Oc, Oz, Oh, Os, Ts, Dg, Dt, nebo údajem v metrech podle  čísla 6-15 uvedeného za lomítky 
zkratek druhů ploch Sv, Vp, Vz, Vza, Os. 
Výšková hladina v ploše ozn. Sz areálu Zámku Židlochovice a v ploše Ov areálu Robertovy 
vily není udaná počtem nadzemních podlaží za lomítkem, protože jsou zde přípustné jen 
stávající budovy a hladina je stanovena předpisem ochranného pásma. 

a2 V plochách označených zkratkami Zs, Zz je výšková hladina zástavby max. 1 nadzemní 
podlaží a 1 podzemní podlaží (sklep). 

a3 V ostatních plochách (mimo Zs, Zz), které nemají stanovenou výškovou hladinu podle 
písmene a1-2, není tato hladina regulována. Platí zde však podmínka hmotového souladu s 
výškou okolní zástavby. 

a4 Případná výstavba vyšších nadzemních staveb technického charakteru (např. stožárů 
elektrického vedení, stanic a stožárů elektronických komunikačních sítí, komínů a rozhleden 
vč. jejich rekonstrukcí) nesmí vytvářet nevhodné výškové dominanty narušující siluetu 
města, krajinný ráz nebo svou výškou negativně ovlivňovat zájmy vojenského letectva a 
obrany státu. 

a5 Jižně od zahradnictví mezi silnicí na Nosislav a ulicí Komenského je výšková hladina ploch 
výroby a skladování ozn. Vp, Vz, Vza omezena podmínkou, že jejich zástavba v tomto 
území nesmí převyšovat o více než 4 m výškovou úroveň nejbližší části povrchu 
komunikace ulice Komenského. 

a6 V ploše občanského vybavení sportovního ozn. Os u školy se stanovuje výška zástavby dle 
vyznačení v grafické části, současně nesmí výška zástavby v ploše kolidovat s 
architektonickou, urbanistickou a krajinnou koncepcí areálu památky zámku  a velikost a 
objem zástavby v ní nesmí potlačit  či omezit dominantu zámku. 

a7 V ploše občanského vybavení – veřejného - ozn. Ov v areálu letního kina se stanovuje 
maximální výška zástavby tak, že nesmí být převýšeny okolní stavby Gymnázia, Sokolovny, 
domu s poštou a bývalého mlýna. 

Pro určení výškové hladiny zástavby se rozumí, že: 
1) Do „nadzemního podlaží“ se pro určení výškové hladiny zástavby započítává i podzemní či 

částečně podzemní podlaží, které vystupuje více než polovinou své konstrukční výšky nad 
úroveň průměrné výšky okolního terénu. 

2) Nadzemní podlaží pro určení výškové hladiny je u ploch bydlení ozn. Br, Bd, Bv maximálně 
350 cm konstrukční výšky, u ploch smíšených obytných, občanského vybavení a dalších ozn. 
So, Ov, Ok, Oc, Oz, Oh, Os, Ts, Dg, Dt, je nadzemní podlaží maximálně 400 cm konstrukční 
výšky. Podlaží o vyšších konstrukčních výškách (než uvedená) se počítají jako 2 nadzemní 
podlaží. 

3) Do nadzemního podlaží se počítá i každé podlaží vestavby do střešní konstrukce (např. 
kdyby byly v podkroví dvě půdorysně menší či ustupující podlaží, poř. i s menší světlou 
výškou než je minimum 250 cm pro obytné místnosti, tak se započítávají obě). 

4) Nad posledním započítaným nadzemním podlažím smí být jen konstrukce krovu či jiného 
typu zastřešení. 

5) Výšková hladina v plochách výrobních ozn. Sv, Vp, Vz, Vza je v grafické části uvedena v 
metrech nad průměrným okolním terénem a vztahuje se k souvislému hřebenu sklonité 
střechy či k souvislé atice ploché (rovné) střechy v jejích nejvyšších částech. 
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6) Technická zařízení umístěná na střechách budov (např. stožáry, antény, klimatizace, komíny 
a podobné vyčnívající části) se do výškové hladiny nezahrnují. 

7) Ustupující podlaží je podlaží, které je sice nadzemním podlažím, nezabírá však celou plochu 
podlaží pod sebou, ale maximálně její 2/3 a minimálně 1/3 pak tvoří buď střecha nebo terasa. 

 
 
b) Charakter zástavby 
Není předepsán charakter zástavby. Platí zde však podmínka hmotového souladu s okolní 
zástavbou a okolním prostředím. 
 

Hmotovým souladem s okolní zástavbou se rozumí, že: 
Objem a proporce umísťovaných staveb nepřesáhnou parametry objektů v nejbližším okolí a 
hmota objektu bude v maximální míře respektovat prostředí navazujícího území. 
V pravobřežní části města je nutno zachovat dominantní postavení budov Zámku Židlochovice. 
Objemové přetváření zástavby v území mezi ulicemi Tyršova, Nádražní, železnicí a hranicí 
sousedních Hrušovan u Brna bude prováděno pouze v souladu a v návaznosti na původní 
architektonickou a urbanistickou koncepci areálu kulturních památek (tj. zámku, cukrovaru a 
Robertovy vily). 
 
c) Struktura zástavby 
c1 V zastavěném území je třeba dodržet strukturu okolní, zejména řadové zástavby (podle 

lokality popř. i samostatné či kombinované struktury). V zastavitelných plochách a v plochách 
přestavby není struktura zástavby regulována. 

c2 Na náměstí Míru (vč. nároží ul. Legionářská a Komenského), na Coufalíkově náměstí a v 
plochách navazujících na areál Zámku Židlochovice je nutno dodržet strukturu zástavby s 
navazujícími stavbami. 

c3 Na svazích Výhonu bude upřednostněna volnější struktura zástavby - samostatné stavby s 
volným prostorem mezi domy, které nebudou vytvářet bariéru. 

 
d) Rozmezí výměr pro vymezování stavebních pozemků 
d1 Minimální velikost vymezovaných stavebních pozemků v plochách bydlení - rodinné domy 

ozn. Br a plochách bydlení - venkovské domy ozn. Bv bude v případě řadové zástavby 300 
m2, v případě samostatné zástavby bude min. 500 m2. Horní hranice výměr není stanovena. 
Limity výměry jsou požadovány pouze pro stavby hlavní (rodinné domy, bytové domy, stavby 
občanského vybavení, služeb a podobně), nevztahují se na stavby s hlavním využitím pouze 
související, pokud již hlavní stavby na pozemku jsou legálně realizovány. 

d2 V prolukách stávající zástavby, v nárožních parcelách a v ostatních plochách není stanoveno 
(tj. regulováno) rozmezí výměr stavebních pozemků. 

 
e) Intenzita využití stavebních pozemků 
e1 Maximální intenzita využití stavebních pozemků (tj. míra zastavění nadzemními stavbami) je 

stanovena v plochách bydlení ozn. Br, Bv do 50% výměry stavebních pozemků. Přitom do % 
zastavění se počítají i bazény a zpevněné plochy. Tato maximální intenzita využití 
stavebních pozemků neplatí pro nárožní pozemky v řadových zástavbách a to za podmínky, 
že je  dodržena historická stavební čára. Stavební čarou se v nároží rozumí rozhraní mezi 
stavbou a nezastavěnou částí pozemku směrem do uličního prostoru v obou směrech. 

e2 Maximální míra zastavění stavebních pozemků v plochách občanského vybavení - 
sportovních ozn. Os nadzemními stavbami se zastřešením je stanovena do 25% celkové 
výměry pozemků v ploše Os, pouze v ploše Z58 (Os) bude intenzita zastavění do 30%.  

e3 Intenzita využití stavebních pozemků v ostatních plochách není stanovena (s vyjímkou 
zastavitelných ploch Z12, Z50). 

 
f) Základní podmínky ochrany krajinného rázu 
f1 Stavby umísťované na pozemcích v zastavěných územích, v zastavitelných plochách či v 

plochách přestavby nesmí narušit celkové měřítko zástavby města, současné dominanty 
města (zejména dominantu zámku), siluetu města a jeho sídelní strukturu. 

f2 Stavby umísťované ve stabilizovaných plochách nebo v plochách změn v nezastavěném 
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území nesmí významným způsobem narušit reliéf a siluetu krajiny. 
f3 Na území přírodního parku Výhon bude při změnách v území (tj. při změně využití nebo 

umísťování staveb a jejich změn) posuzován jejich vliv na krajinný ráz, přišemž bude 
zajištěno co nejmenší možné dotčení přírody a 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 Vymezení veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 

vyvlastnit 
 
a) Stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury 
Jsou vymezeny plochy a koridory určené pro umístění veřejně prospěšných staveb dopravní a 
technické infrastruktury. V těchto plochách lze práva k pozemkům a stavbám potřebná pro 
uskutečnění uvedených veřejně prospěšných staveb (označených v grafické části vsv 1-23) 
odejmout nebo omezit: 
 

označení: název veřejně prospěšné stavby: 
vsv 1 komunikace a inženýrské sítě v ploše Z35 prodloužení ulice Palackého 
vsv 2 komunikace propojení II/425 a ul. Masarykova v ploše Z34 a P15 za sídlištěm 
vsv 4 komunikace a inženýrské sítě v ploše Z37 prodloužení ulice Nerudova 
vsv 5 komunikace a inženýrské sítě v ploše Z36 prodloužení ulice Nad farou 
vsv 6 komunikace a inženýrské sítě v ploše Z42 mezi nábřežím a ulice 

Komenského 
vsv 7 komunikace a inženýrské sítě v ploše Z43 propojení konce ulice 

Malinovského 
vsv 11 komunikace v ploše Z32 ze silnice na Nosislav 
vsv 13 komunikace a inženýrské sítě v ploše Z40 na konci ulice Zámecká 
vsv 15 dopravní terminál v ploše P2 na ulici Nádražní 
vsv 17 komunikace a inženýrské sítě v ploše Z33 z ulice Brněnská na Líchy 
vsv 18 rozšíření komunikace na ulici Palackého 
vsv 19 cyklostezka v ploše Z48 v lokalitě Cézavy 
vsv 20 přeložení el. vedení 110 kV a 22 kV mimo plochu Z5 v lokalitě Líchy 
vsv 22 elektrické vedení 22 kV k trafostanici na ulice Brněnská, 
vsv 23 elektrické vedení 22 kV a trafostanice u silnice na Nosislav 
vsv 26 komunikace pro propojení komunikační sítě do k.ú. Blučina 

 
 
b) Vodohospodářské stavby protipovodňové ochrany 
Jsou vymezeny plochy určené pro umístění veřejně prospěšných vodohospodářských staveb 
protipovodňové ochrany. V těchto plochách lze práva k pozemkům a stavbám potřebná pro 
uskutečnění uvedených veřejně prospěšných staveb (označených v grafické části vsv 24-25) 
odejmout nebo omezit: 
 

označení: název veřejně prospěšné stavby: 
vsv 24 protipovodňová ochrana v ploše Z46 u Litavy 
vsv 25 protipovodňová ochrana v ploše Z47 u silnice II/416 na Blučinu 

 
I.7.2 Vymezení veřejně prospěšných opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám 

vyvlastnit 
 
c) Vodohospodářská opatření ke zvýšení retenčních schopností území 
Jsou vymezeny plochy určené pro umístění veřejně prospěšných vodohospodářských opatření ke 
zvýšení retenčních schopností území. V těchto plochách lze práva k pozemkům a stavbám 
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potřebná pro uskutečnění uvedených veřejně prospěšných opatření (označených v grafické části 
„vov 1-4“) odejmout nebo omezit: 
 

označení: název veřejně prospěšného opatření: 
vov 1 dešťová zdrž (W1) v lokalitě Nad náplavkou 
vov 2 dešťová zdrž (W2) v lokalitě Štěrbůvky 
vov 3 dešťová zdrž (W3) v lokalitě Prostřední podsedky 
vov 4 dešťová zdrž (W4) v lokalitě Strže 

 
I.7.3 Vymezení staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, pro které lze 

práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 

Nejsou vymezeny. 
 
