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Město Židlochovice 
 
číslo jednací :..........……………   V Bratčicích dne:……………………… 
 
Zastupitelstvo obce Bratčice 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 § 188 odst. (3)  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 
 

v y d á v á 
Změnu č. III  

Územního plánu obce Bratčice 
 
schváleného usnesením Zastupitelstva obce 7.6.2000, jehož závazná část byla vydána obecně 
závaznou vyhláškou obce Bratčice č.8/2000, nabyla účinnosti 22.6.2000, která byla změněna těmito 
změnami: 
změna č.I, - část „1“ nabyla účinnosti dne 15.10.2013,  
změna č.I, - část „2“ nabyla účinnosti dne 17.12.2009.. 
 

 
I. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.III ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 

 
 

Část „A“ 
 

V Obecně závazné vyhlášce obce Bratčice č.8/2000 ve znění poslední změny v návaznosti na 
přechodná ustanovení zákona č.350/2012 Sb se: 
 
 

1. v Článku 4 Vymezení pojmů  v podčlánku 4.2. v odstavci s názvem Pro každou plochu je 
v regulativech stanoveno  
ruší poslední odrážka a to text  „prostorová regulace – stavební čára, stavební hranice“ 
 

2. v Článku 4  Vymezení pojmů  v podčlánku 4.3. v odstavci začínajícím „Stavby..“ v první větě: 
ruší slovo „současně“ 
za slovo „zastavěném“ se doplňuje čárka a ruší slovo „a“ 
za slovo území se doplňuje text „ a v zastavitelných plochách“ 
 

3. v Článku 4  Vymezení pojmů  v podčlánku 4.3. v odstavci začínajícím „Stavby..“  
ruší poslední věta: 
„Navrhované využití území posuzuje a o jeho přístupnosti či nepřístupnosti rozhoduje stavební úřad 
v příslušném řízení podle stavebního zákona.“ 
 

4. v Článku 5 Regulativy pro funkční využití území se v názvu podčlánku 
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ruší slovo SOUČASNĚ 
za slovo „ZASTAVĚNÉM“ se doplňuje čárka a ruší slovo „A“ 
za slovo území se doplňuje text „ A V ZASTAVITELNÝCH PLOCHÁCH“  
 

5. v Článku 5 Regulativy pro funkční využití území podčlánku PLOCHY BYDLENÍ 
v pododstavci PLOCHY VŠEOBECNÉHO BYDLENÍ VENKOVSKÉHO CHARAKTERU  
na konci v odstavci začínajícím Z11 ruší věta „Ve všech plochách lze umisťovat jen stavby, 
které negativně neovlivní zájmy vojenského letectva a obrany státu.“ 
Za tento odstavec se doplňuje věta 
„Ve všech plochách ZMĚNY Č. 1 lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní 
zájmy vojenského letectva a obrany státu.“ 
 

6. v Článku 6 Regulativy prostorového uspořádání území obce 
ruší  odstavec STAVEBNÍ ČÁRA – včetně textu, který obsahuje 
v odstavci Délka forem zástavby ruší 3 věta „Zastřešení bude v obci řešeno šikmými  
střechami (sedlovými, event. valbovými a polovalbovými střechami atd. orientovanými 
okapovou stranou do ulice.“  a ve 4.větě ruší text „(uliční čáru)“ 
 

7. v Článku 7 Koncepce dopravy  
ruší  v 1.odstavci text 3. a 4.věty:   
„V úsecích,  kde bude budována kanalizace a chodníky a bude možné silnice odvodnit vpustmi, 
budou stávající příkopy zrušeny. Je podán návrh na vyřazení státní silnice III/39516 a přeřazení  do 
místních komunikací.“  
ruší  ve 2.odstavci text ve 2.větě:   
„.....jako obytné ulice, tj. za použití zámkové dlažby a výškovým odlišením od komunikací.“ 
celý třetí odstavec bud nahrazen textem: 
„Dopravní závady – nedostatečné rozhledy na křižovatkách je nutné řešit organizačními změnami.“ 
ruší v 6. odstavci text 2.věty: 
„Tyto požadavky lze splnit stavebními úpravami plochy na návsi.“ 
ruší ve 3.větě text: 
„..v počtu cca 8“ a „6“ 
4.věta bude nahrazena textem 
„Další parkovací stání budou vytvořena při komunikaci při nově vybudované ploše občanské 
vybavenosti vedle bývalé budovy prodejny.“ 
ruší v 7. odstavci 1. věta: 
„V návrhu doporučujeme úpravu chodníků jak situačně, tak výškově. Pro povrch doporučujeme 
např. zámkovou dlažbu.“ 
 

8. v Článku 8 Koncepce technické infrastruktury   
ruší  v odstavci Vodní hospodářství text 2.věty:   
„Součástí vrtané studny bude i objekt s příslušnou armaturou, ovládáním čerpadel a chlorátor.“  
ruší  ve odstavci Odkanalizování text 2.věty:   
„Je nutno čistit nánosy v korytech toků, příkopech, rigolech a  pročišťovat stávající trubní 
kanalizaci.“ 
ruší  ve odstavci Odkanalizování text 4.věty:   
„Na  přechodu příkopů do kanalizace budou lapače splavenin.“ 
ruší  ve odstavci Odkanalizování text 6.věty a ostatních vět až do konce odstavce:  
„Trasy  kanalizace budou ve všech ulicích na okraji vozovek a chodníků. Malá část obce na 
jihozápadě,která má opačný spád  než obce bude odvodňována vakuovou kanalizací. Křížení 
s Lejtnou bude protlakem a jednou shybkou. Kontrola a čištění potrubí kanalizační sítě bude ve 
vstupních revizních šachtách. Každý dům v obci s kanalizační přípojkou bude mít samostatnou 
přípojkovou šachtu s odsávacím ventilem. Vakuová stanice s čerpadly a tanky bude pak splašky 
přepouštět do gravitační kanalizace. Čerpací stanice včetně čerpací jímky a armaturní komory bude 
pod obcí na břehu říčky Šatavy, po jejím soutoku s Lejtnou.“ 
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9. v Článku 8 Koncepce technické infrastruktury v odstavci Energetika v pododstavci Zásobování 

plynem     
ruší   text 2.věty:   
„Dle Plynáren Brno, bude mít tato stanice kapacitu i s rezervou pro případné zásobování Bratčic.“ 
a text 5.věty: 
„Každý samostatný objekt – dům, provozovna bude mít svůj STL regulátor a plynoměr na hranici 
pozemku.“ 
 

10. v Článku 8 Koncepce technické infrastruktury v odstavci Energetika v pododstavci Zásobování 
elektrickou energií   
ruší   text 5věty:   
„Pro rozvoj firmy HUKR s.r.o. lze přezbrojit zděnou trafostanici TS10 ze 100kVA až na 250kVA.“ 
ruší   text 11.a 12. věty:   
„Nově budované úseky distribučního NN rozvodu elektrické energie budou provedeny zemními 
kabely. Nové domovní přípojky NN navrhujeme provést rovněž zemními kabely.“ 
ruší   text 14. věty:   
„Pokud vyvstane potřeba zvětšit počet obvodů veřejného osvětlení z důvodu přetížení stávajících, 
bude třeba doplnit rozvaděč RVO o další vývody, případně instalovat rozvaděč RVO, který by 
převzal napájení části veřejného osvětlení.“ 
 

11. v Článku 10 Životní prostředí v odstavci Likvidace odpadů  
se ruší celý text odstavce a nahrazuje se textem:   
„Skládka odpadů se nachází v opuštěném lomu severně od obce .Jedná se o řízenou skládku odpadů“ 
 

12. v Článku 11 v podčlánku 11.1.Veřejně prospěšné stavby v odstavci I.Veřejné komunikace, 
plochy pro dopravu a pěší  komunikace 
v druhé odrážce za slovo plochy doplňuje text: 
„jako zařízení veřejné dopravní infrastruktury“ 

 
13. v Článku 11 v podčlánku 11.1.Veřejně prospěšné stavby v odstavci II.Veřejně prospěšná 

technická vybavenost  
ruší parcelní čísla pozemků: p.č. 818, p.č.528, p.č. 502 

 
14. v Článku 11 v podčlánku 11.1.Veřejně prospěšné stavby  

ruší odstavec III.Veřejně prospěšná občanská vybavenost včetně celého textu. 
 

15. v Článku 11 v podčlánku 11.1.Veřejně prospěšné stavby se v odstavci začínajícím 
„Vymezení..“  
ruší text: „podle §108 odst.2 písmene a) stavebního zákona“ 
 

16. v Článku 11 v podčlánku 11.2.Veřejně prospěšná opatření ruší v odrážce 2. poslední tři odrážky: 
- „veřejná zeleň ZI p.č. 36 a 37 
- ozelenění ZD – Z2 p.č. 555/1, 252/1 
- veřejná zeleň Z3 p.č. 252/1, 255, 256“ 
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Část „B“ 

 
V Obecně závazné vyhlášce obce Bratčice č.8/2000 „O závazných částech územního plánu 
obce Bratčice“, ve znění poslední změny se: 
 
1. v Článku 2  Územní rozsah platnosti se v závěru článku za odrážku „Zm8c Zl - plochy 
určené k plnění funkcí lesa - plocha propojující VKP Bratčický lom s okolní krajinou“ doplňuje: 
 
Změnou č. III  jsou vymezeny tyto změny ÚPD: 
Jsou vymezeny tyto změny: 
Zm12 plocha pro výrobu (ozn. Vp)- výrobní a skladové plochy (bez negativních vlivů na životní 
prostředí) - zastavitelná plocha 
Zm13 - plochy dopravní infrastruktury silniční (ozn. Ds) - plocha změn v krajině 
 
2. v Článku 4 Vymezení pojmů, v odstavci. 4.2. Podle funkčního využití jsou v řešeném území 
rozlišovány v současně zastavěném a zastavitelném území:...... se doplňuje: :  a v zastavitelných 
plochách  
pod odrážku „ -  plochy pro dopravní stavby, služby a zařízení“ další odrážka 

- plochy dopravní infrastruktury silniční 
 
3. v Článku 5 Regulativy pro funkční využití území, podkapitole 
FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH V  ZASTAVĚNÉM, ZASTAVITELNÉM ÚZEMÍ A 
V ZASTAVITELNÝCH  PLOCHÁCH, 
v odstavci  
PLOCHY PRACOVNÍCH AKTIVIT 
do odstavce  :Vp PLOCHY PRO VÝROBU, ...Plochy navrhované jsou označeny: 
se za Plochy vymezené změnou č.1 – část „2“  dále doplňují: 
 
Plochy vymezené změnou č.III : 
Zm12 – označení v grafické části 
Podmínka pro změnu v území v ploše 

obsluha území: 
- dopravní napojení – z komunikace v ploše změny Z2/III 
-     bude zajištěna likvidace odpadních vod z pozemků plochy dle druhů   

produkovaných odpadů  
-     bude zajištěna dostatečná kapacita vody pro hašení případného požáru 

podmínky prostorového uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- nebudou vytvářeny dominanty 
 objekty nepřevýší výškovou úroveň 7m od terénu  

 
 

4. v Článku 5 Regulativy pro funkční využití území,  za podkapitolu FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH 
VOLNÝCH – KRAJINA, se  za PLOCHY PRO TĚŽBU doplňuje podkapitola: 

 
FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH V ZASTAVĚNÉM, ZASTAVITELNÉM ÚZEMÍ A V ZASTAVITELNÝCH  
PLOCHÁCH I PLOCH V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ 
 
Ds -  plochy dopravní infrastruktury silniční  
Hlavní využití: 
pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací včetně pozemků s nimi souvisejících 
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Přístupné jsou: 
- pozemky silnic včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikací: náspy, zářezy, 
opěrné zdi, mosty, doprovodná zeleň, izolační zeleň 
- pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení  
- zastávky hromadné dopravy 
- cesty, pěší stezky a chodníky, cyklistické trasy 
- související zeleň  
- technická infrastruktura - liniové stavby  
- zeleň 
- protierozní opatření 
Nepřípustné jsou: 
- všechna využití, které by mohla znemožnit či ohrozit realizaci hlavního využití 
Platí pro plochy: 
vymezené změnou č.III  - Zm13 – označení v grafické části 
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 

- ozelenění jako ochranu hodnot a krajinného rázu 
 
 
5. v Článku 6 Regulativy prostorového uspořádání území obce, za podkapitolu 
OCHRANA A ROZVOJ PŘÍRODNÍCH, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 
ZMĚNY Č. 1 - ČÁST 2 se doplňuje: 
 
OCHRANA CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ ZMĚNY Č. III 
Pro plochy změny platí, že nebudou vytvářeny dominanty. Zástavba v ploše Zm12 nepřevýší 
zástavbu přilehlých ploch pro zemědělskou výrobu, max. výška přitom bude 7m nad přilehlým terénem. 
Území nebude využíváno k   skládkování odpadů  a k odstraňování nebezpečných odpadů 
 
6. v Článku 7 Koncepce dopravy, za podkapitolu  
SILNIČNÍ DOPRAVA A NEMOTOROVÁ DOPRAVA VE ZMĚNĚ Č. 1 ČÁST „2“ se doplňuje: 

 
SILNIČNÍ DOPRAVA VE ZMĚNĚ Č. III 
Plocha změny Zm13 vytvoří dopravní napojení pro plochu Zm12. Umístění veřejné dopravní 
infrastruktury v ploše Zm13 je podmínkou využití plochy Zm12. Dopravní infrastruktura v ploše 
Zm13 bude napojena na silnice III. třídy. 
 