I.7.4 Vymezení ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
Jsou vymezeny plochy určené pro asanace na ozdravení a uvolnění území, pro které lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit (označené v grafické části asv 1-9): 
 

označení: název asanace: účel asanace: 
asv 1 asanace na ulici Strejcův sbor pro uvolnění vodního toku a 

uličního prostoru 
asv 2 asanace v ploše P4 na nároží náměstí Míru 

a ulice Komenského 
pro novou smíšenou výstavbu 

asv 3 asanace v ploše Z42 na ulici Komenského pro novou komunikaci 
asv 5 asanace v ploše Z43 propojení konce ulice 

Malinovského 
pro novou komunikaci 

asv 8 asanace v ploše P11 na ulici Palackého pro uvolnění uličního prostoru 
asv 9 asanace v ploše P2 před zámkem pro uvolnění prostoru 
asv 10 asanace v průchodu z ul. Komenského na 

Coufalíkovo nám. ke zvonici   
pro propojení veřejných 
prostranství 

asv 11 asanace v ploše P14 poblíž ul. Komenského pro umožnění příjezdu na 
veřejné parkoviště 

asv 12 asanace v ploše P15 za sídlištěm pro novou komunikaci 
 
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 a případně dalších údajů podle § 8 
katastrálního zákona, 

 
 
Jsou vymezeny plochy a koridory určené pro umístění veřejně prospěšných staveb dopravní a 
technické infrastruktury a plochy veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo. 
Pro níže uvedené veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství či jejich části vymezené 
obtahem v grafické části (na výkrese č. 3) lze uplatní předkupní právo ve prospěch Města 
Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČO 00282979. To v katastrálním území 
Židlochovice (okres Brno-venkov; 796701): 
 

 

označení: druh a název veřejně prospěšné 
stavby a veřejného prostranství: 

čísla parcel pozemků pro 
uplatnění předkupního práva: 

veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury: 
vsv 7 komunikace a inženýrské sítě v ploše 

Z43 propojení konce ul. Malinovského 
117/63, 117/64, 117/65, 117/66, 
189/2, 192/1 

vsv 15 dopravní terminál v ploše P2 na ulici 
Nádražní 

647/14, 648/13, 648/139 

vsv 17 komunikace a inženýrské sítě v ploše 
Z33 z ul. Brněnská na Líchy 

982/5, 982/24 

veřejná prostranství: 
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vsp 1 rozšíření hřbitova v ploše Z21 nad 
hřbitovem 

299 

vsp 2 parkoviště aut v ploše Z41 u hřiště 557/3 
vsp 3 parkoviště aut a chodníky v ploše P4 490/2 
vsp 4 Parková zeleň a pěší chodníky 

z Coufalíkova nám. ke zvonici   
11 

 
 
I.9 Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
 

Tato nejsou stanovena. 
 
I.10 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 
 
Textová část Územního plánu Židlochovice obsahuje 53 59 číslovaných listů na stranách 1 až 53 
59  včetně titulního listu se záznamem o účinnosti. Grafická část územního plánu obsahuje tyto 
výkresy označené čísly 1 až 5 6: 
 

č. výkresu: název výkresu: měřítko: 
1 Výkres základního členění území 1 : 5 000 
2 Hlavní výkres 1 : 5 000 
3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 
4 Schéma koncepce územního systému ekologické stability 1 : 10 100 
5 Schéma koncepce dopravní infrastruktury 1 : 10 100 
6 Výkres části územního plánu s prvky regulačního plánu 1 1 : 500 

Další listy textů a další výkresy jsou součástí připojeného odůvodnění územního plánu. 
 
Od kapitoly I.11. se textová část územního plánu Židlochovice nemění. 
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II.B)  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 1 
 
 
II.B.1. Soulad s Politikou územního rozvoje ČR (dále jen PÚR) a 
souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
 
 
II.B.1.1 Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR (dále jen PÚR), 
schválené usnesením vlády 20.července 2009 č. 929 ve znění jejích Aktualizací č. 1 (schválené 
usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015), č. 2 (schválené usnesením vlády ČR č. 629 ze 
dne 2. 9. 2019), č. 3(schválené usnesením vlády ČR č. 630 ze dne 2. 9. 2019, č. 4 (usnesení 
vlády č.618 ze dne 12.7.2021 ) a č. 5 (usnesení vlády č. 833 ze dne 17. srpna 2020). 
 

1) Rozvoj zastavitelné plochy je navržen v souladu s polohou území v rozvojové oblastí 
republikového významu - OB3 Metropolitní oblast Brno. Jedná se o území ovlivněné 
rozvojovou dynamikou krajského města Brna s velmi silnou koncentrací obyvatelstva a 
ekonomických činností, které mají z velké části mezinárodní významový přesah. 
Rozvojově podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi a rychlostními 
komunikacemi, tak I. tranzitním železničním koridorem. Předpokládá se tedy vyšší tlak na 
změny v území a dynamičtější rozvoj území.  
Z důvodu polohy Židlochovic v OB3 obsahuje změna rozvoj v rámci plochy přestavby pro 
smíšené obytné využití, neboť tento rozvoj odpovídá požadavkům dynamiky rozvoje 
metropolitní oblasti.    

 
2) požadavek:  dle čl.(19)PUR hospodárně využívat zastavěné území, zajistit tak ochranu 

nezastavěného území je respektován – plocha P16 je vymezena v zastavěném území 
 

3) požadavek:  dle čl. (28) pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího 
vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, 
včetně nároků na veřejnou infrastrukturu byl respektován tím, že plocha přestavby je 
vymezena ve vazbě na veřejná prostranství tak, aby je mohla účelně využívat, umožňuje 
řešit v rámci plochy občanské vybavení ve vazbě na okolní vymezené plochy. 

 
4) požadavek: dle čl.(38) je nutno v rozvojových oblastech zabraňovat fragmentaci a 

záborům ploch veřejně přístupné zeleně je respektován tím, že nedochází k záborům 
veřejně přístupné zeleně. 

 
5) Židlochovice jsou součástí specifické oblasti SOB9 Specifická oblast, ve které se 

projevuje aktuální problém ohrožení území suchem.     
Změna č. VI se zabývá dílčí plochou přestavby uvnitř zastavěného území, má malý plošný 
rozsah a tak nemá potenciál ovlivnit problematiku ohrožení suchem 

 
Z hlediska souladu změny s PÚR uplatnil dne 18.5.2022 stanovisko č.j. JMK 10678/2022 
nadřízený orgán Krajský úřad Jihomoravského kraje dle §55b odst.4 SZ a konstatuje v něm, že 
nemá k návrhu změny připomínky, protože: 
· z hlediska polohy města v OB3 nevyplývají  pro řešení změny žádné konkrétní požadavky a 

změna souladu s polohou území v rozvojové oblasti obsahuje změna rozvoj v rámci plochy 
přestavby pro smíšené obytné využití, což odpovídá požadavkům dynamiky rozvoje 
metropolitní oblasti 

· z hlediska polohy města v SOB09 se změna zabývá dílčí plochou přestavby uvnitř 
zastavěného území, má malý plošný rozsah a nemá tak potenciál ovlivnit problematiku 
ohrožení suchem 

· z hlediska republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
změna naplňuje zejména čl. 19 a čl.28. 
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II.B.1.2 Vyhodnocení  souladu s  územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem - se ZÚR JMK včetně jejích aktualizací č.1 a č. 2 
 
Ve správním území města Židlochovice platí nadřazená ÚPD:  Zásady územního rozvoje 
Jihomoravského kraje, vydané dne 5.10.2016, které nabyly účinnosti 3.11.2016. 
Dne 17.09.2020 byla vydána Aktualizace č. 1 ZÚR JMK a Aktualizace č. 2 ZÚR JMK. 
Dle ZÚR JMK se řešené území nachází v oblasti OB3  - Metropolitní rozvojová oblast Brno 
(rovněž v souladu s PÚR ČR). 
 
 
 
 
II.B.1.2.1. ÚP byl prověřen z hlediska souladu se záměry ZÚR JMK v platném znění: 
 
Soulad ÚP Židlochovice byl prověřen a zajištěn již v rámci změny ÚP Židlochovice a  bylo 
shledáno, že ani od vydání poslední změny – Změny č. V – nedošlo k další aktualizaci ZÚR JMK 
či změně podmínek, které by vyžadovaly další úpravy ÚP Židlochovice. 
 
 
II.B.1.2.2. Změna č. VI  ÚP Židlochovice  je v souladu s jednotlivými kapitolami ZÚR JMK:  

 
A. Stanovení priorit územního plánování jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného 

rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje 
 

Změna č.V ÚP Židlochovice naplňuje priority stanovené v Zásadách územního rozvoje 
Jihomoravského kraje (dále také ZÚR JMK) : 

1) Změna vzhledem k rozsahu nemá podstatný vliv na naplnění  vize  Jihomoravského 
kraje jako ekonomicky prosperujícího regionu otevřeného vůči mezinárodním výzvám 
a impulzům. 

2) Změna napomáhá doplněním kapacit plochy smíšené obytné ke snížení územních 
disparit rozvoje částí kraje eliminací příkrých rozdílů v ekonomické výkonnosti a životní 
úrovni mezi jádrem kraje a jeho periferními, s cílem růstu efektivity a udržitelnosti 
ekonomického rozvoje kraje, stabilizace jeho populace a sídelní struktury tím, že 
umožňuje současně rozvoj občanského vybavení a bydlení včetně zajištění nároků na 
dopravu v klidu, zajištění sídlení zeleně. 

3) Jsou vytvářeny územní podmínky pro zvýšení atraktivity a konkurenceschopnost 
venkovského prostoru kraje – zejména stanovením podmínek pro zajištění 
občanského vybavení v ploše 

4) Jsou řešeny dopady různých forem urbanizace  a hledána vyvážená řešení 
zohledňující ochranu přírody, hospodářský rozvoj i životní úroveň obyvatel, což se 
odráží i ve změně č.VI vymezením plochy smíšené obytné jakožto plochy umožňující 
polyfunkční využívání řešeného území v souladu s potřebami rozvoje města. 

5) Vzájemnou koordinací území (viz výkres č.6) jsou vytvářeny podmínky k podpoře 
principu integrovaného rozvoje území.  

6) Změna nemá vliv na  rozdílné charakteristiky jednotlivých částí Jihomoravského kraje i 
specifické podmínky pro využívání území. 

7) Změna ÚP nemá vliv na silniční dopravní spojení jako základ dopravní infrastruktury 
území a jeho propojení pro s okolními územími kraje – nemění dopravní infrastrukturu. 

8) Změna ÚP  Židlochovice nemá vzhledem ke svému charakteru vliv na  vytvoření 
územních podmínek pro zkvalitnění a rozvoj provázané dopravní infrastruktury – je 
respektována koncepce dopravní infrastruktury dle platného ÚP. 

9) Změna ÚP nemá podstatný vliv na vytvoření územních podmínek pro zajištění a 
podporu optimalizované obslužnosti technickou infrastrukturou – je respektována 
koncepce technické infrastruktury dle platného ÚP. 
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10) Změna ÚP nemá vzhledem k poloze řešené lokality uvnitř zástavby vliv na přístupnost 
a prostupnost krajiny. 

11) Změna ÚP vytváří územní podmínky pro  řešení občanského vybavení pro 
zdravotnictví v rámci řešené plochy, tím přispívá k vytvoření územních podmínek pro 
zajištění a podporu optimalizované obslužnosti občanským vybavením všech částí 
kraje. Je respektována koncepce občanského vybavení dle platného ÚP.  

12) Změna ÚP přispívá k vytvoření územních podmínek pro zlepšování kvality životního 
prostředí a ochranu zdraví lidí tím, že navazuje na koncepci ÚP, vytváří podmínky pro 
obsluhu již vymezených ploch. 

13) Je podporována minimalizace vlivů nových záměrů, tak aby nedocházelo k 
významnému zhoršování stavu v území omezeným rozsahem ploch změny. 

14) Změna nemá negativní vliv na péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které 
vytvářejí charakteristické znaky území, je  respektována koncepce platného ÚP. 

15) Změna zajišťuje ochranu kvalitní zemědělské půdy tím, že nevyžaduje zábor ZPF. 
16) Změna ÚP nemá vliv na vytvoření územních podmínek pro preventivní ochranu území 

před přírodními katastrofami. Zástavba není rozvíjena do potenciálně rizikových oblastí 
(záplavy). 

 
 
B. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního 
rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem 
přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy) 
Změna ÚP nemá vliv na skutečnosti kap. B v ZÚR JMK. 
 
C. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení 
dalších specifických oblastí nadmístního významu 
Změna ÚP nemá vliv na skutečnosti kap. C v ZÚR JMK. 
 
D. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení 
ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního 
systému ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které 
má být prověřeno 
Platný ÚP již zpřesnil vymezení ostatních ploch a koridorů veřejné infrastruktury, které se týkají 
správního území Židlochovic – viz výše, dílčí úpravy zahrnuté ve změně ÚP nemají vliv na 
skutečnosti dle kap. D.1, D.2, D.3 a D.4 v ZÚR JMK. 
 
E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území kraje 
Změna ÚP se nedotýká přírodních hodnot území kraje ani kulturních hodnot území kraje. 
Koncepce změny č. VI  respektuje civilizačních hodnoty území kraje. 
 
F. Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování 
nebo dosažení 
Změna nemění podmínky stanovené ÚP, které směřují k zachování nebo dosažení cílových kvalit 
krajiny: 
celek 16 Židlochovicko-hustopečský  
- nemění územní podmínky pro vytváření ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, 
liniová i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd., podmínky pro revitalizační opatření na 
vodních tocích a jejich nivách a  územní podmínky pro ochranu pohledových panoramat a 
pohledově exponovaných lokalit   
celek Dyjsko-svratecký 
ÚP zajistil podmínky pro jejich zachování nebo dosažení : 
- nemění územní podmínky pro zajištění protipovodňové ochrany území,  územní podmínky pro 
ekologicky významné segmenty krajiny 
 
G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k 
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zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit 
Soulad veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření dle ZÚR JMK je zajištěn 
platným ÚP Židlochovice a touto změnou se nemění, předmětu změny se netýkají. 
 
H. Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní 
struktury 
 
H.1. Požadavky na koordinaci ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb a veřejně 
prospěšných opatření  
se ve správním území Židlochovic týká DS32, DZ05, TV02, POP02, POP03, RBC 47, RBC 191, 
RK 106, RK 113, RK 1510, RK JM011.  
Zapracování do ÚP bylo provedeno platným ÚP včetně jeho změn, koordinace byla vyhodnocena 
změnou ÚP (změna č. I a č. III ÚP Židlochovice), předchozí změnou č. V dále měněna nebyla.  
Změna č. VI nemá žádný vliv na koordinaci ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb a 
veřejně prospěšných opatření  
 
 
H.2. Požadavky na územní vymezení a koordinaci cyklistických tras a stezek nadmístního 
významu 
se týká krajské sítě cyklistických tras, které jsou vedeny zpravidla v rámci ploch vymezených ÚP 
jako plochy dopravní infrastruktury – místní, plochy veřejných prostranství – komunikace, jejich 
koordinace a návaznost do okolních k.ú. již byla vyhodnocena změnou ÚP (změna č. I a č. III ÚP 
Židlochovice) a je platná, tato změna se níže uvedených cyklistických tras a stezek nadmístního 
významu nedotýká: 
- Dálkový cyklistický koridor EuroVelo 9: hranice s Olomouckým krajem – Vojenský újezd 
Březina – Vysočany – Sloup – Blansko – Adamov – Brno – Židlochovice – Vranovice – Ivaň – 
Pasohlávky – Nový Přerov – Mikulov – Valtice – Lednice – Břeclav – Poštorná – hranice s 
Rakouskem  
- Cyklostezka Brno – Vídeň: Brno – Židlochovice – Hevlín (– Wien)  
- Krajský cyklistický koridor: (Brno –) Vranovice – Dolní Věstonice – Lednice – Břeclav – 
Lanžhot (– Kúty – Bratislava)  
 
H.3. Požadavky na koordinaci územních rezerv 
se předmětu této změny netýkají. 
 
Změna č.VI nemá vliv na skutečnosti uvedené v kap. I. až M. v ZÚR JMK. 
 
Z hlediska souladu změny se ZÚR uplatnil dne 18.5.2022 stanovisko č.j. JMK 10678/2022 
nadřízený orgán Krajský úřad Jihomoravského kraje dle §55b odst.4 SZ a konstatuje v něm, že 
nemá k návrhu změny připomínky, protože: 
· z hlediska priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 

území změna podporuje zejména naplňování bodu (3) a bodu (11) priorit 
· předmět změny nemá průmět do žádného z požadavků na uspořádání a využití území úkolů 

pro územní plánování stanovených pro metropolitní rozvojovou oblast OB3 – Brno 
· řešení návrhu změny  nemá vliv ani dopad na budoucí využití ploch a koridorů  nadmístního 

významu vymezených dle ZÚR JMK a zpřesněných v ÚP Židlochovice 
· změna nemá vliv na koncepci ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 

území kraje, protože nemění podmínky stanovené v ÚP Židlochovice, které směřují k 
zachování nebo dosažení cílových kvalit krajiny. 

 
 
Výsledek přezkoumání dle § 53 odst. 4 písm. a) SZ 
Jak z výše v kapitole II.B.1 uvedeného vyplývá, návrh změny je v souladu s politikou územního 
rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.  
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II.B.2. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky 
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a 
požadavky na ochranu nezastavěného území  
 
II.B.2.1  Soulad s cíli územního plánování  
(1) V souladu s cílem zajištění předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoje území, spočívající 
ve vyváženém vztahu podmínek pro životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel je ve změně ÚP doplněna plocha smíšená obytná (So) ozn. P16, ve které 
byly stanoveny regulační prvky, umožňující optimální využití území v rámci řešené plochy. 
 
(2) Pro zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území byla plocha přestavby vymezena v 
návaznosti na stávající dopravní infrastrukturu, se kterou funkčně souvisí, tím jsou 
minimalizovány nároky na veřejné finanční prostředky na výstavbu dopravní a technické 
infrastruktury.  
 
(3) Pro ochranu a rozvoj hodnot území (architektonických, urbanistických, přírodních a krajinných) 
byly zejména respektovány podmínky prostorového uspořádání vymezené platným ÚP 
Židlochovice. 
 
(4)Změna s ohledem na ochranu krajiny určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného 
území a vymezením přestavbové plochy zajišťuje ochranu nezastavěného území. 
 
 
II.B.2.2  Soulad s úkoly územního plánování  
a) Zjištění a posouzení stavu území bylo provedeno v rámci doplňujících průzkumu a rozborů a 
na základě toho jsou podmínky využití stanovené platným ÚP doplněny tak, aby byly zachovány 
hodnoty v území. 
b) Vymezením plochy přestavby P16  se rozvíjí urbanistická koncepce tak, aby vhodně doplnila 
okolní strukturu ploch, stanovuje pro území podmínky ploch smíšených obytných , čímž navazuje 
na plochy se stejným způsobem využití umístěné jižně od ní; pro plochu stanovuje prvky 
regulačního plánu. 
c) Byly prověřeny a posouzeny potřeby změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 
přínosy, problémy, rizika s ohledem např. na veřejné zdraví, atd. S ohledem na to byla prověřena 
potřebnost dílčích změn a vymezen rozsah plochy přestavby, odůvodněn dále v kap. II.B.6. 
Nebyly shledány důvody pro vymezení veřejně prospěšných staveb či opatření. 
d) V ploše byly stanoveny urbanistické požadavky vymezením plochy jako přestavbové navazující 
způsobem využití na okolní území; požadavky architektonické a estetické na využívání a 
prostorové uspořádání území vymezením P16 jako části ÚP s prvky regulačního plánu – s 
ohledem na optimální využitelnost plochy byly stanoveny značně podrobné podmínky využití 
pozemků v ploše. 
e) Vymezením přestavbové plochy P16 jako části ÚP s prvky regulačního plánu byly stanoveny 
podrobné podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty v území, v němž dochází k přechodu smíšeného 
bydlení na bydlení v rodinných domech.  
g) změna vzhledem ke svému rozsahu a umístění neovlivní podmínky pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků. 
i) Změnou se stanovují podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, 
protože se umožní efektivní využití ploch pro rozvoj bydlení a vymezení ploch reflektuje návrh 
řešení,  formující sídelní strukturu. 
j) Z hlediska vytváření územních podmínek pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů – změnou nejsou kladeny žádné nároky na veřejné finanční prostředky na výstavbu 
dopravní a technické infrastruktury. 
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o) uplatňování poznatků z oborů architektury, urbanismu, územního plánování bylo zohledněno 
zejména při stanovování podrobnějších podmínek – plocha P16 je vymezena jako část ÚP s 
prvky regulačního plánu. 
 
Výsledek přezkoumání dle § 53 odst. 4 písm. b) SZ 
Jak z výše v kapitole II.B.2 uvedeného  a níže v kapitole II.B.7 vyplývá, návrh změny je v souladu 
v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických 
a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území. 
 
 
II.B.3. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
předpisů 
 
II.B.3.1  Soulad se stavebním zákonem 183/2006 SZ v platném znění 
Požadavky dle § 43 odst.(1) jsou splněny - změna navazuje na koncepci ÚP Židlochovice a 
nemění ji, vymezuje přestavbovou plochu P16 a stanovuje podmínky využití v souladu s koncepcí 
platného ÚP 
 
Požadavky dle § 43 odst.(2) jsou splněny  - možnost změny ÚP ve vybraných plochách a 
koridorech uložit prověření změn jejich využití územní studií, uložit pořízení regulačního plánu 
jako podmínku pro rozhodování o změnách v území nebyla využita, protože přestavbová plocha 
P16 vymezená změnou je stanovena jako část ÚP s prvky regulačního plánu. 
 
Požadavky dle § 43 odst.(3) jsou splněny : 
Změna ÚP v souvislostech a podrobnostech území města zpřesnila a rozvíjí cíle a úkoly 
územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje - viz text. část odůvodnění kap. 
II.B.1.1. 
 
Požadavky dle § 43 odst.(6) jsou splněny : 
Náležitosti obsahu změny  jsou co do odůvodnění  zpracovány dle vyhl. č. 500/2006 Sb.  a 
obecné požadavky na využívání území dle vyhl.č. 501/2006 Sb. 
textová část změny je zpracována v rozsahu změn jednotlivých podmínek a koncepcí, které ÚP 
Židlochovice obsahuje. 
 
Požadavky dle § 55 – odst.(4) jsou splněny: 
- změna vymezuje plochu přestavby v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu změny – důvody 
viz kap. II.B.6. dále v textu odůvodnění. Vymezením ploch změny nedochází k zásahu do 
nezastavěného území. 
 
Požadavky dle § 58 jsou splněny : 
Aktualizace zastavěného území byla provedena poslední změnou ÚP Židlochovice - č. V a od 
jejího vydání se rozsah zastavěného území nezměnil. 
 