7. v Článku 8 Obrana státu, se ruší text: 
 Ve všech plochách změny č.1 – část 1 lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy 
vojenského letectva a obrany státu. 
 
a doplňuje se text: 
V celém k.ú. Bratčice  lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského 
letectva a obrany státu. 
 

 
8. v Článku 11  - kap. 11.1. Veřejně prospěšné stavby se v části  I.  Veřejné komunikace, 
plochy pro dopravu a pěší  komunikace doplňuje: 
 
veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 
Stavba komunikace na ploše Zm13, koridor VD2 (dle graf. části), včetně ploch nezbytných pro 
zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel  
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ČÁST TŘETÍ 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
 
9. v Článku 12  Uložení územního plánu se doplňuje: 
 
Součástí změny č. III jsou tyto výkresy v grafické části 
Návrh funkčního využití ploch – k.ú. - výkres č.2              1:10000 
Návrh funkčního využití ploch – zast.ú.  - výkres č.3     1:2000 
Regulační zásady - výkres č.4        1:2000 
Veřejně prospěšné stavby – výkres č.5       1:2000 
Koncepce dopravy – výkres č. 10        1:2000 
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Část „C“ 

Aktualizace zastavěného území 
 
Ve vyhl. 8/00 „O závazných částech územního plánu obce Bratčice“ změněné změnou č. 1 část 
„1“ a „2 : 
1. v Článku 4 Vymezení pojmů se doplňuje do 5. odrážky textu 

- území současně zastavěné (urbanizované) – více oddělených zastavěných území ve 
správním  území: 
 
Zastavěné území vymezené v grafické části jako hranice současně zastavěného území je 
změnou č. III aktualizováno.  
V grafické části je vymezeno v : 

- Návrh funkčního využití ploch – zast.ú. - výkres č.3             měř. 1:2000 
- Regulační zásady - výkres č.4      měř. 1:2000 

 
 

Grafická část změny č.III: 
 
Součástí změny č. III ÚPO Bratčice jsou tyto výkresy : 
Návrh funkčního využití ploch – k.ú.- výkres č.2              měř. 1:10000 
Návrh funkčního využití ploch – zast.ú. - výkres č.3              měř. 1:2000 
Regulační zásady - výkres č.4       měř. 1:2000 
Veřejně prospěšné stavby – výkres č.5      měř. 1:2000 
Koncepce dopravy – výkres č. 10       měř. 1:2000 
Pro všechny výkresy ÚPO Bratčice platí aktualizace zastavěného území. 
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II. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.III 
ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 

 
I.  Srovnávací  text vyhlášky k závazným částem ÚPM Židlochovice  
 s vyznačením změn. 
 
  Zapracované změny jsou vyznačeny tučně, rušené je přeškrtnuté.  
 
Jedná se vyznačení navrhovaných  a poté vydaných změn textu obecně závazné vyhlášky obce 
Bratčice, která vymezila závaznou část územního plánu obce Bratčice. Je uváděn z toho důvodu, 
aby prováděná změna byla jasná a přehledná. Na základě tohoto Srovnávacího textu s vyznačením 
změn je možné v procesu pořizování změny ÚPO jednoznačně doložit, co se v textové části ÚPO 
mění oproti předchozímu právnímu stavu.  
Změny textu, které jsou změnou prováděny jsou zde promítnuty tak, že co se změnou přidává je 
vyznačeno tlustým písmem, co se změnou ruší je přeškrtnutým písmem. 
Změny, které se provádějí  v textové části ozn. jako „A“ jsou prováděny povinně na základě změny 
legislativy a to zákona č.350/2012 Sb., jímž byla provedena velká novela stavebního zákona. 
Vzhledem k tomu, že Územní plán obce byl vydán dle již neplatného zákona č. 50/1976 Sb., 
obsahuje mnoho podrobností, které nejsou v souladu s nyní platnou legislativou – podrobností, 
které nesmějí být součástí územního plánu. Zákon č. č.350/2012 Sb., ukládá povinnost, kterou je 
nutno nejbližší změnou tyto podrobnosti vypustit. Tímto zásahem tedy ve vymezení ploch 
nedochází ke změnám, způsoby jejich využití zůstávají stejné. Mohlo proto dojít v plochách 
k vypuštění specifických podmínek pro jejich využití, obsahovaly-li tyto podmínky podrobnost 
přináležející regulačnímu plánu či územnímu rozhodnutí. 

 
 
 

Obec  B R A T Č I C E 
Obecně závazná vyhláška č. 8/00 

„O závazných částech územního plánu obce Bratčice“ 
změněná změnou č. 1 část „1“ a „2“ 

 
Zastupitelstvo obce Bratčice se podle § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, usneslo 
dle 7.12.2000 vydat podle § 10, písm. a) shora citovaného zákona v souladu s ustanoveními § 29, odst. 3,zákona 
č.50/1976 Sb. – stavební zákon v platném znění obecně závaznou vyhlášku obce, (dále jen vyhláška), kterou se 
vymezuje závazná část územního plánu obce Bratčice. 
Starosta v Bratčicích na základě schváleného územního plánu obce Bratčice  (schválen obecním zastupitelstvem dle 
ustanovení § 36 odst. 1 písm. n) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů), vydává dle § 45 
písm. 1) zákona o obcích a v souladu s § 16 téhož zákona dle ustanovení § 29 odst. 3 stavebního zákona č. 50/1976 Sb. 
V úplném znění, dne 1.6.2000 tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou je vymezena závazná část územního plánu. 
 
Zastupitelstvo obce Bratčice, příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst.4, a §55 odst. 2 stavebního zákona, §13 a přílohy č. 7 vyhlášky 
č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, §171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst.4 
stavebního zákona v y d á v á  změnu č. 1. územního plánu obce Bratčice. 
 
Zastupitelstvo obce Bratčice, příslušné podle § 6 odst.5 písm. c) zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4, a § 55 odst. 
2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 458/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění vyhláška č. 
500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
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plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 
4 stavebního zákona  v y d á v á  změnu č. 1 – část „1“ územního plánu obce Bratčice. 
 

ČÁST PRVNÍ 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
Článek 1 

Účel vyhlášky 
 

1. Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu obce Bratčice schváleného zastupitelstvem obce 
Bratčice dne 1.6. 2000, změněného změnou č. I část „2“ vydanou 1.12.2009 a změnou č. I část „2“ vydanou 
26.9.2013- 
 
2. Vyhláška stanoví jako závazné základní zásady uspořádání území a limity jeho využití, vyjádřené 
v regulativech. Dále vymezuje veřejné prospěšné stavby, pro které lze vyvlastnit, nebo vlastnická práva 
k pozemkům a stavbám omezit. Stanoví zásady uspořádání dopravy, technického vybavení a územního 
systému ekologické stability. 
 
3. Závazná část územně plánovací dokumentace je závazným podkladem pro zpracování a schvalování 
navazující územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území. 
 
 

Článek 2 
Územní rozsah platnosti 

 
ÚPN obce je zpracován v rozsahu celého území obce Bratčice, které tvoří katastrální území Bratčice. 
Změnou č. 1 - část 1 územního plánu obce jsou navrženy tyto změny: 
Zm1 plochy orné půdy na plochy změn všeobecného bydlení venkovského charakteru, rodinné domy – 

lokalita při silnici na Němčičky jako pokračování řadové zástavby na pravé straně při vjezdu do obce 
Zm3 plochy zahrad na plochy změn všeobecného bydlení venkovského charakteru, rodinné domy – 

lokalita se nachází za RD u č.p. 183 při silnici na Syrovice, vedle téměř zastavěné lokality pro 
bydlení (ÚP ozn. R2) a rozsáhlé lok. pro bydlení R3 

Zm4 plochy zahrad na plochy změn všeobecného bydlení venkovského charakteru, rodinné domy – 
lokalita se nachází za RD č.p. 108 a č.p. 111 (dle označení č.p. k datu vydání) při toku Lejtny téměř 
v centru obce 

Zm5a plochy zahrad a trvalých travních porostů na plochy změn všeobecného bydlení venkovského 
charakteru, rodinné domy – lokalita za RD v nejjižnější části zastavěného území obce za RD č.p. 40, 
41, 117, 72, 43, 44 (dle označení č.p. k datu vydání) 

Zm5b plochy ostatní komunikace, ostatní plochy, plochy orné půdy, zahrad, trvalých travních porostů, na 
plochy změn pro dopravní infrastrukturu - místní komunikaci – lokalita za RD v nejjižnější části 
zastavěného území obce za RD č.p. 40, 41, 117, 72, 43, 44 (dle označení č.p. k datu vydání) 

Zm10 plochy zahrad na plochy změn všeobecného bydlení venkovského charakteru, rodinné domy – 
lokalita se nachází v centru obce u vodního toku Lejtny naproti zahradám RD postaveným v okolí 
kostela 

Zm11 plochy orné půdy, zahrad a trvalých travních porostů na plochy změn všeobecného bydlení 
venkovského charakteru, rodinné domy – lokalita se nachází na území bývalé cihelny 

 
Změnou č. 1 - část 2  jsou vymezeny tyto změny ÚPD: 
NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 
Rozvíjen je ucelený areál pro nakládání a odpady, skládkování odpadů a výrobu energie z obnovitelných 
zdrojů.Plochy stávající skládky budou rozšířeny o plochu Zm9 určenou pro skládkování. 
VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  
Bylo vymezeno v hranicích pozemků stávající skládky.  
VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY  
V rozsahu zastavěného území vymezeného změnou č. 1 – část“2“ byly vymezeny plochy přestavby. 
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HOSPODÁŘSKO EKONOMICKÉ PODMÍNKY  
Jsou vymezeny plochy změn výrobních a skladových - ploch pro umístění obnovitelných zdrojů energie. 
 
Jsou vymezeny tyto změny: 
Zm 7 plochy pro výrobu na plochách skládky, zeleně, sadů a vinic a orné půdy – zastavitelná plocha 
Zm8 plochy pro výrobu na současných plochách pro skládku odpadů a na plochách orné půdy a zeleně 

v jejím sousedství - zastavitelná plocha 
Zm9 plochy pro skladování na stávajících plochách orné půdy, zeleně a ÚSES - zastavitelná plocha 
Nově se vymezují tyto nezastavitelné plochy:  
Zm8a Zl - plochy určené k plnění funkcí lesa - plocha pro vymezení biokoridoru v nové trase 
Zm8b Zl - plochy určené k plnění funkcí lesa -  plocha pro založení biocentra 
Zm8c Zl - plochy určené k plnění funkcí lesa - plocha propojující VKP Bratčický lom s okolní krajinou 
 
 
Změnou č. III  jsou vymezeny tyto změny ÚPD: 
Jsou vymezeny tyto změny: 
Zm12 plocha pro výrobu (ozn. Vp)- výrobní a skladové plochy (bez negativních vlivů na životní 
prostředí) - zastavitelná plocha 
Zm13 - plochy dopravní infrastruktury silniční (ozn. Ds) - plocha změn v krajině 
 
 

Článek 3 
Časový rozsah platnosti 

Lhůty aktualizace:  Aktualizace ÚPN obce bude prováděna jednou za čtyři roky. 
 