Požadavky dle § 101 a §170 jsou splněny : 
V ploše změny nebylo shledáno potřebným  vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo, nebyla 
shledána nutnost vymezení asanace, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 
 
 
II.B.3.2.  Soulad s vyhláškou č. 500/2006 Sb.  
Obsah změny územního plánu – textové části změny ÚP je zpracován jako změna Opatření 
obecné povahy obce Židlochovice. Grafická část změny ÚP byla zpracována nad čistou 
katastrální mapou aktuální k 28.2.2022. 
Odůvodnění je v souladu s § 13 odst. (1) vyhlášky zpracováno podle přílohy č. 7 vyhlášky –
textová i grafická část. - viz. textová část odůvodnění – kapitoly 1. až 9., výkresy byly zpracovány 
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nad výkresy ÚP v rozsahu měněných částí  
Obsah výkresu koordinačního je v souladu s §2.  
Dle §3 je mapovým podkladem katastrální mapa v digitální podobě. 
Změna ÚP byla zpracována v měřítku výkresů územního plánu obce (t.j. převážně 1 : 5000), 
regulační prvky ve výkresu měř. 1:500, umožňujícím jejich zobrazitelnost. 
 
 
II.B.3.3  Soulad s vyhláškou č. 501/2006 Sb.  
v aktuálním znění včetně novel s účinností od 1.1. 2018:  
- Vymezené plochy v souladu s § 3 odst. (1) tvoří společně s navazující plochou shodné funkce 
území o rozloze větší než 2000 m2 
V souladu s § 3 odst. (2) byly vymezeny plochy požadovaného způsobu využití viz. grafická část 
ÚP. Byly vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití – plochy smíšené obytné, což odpovídá 
struktuře ploch s rozdílným způsobem využití dle platného ÚP Židlochovice  
V souladu s § 3 odst. (5) byly plochy vymezeny tak, aby byl respektován přístup umožňující 
bezpečný průchod krajinou – vymezení ploch změny nijak neomezuje veřejná prostranství 
zajišťující průchodnost krajiny. 
 
Výsledek přezkoumání dle § 53 odst. 4 písm. c) SZ 
Jak z výše v kapitole II.B.3 uvedeného  vyplývá, návrh změny je v souladu s požadavky 
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. 
 
 
 
II.B.4. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky  dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů 
 
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY  
Zákon č. 114/1992 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů   
Změna ÚP je vymezena v zastavěném území, obklopena zástavbou a prakticky nemá vliv na 
ochranu přírody a krajiny.  
Není vyhodnocen vliv změny na udržitelný rozvoj území, protože krajský úřad jako příslušný 
orgán ochrany přírody a krajiny vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí 
oblast a krajský úřad jako příslušný úřadu k navrhovanému obsahu změny posuzovat ji z hlediska 
vlivů na životní prostředí. 
 
OCHRANA VOD  
Zákon č. 254/2001 Sb.,  
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů  
Lokalita změny se nenachází poblíž toků Litavy, plocha změny nezasahuje do záplavového 
území. 
Požadavek na likvidaci dešťových vod zejména v místě jejich dopadu, zejména vsakem, je 
v souladu s možnou zastavitelností ploch dle podmínek platného ÚP. 
 
OCHRANA OVZDUŠÍ,  
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  
Lokalita změny neumožňuje umisťovat zdroje znečištění ovzduší, v ploše změny není dle 
podmínek přípustné umisťovat tyto zdroje.  
 
OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU  
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů  
Plocha změny P16 nenárokuje zábor zemědělského půdního fondu, je plochou přestavby 
v zastavěném území - viz kap. II.B.12. 
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech,  a obecně závazná vyhláška Jihomoravského kraje č. 
1/2016, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 
2016 –2025 jsou respektovány, koncepce odpadového hospodářství obce není měněna. 
 
OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ  
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů  je respektován, pro plochy změny platí podmínky využití ploch dle 
ÚP, které zahrnují i požadavky ochrany veřejného zdraví, další podmínky pro doplněné funkční 
typy s nimi korespondují. 
 
PAMÁTKOVÁ PÉČE  
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších zákonů  
V území změn se nenacházejí kulturní památky, celé území je však předmětem archeologického 
zájmu dle legislativního požadavku. 
 
DOPRAVA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH  
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
Území změny sousedí se silnicí II/416 ( není přímá obsluha z II/416, je využito stávající napojení), 
napojení plochy může výhledově využít i napojení z obchvatu Blučiny, který je připravován (DSP). 
 
DOPRAVA LETECKÁ  
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů - zařízení letecké dopravy se 
v území sice nevyskytují, je však dotčeno ochranným pásmem veřejného mezinárodního letiště 
Brno/Tuřany proti laserovým zařízením - sektor B a ochranným pásmem radiolokačního zařízení ( 
viz podkapitola 6.1.),jedná se však o limit, který se vztahuje k územnímu rozhodování, přip. 
povolování staveb. Z hlediska § 175 stavebního zákona viz kap. 6.1. 
 
ENERGETIKA  
Zákon č. 458/2000 Sb.,  
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších zákonů  
Respektování legislativních požadavků dle zák. 458/2000Sb. zohledňuje nutnost respektovat 
požadavky vyplývající ze zpracované územní energetické koncepce v aktuálním znění v době 
zpracování územně plánovací dokumentace. 
 
OBRANA STÁTU  
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky  
Stanovení podmínek prostorového uspořádání zamezuje umístění výškových objektů, řešení 
změny nemá vliv na radioreléové trasy. K.ú. Židlochovice je dotčeno koridorem RR směrů, jedná 
se však o limit, který se vztahuje k územnímu rozhodování, přip. povolování staveb. Koridor RR 
směrů zasahuje do území řešeného změnou. Z hlediska § 175 stavebního zákona viz kap. 
II.B.4.1. 
 
PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi, 
CIVILNÍ OCHRANA  
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů  
a POŽÁRNÍ OCHRANA  
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších zákonů  
Plocha dílčí změny je přístupná z veřejných prostranství, kde minimální šíře volného průjezdného 
profilu činí 3,5m a umožní přístup techniky IZS, v přilehlých veřejných prostranstvích je možné 
zásobování požární vodou z vodovodního řadu vedeného východní částí řešené plochy. 
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Velikost a kapacita plochy změny nemá vliv na koncepci civilní ochrany města. 
 
 
Změnou řešenou problematikou nejsou dotčeny níže uvedené zvláštní právní předpisy - 
zákony č.: 100/2001 Sb., 44/88 Sb.,166/1999 Sb.,18/1997 Sb.,263/2016 Sb.,139/2002 Sb., 
Zákon č. 266/1994 Sb. 
 
 
II.B.4.1  Zvláštní zájmy Ministerstva obrany  
 
Celé správní území obce a tudíž i lokalita změny se nachází v území vymezeném Ministerstvem 
obrany ČR dle § 175 stavebního zákona, nachází se v ochranném pásmu radiolokačního zařízení 
a v koridoru RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby. 
Už z důvodu, že je na celé  území  vymezeno Ministerstvem obrany jako území dle § 175 
stavebního zákona, stavby v lokalitách změny mohou být na základě zákona orgánem k tomu 
příslušným v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti státu zakázány či omezeny. 
 
V lokalitě změny nejsou z hlediska regulací přípustné větrné elektrárny, výškové stavby a 
výškové stavby nad 30m, venkovní vedení vvn a vn, základnové stanice mobilních operátorů, 
stavby tvořící dominanty, nadzemní výstavby nad 30m, výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční 
sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy, výstavba a rekonstrukce železničních tratí a 
jejich objektů, výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení, výstavba vedení VN a 
VVN, výstavba větrných elektráren, výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, 
radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové 
stanice….), výstavba zařízení vysokých 30 m a více nad terénem, výstavba vodních nádrží 
(přehrady, rybníky) a rozhledny. 
 
 
II.B.4.2   Soulad změny se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů 
 
Žádný rozpor nebyl v průběhu projednávání změny řešen.  
Soulad změny se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů byl 
přezkoumán a vyhodnocen pořizovatelem dle jednotlivých veřejných zájmů a zvláštních právních 
předpisů. 
 
Posuzování vlivů na životní prostředí 
Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, § 20 písm. b) a 22 písm. d) 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 
Brno 
ve stanovisku dle § 55a odst. 2 písm. d) a e) SZ k obsahu změny   č.j. JMK 103670/2020  
z 23.7.2019 neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů změny na životní prostředí s tím, že 
navrhovaný obsah změny – tedy charakter, rozsah a umístění nemá potenciál stanovit rámec pro 
budoucí povolení záměrů uvedených v příloze 1 k výše uvedenému zákonu.  
Ve svém stanovisku, dle § 55b odst. 2) SZ které je součástí koordinovaného stanoviska  č.j. 
JMK 65066/2022 z 3.5.2022 konstatuje, že nemá k návrhu žádné připomínky. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 
 
Ochrana přírody a krajiny 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny§ 77a odst. 4 písm. n) v souvislosti s § 45i 
odst. 1 , § 77a odst. 4 písm. z)  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 
Brno ve stanovisku dle § 55a odst. 2 písm. d) a e) SZ k obsahu změny   č.j. JMK 103670/2020  
z 23.7.2019 konstatuje, že navrhovaný obsah změny nemůže mít významný vliv na stav 



Změna č. VI 
ÚP Židlochovice  

                                                                                                                             

 64

předmětu ochrany nebo celistvost žádné z evropsky významných lokalit nebo ptačích oblasti 
soustavy Natura 2000 s odůvodněním, že hodnocený návrh svou lokalizací zcela mimo území 
prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či 
sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany. 
Ve svém stanovisku, dle § 55b odst. 2) SZ které je součástí koordinovaného stanoviska  č.j. JMK 
65066/2022 z 3.5.2022 konstatuje, že jako orgán ochrany přírody nemá k návrhu žádné 
připomínky. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu se stanovisky tohoto dotčeného orgánu. 
 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů § 77 odst. 1 písm. q) 
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, Masarykova 100, 
Židlochovice  neuplatnil stanovisko k návrhu změny.  
Jak již uvedeno výše v kap. II.B.4.,měněná lokalita se nachází v zastavěném území, obklopena 
zástavbou a prakticky nemá vliv na ochranu přírody a krajiny a to ani hlediska krajinného rázu 
vzhledem k stanovované plošné a podrobné prostorové regulaci, která navazuje na využití 
sousedního území a neumožní vytváření dominant ani výškových ani hmotových. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu s tímto zvláštním právním předpisem. 
 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ,§ 107 odst. 1 písm. a)  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 
Brno ve svém stanovisku, které je součástí koordinovaného stanoviska  č.j. JMK 65066/2022 
z 3.5.2022 konstatuje, že nemá ke změně připomínky. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 
 
Ochrana ovzduší 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší § 11 odst. 2 písm. a) 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 
Brno  uplatnil dle § 55b odst. 2) SZ jako součást koordinovaného stanoviska  č.j. JMK 
65066/2022 z 3.5.2022 stanovisko, v tom smyslu, že výroba (zemědělská a jiná) bude umístěna 
tak, aby emise z těchto výrob nezasahovaly do obytné zástavby a neobtěžovaly zejména 
zápachem.  
Vyhodnocení: 
Změna mění stabilizované plochy občanského vybavení na plochy přestavby pro využití 
smíšené obytné, kdy již jejich hlavní účel využití vylučuje umisťování staveb a zařízení 
snižujících kvalitu prostředí a stavby pro výrobu obecně, tedy i zemědělskou, kterou 
vylučuje výslovně a to v nepřípustném využití ploch. Ani prvky regulačního plánu, které 
změna ÚP obsahuje, neumožňují umístění jakýchkoliv staveb pro zemědělskou výrobu, 
podmínka stanoviska se tudíž řešené věci netýká a nelze ji do změny zapracovat, protože § 
55 odst. 6 SZ výslovně stanoví, že změna územního plánu včetně zkráceného postupu 
pořizování změny se zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí. 
Přesto je změna v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu, protože jí stanovené 
podmínky způsobu využití plochy neumožňují umístění jakékoliv výroby.  
 
Ochrana zemědělského půdního fondu 
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ,§ 17a písm. a) v souvislosti s § 5 odst. 2  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 
Brno ve svém stanovisku, které je součástí koordinovaného stanoviska  č.j. JMK 65066/2022 
z 3.5.2022 v souhlasí s navrhovanou změnou s odůvodněním, že návrh změny nevyvolá  zábor 
ZPF. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 
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Ochrana veřejného zdraví 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 82 odst.2 písm. i) v souv. s § 77,§ 82 odst. 
2 písm. j)  
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 4,602 00  
Brno 2  uplatnila souhlasné stanovisko bez připomínek č.j. KHSJM 19031/2022/BM/HOK 
z 4.4.2022 s tím, že návrhem bude dán reálný předpoklad eliminace resp. minimalizace 
potenciálních zdravotních rizik pro populaci vystavenou rizikovým faktorům životních podmínek 
dle zákona o ochraně zdraví a směrnice o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 
 
Ochrana lesa 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů § 48a odst. 2 písm.  b) 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 
Brno ve svém stanovisku, které je součástí koordinovaného stanoviska  č.j. JMK 65066/2022 
z 3.5.2022  souhlasí s navrhovanou změnou s odůvodněním, že navrhovanou plochou P16 
nedochází k dotčení PUPFL ani ochranného pásma lesa. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 
 
Odpady 
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, § 102 odst. 1 a obecně závazná vyhláška Jihomoravského 
kraje č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomor. kraje 
2016 –2025 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 
Brno ve svém stanovisku, které je součástí koordinovaného stanoviska  č.j. JMK 65066/2022 
z 3.5.2022  nemá ke změně připomínky, neboť koncepce nakládání s odpady se nemění a 
upozorňuje na kompetenci úřadu ORP dle § 146 odst.1 písm.e) zákona č. 541/2020 Sb.. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. Příslušný odbor MěÚ 
Židlochovice byl s možností uplatnění stanoviska seznámen; k veřejnému projednání byl  
přizván jednotlivě. 
 
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, § 146 odst.1, písm e) 
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, Masarykova č.p. 100,667 
01  Židlochovice  neuplatnil žádné stanovisko. 
Změna stabilizované plochy občanského vybavení na plochu smíšenou obytnou negeneruje 
změnu koncepce nakládání odpady v obci. 
Změna je v souladu s tímto zvláštním právním předpisem. 
 
Ochrana ložisek nerostných surovin 
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2, 
zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích,  § 13 odst. 2  
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10   neuplatnilo stanovisko. 
 
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2, 
Obvodní báňský úřad pro kraje  Jihomoravský a Zlínský  neuplatnil stanovisko. 
 
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32,11015 Praha 1 
uplatnilo souhlasné stanovisko bez připomínek č.j.MPO 28291/2022 z 29.3.2022 s tím, že 
ochrana nerostného bohatství na území města není změnou ohrožena. 
Vyhodnocení: 
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Změna je v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu, který uplatnil stanovisko. Jelikož 
se ve změnou dotčeném území nenachází ani ložiska nerostných surovin ani dobývací 
prostory, není veřejný zájem jejich ochrany dotčen. 
 
Památková péče 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,§ 28 odst. 2 písm. c)  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kultury a památkové péče, Žerotínovo náměstí 3, 601 
82 Brno ve svém stanovisku, které je součástí koordinovaného stanoviska  č.j. JMK 
65066/2022 z 3.5.2022 konstatuje, že v daném případě nejsou dotčeny zájmy v jeho 
kompetenci. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 
 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,§ 29 odst. 2 písm. c)  
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, Masarykova č.p. 100,667 
01  Židlochovice neuplatnil stanovisko. 
Ve změnou měněném území ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází kulturní památky. 
Změna je v souladu s tímto zvláštním právním předpisem. 
 
Doprava na pozemních komunikacích 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40 odst. 2 písm. g) z hl. řešení dálnic a silnic 
I. třídy Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 neuplatnilo 
stanovisko. 
Územím města neprobíhá žádná dálnice ani silnice I.třídy a změna svou povahou a 
rozsahem nemá potenciál je ovlivnit. 
Změna je v souladu s tímto zvláštním právním předpisem. 
 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40 odst. 3 písm. f) z hl. řešení silnic II. a III. 
třídy Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor rozvoje dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 
Brno ve svém stanovisku, které je součástí koordinovaného stanoviska  č.j. JMK 65066/2022 
z 3.5.2022  konstatuje, že neuplatňuje stanovisko k návrhu změny, protože se nedotýká řešení 
silnic II. a III. třídy. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40  odst. 4 písm. d) z hlediska řešení 
místních komunikací a účelových komunikací 
Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy neuplatnil stanovisko. 
Napojení přestavbové plochy změny na místní komunikační síť je v návrhu řešeno a to jak vjezd 
z místní komunikace, tak vstupy a pěší prostupnost území. Veřejné prostranství, jímž je plocha 
zpřístupněna  má v místě vjezdu šířku min 12m. 
Změna je v souladu s tímto zvláštním právním předpisem. 
 
Doprava drážní 
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, § 56 písm. d) 
Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 neuplatnilo 
stanovisko. 
Území řešené změnou je vzdáleno cca 800 od nejbližší dráhy a 3,2 km od koridoru VRT a 
svou povahou přestavby plochy občanského vybavení na plochu smíšenou obytnou nemá 
potenciál dráhu ovlivnit. 
Změna je v souladu s tímto zvláštním právním předpisem. 
 
Doprava letecká 
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví § 88 odst. 1 písm. k) a l) 
Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 neuplatnilo 
stanovisko. 
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Celé území se nachází v OP letiště proti laserovým zařízením – sektor B, změna svou 
povahou přestavby plochy občanského vybavení na plochu smíšenou obytnou nemá 
potenciál letiště ovlivnit. 
Změna je v souladu s tímto zvláštním právním předpisem. 
 
Doprava letecká 
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví § 88 odst. 1 písm. k) a l)ve věcech vojenského letectví 
v souvislosti  s § 87 odst. 2 
Obrana státu 
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, § 6 odst. 1 písm. h) 
Bezpečnost státu 
Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, § 175 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor územních zájmů, a státního 
odborného dozoru, Tychonova 1, Praha 6,16001,IDDS:hjaavk 
uplatnilo k návrhu změny stanovisko č.j. 128194/2022-7460-OÚZ-BR z 31.3.2022 za více 
právních předpisů,  a ve veřejném zájmu  žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu 
územně plánovací dokumentace a požaduje: 
· respektovat, že celé území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany – 

OP RLP - Ochranné pásmo radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat dle ust. § 
37 zákona 49/1997 Sb.; a dle ust. § 175 SZ v něm lze povolit ve stanovisku uvedené 
stavby pouze na základě stanoviska MO 

· respektovat, že do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany 
Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno 
respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 
o elektronických komunikacích a a dle ust. § 175 SZ v něm lze povolit ve stanovisku 
uvedené stavby pouze na základě stanoviska MO 

· respektovat, že na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z 
hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 
183/2006 Sb. 

· zapracovat výše uvedené informaci do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany 

· do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracovat textovou poznámku: „Celé 
správní území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva 
obrany” a též text „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska 
povolování vyjmenovaných druhů staveb“. 

Vyhodnocení: 
Koordinační výkres návrhu změny obsahuje poznámku: “Území řešené změnou náleží do území 
vymezeného dle § 175   Ministerstvem obrany.“ Tečka na konci byla změněna na čárku a text byl 
doplněn. Celkově pak poznámka v koordinačním výkresu zní: 
„Území řešené změnou náleží do území vymezeného dle § 175 stavebního zákona 
Ministerstvem obrany, do koridoru RR směrů a do ochranného pásma radiolokačního 
zařízení.“ 
Koordinační výkres ÚP Židlochovice jako součást úplného znění po změně č. V obsahuje jak 
informaci o OP RLP tak vymezeném území MO dle § 175 SZ. Informace o koridoru RR směrů je 
uvedena v technických limitech. 
Jelikož se jedná  o limity, v odůvodnění v kapitole věnované Souladu návrhu s požadavky 
zvláštních právních předpisů ( II.B.4) je obsažen odstavec II.B.4.1 Zvláštní zájmy Ministerstva 
obrany, který obsahoval informaci, že celé správní území obce a tudíž všechny lokality změny se 
nachází v území vymezeném Ministerstvem obrany ČR dle § 175 stavebního zákona, že lokality 
změny jsou v OP RLP a informaci, že z důvodu těchto limitů stavby v lokalitách změny mohou být 
na základě zákona orgánem k tomu příslušným v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti státu 
zakázány či omezeny a že se tato omezení mohou vztahovat k výčtu níže uvedených staveb, což 
pro výkon orgánu vydávajícího stanovisko dle § 175 plně postačí a to i bez výčtu staveb, protože 
ani jednu z nich nelze na základě podrobných regulací stanovených v ploše umístit. 
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Jelikož stavební zákon jako právní předpis zde správnímu orgánu ukládá umístit a povolit stavbu 
jen na základě závazného stanoviska příslušného orgánu a ÚP jako opatření obecné povahy není 
dle § 171 zákona č. 500/2004 Sb. právním předpisem ani rozhodnutím, je stavební zákon 
předpisem právní síly a ÚP tak nelze stanovovat povinnosti nad rámec zákona. ÚP ani jeho 
změny žádné stavby ani neumisťuje ani nepovoluje. Zastupitelstva obcí, která ÚP a jejich změny 
vydávají, nemohou svými rozhodnutími a opatřeními zasahovat do výkonu pravomoci jiného 
správního orgánu (zde stavebního úřadu) tím, že by územním plánem ukládaly přímo jemu 
povinnosti nad rámec zákona.  Stavební zákon v § 175 jasně stanoví, že MO může vymezit 
území (kde musí orgán příslušný k povolení a umístění staveb vyžadovat závazné stanovisko 
MO), nikoliv prostor či  stanovit okruhy staveb, jichž se tato povinnost týká. Nelze tedy, aby tyto 
podmínky na základě požadavku MO stanovovalo územním plánem pro tato území zastupitelstvo 
obce a vyjmenováváním konkrétních staveb tak zužovalo rozsah staveb v území vymezeném dle 
§ 175 SZ. 
Text v kap. II.B.4.1 odůvodnění byl upraven tak, aby zohledňoval všechny limity a též 
stavby, které vůbec lze na přestavbové ploše umístit -  tedy ani jednu stavbu z výčtu 
uváděném ve stanovisku. 
Úprava: 
„Celé správní území obce a tudíž všechny lokality  i lokalita změny se nachází v území 
vymezeném Ministerstvem obrany ČR dle § 175 stavebního zákona, nachází se v Všechny 
lokality změny se nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení a v koridoru RR směrů - 
zájmové území pro nadzemní stavby. 
Už z důvodu, že je na celé území vymezeno Ministerstvem obrany jako území dle § 175 
stavebního zákona, stavby v lokalitách změny mohou být na základě zákona orgánem k tomu 
příslušným v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti státu zakázány či omezeny.  
., což se může týkat zejména: 
• výstavby, rekonstrukcí a oprav silnic II. a III. třídy 
• výstavby vedení VN a VVN 
• výstavby radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) 
včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….) 
• výstavby zařízení vysokých 30m a více nad terénem 
• výstavby vodních nádrží (rybníky) 
Další stavby, které mohou být v území dle § 175 omezeny či zakázány obecně jako: 
• rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. třídy 
• výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
• výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
• výstavba větrných elektráren 
• výstavba objektů vysokých 30m a více nad terénem 
• výstavba vodních nádrží (přehrady) 
• výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 
Nejsou v lokalitách  
V lokalitě změny nejsou z hlediska regulací přípustné  větrné elektrárny, výškové stavby a 
výškové astavby nad 30m, venkovní vedení vvn a vn, základnové stanice mobilních 
operátorů, stavby tvořící dominanty, nadzemní výstavby nad 30m, výstavba, rekonstrukce 
a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy,  výstavba a 
rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů, výstavba a rekonstrukce letišť všech 
druhů, včetně zařízení, výstavba vedení VN a VVN,  výstavba větrných elektráren, výstavba 
radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně 
anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….),  výstavba zařízení 
vysokých 30 m a více nad terénem, výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) a 
rozhledny. 
Z důvodu ochranného pásma radiolokačního zařízení pak mohou být na základě zákona 
orgánem 
k tomu příslušným v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti státu zakázána či omezena kromě 
výše uvedeného i: 
• výstavba základnových stanic mobilních operátorů. 
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Jelikož ani jednu ze staveb, které jsou uvedeny ve stanovisku, nelze vhledem ke stanoveným 
podmínkám využití ploch a pozemků v území umístit, nebude ani text požadovaný umístit do 
koordinačního výkresu v něm uveden a to opět z důvodu ustanovení § 55 odst. 6, který 
nepřipouští zpracovat, projednat a vydat změnu ÚP mimo rozsah měněných částí. 
Jelikož jde ve všech případech o limity, jejichž podmínky a respektování jsou ukládány zvláštními 
právními předpisy a též § 175 SZ, nelze podmínky pro jejich respektování ukládat ÚPD, jelikož 
zastupitelstvo obce, které změnu ÚP vydává, k tomu není na základě stavebního zákona 
zmocněno; zasahovalo by tak do kompetence orgánů, které stanoví zvláštní právní předpisy a 
stavební zákon v § 175 (dle nyní platné úpravy jde o Ministerstvo obrany). 
Přesto je změna v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu, protože požadavky jím 
kladené na území jsou splněny v rozsahu, jakým to umožňuje institut opatření obecné 
povahy a rozsah změny ÚP, jejíž obsah byl určen usnesením ZM. 
 