 

Článek 4 
Vymezení pojmů 

 
4.1.Na území Bratčic jsou rozlišovány 

- plochy stavební (území zastavené a určené k zastavění) 
- plochy nestavební – volné ( území nezastavitelné) 
- plochy stabilizované (bez větších plánovaných změn) 
- plochy navrhované (plochy s plánovanými urbanistickými změnami v návrhovém období územ. 

plánu) 
- území současně zastavěné (urbanizované) – více oddělených zastavěných území ve správním  území 

Zastavěné území vymezené v grafické části jako hranice současně zastavěného území je 
změnou č. III aktualizováno.  
V grafické části je vymezeno v : 
Návrh funkčního využití ploch – zast.ú.- výkres č.3             měř. 1:2000 
Regulační zásady - výkres č.4      měř. 1:2000 

- území zastavitelné  - zastavitelným územím se rozumí plochy nezastavěné, vymezené k zastavění 
tímto územním plánem 

- území volné -  krajina – rozumí se území, která nelze zastavět vůbec nebo jen výjimečně a za 
zvláštních podmínek stanovených pro takové účely obecně závaznými předpisy. 

 
4.2.Podle funkčního využití jsou v řešeném území rozlišovány: 
v současně zastavěném a zastavitelném území a v zastavitelných plochách : 

- plochy bydlení 
- smíšené plochy centrální 
- plochy pro občanskou vybavenost 
- smíšené plochy výroby a služeb 
- skladování 
- plochy pro výrobu 
- plochy pro zemědělskou výrobu 
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- plochy pro sport a rekreaci 
- plochy pro dopravní stavby, služby a zařízení 
- plochy dopravní infrastruktury silniční 
- plochy pro technickou vybavenost 
- plochy parkově upravené 
ve volném území – krajině 
- plochy krajinné zeleně 
- plochy ZPF,který není součástí stavebních ploch 
- plochy určené k plnění funkcí lesa 
- vodní toky a vodní plochy 
- plochy pro těžbu 
v rozsahu  zastavěného území vymezeného změnou č. 1 – část“2“ 
- plochy přestavby 
 

Členění území do jednotlivých funkčních ploch, řešení dopravy a technického vybavení je stanoveno 
urbanistickou koncepcí, vyjádřenou v jednotlivých výkresech územního plánu v měřítku 1 : 2 000. 
Funkce regionálního významu jsou specifikovány ve výkresech č. 1 širší vztahy v měřítku  1:  25 000. 
 
Pro každou plochu je v regulativech stanoveno: 

- určené funkční využití (charakteristika – účel využití plochy) 
- funkční typ – stanovuje přístupné nebo výjimečné využití plochy 
- limit využití území – stanovuje maximální počet dvou plných nadzemních podlaží 
- prostorová regulace – stavební čára, stavební hranice 

 
4.3. přístupnost činnosti,dějů a zařízení: 
Přístupné: jsou v území činnosti, děje a zařízení základní a obvyklé. 
Výjimečně přístupné: nejsou součástí činností, dějů a zařízení v území obvyklých, ale v jednotlivých 
případech je možno je povolit. 
Nepřístupné: jsou činnosti, děje a zařízení, které nesplňují podmínky stanovené obecně platnými předpisy 
nebo jsou v rozporu s funkcemi v území navrženými. 
 
Stavby v současně zastavěném, a zastavitelném území a v zastavitelných plochách mohou být 
v jednotlivých případech nepřístupné jestliže: 

- kapacitou, polohou nebo účelem odporují charakteru předmětné lokality 
- mohou být zdrojem narušení polohy a kvality prostředí 

Navrhované využití území posuzuje a o jeho přístupnosti či nepřístupnosti rozhoduje stavební úřad 
v příslušném řízení podle stavebního zákona. 
 
4.4. Všeobecné předpoklady pro uplatnění funkčních regulací a pro přístupnost staveb a ostatních zařízení: 
Funkční regulace se uplatní vždy při: 

- umístění stavby, nebo souboru staveb ve stavebních plochách 
- změně využití stavby, nebo souboru staveb 
- změně využití ploch, které nejsou určeny k zastavění 
- výskytu závad, které dle charakteru ploch jsou neslučitelné s plochou v samotné stavební ploše, nebo 

v jejím okolí. 
 
Průběh hranic jednotlivých funkčních ploch a jejich typů je možné zpřesňovat na základě územně plánovací 
dokumentace zóny, územně plánovacího podkladu, nebo v územním řízení. 
Změnou č. 1 část „2“ je stanoveno: 
Vymezení hranic ploch s rozdílným způsobem využití 
Hranice ploch je možno přiměřeně zpřesňovat. Za přiměřené zpřesnění hranice plochy se považuje úprava 
vycházející z jejich vlastností nepostižitelných v podrobnosti územního plánu (vlastnických hranic, terénních 
vlastností, tras inženýrských sítí, zpřesnění hranic technickou dokumentací nových tras komunikací a sítí 
apod.), která podstatně nezmění uspořádání území a vzájemnou proporci ploch. 
Přípustná je přiměřená úprava hranic ploch změn. 
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ČÁST DRUHÁ 
ZÁVAZNÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

 
Článek 5 

Regulativy pro funkční využití území 
 
Územní rozsah regulace – je vymezen v grafické části dokumentace ve výkrese č. 4. 
 
FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH V SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉM, A ZASTAVITELNÉM ÚZEMÍ A 
V ZASTAVITELNÝCH  PLOCHÁCH 
 
PLOCHY BYDLENÍ: 
 
PLOCHY VŠEOBECNÉHO BYDLENÍ VENKOVSKÉHO CHARAKTERU 
 Br rodinné domy 
 Bd bytové domy 
 Bz bydlení a drobná zem. výroba 
 Bv bydlení (RD) a výrobní služby 
 
Plochy venkovského bydlení slouží převážně pro bydlení venkovského charakteru s obytnými budovami, 
které mají užitkové zahrady a samozásobitelské hospodářství. 
Přístupné jsou: 

- stavby pro bydlení v rodinných domech, které mají odpovídající užitkové zahrady a vedlejší 
zemědělské samozásobitelské hospodářství, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, stavby 
pro chovatelství lze povolit jen posouzení OHS. 

- plochy veřejné zeleně, drobná dětská a sportovní hřiště 
- zahradnické provozovny 
- obchody a stravovací provozovny, služby, nerušící řemeslné provozovny sloužící převážně pro 

obsluhu daného území (do cca 150m2  užitné plochy, po posouzení OHS) 
- stavby pro dopravu 
- technické vybavení 

Výjimečně mohou být přístupné: 
- stavby pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely 
- integrace zařízení pro dočasné ubytování a stravování v rodinných domech  

Nepřístupné jsou: 
- stavby pro průmyslovou výrobu a skladování 
- stavby pro velkoobchod a supermarkety 
- veškerá zařízení, která svými vlivy negativně působí pro bydlení na sousedních pozemcích a na 

životní prostředí. 
Plochy stabilizované nejsou dále označeny. 
Plochy navrhované jsou označeny: 
R  - plochy pro dostavbu proluk ve stabilizovaných zónách 
R1,R2,R3,R4   - plochy navrhované pro výstavbu rodinných domů 
 
Zm1 - označení v grafické části 
umístění:  lokalita při silnici na Němčičky jako pokračování řadové zástavby na pravé straně při vjezdu 

do obce 
změna:  z ploch ZPF, který není součástí stavebních ploch – orná – značka Po na plochy bydlení – 

plochy všeobecného bydlení venkovského charakteru – rodinné domy – značka Br 
Podmínky pro změnu využití plochy: 

Chráněné prostory lze navrhovat pouze na základě hlukového vyhodnocení, prokazující 
splnění hygienických limitů. 
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Budou respektovány vymezené skladebné části ÚSES (tj. navržené biocentrum místního 
významu). 

 
Zm3 - označení v grafické části 
umístění:  lokalita se nachází za RD u č.p. 183 při silnici na Syrovice, vedle téměř zastavěné lokality 

pro bydlení (ÚP ozn. R2) a rozsáhlé lok. pro bydlení R3 
změna:  z ploch ZPF, který není součástí stavebních ploch – orná – značka Po na plochy Bydlení – 

plochy všeobecného bydlení venkovského charakteru – rodinné domy – značka Br 
 
Zm4 - označení v grafické části 
umístění:  lokalita se nachází za RD č.p. 108 a č.p. 111 (dle označení č.p. k datu vydání) při  
  toku Lejtny téměř v centru obce 
změna:  z ploch ZPF, který není součástí stavebních ploch – zahrady – značka Pz na plochy bydlení – 

plochy všeobecného bydlení venkovského charakteru – rodinné domy – značka Br 
Podmínky pro změnu využití plochy: 

Budou respektovány vymezené skladebné části ÚSES (tj. navržený biokoridor podél oku 
Lejtny). 
Stavby na těchto plochách budou zohledňovat podmínky správce toku, týkající se 
prostorového umístění. 

 
Zm5a - označení v grafické části 
umístění:      lokalita za RD v nejjižnější části zastavěného území obce za RD č.p. 40, 41, 117, 72, 43, 44 

(dle označení č.p. k datu vydání) 
změna:  z ploch ZPF, který není součástí stavebních ploch – zahrady – značka Pz na plochy bydlení – 

plochy všeobecného bydlení venkovského charakteru – rodinné domy – značka Br 
Podmínky pro změnu využití plochy: 

Chráněné prostory lze navrhovat pouze na základě hlukového vyhodnocení, prokazující 
splnění hygienických limitů. 
Budou respektovány vymezené skladebné části ÚSES (tj. stávající biokoridor podél toku 
Šatavy). 

 
Zm5b - označení v grafické části 
umístění:  lokalita za RD v nejjižnější části zastavěného území obce za RD č.p. 40, 41, 117, 72, 43, 44 

(dle označení č.p. k datu vydání) 
změna:  z ploch ZPF, který není součástí stavebních ploch – zahrady – značka Pz a trvalých travních 

porostů –značka Pt na plochy bydlení – plochy pro dopravní infrastrukturu - místní 
komunikaci k obsluze lokality Zm5a – lokalita za RD v nejjižnější části zastavěného území 
obce za RD č.p. 40, 41, 117, 72, 43, 44 (dle označení č.p. k datu vydání) 

Podmínka pro změnu využití plochy: 
Budou respektovány vymezené skladebné části ÚSES (tj. stávající biokoridor podél toku 
Šatavy). 
Při návrhu komunikací budou dodržena ustanovení ČSN 73 6102, 73 6101, 73 6110. 

 
Zm10 - označení v grafické části 
umístění:  lokalita se nachází v centru obce u vodního toku Lejtny naproti zahradám RD postaveným v 

okolí kostela 
změna:  z ploch ZPF, který není součástí stavebních ploch – zahrady – značka Pz na plochy bydlení – 

plochy všeobecného bydlení venkovského charakteru – rodinné domy – značka Br lokalita se 
nachází na území bývalé cihelny 

Podmínka pro změnu využití plochy: 
Budou respektovány vymezené skladebné části ÚSES (tj. navržený biokoridor podél toku 
Lejtny). 
Stavby na těchto plochách budou zohledňovat podmínky správce toku, týkající se 
prostorového umístění. 

 



15 
 

Zm11 - označení v grafické části 
umístění:  lokalita se nachází na území bývalé cihelny 
změna:  z ploch ZPF, který není součástí stavebních ploch – zahrady – značka Pz a orná – značka Po 

a ploch dopravy - místní komunikace na plochy bydlení – plochy všeobecného bydlení 
venkovského charakteru – rodinné domy – značka Br 

Podmínka pro změnu využití plochy: 
Bude respektován stávající interakční prvek jako podporující funkční část ÚSES. 
Ve všech plochách lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského 
letectva a obrany státu. 
Budou respektovány vymezené skladebné části ÚSES (tj. biokoridory podél toku Lejtny a 
navržené biocentrum místního významu). 

 
Ve všech plochách ZMĚNY Č. 1 lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského 
letectva a obrany státu. 

 
 
SMÍŠENÉ PLOCHY  
 
So SMÍŠENÉ PLOCHY CENTRÁLNÍ 
Smíšené plochy bydlení, občanského vybavení a drobného podnikání provozovny bez negativního vlivu na 
životní prostředí, nerušící bydlení. 
Přístupné jsou: 

- zařízení pro nevýrobní služby, maloobchod a stravování 
- drobné výrobní provozovny v omezeném rozsahu (po posouzení OHS) 
- plochy veřejné zeleně 
- chovatelství a pěstitelství v rámci drobných staveb 
- komunikace a nerušící stavby pro dopravu 
- rozvodné sítě a stavby technické vybavenosti 

Výjimečně mohou být přístupné: 
- zařízení pro sezónní ubytování (agroturistiku) 

Nepřístupné jsou: 
- zařízení výrobní, skladovací a dopravní, která svými vlivy negativně působí na stavby pro bydlení a 

OV na sousedních pozemcích a na životní prostředí. 
- čerpací stanice pohonných hmot 
 

Vs SMÍŠENÉ PLOCHY VÝROBY A SLUŽEB 
Smíšené plochy výroby a služeb slouží převážně k umístění výrobních provozoven, jejichž provoz nebude 
mít negativní vliv na životní prostředí a jejichž případná PHO nezasáhnou stávající zástavbu (převážně malí 
a střední podnikatelé) 
Přístupné jsou: 

- provozovny výroby a služeb (po posouzení PHO) 
- správní a administrativní zařízení 
- maloobchodní a velkoobchodní provozovny, stravování, dočasné ubytovací zařízení – motely 
- zařízení pro motoristické služby 
- zeleň veřejná, ochranná a izolační 
- nezbytné stavby pro dopravu 
- technické vybavení 

Výjimečně mohou být přístupné: 
- byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení 

Nepřístupné jsou: 
- stavby bydlení s výjimkou výše uvedených 
- stavby pro kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely 
- výrobní, skladovací a dopravní stavby a zařízení, která svými negativními vlivy působí přímo nebo 

nepřímo na stavby pro bydlení a stavby OV na sousedních pozemcích. 
 