Energetika 
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích (energetický zákon), § 16 písm. g  
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32,11015 Praha 1 ve svém stanovisku č.j.MPO 
28291/2022 z 29.3.2022 neuplatnilo stanovisko z hlediska tohoto zákona. Změna svou 
povahou a velikostí řešené plochy nemá potenciál k ovlivnění zásobování území města 
elektřinou. 
Změna je v souladu s tímto zvláštním právním předpisem. 
 
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,§ 13 odst. 5  
Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, P.O.BOX 155/OSM, 14020  Praha 4 
neuplatnilo stanovisko, zájmy jím hájené dle názoru pořizovatele nejsou změnou dotčeny. 
Změna je v souladu s tímto zvláštním právním předpisem. 
Civilní ochrana 
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému § 12 odst. 2 písm. i)  
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p. 685/1,Zábrdovice,614 00  Brno 14 
vydal 3.5.2022 souhlasné stanovisko č.j. HSBM-6-77/2022, které bylo uplatněno týž den 
s odůvodněním, že záměry změny a charakter využití ploch  nevyžadují řešení opatření, 
uvedených v ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva nad rámec požadavků, řešených v platném ÚP. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 
 
Prevence závažných havárií 
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi, § 49odst. 2  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 
Brno ve svém stanovisku, které je součástí koordinovaného stanoviska  č.j. JMK 65066/2022 
z 3.5.2022  konstatuje, že není potřeba zohledňovat při uplatňování návrhu změny žádná 
omezení – v zájmovém území není stanovena žádná zóna havarijního plánování, a ani se 
nenachází žádný provozovatel zařazený do skupiny “A”, respektive do skupiny “B”. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 
 
Pozemkové úpravy 
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách, § 19 písm. c) 
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno , 
Kotlářská 931/53, Veveří, 602 00 Brno neuplatnil stanovisko.  
V Židlochovicích dosud neproběhla komplexní pozemková úprava. Řešená plocha je 
zpřístupněna veřejným prostranstvím. 
Změna je v souladu s tímto zvláštním právním předpisem. 
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Veterinární správa 
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, § 49 odst. 1 písm. j)  
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, Palackého třída  
č.p. 174,612 00  Brno 12  neuplatnila stanovisko k návrhu změny. 
Vzhledem k tomu, že zákon z hlediska veterinární péče stanovuje požadavky na chov a zdraví 
zvířat a na živočišné produkty, na podnikání v oblasti chovu zvířat a vymezovaná přestavbová 
plocha neumožňuje způsob využití, které se týkají  zvířat či jejich chovu, není dotčen veřejný 
zájem, který je zvláštním právním předpisem hájen. 
Změna je v souladu s tímto zvláštním právním předpisem. 
 
Využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, § 208 písm. n)  
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí  č.p. 936/3, 170 00 Praha Holešovice 
neuplatnil stanovisko. Změna koncepci ÚP v tomto směru nemění. Neumisťuje plochy pro 
nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem či plochy pro výrobny energií 
a zabezpečení jaderného zařízení, jaderného materiálu a zdroje ionizujícího záření. 
Změna je v souladu s tímto zvláštním právním předpisem. 
 
Výsledek přezkoumání dle § 53 odst. 4 písm. d) SZ 
Jak z výše v kapitole II.B.4 uvedeného vyplývá, návrh změny je v souladu s s požadavky 
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů. 
 
 
II.B.5. Vliv změny na udržitelný rozvoj území 
 
II.B.5.1 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  
Krajský úřad Jihomoravského kraje jako příslušný orgán dle zákona č. 100/2001 Sb. ve 
stanovisku dle § 55a odst. 2 písm. d) a e) SZ k obsahu změny   č.j. JMK 103670/2020  
z 23.7.2019 neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů změny na životní prostředí s tím, že 
navrhovaný obsah změny – tedy charakter, rozsah a umístění nemá potenciál stanovit rámec pro 
budoucí povolení záměrů uvedených v příloze 1 k výše uvedenému zákonu. Současně jako 
příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. v tomto stanovisku 
konstatuje,  že navrhovaný obsah změny nemůže mít významný vliv na stav předmětu ochrany 
nebo celistvost žádné z evropsky významných lokalit nebo ptačích oblasti soustavy Natura 2000 
s odůvodněním, že hodnocený návrh svou lokalizací zcela mimo území prvků soustavy Natura 
2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na 
jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany. 
Nebylo tedy zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
 
II.B.5.2 Stanovisko krajského úřadu podle § 55b odst. 5 stavebního zákona a 
sdělení jak bylo zapracováno 
Stanovisko nebylo vydáno, neboť vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území nebylo 
zpracováno, protože posouzení vlivů změny na životní prostředí nebylo orgánem k tomu 
příslušným požadováno – viz výše. 
 
 
II.B.6. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení  
 
V rámci změny č.VI byla provedena aktualizace zastavěného území, nevyžaduje však úpravy 
vymezení hranice zastavěného území. 
 
V rámci Změny č.VI ÚP Židlochovice byla vymezeny dílčí změny dle obsahu změny č. VI ÚP 
schváleného zastupitelstvem města Židlochovice. 
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Odůvodnění vymezení dílčích změn: 
1) Byla vymezena plocha přestavby P16 pro využití smíšené obytné (So), na pozemcích p.č. 
1387 a 1388/1, k. ú. Židlochovice a v nejbližším okolí, jakožto změna z nynějších ploch 
občanského vybavení – zdravotnictví a  ploch bydlení - venkovské domy, okolních ploch (ploch 
zeleně a ploch veřejných prostranství – komunikace) se změna nedotýká, protože není nezbytná 
změna v dalších pozemcích.  
Změna byla vymezena proto, aby bylo umožněno polyfunkční užívání pozemků v ploše v souladu 
s požadavky města. Reálnost a proveditelnost tohoto využití byla prokázána zpracovanou 
zastavovací studií „Revitalizace bloku Palackého – Masarykova, k.ú. Židlochovice Ing. arch. 
Pavla Jury z ledna 2020 (dále jen zastavovací studie).  
2)  Při současném stanovení regulačních prvků v rámci vymezené plochy P16 je 
garantováno zachování funkce zdravotnictví v části plochy přiléhající k ulici Masarykově a 
současně možnost využití zadního traktu pro funkci bydlení.  
Proto je řešené území změny - plocha P16 -  vymezeno jako část územního plánu s prvky 
regulačního plánu, prvky regulačního plánu v lokalitě řešené změnou zohledňují zastavovací 
studii. 
Prvky regulačního plánu vymezují podrobnější rozdělení plochy a stanovují  podrobné podmínky 
pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové řešení staveb včetně urbanistických a 
architektonických podmínek v ploše přestavby P16 – viz kap. I.6.1, I.6.2, odůvodnění regulačních 
prvků viz dále kap. II.B.11.  
 
Text  platného ÚP byl upraven předchozí změnou v souladu s platnou legislativou po novele 
stavebního zákona - z.č. 225/2017 Sb. a nevyžadoval další úpravy v rámci změny č. VI z hlediska 
požadavků na obsah a strukturu.  
 
ÚP Židlochovice byl předchozí změnou uveden do souladu se Zásadami územního rozvoje 
Jihomoravského kraje (ZÚR), protože ÚP Židlochovice byl schválen v období před vydáním 
ZÚR JMK,  nevyžadoval další úpravy v rámci změny č. VI – podrobně viz výše - kap. II.B.1.2.1 
 
 
II.B.7. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 
potřeby vymezení zastavitelných ploch 
 
Nově je vymezena plocha přestavby P16 pro smíšené obytné využití, a to z důvodu vymezení 
takového využití plochy, které umožní dostatečnou polyfunkčnost jejího využívání. 
Není tedy vymezována nová zastavitelná plocha, úprava podmínek v ploše včetně vymezení této 
plochy jako části ÚP s prvky regulačního plánu a stanovení podrobné regulace pozemků v rámci 
plochy je provedena právě proto, aby bylo zastavěné území města účelně využito pro funkce, 
které je nezbytné v rámci plochy zabezpečit – tedy pro občanské vybavení zdravotnické, které 
v současnosti plocha obsahuje a jeho doplnění o bydlení, které je možné a vhodné v rámci plochy 
umístit, včetně zajištění dopravy v klidu pro tyto funkce a zajištění napojení plochy na veřejnou 
dopravní infrastrukturu, zajištění prostupnosti řešené části vnitrobloku pro pěší.  
Změna úpravou regulativu v kap. I.6.2 v odstavci So, (So)  plochy smíšené obytné – doplněním 
Podrobných podmínek pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové řešení staveb 
včetně urbanistických a architektonických podmínek v ploše přestavby P16 vytváří podmínky pro 
účelné využití řešené plochy, stanovením podmínek využití pozemků v ploše a stanovením 
maximální výšky zástavby bydlení. 
Plocha změny účelně využíva dopravní a technickou infrastrukturu navazujícího území a umožní 
plně využít potenciál navazujícího zastavěného území. 
 
II.B.8. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 
vztahů 
 
Skutečnosti řešené změnou č. VI ÚP Židlochovice se nenachází poblíž hranice správního území, 
nemají dopad na širší vztahy Židlochovic, nemají vliv na správní území okolních obcí. 
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Z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy uplatnil dne 
18.5.2022 stanovisko č.j. JMK 10678/2022 jako nadřízený orgán Krajský úřad Jihomoravského 
kraje dle §55b odst.4  a konstatuje v něm, že stanovením regulačních prvků v rámci vymezené 
plochy P16 je garantováno zachování funkce zdravotnictví v části plochy přiléhající k ulici 
Masarykově a současně možnost využití zadního traktu pro funkci bydlení, kdy lokalita řešená 
změnou se nenachází poblíž hranice správního území a  změna tak nemá dopad na širší vztahy 
ani na správní území okolních obcí. 
 