16 
 

 
Vskl SKLÁDKOVÁNÍ 
Plochy určené pro zpracování a likvidaci odpadů. 

 
Přístupné jsou: 

- stavby a zařízení bezprostředně související s provozem skládky 
- stavby na další zpracování odpadů 
- stavby pro administrativu a sociální zařízení 
- komunikace a parkoviště 
- technická zařízení 
- ochranná a izolační zeleň 

Nepřístupná jsou: 
- obytné objekty 
- rekreační objekty  
- zřízení občanského vybavení  
- výrobní objekty mimo zařízení na recyklaci odpadů 

 
Plochy vymezené změnou č.1 – část „2“ : 
Zm9 – označení v grafické části 
změna:  plochy pro skládkování na stávajících plochách orné půdy, zeleně a ÚSES  
navržený způsob využití plochy : 
  Vskl - skládkování 
Podmínka pro změnu využití plochy: 

obsluha území: 
- dopravní napojení – ze stávajících účelových komunikací skládky 
- napojení na technickou infrastrukturu – řešit ze stávajících sítí 

podmínky prostorového uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- nebudou dotčeny PUPFL 
- výška a tvar skládky bude navržen s ohledem na místní konfiguraci terénu, krajinný ráz bude 

posuzován na všech plochách změny 
- před jakýmikoliv zásahy do terénu provést podrobný hydrologický a hydrogeologický 

průzkum včetně návrhu opatření pro zamezení případných úniků kontaminovaných vod 
- zřízení a provozování systému monitorování především podzemních vod 
- VKP Bratčický lom Nad skalou bude respektován; do prostoru VKP neumisťovat zařízení, 

která by ohrozila jeho předmět ochrany 
- krajinný ráz bude posuzován na všech plochách změny 
- případná výstavba především větrných elektráren, výškových staveb, rozhleden, 

průmyslových hal, venkovního vedení vvn a vn, retranslačních stanic a základnových stanic 
mobilních operátorů na daném území musí být nutně předem projednána s MO. 

 
PLOCHY PRACOVNÍCH AKTIVIT 
 
Vp PLOCHY PRO VÝROBU 
Plochy pro výrobu slouží převážně k umístění nerušících výrobních provozoven a skladů. 
 
Přístupné jsou: 

- výrobní provozovny, sklady, skladové plochy a komunální provozovny, zpracovatelské provozy 
zemědělských podniků nebo jiné podnikatelské aktivity, jejichž provoz nebude mít negativní vliv na 
životní prostředí obce a jejich případná ochranná pásma nezasáhnou stávající zástavbu 

- obchodní, administrativní a správní budovy 
- stavby technického vybavení 

Výjimečně mohou být přístupné (pouze pokud doplňují účel využití plochy): 
- byty pro osoby zajišťující dohled a pohotovost, či pro majitele a vedoucí provozoven, které jsou 

součástí výrobní provozovny a jsou zahrnuty do plochy jejího pozemku a do jejího stavebního 
objemu. 
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Nepřístupné jsou: 
- stavby pro církevní, kulturní, školské, zdravotnické a sociální účely 
- sportovní a rekreační zařízení 
- ubytovací zařízení 

 
Plochy navrhované jsou označeny: 
P1      -  návrhová plocha Vp 
 
Plochy vymezené změnou č.1 – část „2“ : 
Zm7 – označení v grafické části 
změna:  plochy pro výrobu na plochách skládky, zeleně, sadů a vinic a orné půdy 
navržený způsob využití plochy : 
  Vp - plochy pro výrobu 
Podmínka pro změnu využití plochy: 

obsluha území: 
- dopravní napojení – ze stávajících účelových komunikací 
- napojení na technickou infrastrukturu – řešit ze stávajících sítí 

podmínky prostorového uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- nebudou vytvářeny dominanty 
- nebudou dotčeny PUPFL 
- VKP Bratčický lom Nad skalou bude respektován; do prostoru VKP neumisťovat zařízení, 

která by ohrozila jeho předmět ochrany 
- před jakýmikoliv zásahy do terénu provést podrobný hydrologický a hydrogeologický 

průzkum včetně návrhu opatření pro zamezení případných úniků kontaminovaných vod 
- zřízení a provozování systému monitorování především podzemních vod 
- případná výstavba především větrných elektráren, výškových staveb, rozhleden, 

průmyslových hal, venkovního vedení vvn a vn, retranslačních stanic a základnových stanic 
mobilních operátorů na daném území musí být nutně předem projednána s MO. 

 
Zm8 – označení v grafické části 
změna:  plochy pro výrobu na současných plochách pro skládku odpadů a na plochách orné půdy a 

zeleně v jejím 
navržený způsob využití plochy : 
  Vp - plochy pro výrobu 
Podmínka pro změnu využití plochy: 

obsluha území: 
- dopravní napojení – ze stávajících účelových komunikací 
- napojení na technickou infrastrukturu – řešit ze stávajících sítí 

podmínky prostorového uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- nebudou vytvářeny dominanty 
- nebudou dotčeny PUPFL 
- VKP Bratčický lom Nad skalou bude respektován; do prostoru VKP neumisťovat zařízení, 

která by ohrozila jeho předmět ochrany 
- před jakýmikoliv zásahy do terénu provést podrobný hydrologický a hydrogeologický 

průzkum včetně návrhu opatření pro zamezení případných úniků kontaminovaných vod 
- zřízení a provozování systému monitorování především podzemních vod 
- před jakýmikoliv zásahy do terénu provést podrobný hydrologický a hydrogeologický 

průzkum včetně návrhu opatření pro zamezení případných úniků kontaminovaných vod 
- zřízení a provozování systému monitorování především podzemních vod 
- případná výstavba především větrných elektráren, výškových staveb, rozhleden, 

průmyslových hal, venkovního vedení vvn a vn, retranslačních stanic a základnových stanic 
mobilních operátorů na daném území musí být nutně předem projednána s MO. 
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Plochy vymezené změnou č.III : 
Zm12 – označení v grafické části 
Podmínka pro změnu v území v ploše 

obsluha území: 
- dopravní napojení – z komunikace v ploše změny Z2/III 
-     bude zajištěna likvidace odpadních vod z pozemků plochy dle druhů   

produkovaných odpadů  
-     bude zajištěna dostatečná kapacita vody pro hašení případného požáru 

podmínky prostorového uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- nebudou vytvářeny dominanty 
 objekty nepřevýší výškovou úroveň 7m od terénu  

 
 
 PLOCHY PRO ZEMĚDĚLECKOU VÝROBU 
Plochy pro zemědělskou výrobu slouží pro umístění zemědělských provozů. 
Vzr PLOCHY PRO ZEMĚDĚLSKOU VÝROBU ROSTLINNOU 
Vzž PLOCHY PRO ZEMĚDĚLSKOU VÝROBU ŽIVOČIŠNOU 
Přístupné jsou: 

- účelové stavby a zařízení pro zemědělství a chovatelství 
- účelové stavby pro zahradnictví a zahrádkářství 
- zpracovatelské provozovny zemědělských podniků 
- plochy pro odstavování vozidel na vlastním pozemku 
- stavby technického zařízení 

Nepřístupné jsou: 
- stavby pro bydlení 
- stavby pro církevní, kulturní, školské, zdravotnické a sociální účely 
- sportovní a rekreační zařízení 
- ubytovací zařízení 
 

PLOCHY PRO OBČANSKOU VYBAVENOST 
Jsou určeny výhradně pro umístění staveb a zařízení, které slouží veřejné potřebě v uvedených funkcích. 
Oa administrativní a správní zařízení 
Oku kulturní zařízení 
Oš školské zařízení 
Oc církevní zařízení 
Oz zdravotnické zařízení 
Oh  hasiči 
Ok komerční zařízení 

 
Přístupné jsou: 

- objekty nekomerčního občanského vybavení (veřejné správy, pošty, požární ochrany, školství, 
kultury, církevních staveb, zdravotnictví a sociální péče, policie, komunálních služeb) 

- služební a pohotovostní byty 
- specifická stravovací zařízení, polyfunkční objekty služeb pro veřejnost 
- bydlení 
- zeleň, hřiště v rozsahu potřeby hlavní stavby 
- nezbytné stavby a zařízení dopravy a technické vybavenosti 

Nepřístupné jsou: 
- výrobní a skladovací stavby a zařízení 
- dopravní stavby a zařízení, která svými negativními vlivy působí na stavby pro bydlení a OV na 

sousedních pozemcích 
- čerpací stanice pohonných hmot 
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Plochy navrhované jsou dále označeny: 
Ol  - návrhová plocha pro kulturní, stravovací, ubytovací komerční zařízení 
 
 
Os PLOCHY PRO SPORT A REKREACI 
Slouží pro sport,rekraci a trávení volného času. 
Přístupné jsou: 

- zařízení sloužící sportu a rekreaci 
- vybavení sloužící sportovcům a návštěvníkům – obchod, služby, ubytování, zdravotnické, kulturní a 

klubové zařízení 
- zeleň veřejná, parková, ochranná. 
- nezbytné dopravní a technické vybavení 

Nepřístupné jsou: 
- stavby pro bydlení (s výjimkou služebních bytů) 
- výrobní a skladovací provozy 
- pěstitelská a živočišná výroba 
- živnostenské činnosti nesouvisející se sportem a rekreací 
- činnosti produkující škodlivé exhalace 
 

PLOCHY PRO DOPRAVNÍ STAVBY, SLUŽBY A ZAŘÍZENÍ 
Jsou určeny  pro umístění zařízení obsluhy automobilovou dopravu. 

- komunikační sít v území bude upravována dle schváleného ÚPN obce. 
 
P plochy pro parkoviště 
G  plochy pro hromadné odstavné a parkovací garáže 
Přístupné jsou: 

- parkovací stání, odstavná stání a garáže ve všech stavebních územích, pokud není územně plánovací 
dokumentaci stanoveno jinak 

- parkovací stání, odstavná stání a garáže v obytných plochách, stejně jako v plochách, které slouží 
rekreaci, pouze pro potřebu vyvolanou přípustným využitím územím 

Nepřípustné jsou: 
- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a  autobusy a pro přívěsy těchto 

nákladních vozidel v plochách bydlení a smíšených plochách jádrových  
 
 
PLOCHY PRO TECHNICKOU VYBAVENOST 
Plochy vymezené na území obce slouží k umísťování  staveb.zařízení a sítí technického vybavení vodního 
hospodářství, energetiky a spojů. 

- vodovod 
Tv vodárenské zařízení, vodní zdroj 

- kanalizace 
- elektřina 

Ts trafostanice 
- plyn 
- spoje 

 
Přístupné jsou: 

- na těchto plochách se připouští pouze výstavba zařízení bezprostředně souvisejících s danou funkcí. 
Nepřípustné jsou: 

- pokud trvá veřejný zájem, není přípustné využití pro jiné účely. 
 

Trasy inženýrských sítí jsou vymezeny jako závazná část územního plánu. 
Polohu jednotlivých inženýrských sítí je možno zpřesňovat na základě podrobnějších podkladů. 
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VEŘEJNÝ PARK, PARKOVĚ UPRAVENÉ PLOCHY 
Plochy veřejně přístupné zeleně v rámci zastavěného území obce, zčásti parkově upravené. Hlavní funkcí 
území je každodenní rekreace ve veřejném prostoru, utvářeném intenzivně Udržovanou zelení se 
zahradnickou úpravou. 
Zp zeleň parková 
Přístupné jsou: 

- vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci plochy 
- s ohledem na související ochranné režimy (režim památkové ochrany, urbánní ÚSES apod.) 
- objekty,stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využíván ploch zeleně a mají 

doplňkovou funkci, např. hřiště,odpočívadla,altánky, veřejné WC, apod. 
Nepřístupné jsou: 

- stavby pro bydlení, výrobu, skladování, pro ostatní podnikatelskou činnost,  
- stavby pro individuální rekreaci (chaty, chalupy,…) 
 

Plochy jsou dále označeny: 
Zl návrhová plocha veřejné zeleně – Zp 
 
Zh  HŘBITOVY 
Plochy hřbitovů tvoří specifickou formu sídelní zeleně. 
Přístupné jsou: 

- stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch: sakrální stavby, 
obřadní síně, veřejné WC, apod. 

- drobná sadovnická architektura (lavičky, plastiky, apod.) 
- parkovací plochy 
- nezbytné technické zařízení 

 
Změnou č.1 – část „2“ koncepce i skladebné prvky vymezeného systému sídelní zeleně zůstanou nezměněny. 
 

 
FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH VOLNÝCH – KRAJINA 

    
PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ 
Jsou určeny pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území. Plochy krajinné zeleně 
jsou veřejně přístupné. Rozvoj těchto ploch je řízen především přírodními procesy. Plošné regulace 
jsou proto cíleny na ochranu přírodních procesů v krajině.  
Přístupné jsou: 

- přirozené, přírodě blízké dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitéry s podrostem bylin, keřů i 
travních porostů 

- travní porosty bez dřevin, květnaté louky 
- bylino – travnatá lada, skály,stepi,mokřady. 

Dále jsou přípustné: 
- polní cesty 
- pěší a cyklistické stezky 
- drobné sakrální stavby 
- stavby a zařízení technického vybavení 

Nepřístupné jsou: 
- nepřístupné je umísťování staveb 

 
Zi zeleň doprovodná izolační 
 
Plochy krajinné zeleně chráněné ochranným režimem (územní systém ekologické stability, 
chráněná území apod.) podléhají rovněž regulačním podmínkám příslušného ochranného režimu. 
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Plochy jsou dále označeny: 
Z2,Z3 – Zi návrhová plocha zeleně 
 
ZPF, KTERÝ NENÍ SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH PLOCH 
Plochy ZPF slouží pro intenzivní hospodaření se zemědělskou půdou nebo pro činnosti, které 
s hospodařením souvisejí. 
Po  orná 
Pz zahrada 
Pt trvalé travní porosty 
Pd  drobná držba 
/l. zóna intenzivní zemědělské výroby bez regulací 
/II. Zóna podmínečně intenzivní zemědělské výroby (regulace průmyslových hnojiv) 
/III. Zóna extenzivní zemědělské výroby (plochy pro zatravnění, ÚSES, apod.) 
Přípustné jsou: 

- změny kultur na trvalé travní porosty 
- intenzivní zelinářské a květinářské kultury 
- liniové a plošné a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromořadí, remízy, 

meze, keřové pláště, apod.) 
- stavby a zařízení technického vybavení (liniová vedení, trafostanice, apod.) 
- polní cesty, komunikace pro pěší a cyklisty 

Výjimečně jsou přístupné: 
- jednotlivé stavby zemědělské výroby (skleníky, stavby pro skladování plodin,…). Z těchto staveb 

jsou vyloučeny objekty, které mohou sloužit individuální rekreaci, pokud se nejedná o lokalitu, ve 
které se umístění těchto objektů připouští. 

- využití pro nestavební funkce (např. sportovní), pokud způsob využití umožňuje bezodkladné 
navrácení půdy pro hospodaření, bez nákladů na rekultivaci. 

- změna kultury pozemku na zahradu, sad, vinici, chmelnici, pokud nedochází ke změně charakteru 
území (krajinného rázu zák.č.114/92 Sb.). Rozsáhlejší změny jsou podmíněny zpracováním 
podrobnější ÚPD. 

 
Zl PLOCHY K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 
Lesní a jiné pozemky jsou trvale určeny k plnění funkcí lesa dle zák. č. 289/95 Sb. Využívání pozemků je 
možné pouze v souladu s tímto zákonem. 
Přístupné jsou: 

-  jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství, z těchto staveb jsou vyloučeny objekty, 
které mohou sloužit individuální rekreaci, pokud se nejedná o lokalitu, ve které se umístění těchto 
objektů připouští 
 

Změnou č. I část „2“ jsou vymezeny tyto plochy: 
Zm8a – označení v grafické části 
změna: plocha pro vymezení biokoridoru v nové trase 
navržený způsob využití plochy : 
 Zl - plochy určené k plnění funkcí lesa  
Podmínka pro změnu využití plochy: 

podmínky prostorového uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- vysazovat pouze místní druhy dřevin ve složení dle potenciální přirozené vegetace např. hloh 

obecný, dub zimní, dub šípák, trnka apod. 
- výsadbu provést v menších rozvolněných skupinách charakteru rozptýlené zeleně 
- případná výstavba především venkovního vedení vvn a vn, retranslačních stanic 

a základnových stanic mobilních operátorů na daném území musí být nutně předem 
projednána s MO. 
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Zm8b – označení v grafické části 
změna: plocha pro založení biocentra 
navržený způsob využití plochy : 
 Zl - plochy určené k plnění funkcí lesa  
Podmínka pro změnu využití plochy: 

podmínky prostorového uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- vysazovat pouze místní druhy dřevin ve složení dle potenciální přirozené vegetace např. hloh 

obecný, dub zimní, dub šípák, trnka apod. 
- výsadbu provést v menších rozvolněných skupinách charakteru rozptýlené zeleně 
- případná výstavba především venkovního vedení vvn a vn, retranslačních stanic 

a základnových stanic mobilních operátorů na daném území musí být nutně předem 
projednána s MO. 

 
Zm8c – označení v grafické části 
změna: plocha propojující VKP Bratčický lom s okolní krajinou  
navržený způsob využití plochy : 
 Zl - plochy určené k plnění funkcí lesa  
Podmínka pro změnu využití plochy: 

podmínky prostorového uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- vysazovat pouze místní druhy dřevin ve složení dle potenciální přirozené vegetace např. hloh 

obecný, dub zimní, dub šípák, trnka apod. 
- výsadbu provést v menších rozvolněných skupinách charakteru rozptýlené zeleně 
- případná výstavba především venkovního vedení vvn a vn, retranslačních stanic 

a základnových stanic mobilních operátorů na daném území musí být nutně předem 
projednána s MO. 
 

VODNÍ TOKY A VODNÍ PLOCHY 
Řeky a drobné vodní toky, přehrady, rybníky, jezera a ostatní nádrže, které plní funkce ekologicko 
stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské. 
Přípustné jsou: 

- přirozené, upravené a umělé vodní toky a plochy 
- vodohospodářské stavby a zařízení, které slouží pro účely ochrany a využívání vodních zdrojů, 

ochrany proti vodě jako přírodnímu živlu, apod. 
- stavby a zařízení pro chov ryb 
- zařízení pro rybaření a vodní sporty 
- stavby a zařízení technického vybavení 
- účelové komunikace 

 
PLOCHY PRO TĚŽBU 
Plochy určeny k povrchové těžbě nerostných surovin dle příslušných předpisů. Po ukončení těžební činnosti 
budou tyto plochy upraveny dle schváleného plánu rekultivace. 
Přístupné jsou: 

- stavby, objekty a zařízení bezprostředně související s těžbou a zajištěním těžebního provozu 
- liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny 
- sklady a sladovací plochy 
- zařízení administrativní (kanceláře) 
- stavby a zařízení technického vybavení 
- účelové komunikace 
- odstavné a parkovací plochy, garáže 
- umělé vodní plochy (nádrže technického charakteru) 
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FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH V ZASTAVĚNÉM, ZASTAVITELNÉM ÚZEMÍ A V ZASTAVITELNÝCH  
PLOCHÁCH I PLOCH V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ 
 
Ds -  plochy dopravní infrastruktury silniční  
Hlavní využití: 
pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací včetně pozemků s nimi souvisejících 
Přístupné jsou: 
- pozemky silnic včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikací: náspy, 
zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná zeleň, izolační zeleň 
- pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení  
- zastávky hromadné dopravy 
- cesty, pěší stezky a chodníky, cyklistické trasy 
- související zeleň  
- technická infrastruktura - liniové stavby  
- zeleň 
- protierozní opatření 
Nepřípustné jsou: 
- všechna využití, které by mohla znemožnit či ohrozit realizaci hlavního využití 
Platí pro plochy: 
vymezené změnou č.III  - Zm13 – označení v grafické části 
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- ozelenění jako ochranu hodnot a krajinného rázu 
 

 
 

Článek 6 
Regulativy prostorového uspořádání území obce 

 
Prostorová regulace se s ohledem na stávající charakter zástavby pouze ve vyznačených případech, tj. tam, je 
kde účelné vytvářet určité prostory, nebo kde je nutné předepsat způsob dostavby území vůči stávající 
zástavbě. 
Tam, kde nejsou prostorové regulace vyznačeny, stanoví je stavební úřad individuálně na základě 
stavebníkem předložené dokumentace. 
 
 
- - - -    Stavební čára 
- udává hranici plochy určené k zastavění a polohu výstavby hlavního objemu objektu 
- před stavební čáru smí vystupovat balkóny, arkýře, markýzy, římsy, resp. jiné konstrukce, přiměřené 

rozsahem, tvarem a funkcí, které jsou součástí hlavního objemu objektu 
- u stávající ulicové zástavby se předepisuje dodržování existující stavební čáry, pokud není navrhována 

změna např. z dopravních důvodů, nebo pokud podrobnější dokumentace neprokáže vhodnost jiného 
řešení. 

 
/2s Výška zástavby 
- v celém prostoru obce je nepřekročitelná nejvyšší výška zástavby 2 nadzemní podlaží + podkroví ve 

sklonité střeše 
- maximální počet podlaží udává nepřekročitelnou nejvyšší výšku zástavby v jednotlivém případě 
- do plného podlaží se započítává podkroví v případě, když více než ¾ podkroví na plochu pod ním 

ležícího podlaží má výšku požadovanou pro obytné místnosti. 
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- do plného podlaží se započítává podzemní podlaží v případě, když vystupuje více 1,4m nad úroveň 
průměrné výšky terénu. 

   
Formy zastavění 
V obci se stanoví způsob zastavění otevřený, jako: 

- jednotlivé domy 
- dvojdomy 
- skupiny domů  

 
Délka forem zástavby v předcházejícím uvedená může být maximálně 50m. Pokud v regulačním plánu není 
určena, stanoví ji stavební úřad po posouzení návrhu předloženém stavebníkem. 
Zastřešení bude v obci řešeno šikmými  střechami (sedlovými, event. valbovými a polovalbovými střechami 
atd. orientovanými okapovou stranou do ulice.  
Při rekonstrukcích a dostavbách ve stabilizovaných plochách je nutno respektovat charakter zástavby zóny 
(formu zástavby, její objem a způsob zastřešení, výškovou hladinu okolních staveb), respektovat půdorysnou 
osnovu (uliční čáru), pokud to není v rozporu s dopravním řešením. 
Výstavba, nástavby a přístavby všech neobytných budov na: 
- obytném území obce budou hmotou a tvarem odpovídat izolované rodinné výstavbě, objekty většího 

půdorysu budou členěny na hmoty odpovídající tomuto požadavku. 
- ostatním území budou  hmotou a tvarem přizpůsobeny charakteru dané lokality 
Výrobní areály budou ozeleněny, směrem k obytné zástavbě izolovány zelení.  
Dostavba jednotlivých zón  bude respektovat stávající významnou zeleň. 
 
OCHRANA CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ ZMĚNY Č. 1 - ČÁST 1 
Zachovat urbanistické a civilizační hodnoty v území, vzhledem k záměrům změny, terénní konfiguraci 
a navrženým prostorovým podmínkám (1 plné nadzemní podlaží s využitím podkroví) 
 
U lokalit Zm1, Zm2, Zm3, Zm4, Zm5a, Zm10, Zm11, změny č. 1 část 1 se stanovuje nepřekročitelná 
nejvyšší výška zástavby : 
1 nadzemní podlaží + podkroví ve sklonité střeše. Nestanovuje se tímto tvar střechy. 
Pro všechny plochy změny platí, že nebudou vytvářeny dominanty. 
 