 
II.B.9. Vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí 
zastupitelstva města o obsahu změny pořizované zkráceným postupem 
 
Zastupitelstvo obce Židlochovice rozhodlo v souladu s § 55a odst. 1 stavebního zákona o obsahu 
změny č. VI  územního plánu Židlochovice, vyhodnocení splnění požadavků zadání je 
uvedeno níže. V souladu s § 55b stavebního zákona je změna pořizována zkráceným 
způsobem. 
 
Změna č. VI 
1) Obsah změny byl požadován v usnesení zastupitelstva města Židlochovice konaného 
7.10.2020. V usnesení byly formulovány požadavky na změny, jejichž odůvodnění je uvedeno 
v kap. II.B.6. Požadavky jsou do změny VI. jsou zapracovány následovně: 
Byla prověřena možnost změny ÚP na pozemcích p.č. 1387 a 1388/1, k. ú. Židlochovice a  v 
nejbližším okolí a to z nynějších ploch občanského vybavení - zdravotnictví, bydlení 
venkovského, ploch zeleně a ploch veřejných prostranství – komunikace na plochy , které umožní 
jak zachování funkce tohoto území pro zdravotnictví, zejména v části přiléhající k ulici 
Masarykově, tak využití zadního traktu pro funkci bydlení, a to jakéhokoliv. Požadavek byl splněn 
vymezením plochy přestavby P16 pro využití smíšené obytné (So), které požadované spektrum 
funkcí v pozemcích umožní. 
 
2)  Obsah změny byl doplněn v usnesení zastupitelstva města Židlochovice konaného 11.11.2020 
o požadavek, aby území řešen změnou č.VI ÚP Židlochovice bylo vymezeno jako část územního 
plánu s prvky regulačního plánu, kdy prvky regulačního plánu v lokalitě řešené změnou zohlední 
zastavovací studii „Revitalizace bloku Palackého – Masarykova, k.ú. Židlochovice Ing. arch. Pavla 
Jury z ledna 2020 (dále jen zastavovací studie). Požadavek byl splněn vymezením části 
územního plánu s prvky regulačního plánu v rozsahu vymezené plochy P16. Prvky regulačního 
plánu vymezují podrobnější rozdělení plochy a stanovují  podrobné podmínky pro vymezení a 
využití pozemků, pro umístění a prostorové řešení staveb včetně urbanistických a 
architektonických podmínek v ploše přestavby P16 – viz kap. I.6.1, I.6.2. 
 
Změna č. VI  je pořizována zkráceným způsobem dle (§ 55a-b stavebního zákona). 
 
 
II.B.10.  Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny 
v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s 
odůvodněním potřeby jejich vymezení 
 
Změnou nejsou řešeny žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny ZÚR. 
 
II.B.11  Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich 
vymezení 
Viz. příloha č. 7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. – část II. odst.(1) písm. d) 
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Plocha P16 je podrobněji regulována s určením podrobného využití  a vymezení pozemků v 
řešené ploše, podrobnými podmínkami umístění staveb a podrobnými podmínkami napojení na 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,  protože je vymezena jako část ÚP s prvky 
regulačního plánu v plochách smíšeních obytných  So, (So). 
 
Plocha je podrobněji rozdělena na tyto části s příslušnými podmínkami:  
So-1 pozemky pro bytové domy, vymezené v části, kde zastavovací studie prokázala možnost 
umístění staveb bydlení v bytových domech  
So-2 pozemky pro zdravotnické služby, vymezené v části, kde zastavovací studie prokázala 
potřebu zachování objektu zdravotnického zařízení a zachování jeho polohy v ul. Masarykově 
So-3 pozemky pro parkování, vymezené v části, kde zastavovací studie prokázala možnost 
využití pozemku pro pozemní parkoviště   
So-4 pozemky pro zeleň – zahrada, vymezené v části, kde zastavovací studie prokázala 
potřebu situování zeleně jako zázemí staveb v rámci plochy, zejména jako zázemí staveb 
bydlení, současně tvořící odstup od stávající zástavby v bloku. 
So-5 pozemky pro zpevněné plochy pojezdné a zeleň, vymezené v části, kde zastavovací 
studie prokázala možnost sjezdu na parkování v části So-3 z ul. Palackého, 
So-6 pozemky pro zpevněné plochy pochozí a zeleň, vymezené v části, kde zastavovací studie 
prokázala nezbytnost vytvoření pěšího propojení mezi řešenými pozemky v ploše P16 a 
navazujícím územím s objekty domu s pečovatelskou službou, doprovázené zelení. 
 
Podrobná regulace pro výše uvedené pozemky je vymezena takto: 
Na pozemcích či jejich částech vymezených jako So-1 bytové domy jsou přípustné stavby pro 
bydlení v bytových domech, související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství 
a zeleň proto, že vymezená část řešeného území byla zastavovací studií prověřena pro možné 
umístění staveb dvou objemů bytových domů, s přilehlými předprostory a společným venkovním 
komunikačním jádrem mezi oběma objemy. Podmíněně přípustné jsou další stavby a zařízení, 
které provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb ve svém okolí, nebudou 
zvyšovat dopravní zátěž v území a nesníží kvalitu prostředí vlastního či souvisejícího území 
(zejména provozem od 22:00 do 6:00 hodin), protože primární je zde ochrana kvality bydlení 
nejen ve vymezeném území, ale také v okolí, které obsahuje zejména stavby bydlení. Jiná využití 
vzhledem k umístění a velikosti pozemku nejsou přípustná především z důvodu předcházení 
funkčním kolizím v území. 
Je určeno prostorové řešení staveb, které stanovuje stavební hranice, které vymezují dvě 
uzavřené plochy, v nichž lze objekt umístit hlavní stavbu – nadzemní objem objektů bytových 
domů, přičemž venkovní komunikační jádra (schodiště, ochozy, výtahy), balkony, lodžie a římsy 
mohou vymezený rozsah přesahovat, protože vymezený rozsah určuje objem staveb, který se 
plynule začlení do okolní zástavby. Taktéž výška staveb, která se stanovuje podrobněji na 2 
nadzemní podlaží a 1 podlaží ustupující, kdy podzemní podlaží je přípustné pouze na pozemcích 
ozn. ve Výkrese části územního plánu s prvky regulačního plánu 1 jako bd1a na pozemcích  ozn. 
bd2 je nepřípustné se stanovuje s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby a podmínky 
pozemku, které neumožní podsklepování pozemku v celém rozsahu. 
 
Na pozemcích či jejich částech vymezených jako So-2 zdravotnické služby je přípustné 
občanské vybavení a služby pro zdravotnictví a se zdravotnictvím související, související 
dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství a zeleň proto, že vymezená část 
řešeného území byla zastavovací studií prověřena jako vhodná pro zachování občanského 
vybavení pro zdravotnické účely z důvodu přístupnosti od centra města, v rozsahu odpovídajícím 
potřebě města. Jiné využití není je nepřípustné z důvodu požadavku na využití určené části 
pozemku právě pro uvedený účel. 
Prostorové řešení staveb není podrobněji nezpřesněno s ohledem na omezené možnosti návrhu 
stavby na pozemku a stanovení výškové regulace staveb v rámci stanovení výškové hladiny 
zástavby pro rozvojovou plochu P16 v celém jejím rozsahu. 
 
Na pozemcích či jejich částech vymezených jako So-3 parkování je přípustné řešení dopravy 
v klidu, tj. parkoviště, přestřešení pergolami nebo lehkými přístřešky, související dopravní a 
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technická infrastruktura a veřejná prostranství a zeleň proto, že vymezená část řešeného území 
byla zastavovací studií prověřena jako vhodná pro zajištění dopravy v klidu na pozemku, a to 
v rámci povrchových parkovacích stání. 
Jiné využití není je nepřípustné z důvodu požadavku na využití určené části pozemku právě pro 
uvedený účel. Prostorové řešení staveb není podrobněji nezpřesněno s ohledem ne skutečnost, 
že pozemek nemůže obsahovat nadzemní stavby s výjimkou lehkých objektů přestřešení 
parkovacích stání. 
 
Na pozemcích či jejich částech vymezených jako So-4 zeleň – zahrada je přípustná zeleň a 
parkové úpravy, altány a  pergoly, terénní úpravy a technická infrastruktura proto, že vymezená 
část řešeného území byla zastavovací studií prověřena jako vhodná pro vytvořen plochy zeleně 
jako zázemí staveb na pozemku, zajišťující současně odstup  a ochranu soukromí okolních 
staveb. Jiné využití není je nepřípustné z důvodu požadavku na využití určené části pozemku 
právě pro uvedený účel.   
 
Na pozemcích či jejich částech vymezených jako So-5 zpevněné plochy pojezdné a zeleň je 
přípustná dopravní obsluha plochy P16, technická infrastruktura,  veřejná prostranství a zeleň 
proto, že vymezená část řešeného území byla zastavovací studií prověřena jako vhodná pro 
dopravní obsluhu pozemku – parkování na pozemku. 
Jiné využití není je nepřípustné z důvodu požadavku na využití určené části pozemku právě pro 
uvedený účel. 
 
Na pozemcích či jejich částech vymezených jako So-6 zpevněné plochy pochozí a zeleň je 
přípustná pěší komunikace, technická infrastruktura,  veřejná prostranství a zeleň proto, že 
vymezená část řešeného území byla zastavovací studií prověřena jako vhodná pro zajištění 
pěšího průchodu mezi Masarykovou a Palackého ul. s přístupem přes pozemky domu 
s pečovatelskou službou. 
Jiné využití není je nepřípustné z důvodu požadavku na využití určené části pozemku právě pro 
uvedený účel.  
 
Regulační prvky jsou zobrazeny ve Výkresu části územního plánu s prvky regulačního plánu 1, 
který byl vytvořen jako samostatný výkres ÚP Židlochovice v měřítku 1:500 proto, aby byly 
regulační prvky zobrazitelné. 
 
 
 
II.B.12.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce 
lesa 
 
Zábor půdy z pozemků určených k plnění funkce lesa není navržen. 
Zábor půdy ze ZPF není navržen. 
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II.C)   TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 2 - 
ZÁKONNOST POŘÍZENÍ ZMĚNY, PŘIPOMÍNKY 
A NÁMITKY 