 
 
OCHRANA A ROZVOJ PŘÍRODNÍCH, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ ZMĚNY 
Č. 1 - ČÁST 2 
Ochrana přírodních hodnot území 

· významný krajinný prvek Bratčický lom Nad skalou; je součástí plochy změny Zm8, 
bude respektován, nebudou do něj umisťovány prvky fotovoltaické elektrárny 

· plocha LBC bude propojena s LBC Lejtna - Staré hory lokálním biokoridorem (Zm8a), 
vedeným podél severní a jihovýchodní hranice plochy změny Zm8 

· výška a tvar skládky bude navržen s ohledem na místní konfiguraci terénu a nenarušení 
krajinného rázu 

Ochrana civilizačních a kulturních hodnot území 
· v území řešeném změnou č. 1 - část 2 se nenachází nemovité kulturní památky 

 
Pro plochy vymezené změnou č. 1 část „2“ je stanoveno: 
Nebudou vytvářeny dominanty. 
Krajinný ráz bude posuzován ve všech zastavitelných plochách změny. 
 
 
 
 



25 
 

OCHRANA CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ ZMĚNY Č. III 
Pro plochy změny platí, že nebudou vytvářeny dominanty. Zástavba v ploše Zm12 nepřevýší 
zástavbu přilehlých ploch pro zemědělskou výrobu, max. výška přitom bude 7m nad přilehlým 
terénem. 
Území nebude využíváno k   skládkování odpadů  a k odstraňování nebezpečných odpadů 
 
 

Článek 7 
Koncepce dopravy 

 
Na státních silnicích v k. ú. obce Bratčice se bude provádět pouze běžná údržba bez větších výškových a 
směrových změn. Ve spolupráci s obcí  budou v rámci oprav zlepšovány rozhledy na křižovatkách. 
V úsecích,  kde bude budována kanalizace a chodníky a bude možné silnice odvodnit vpustmi, budou 
stávající příkopy zrušeny. Je podán návrh na vyřazení státní silnice III/39516 a přeřazení  do místních 
komunikací.  

Nové místní komunikace jsou navrženy v souladu s architektonicko – stavebním řešením v obci. 
K nové bytové zástavbě je vhodné realizovat místní komunikace jako obytné ulice, tj. za použití zámkové 
dlažby a výškovým odlišením od komunikací.  Rozšíření místních komunikací je navrženo k nové obytné 
zástavbě na SV a Z obce, podél bývalého JZD a hospodářské zóny, uprostřed obce podél potoka a příjezdy 
k hřbitovu. Nové místní komunikace budou většinou navrženy v místech stávajících nezpevněných cest 
(vzhledem k soukromým pozemkům). 

Protože místní komunikace ve stávající zástavbě nelze mnohdy rozšířit, je vhodné je upravit, 
zkvalitnit jejich povrch, při nedostatku místa nečlenit výškově na vozovku a chodníky a profil využít jak pro 
motorová vozidla , tak pro chodce a cyklisty. Vjezd místní komunikace by měl být umožněn pouze dopravní 
obsluze, příp. zásobování. Dopravní závady – nedostatečné rozhledy na křižovatkách je nutné řešit 
organizačními změnami (změnou dopravního značení) spojené s nutnými stavebními úpravami. 

Místní komunikace mimo průtahy stáních silnic jsou tvořeny především obslužnými komunikacemi 
funkční třídy C2 a C3. 

V obci je jedna autobusová zastávka, její úprava z hlediska dopravního i architektonického se 
předpokládá v rámci celkové úpravy komunikací. 

Jako postačující se jeví vybudování cca 4 parkovacích stání u obecního úřadu a kostela na návsi pro 
osobní automobily. Tyto požadavky lze splnit stavebními úpravami plochy na návsi. Další parkovací stání 
v počtu cca 8 je navrženo na nově vzniklé místní komunikaci u hřbitova, u fotbalového hřiště 6. Dalších 10 
parkovacích stání bude vytvořeno budou vytvořena při komunikaci při nově vybudované ploše občanské 
vybavenosti vedle bývalé budovy prodejny. 

V návrhu doporučujeme úpravu chodníků jak situačně, tak výškově. Pro povrch doporučujeme např. 
zámkovou dlažbu. Do budoucnosti předpokládáme novou pěší trasu rekreačního a odpočinkového rázu od 
sportoviště v severní části obce přes náves a také kolem potoka, až na dolní náves s rekreační funkcí. 

Byly vytipovány významné stávající polní cesty a doplněny návrhem nových, které zpracovalo 
AGEO v rámci pozemkových úprav. 

 
SILNIČNÍ DOPRAVA VE ZMĚNĚ Č. 1 ČÁST „1“ 
Plochy změn Zm1, Zm2, Zm3, Zm10, Zm11 budou obsluhovány stávajícím způsobem ze 
stávajících místních komunikací. 
Na hranici plochy Zm4 je vedena stávající veřejně přístupná účelová komunikace podél toku 
Lejtny. Pro ni, s ohledem na souběh biokoridoru, platí podmínka, že funkce biokoridoru v urbánním 
prostředí nebude oslabována umisťováním ploch pro dopravu v klidu, ani umisťováním zařízení 
technické infrastruktury. 
Pro lokalitu změny Zm5a je navržena místní komunikace Zm5b. 
 
SILNIČNÍ DOPRAVA A NEMOTOROVÁ DOPRAVA VE ZMĚNĚ Č. 1 ČÁST „2“ 
Plochy změn budou obsluhovány stávajícím způsobem. 
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V následném řízení zhodnotit možné navýšení dopravního provozu v Bratčicích v době případného 
souběhu s aktivní dobou provozu skládky a jeho možných vlivů na hlukovou situaci v zastavěném 
území. 
Nemotorová doprava zůstává beze změn. 
 
SILNIČNÍ DOPRAVA VE ZMĚNĚ Č. III 
Plocha změny Zm13 vytvoří dopravní napojení pro plochu Zm12. Umístění veřejné dopravní 
infrastruktury v ploše Zm13 je podmínkou využití plochy Zm12. Dopravní infrastruktura 
v ploše Zm13 bude napojena na silnice III. třídy. 
 

 
Článek 8 

Koncepce technické infrastruktury 
 

Vodní hospodářství 
Je navrženo zásobování obce pitnou vodou z místního zdroje vrtu ,,HU 301“ v Sobotovicích. Součástí vrtané 
studny bude i objekt s příslušnou armaturou, ovládáním čerpadel a chlorátor. Ze zdroje bude voda jímána do 
vodojemu v Bratčicích  a odtud rozváděna do vodovodní sítě v obci. Vodovodní síť v obci bude vybudována 
ve všech ulicích a bude umožňovat napojení vodovodních přípojek všech domů a také osazení protipožárních 
hydrantů. Je navrženo rovněž napojení rozvojových lokalit. 
Po dobudování Vírského oblastního vodovodu, který bude veden v blízkosti vodojemu v Bratčicích, lze 
uvažovat s přepojením na vírský vodní zdroj. 
 
Odkanalizování: 
Odtokové poměry v obci jsou dobré. Je nutno čistit nánosy v korytech toků, příkopech, rigolech a  
pročišťovat stávající trubní kanalizaci. Dešťové odpadní vody budou z obce odváděny dosavadním 
způsobem, který je vyhovující t.j. rigoly, příkopy, propustky pod komunikacemi a trubní kanalizací s vyústí 
do potoka Lejtny nebo říčky Šatavy. Na  přechodu příkopů do kanalizace budou lapače splavenin. 
Nová splašková kanalizace bude odvádět splašky gravitačně do čerpací stanice pod obcí na pravém břehu 
řeky Šatavy a odtud výtlačným řadem přes splaškovou komunikaci v obci Sobotovice až do ČOV v Ledcích. 
Trasy  kanalizace budou ve všech ulicích na okraji vozovek a chodníků. Malá část obce na jihozápadě,která 
má opačný spád  než obce bude odvodňována vakuovou kanalizací. Křížení s Lejtnou bude protlakem a 
jednou shybkou. Kontrola a čištění potrubí kanalizační sítě bude ve vstupních revizních šachtách. Každý 
dům v obci s kanalizační přípojkou bude mít samostatnou přípojkovou šachtu s odsávacím ventilem. 
Vakuová stanice s čerpadly a tanky bude pak splašky přepouštět do gravitační kanalizace. Čerpací stanice 
včetně čerpací jímky a armaturní komory bude pod obcí na břehu říčky Šatavy, po jejím soutoku s Lejtnou. 
 
ENERGETIKA: 
Zásobování plynem: 
Je navrženo napojení na plyn z regulační stanici VTL v Mělčanech. Dle Plynáren Brno, bude mít tato stanice 
kapacitu i s rezervou pro případné zásobování Bratčic. Odtud bude středotlaký plynovod podél silnice III.tř. 
39513 z Mělčan do Bratčic. V obci bude rozvodné STL potrubí. Každý samostatný objekt – dům, 
provozovna bude mít svůj STL regulátor a plynoměr na hranici pozemku. Je navrženo rovněž napojení 
rozvojových lokalit. 
Zásobování elektrickou energií: 
Pro rozvoj obce směrem na Padělky (návrh bytové výstavby) navrhujeme vybudovat další trafostanici (TS5). 
Výhledová rezerva rozvoje bydlení v části obce Za humny si pravděpodobně vyžádá výstavbu trafostanice i  
této části obce (TS11). Pro rozvoj lehké výroby v blízkosti areálu bývalého JZD bude nutno vybudovat 
trafostanici (TS12), která by pokryla požadavky provozoven lehké výroby. Tato trafostanice by byla 
napojena odbočkou z vedení VN č. 81. Pro rozvoj firmy HUKR s.r.o. lze přezbrojit zděnou trafostanici TS10 
ze 100kVA až na 250kVA. 
V obci bude v souvislosti s plánovaným budováním kanalizace postavena čerpací stanice odpadních vod. 
V první fázi rozvoje obce zajistí potřebu eektrické energie pro čerpací stanici trafostanice TS2. V případě 
potřeby vyššího příkonu lze uvažovat s vybudováním vlastní trafostanice. Zajištění dodávky elektrické 
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energie pro potřeby vodojemu navrhujeme řešit z distribučního rozvodu napájeného trafostanicí TS1. Pokud 
by tímto zásahem byla TS1 přetížena, navrhujeme přikročit současně k výstavbě TS5, která by přispěla svým 
výkonem k celkovému posílení sítě v obci. 
Nově budované úseky distribučního NN rozvodu elektrické energie budou provedeny zemními kabely. Nové 
domovní přípojky NN navrhujeme provést rovněž zemními kabely. 
S rozvojem obce, tedy s postupnou výstavbou nových objektů pro bydlení, občanskou vybavenost a lehkou 
výrobu, vyvstane požadavek na rozšíření veřejného osvětlení do nově vybudovaných částí obce. Pokud 
vyvstane potřeba zvětšit počet obvodů veřejného osvětlení z důvodu přetížení stávajících, bude třeba doplnit 
rozvaděč RVO o další vývody, případně instalovat rozvaděč RVO, který by převzal napájení části veřejného 
osvětlení. 
 
 

Článek 8a 
Obrana státu 

Ve všech plochách změny č.1 – část 1 lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského 
letectva a obrany státu. 
 
V celém k.ú. Bratčice  lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského letectva a 
obrany státu. 
 

Článek 9 
 Územní systém ekologické stability 

 
Plochy územního systému ekologické stability (ÚSES) vytváří vzájemně propojenou síť ekologicky 
významných segmentů krajiny, s přirozeným, nebo přírodně blízkým vegetačním krytem, které zajišťují 
ekologickou rovnováhu v krajině. 

V k.ú. obce jsou navrženy dva lokální biokoridory vázané na vodní toky. Jeden biokoridor je veden 
po toku Šatavy (BK4,BK5), s lokálním biocentrem BC 4 na jižním okraji obce. Biokoridor Lejtny BK 3 
začíná v biocentru situovaném do severní části katastru (BC3 v nivě Lejtny, polní trať Zahrady), pokračuje 
po toku, prochází kolem sportoviště a zastavěným územím obce, kde je součástí veřejné zeleně v obci a je 
zaústěn do výše uváděného biocentra BC4 na Šatavě. Třetí větev biokoridoru  je navrhována ve svahu na 
pravém břehu Šatavy BK 6,BK 7. V tomto biokoridoru jsou vložena 2 biocentra. Jedno je situované na 
jihozápadním okraji k.ú. Bratčice do stávajícího akátového porostu, druhé na terase po pravém břehu Šatavy. 
Čtvrtá trasa biokoridoru BK1,BK2 je navržena v e svahuterasy na levém břehu Lejtny. Biokoridor začíná 
v biocentru BC1 na severní hranici katastru (strž zarostlá akátem), odtud pokračuje k jihovýchodu. Zprvu 
prochází po spodní hraně terasy v kontaktu s nivou Lejtny, pak přechází na horní hranu terasy. Další 
biocentrum BC 2 v terase tohoto biokoridoru je na severním okraji obce v polní trati Padělky. Odtud 
navržený biokoridor pokračuje jihovýchodním směrem zprvu podél polní cesty do polní trati Nivky a dále 
tímtéž směrem až na katastr Sobotovic. 

V rámci změny č. 1 - část „2“ je záměry změny č. Zm9 dotčeno lokální biocentrum LBC U 
Bratčického lomu i lokální biokoridor navazující na biocentrum od jihu. Navržena je redukce plochy 
biocentra o plochu dílčí změny Zm9. Jeho zrušená část je nahrazena plochou pro založení biocentra (Zm8b), 
doplňující stávající funkční část. Navrhovaný zásah výrazně nenaruší funkčnost biocentra, které je vymezeno 
v nadlimitních prostorových parametrech. 
Biocentrum bude propojeno s LBC Lejtna - Staré hory plochou pro vymezení biokoridoru v nové trase 
(Zm8a), vedeným podél severní a jihovýchodní hranice plochy změny Zm8 a Zm7. 
 

 
 

Článek 10 
Životní prostředí 

 
Ochrana ovzduší 
- po zlepšení čistoty ovzduší podporovat plynofikaci obce, odstraňovat postupně lokální zdroje znečištění 

a nepovolovat výstavbu nových zdrojů emisí, které by měly za následek zhoršení kvality ovzduší 
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- exhalace z dopravy omezit případnými dalšími opatřeními (zeleň, apod.). 
 
Ochrana vod 
- ke zlepšení čistoty vodních toků  vysadit a udržovat vegetační pásy, upravit břehy vodních toků přírodě 

blízkým způsobem, revitalizovat povodí vodních toků. 
 
Ochrana půd 
- při řešení komplexních pozemkových úprav je nezbytně nutné provést potřebná protierozní opatření, 

která sníží, případně zastaví vodní i větrnou erozi. 
 
Likvidace odpadů 
Skládka odpadů se nachází v opuštěném lomu severně od obce. Skládku vlastní firma Hukr, spol. s.r.o.. 
Jedná se o řízenou skládku odpadů I a II skupiny. Skládka bude výhledově provádět i recyklaci některých 
odpadů a produkt prodávat je stavebníkům. 
V katastru obce se nachází několik skládek divokého charakteru, situovaných zejména ve stržích a 
dobývacím prostoru štěrkopísku. Největší je ve strží na jihovýchodním  okraji obce., zejména v jejím zhlaví, 
přístupném po polní cestě odbočující se silnice Bratčice – Syrovice. Přes snahu obce skládku rekultivovat 
jsou tu neustále ukládány odpadky. Řešení patrně spočívá v uzavření přístupové polní cesty. 
Na poli nakládání s odpady je nezbytné: 

- zamezit ukládání  odpadů na divokých skládkách 
- provádět pravidelně rekultivace živých nepovolených skládek 

 
 
 

Článek 11 
11.1. Veřejně prospěšné stavby 

 
I.  Veřejné komunikace, plochy pro dopravu a pěší  komunikace 

- úpravy a nové místní i obslužné komunikace, úprava směrových oblouků na silnici III/39528 
- veřejné parkovací plochy jako zařízení veřejné dopravní infrastruktury 
- pěší komunikace 

 
veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 

- stavba  místní  komunikace  na  ploše  Zm5b,  pro  obsluhu  lokality  č.  Zm5a   koridor VDT1 v 
k.ú. Bratčice 

 
- stavba komunikace na ploše Zm13, koridor VD2 (dle graf. části), včetně ploch 

nezbytných pro zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel  
 
II. Veřejně prospěšná technická vybavenost  

- plochy nezbytně nutno pro zajištění zásobování sídla dle výkres: přílohy č.6 
- vodojem, p.č. 818 
- plochy nezbytně nutné pro zajištění odkanalizování obce dle výkresu č. 7 
- čerpací stanice-přečerpávání splaškových vod p.č. 528 
- plochy nezbytně nutné pro zajištění zásobování obce dle výkresu č. 8 
- plochy nezbytně nutné pro zásobování obce vn i nn elektrické energie dle výkresu č. 9 
- trafostanice, p.č. 502 
- plochy pro zařízení telekomunikací, veřejného osvětlení 

 
veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 

- technická infrastruktura pro obsluhu lokality č. Zm5a v koridoru VDT1 v k.ú. Bratčice 
 

III. Veřejně prospěšná občanská vybavenost 
- umístění komerčně kulturního zařízení na dolní náves, p.č. 35/1  
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Vymezení ploch nově navrhované veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků 
nebo staveb podle §108 odst.2 písmene a) stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních 
vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem. 
 
11.2 Veřejně prospěšná opatření 
 

1. Zajištění potřebných ploch pro vytvoření funkčního systému ekologické stability. 
2. Plochy potřebné pro realizaci opatření pro zamezení vlivu škodlivin na ŽP obce 
- navržené prvky ÚSES (p.č. upřesní komplexní pozemkové úpravy): 
- biocentrum (p.č. 144/1, 144/2, 551/1, 553/1, 527, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 

753, 754, 755, 756, 757) 
- biokoridor (p.č. 508/1, 508/2, 520, 521, 522, 533, 551/1, 555/1, 55/1, 558, 560) 
- veřejná zeleň ZI p.č. 36, 37  
- ozelenění ZD – Z2 p.č. 555/1, 252/1 
- veřejná zeleň Z3 p.č. 252/1, 255, 256  

 
 

ČÁST TŘETÍ 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Článek 12 

Uložení územního plánu 
 
Úplná dokumentace územního plánu obce Bratčice je uložena: 

a) na Obecním úřadě v Bratčicích 
b) na Stavebním úřadě v Dolních Kounicích 
c) na Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Brno – venkov 

 
Součástí změny č. 1 - část 1 jsou tyto výkresy v grafické části 
Návrh funkčního využití ploch - k.ú., výřez      1 : 10 000 
Návrh funkčního využití ploch - zast. úz., výřez      1 :   2 000 
Regulační zásady, výřez        1 :   2 000 
Veřejně prospěšné stavby, výřez       1 :   2 000 
 
Součástí změny č. 1 - část 2 jsou tyto výkresy v grafické části 
Návrh funkčního využití ploch - k.ú., výřez      1 : 10 000 
Návrh funkčního využití ploch a regulační zásady, výřez    1 :   2.000 

 
Součástí změny č. III jsou tyto výkresy v grafické části 
Návrh funkčního využití ploch – k.ú. - výkres č.2              1:10000 
Návrh funkčního využití ploch – zast.ú.  - výkres č.3    1:2000 
Regulační zásady - výkres č.4        1:2000 
Veřejně prospěšné stavby – výkres č.5      1:2000 
Koncepce dopravy – výkres č. 10       1:2000 

 
 
 
 
 

Článek 13 
Zrušovací ustanovení  

Vyhláškou se dnem její účinnosti zrušila platnost OZV č.2/2000 obce Bratčice „ o závazných částech 
územního plánu obce Bratčice, která byla vydána dne 1.6.2000. 
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Článek 13 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15-tým dnem vyhlášení,t.j. 22.6.2000 
Opatření obecné povahy, jímž byla vydána změna č. I  - část „1“ nabývá účinnosti dne 15.10.2013. 
Opatření obecné povahy, jímž byla vydána změna č. I  - část „2“ nabývá účinnosti dne 17.12.2009. 
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II.  Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů, souladu s 
 Politikou územního rozvoje ČR (dále jen PÚR) a souladu s územně plánovací 
 dokumentací vydanou krajem, soulad s cíli a úkoly územního plánování, soulad  se 
stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, soulad se zvláštními  právními 
předpisy 
 
II.1 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 
 
Navrhované dílčí změny Zm12 a Zm13 ve změně č. III ÚPO Bratčice nemají vliv z hlediska širších 
vztahů obce na další navazující území, protože se jedná o plochy lokálního významu. 
Plochy se nachází uvnitř katastrálního území ve vazbě na zastavěné území, nemají vliv na sousední 
správní území. 
 
II.2 Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR (dále jen PÚR), 
ve znění její Aktualizace č. 1 schválené dne 15.4.2015 usnesením vlády č. 276 
 
Rozvoj ploch Zm12 a Zm13 jako plochy zastavitelné a plochy změny v krajině  je navržen v 
souladu s polohou území v rozvojové oblastí republikového významu - Metropolitní oblast Brno  
 
Splnění požadavků na urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury  a koncepci 
uspořádání krajiny s upřesněním požadavků vyplývajících z PUR ve znění Aktuializace č. 1 
1. V návaznosti na článek (14) a (14a): 

- jsou chráněny  a rozvíjeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území -  zejména údolní niva 
Šatavy a Lejtny – ve snaze minimalizovat zásah do území je řešena zejména varianta ploch 
dopravních v poloze co nejdále od vodních toků , je chráněna technická a dopravní infrastruktura vč. 
stávajících účelových komunikací v okolí lokality – volbou vodné trasy komunikačního propojení je 
minimalizován zásah do infrastruktury, dopravní řešení  

- je zachován ráz jedinečné urbanistické struktury území – náměstí s kostelem, hřbitov – není do něj 
zasahováno 

- je dbáno na rozvoj ekologických funkcí krajiny,  při vymezování plochy pro dopravní napojení 
areálu AgroKrůt není zasahováno do ploch vymezených pro prvky ÚSES. 

2. V návaznosti na článek (16):  
- řešení je  komplexní – vymezení plochy pro výrobu je řešeno ve vazbě na vymezení plochy dopravní 

infrastruktury silniční pro její obsluhu, současně je takto řešena nevyhovující obsluha areálu 
zemědělské výroby přes jádro obce – tím je současně zohledněn  požadavek na zvyšování kvality 
života obyvatel a hospodářského rozvoje území 

3. V návaznosti na článek (19): 
- je hospodárně využíváno zastavěné území a zajištěna ochranu nezastavěného území, nicméně 

stávající ÚPO  výrobní plochy požadovaného charakteru ve vazbě na stávající výrobní plochy 
zemědělské nenabízí, resp. výrobní plochy jsou směřovány k zástavbě obce. Byla proto vymezena 
nova rozvojová plocha Zm12, její dopravní obsluha navržena ve dvou variantách plochy Zm13 tak, 
aby mohl být posouzen minimální zásah do nezastavěného území.    

- lokalita byla prověřena z hlediska zachování izolační zeleně v systému sídelní zeleně – plochy 
izolační zeleně jsou zachovány, resp. ve var. 1 plochy Zm13 je umožněna jejich zapojení a úprava 
v této ploše. 

4. V návaznosti na článek (20) a (20a): 
- změnou jsou vytvořeny podmínky pro umístění rozvojového záměru Zm12 do jediné možné lokality, 

která vzhledem k vazbě na stávající plochy výroby nemá potenciál významně ovlivnit charakter 
krajiny,  poloha Zm13 na toto vymezení reaguje 2 variantami řešení, kde z hlediska krajiny se jeví 
var. 1 jako výhodnější 

- jsou respektovány veřejné zájmy ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí 
ochranou nivy Šatavy, zemědělského (kvalitní půdy) a lesního půdního fondu(lesní pozemky 
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v sousedství lokality), zásah je minimalizován při ještě dostatečné ploše pro daný záměr, rozsah 
dotčení půdního fondu viz kap. VII. 

- je respektován územní systém ekologické stability  
- jsou zajištěny ekologické funkce krajiny i v ostatní volné krajině  vymezením vzájemně se 

doplňujících a nekolidujících činností v souvisejících plochách – využití ploch změny není v kolizi 
- jsou vytvářeny podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy 

krajiny navrhované územní studií Jihomoravského kraje – výrazně zvlněná zemědělská krajina – 
charakter krajiny není porušen  

- jsou vytvářeny územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při vymezování ploch pro druhé dopravní napojení areálu 
AgroKrůt a koridoru pro zdvojení vedení 400kV – jsou navrženy 2 varianty řešení dopravního 
napojení, kdy var. 1 minimalizuje zásah do volné krajiny  

5. V návaznosti na článek (23)  
- jsou vytvořeny předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 

infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny  vymezením ploch dopravní infrastruktury silniční 
(Zm13) 

- při umísťování ploch pro dopravní a technické infrastruktury je  zachována prostupnost krajiny a 
minimalizován rozsah fragmentace krajiny – viz b.4. výše 

- vymezením Zm13 je předcházeno  možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu 
dopravy na veřejné zdraví obyvatel vymezením plochy pro druhé dopravní napojení areálu AgroKrůt 

6. V návaznosti na článek (24) a (24a) 
- při vymezení koridoru dopravní infrastruktury byly zohledněny potřeby ochrany veřejného zdraví 

zejména s ohledem na ochranu obyvatel před hlukem a emisemi – vymezením plochy mimo 
zástavbu pro bydlení,  

- Možnosti nové výstavby jsou podmíněny dostatečnou veřejnou infrastrukturou  
- Plochy pro výrobu jsou vymezeny tak, aby byl zachován dostatečný odstup od ostatních ploch (kde 

by mohlo dojít k vzájemnému střetu) 
7. V návaznosti na článek (25) jsou vytvářeny podmínky pro preventivní ochranu území a 

obyvatelstva: 
- přípustným vyžitím ploch dopravní infrastruktury silniční jsou i protierozní opatření 

8. V návaznosti na článek (28) koncepcí veřejné infrastruktury zohledňovat nároky násl. vývoje 
území – vymezením dostatečné dimenze ploch změny a odpovídající infrastrukturou 

9. V návaznosti na článek (31) jsou podmínkami využití plochy Zm12 vytvářeny územní 
podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných 
zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů, umisťování 
je možné jen v omezené míře s vymezením konkrétních podmínek - omezení výšky staveb  

10. V návaznosti na článek (34) jsou vytvářena, udržována a koordinována územní připravenost na 
zvýšené požadavky změn v území v souladu s podmínkami vymezených ploch, umožňujících 
odpovídající využívání území a zachování jeho hodnot. 