 
II.C.1 Postup pořízení změny 
 
Usnesením č.14/7 z 26.6.2020 pověřilo zastupitelstvo města Židlochovice Městský úřad 
Židlochovice jako příslušný úřad ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a)  a § 6 odst. 1 písm. a) SZ (dále 
jen pořizovatel) k prověření, zda bude možné změnu, jejímž obsahem bude změna ÚP na 
pozemcích p. č. 1387 a 1388/1   (stávající „zubárny“) a nejbližších okolních pozemcích z  ploch 
občanského vybavení - zdravotnictví, ploch bydlení venkovského, ploch zeleně a ploch veřejných 
prostranství komunikace na plochy zdravotnictví, zejména v části přiléhají k ulici Masarykově a 
plochy pro funkci bydlení a to jakéhokoliv, pořizovat zkráceným způsobem a zajistit proto 
k navrhovanému obsahu změny stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje (KrÚ) jako 
příslušného orgánu ochrany přírody  a jako příslušného úřadu dle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, tj. stanoviska nezbytná k rozhodnutí zastupitelstva města k rozhodnutí o 
pořízení změny zkráceným způsobem a o k rozhodnutí o jejím obsahu (dle ust. § 55a odst. 2 
písm. d) a e), ust. § 55a odst. 3)SZ. 
Žádost o stanoviska byla KrÚ doručena 20.7.2020. a 27.7.2020 je pořizovatel obdržel. KrÚ ve 
svém stanovisku ze dne 23.7.2020  č.j. JMK 103670/2020 neuplatnil požadavek na   posouzení 
vlivů změny ÚP na životní prostření a konstatoval, že návrh nemůže mít významný vliv na stav 
předmětu ochrany nebo celistvost žádné z evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí 
soustavy NATURA 2000. 
3.9.2020 pořizovatel přeložil ZM k rozhodnutí návrh na pořízení změny č.VI a návrh  k rozhodnutí 
o obsahu změny. Dne 7.9.2020 usnesením č.2020/16/7 Zm rozhodlo o  pořizování změny, 
rozhodlo o jejím obsahu a jejím pořizování zkráceným způsobem. 
O určeném zastupiteli Ing. Janu Vitulovi rozhodlo ZM na zasedání 15.9.2019 usnesením 
č.2019/6/7.2 na celé volební období 2018-2022.  
ZM svým usnesením č.2020/17/14  rozhodlo o doplnění svého usnesení č. 2020/16/7 ze 
7.10.2020 ( o pořízení změny) o bod 4, kdy území řešené změnou bude současně vymezeno jako 
část územního plánu s prvky regulačního plánu, kdy prvky regulačního plánu  zohlední 
zastavovací studii „Revitalizace bloku Palackého-Masarykova k.ú. Židlochovice“ Ing. arch. Pavla 
Jury z ledna 2020. Jelikož se jedná pouze o podrobnější regulaci plochy ve změně, k jejímuž 
obsahu KrÚ neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, vyhodnotil 
pořizovatel, že se nejedná o takovou změnu obsahu změny, která si vyžádá stanoviska KrÚ dle § 
55a odst. 2 písm. d) a e). 22.12.2020 oznámilo město Židlochovice výběr projektanta změny – 
Ing.arch. Barbory Jenčkové, IČO 64292428, č.autorizace 02782 s místem podnikání Jugoslávská 
75a, 61300 Brno. 6.1.2021 byly projektantovi zaslány podklady pro zpracování návrhu změny a 
pořizovatel tak zajistil její zpracování dle § 55b odst.1 SZ. 
7.1.2021 byla pořizovatelem jako pověřeným úřadem územního plánování dle § 162 odst.4 na 
základě registračního listu vložena data do evidence územně plánovací činnosti. 
Jelikož byla pořizována změna č. V ÚP a nebyly účinná, projektant zpracování změny odložil a 
práce zahájil až po zveřejnění úplného znění ÚP po změně č. V.  
17.12.2021 obdržel pořizovatel podnět určeného zastupitele (na základě jednání rady města) 
k doplnění změny o prověření ÚP z hlediska podmínek realizace ÚSES vymezených v ZÚR, 
tj.prověřit potřebu vymezení veřejně prospěšných staveb či opatření a vytvoření podmínek pro 
možné umístění kavárny v předzámeckém parku. Pořizovatel zajistil stanoviska dle § 55a odst. 2 
písm. d) a e), tj. stanovisko KrÚ č.j. JMK 8902/2022  a předložil 2.2.2022 ZM návrh na doplnění 
obsahu změny, kdy ani v tomto případě KrÚ neuplatnil požadavek na posouzení vlivů doplňku 
změny ÚP na životní prostření a konstatoval, že doplnění nemůže mít významný vliv na stav 
předmětu ochrany nebo celistvost žádné z evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí 
soustavy NATURA 2000. 
21.2.2022 obdržel pořizovatel podnět určeného zastupitele (na základě jednání rady města) 
k dalšímu doplnění změny  a to  o přípustnost zelených střech (tj. střech s půdou a vegetací) o 
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jakémkoliv sklonu střešních rovin na celém území města a rozšíření ploch smíšených obytných 
na pozemku p.č. 1018/1. Pořizovatel opět zajistil stanoviska dle § 55a odst. 2 písm. d) a e), tj. 
stanovisko KrÚ č.j. JMK 178433/2022 z 28.2.2022; ani v tomto případě KrÚ neuplatnil požadavek 
na posouzení vlivů doplňku změny ÚP na životní prostření a vyloučil významný vliv doplňku na 
stav předmětu ochrany nebo celistvost žádné z evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí 
soustavy NATURA 2000.  
24.2.2022 se pořizovatel s určeným zastupitelem dohodl na pořízení změny bez doplňků lokalit a 
o tom, že doplňky budou zařazeny jako samostatná změna č. VII ÚP už z toho důvodu, že jde o 
doplnění z podnětu ZM. 
Dne 21.3.2022 byl pořizovateli předán návrh změny, jehož součástí je i vymezení lokality změny 
jako části ÚP s prvky regulačního plánu, což bylo uvedeno v usnesení č.2020/17/14 ZM. 
22.3.2022 pořizovatel předal návrh změny územního plánu městu Židlochovice a 24.3.2022 
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje dle § 55b odst.1SZ. 
22.3.2022 pořizovatel v souladu s § 55b odst. 2 a §52 odst. (1) SZ  návrh změny ÚP spolu 
s oznámením o konání veřejného projednání oznámil veřejnou vyhláškou. Jednotlivě byly také 
téhož dne oznámením o konání veřejného projednání přizvány dotčené orgány, krajský úřad a 
sousední obce. V souladu s § 23a byly o tomto úkonu správního orgánu při projednávání návrhu 
změny územního plánu vyrozuměni oprávnění investoři, v jejichž seznamu obcí je Město 
Židlochovice uvedeno, zaznamenaní v seznamu oprávněných investorů, který zveřejnil způsobem 
umožňujícím dálkový přístup Krajský úřad Jihomoravského kraje. 
Veřejná vyhláška byla na úřední desce pořizovatele vyvěšena dne 22.3.2022, doručena tedy byla 
6.4.2022. Oznámení o konání veřejného projednání obdržely dotčené orgány, obec Sobotovice i 
sousední obce nejpozději 22.3.2022.  Datum konání veřejného projednání bylo stanoveno na 
2.5.2022. Byly tedy dodrženy zákonné lhůty dle § 55b odst. 1 i § 52 odst. (1) SZ;  lhůta 30 dní 
předem na přizvání pro dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce uplynula 21.4.2022, lhůta 
15 dní od doručení návrhu a oznámení o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou 
uplynula též 21.4.2022. 
V oznámení o konání veřejného projednání upozornil pořizovatel, že nejpozději do 7 dnů ode dne 
veřejného projednání může každý uplatnit připomínky a dotčené osoby podle §52 odstavce (2) 
SZ námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující 
dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Upozornil také, že k později uplatněným 
připomínkám a námitkám se nepřihlíží v souladu s § 55b odst. (2) stavebního zákona. 
V této veřejné vyhlášce oznámil také lhůtu (tj. od 22.3.2022 do 9.5.2022) a místo (u pořizovatele), 
v níž bude návrh vystaven k veřejnému nahlížení a upozornil na vystavení návrhu způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. 
Pořizovatel překontroloval vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronické úřední desce a fotokopii 
úřední desky založil do spisu. Taktéž v den vyvěšení veřejné vyhlášky uveřejnil návrh způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. Návrh byl od data 
vyvěšení veřejné vyhlášky vystaven k nahlédnutí u pořizovatele a zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách pořizovatele a to až do data svěšení veřejné 
vyhlášky. 
Veřejné projednání se uskutečnilo  2.5.2022 v 16 hodin v zasedací místnosti pořizovatele 
v budově na ulici Nádražní 750 a byl z něj pořízen záznam v souladu s § 22 SZ. Lhůta pro 
uplatnění stanovisek, připomínek a námitek uplynula dnem 5.5.2022. 
 
K návrhu změny ÚP ve veřejném projednání uplatnily svá stanoviska tyto dotčené orgány: 
· Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR č.j. MPO 28291/2022 z 29.3.2022, uplatněno 30.3.2022 
· Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č.j. 

KHSJM/19031/2022/BM/HOK z 4.4.2022, uplatněno 4.4.2022 
· Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje č.j. HSBM-6-77/2022 z 3.5.2022, uplatněno 

3.5.2022. 
· Ministerstvo obrany ČR č.j. 128194/2022-1150-OÚZ-BR z 31.3.2022, uplatněno 31.3.2022 
· Krajský úřad Jihomoravského kraje, č.j. JMK 65066/2022 z 3.5.2022, uplatněno 5.5.2022 
 
K návrhu změny nebyly uplatněny připomínky ani námitky. 
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Dne 12.5.2022 v souladu s § 55b odst. 4 SZ zaslal pořizovatel Krajskému úřadu Jihomoravského 
kraje jako nadřízenému orgánu všechna stanoviska. Krajský úřad uplatnil souhlasné stanovisko 
dle § 55b odst. 4 č.j. JMK 73329/2020 dne 18.5.2022, v němž neupozornil na žádné nedostatky. 
Dne 12.5.2022 byla pořizovateli předána veřejná vyhláška, kterou byl doručen návrh změny, 
svěšená z úřední desky pořizovatele. Z ní vyplývá, že byla vyvěšena 22.3.2022 a svěšeny 
10.5.2022 a to jak v listinné podobě tak způsobem umožňujícím dálkový přístup, což je 
osvědčeno podpisem osoby pověřené zveřejňováním písemností na úřední desce pořizovatele. 
Pořizovatel v souladu s §53 odst. (1) SZ vyhodnotil 1.6.2022 výsledky projednání návrhu změny 
ÚP a konzultoval je s určeným zastupitelem téhož dne e-mailem; určený zastupitel 
s vyhodnocením e- mailem z téhož dne souhlasil. 
Nebyl zpracováván návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek dle § 53 odst. 
1 SZ, protože žádné nebyly uplatněny. Pořizovatel dne 8.6.2022 přezkoumal soulad návrhu 
změny dle § 53 odst. 4 SZ, zpracoval doplnění odůvodnění změny o výsledky tohoto 
přezkoumání. Zpracoval pokyny k úpravám návrhu změny týkající se doplnění odůvodnění na 
základě stanovisek dotčených orgánů a současně s doplněním odůvodnění změny o výsledky  
přezkoumání dle § 53 odst.4 je zaslal projektantovi, aby tak zajistil úpravu návrhu. 
 
Aktualizace zastavěného území řešena změnou nebyla, protože od jeho poslední aktualizace 
změnou č.V  uplynulo jen 8 měsíců a k jeho změnám nedošlo. Součástí změny není uvedení ÚP 
Židlochovice do souladu se ZÚR a jejich aktualizacemi, neboť bylo provedeno změnou č. I a III. 
ÚP účinnou od 1.1.2021. Soulad s aktualizací č.4 PÚR je vyhodnocen v odůvodnění této změny 
v kap. II.B.1 
 
Jelikož po veřejném projednání došlo pouze k výše uvedeným úpravám v odůvodnění návrhu 
změny a doplnění části odůvodnění týkající se přezkoumání návrhu změny dle § 53 odst. (4) 
písmeno a) - d), tj. nedošlo k úpravě, kterou by bylo nutné považovat za podstatnou úpravu ve 
smyslu § 53 odst. 2 SZ. 
Pořizovatel tak návrh změny přeložil dne …………. zastupitelstvu Města Židlochovice k vydání 
v souladu s §54 odst. (1) SZ.  
 
II.C.2   Vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách 
 
Žádná námitka ani připomínka k návrhu změny nebyla uplatněna, nebyl tudíž zpracováván ani 
návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek dle § 53 odst. 1 SZ.  
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II.D)  GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 
Grafická část odůvodnění Změny č. VI Územního plánu Židlochovice obsahuje 1 výkres, 
zpracovaný ve výřezu: 
 
6.  Změna č. VI - Koordinační výkres      1:5000 
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Poučení 
 
Proti změně č.VI  územního plánu Židlochovice vydané formou opatření obecné povahy nelze 
podat opravný prostředek ( § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád). 
 
 
Ing. Jan Vitula 
Starosta města 
 
 
 
 
Mgr. Tomáš Šenkyřík 
Místostarosta města 
 
 
 
Ing. Bronislav Svoboda 
Místostarosta města 
    
 
 
 
Razítko: 
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