11. V návaznosti na článek (38)  a (150) 
- je umožněn rozvoj veřejné infrastruktury mezinárodního a republikového významu zejména záměr 

na zdvojení vedení 400kV (E12) 
- zajištěna ochrana a využití rekreačního potenciálu krajiny – vymezené plochy s ním nekolidují – 

nezasahují do ploch nábřežní zeleně ani do využívaných cyklotras v obci, není snížena prostupnost 
krajiny účelovými komunikacemi 

12. V návaznosti na článek (39) je umožněno intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem 
veřejné infrastruktury (intenzivní využívání ploch výroby s vazbou na nové plochy pro dopravní 
infrastrukturu) -  tím se přispívá k zachování charakteru území mimo rozvojovou oblast. 

V návaznosti na článek (42)je zohledněna příslušnost obce do Metropolitní rozvojové oblasti Brno. 
Rozvoj ploch Zm12 a Zm13 jako plochy zastavitelné a plochy změny v krajině  je navržen v 
souladu s polohou území v rozvojové oblastí republikového významu - Metropolitní oblast Brno  
13.  
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II.3 Vyhodnocení  souladu s  územně plánovací dokumentací vydanou krajem,  

 
1) Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZUR) vydané zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje dne 22.9.2011 ZUR byly zrušeny rozhodnutím Nejvyššího správního soudu 
dne 21.6.2012, proto z nich nevyplývají žádné požadavky. Ústavní stížnost proti rozsudku o 
zrušení ZÚR byla usnesením Ústavního soudu č.j. I. ÚS 3619/12-1 ze dne 11.12.2013 
zamítnuta. 
 
2) Dle ÚS Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje je úkolem pro 
územní plánování v tomto území využít nezastavěných ploch uvnitř sídel a ploch na zastavěné 
území bezprostředně navazujících , což je změnou respektováno - plochy se nacházejí v přímé 
vazbě na zastavěné území. 
 
II.4 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, se stavebním zákonem a jeho 
prováděcími vyhláškami 
 
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 jsou ve změně ÚP doplněny plochy pro výrobu  - protože obec Bratčice nemá 
dostatečné plochy pro rozvoj této funkční složky – je tímto podporován hospodářský rozvoj, která 
je v obci nedostatečný (viz ÚAP ORP , aktualizace 2014). Plochy dopravní infrastruktury silniční 
jsou navrženy jakožto prostředek zajištění udržitelného rozvoje území a zajištění bezkolizní obsluhy 
ploch pro výrobu. 
  
(2) Pro zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území byly plochy změny vymezeny v přímé 
návaznosti na zastavěné území tak, aby byly 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 stanoveny zásady prostorové regulace pro zastavěné území a zastavitelné plochy  - viz textová 
část změny  - část"B" – body 3.,4.,5. 
 
Soulad s úkoly územního plánování : 
a) Zjištění a posouzení stavu území bylo provedeno v rámci doplňujících průzkumu a rozborů a na 
základě toho byly stanoveny zásady prostorové regulace pro zastavěné území a zastavitelné plochy, 
aby byly zachovány hodnoty v území –- viz textová část změny  -  - část"B" – body 3.,4.,5. 
 
b) Byla rozvíjena urbanistická koncepce vymezením ploch změny:  Zm12 je vymezena v návaznosti 
na stávající plochy zemědělské výroby a Zm13 je vymezena v návaznosti na již stávající silniční 
komunikace 
 
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 navržených využití v plochách navržených ke změně a bylo shledáno, že vzhledem k 
velmi omezeným možnostem jejich umístění je účelné toto jejich vymezení v rámci k.ú. Bratčice. 
Byl shledán důvod pro vymezení veřejně prospěšné stavby v ploše Zm13, protože tato obsahuje 
veřejnou dopravní infrastrukturu, budovanou ve veřejném zájmu - část"B" – bod 8. 
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d) stanovení urbanistických, architektonických a estetických požadavků na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny :  
Byly stanoveny zásady prostorové regulace pro zastavěné území a zastavitelné plochy  -  viz 
textová část změny  -  část"B" – body 3.,4.,5. 
 
e) stanovení podmínek pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty v území - viz textová část změny  -  část"B" – bod 5. 
 
i) stanovení podmínek pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení – byly stanoveny 
podmínky pro zachování zdravého životního prostředí v plochách změny - viz textová část změny  -   
část"B" – body 3.,4.,5. 
 
j) prověřování a vytváření územních podmínek pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů :  
plochy byly vymezeny tak, aby byly minimalizovány nároky na veřejné finanční prostředky na 
výstavbu dopravní a technické infrastruktury - plocha Zm12 umožňující doplnění výrobních aktivit 
přímo navazuje na stávající areál zemědělské výroby, plocha Zm13 je vymezena ve dvou variantách 
s ohledem na ekonomičnost řešení a  vliv na okolní území 
 
o) uplatňování poznatků z oborů architektury, urbanismu, územního plánování bylo zohledněno 
zejména při stanovování zásad prostorové regulace pro zastavěné území a zastavitelné plochy  - viz 
textová část změny  -  část"B" – body 3.,4.,5. 
 
Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů  
- Soulad se zákonem 183/2006 Sb. v aktuálním včetně novel s účinností od 1.1.2013: 
1) požadavky  dle § 43 odst.(1) jsou splněny : 
- Změna navazuje na koncepci ÚPO Bratčice a nemění ji 
 
2) požadavky  dle § 43 odst.(2) jsou splněny : 
 Možnost změny ÚPO 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 vzhledem k rozsahu ploch změny využita, protože pro plochy v řešeném území se to 
nejeví jako účelné. 
 
3) požadavky  dle § 43 odst.(3) jsou splněny : 
Změna ÚPO v souvislostech a podrobnostech území  zpřesnila a rozvíjí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje - viz text. část odůvodnění kap. II.2 
 
6) požadavky dle § 43 odst.(6) jsou splněny : 
Změna ÚPO je zpracována zejména v souladu s vyhl. 500/2006Sb. a 501/2006Sb. v platném znění  
 
7) požadavky dle § 55 od.4. jsou splněny : Plochy Zm12 byla vymezena, protože pro daný účel rozvoje 
výrobních funkcí - nelze využít již vymezené zastavitelné plochy, protože takové plochy  se na území obce 
nenacházejí,  plocha Z2/VII  byla vymezena, protože pro daný účel rozvoje dopravní infrastruktury silniční 
je nutno vymezit plochu ve vazbě na stávající komunikační skelet při současném napojení ploch výroby 
v jihozápadní části obce, takové plochy však nebyly dosud v ÚPO Bratčice vymezeny. 
 
8) požadavky dle § 58 jsou splněny : 
V souladu s §58 od.3 bylo aktualizováno zastavěné území - viz část "C" textové části  
 
9) požadavky dle § 101 a §170 jsou splněny : 
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- viz dále - III.  Splnění požadavků zadání  
 
10) požadavky dle § 188 od.3 jsou splněny : 
při projednání návrhu změny č.III ÚPO Bratčice  se postupuje dle zákona 183/2006 Sb., o úpravě 
směrné části rozhoduje úřad územního plánování, při úpravě se postupuje podle dosavadních 
právních předpisů. Obecně závazná vyhláška, jíž byla vymezena závazná část ÚPO se považuje za 
opatření obecné povahy. 
 
11) požadavky s přechodnými ust.zák.350/2012 bod 4) je splněn: 
– v části „A“ textové části změny jsou promítnuty změny Obecně závazné vyhlášky č. 8/00 „O závazných 
částech územního plánu obce Bratčice“změněná změnou č. 1 část „1“ a „2“ ve znění poslední změny  - 
v návaznosti na přechodná ustanovení zákona č.350/2012 Sb  
 
 
Soulad s vyhláškou č. 500/2006 Sb.  
v aktuálním znění včetně novel s účinností od 1.1. 2013:  
Obsah změny územního plánu – textové části změny ÚPO je zpracován jako změny Obecně 
závazné vyhlášky č. 8/00 „O závazných částech územního plánu obce Bratčice“změněná změnou č. 1 část 
„1“ a „2“ ve znění poslední změny, která byla doplněna dle přechodných ustanovení tak, aby OOP 
odpovídalo platné legislativě. 
Grafická část změny ÚPO byla zpracována nad čistou katastrální mapou aktuální k 31.3.2016 
Odůvodnění je v souladu s § 13 odst. (1) vyhlášky zpracováno podle přílohy č. 7 vyhlášky –textová 
i grafická část. - viz. textová část odůvodnění – kapitoly I až IX., výkresy byly zpracovány nad 
výkresy ÚPO v rozsahu měněných částí  
Obsah výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací a výkresu koordinačního jsou v 
souladu s §2.  
Dle §3 je mapovým podkladem katastrální mapa v digitální podobě poskytnutá pořizovatelem. 
Změna ÚPM byla zpracována a vydána v měřítku výkresů územního plánu obce (t.j. 1 : 2000 a 1 : 
5000).  
 
Soulad s vyhláškou č. 501/2006 Sb.  
v aktuálním znění včetně novel s účinností od 1.1. 2013:  
- Vymezené plochy jsou v souladu s § 3 odst. (1) 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 pro výrobu , což odpovídá struktuře ploch s 
rozdílným způsobem využití dle OZV č. 8/00 v aktuálním znění. Jelikož však specifikace využití plochy 
dopravní infrastruktury je modifikována vzhledem k již vymezeným plochám dopravy (které jsou vymezeny 
pouze v zastavitelném území), byla plocha označena jako plochy dopravní infrastruktury silniční  a byly 
definovány podmínky jejího využití - viz část B textové části - odst. 4. 
 - Vymezené plochy jsou v souladu s §3 odst.5 – plocha Zm13 vytváří bezpečný průchod krajinou, 
neomezuje prostupnost  
 
II.5 Vyhodnocení souladu se zvláštními právními předpisy 
 
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY  
Zákon č. 114/1992 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  - krajinný ráz, USES – viz 
- viz dále - kap. III. textové části odůvodnění změny – Splnění požadavků zadání odst.40. 
 
OCHRANA VOD  
Zákon č. 254/2001 Sb.,  
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o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů  
- viz dále - kap. III. textové části odůvodnění změny – Splnění požadavků zadání odst.44. 
 
OCHRANA OVZDUŠÍ,  
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  
- viz dále - kap. III. textové části odůvodnění změny – Splnění požadavků zadání odst. 17. 
 
OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU  
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů  
- viz dále - kap. III. textové části odůvodnění změny – Splnění požadavků zadání odst. 45. 
 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
zákonů  
je respektován, neboť platná jsou ustanovení vyhl. 8/00 „O závazných částech územního plánu obce 
Bratčice“ změněná změnou č. 1 část „1“ a „2“- viz Odůvodnění změny č. III ÚPO Bratčice - kap. I - 
Článek 8 - pododstavec Odkanalizování, dále i Článek 10 -  Životní prostředí 
 
OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ  
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů -  viz kap. III. textové části odůvodnění změny – Splnění požadavků 
zadání odst. 42. 
 
PAMÁTKOVÁ PÉČE  
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších zákonů  
- viz dále - kap. III. textové části odůvodnění změny – Splnění požadavků zadání odst. 14.,24. 
 
DOPRAVA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH  
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
- viz dále - kap. III. textové části odůvodnění změny – Splnění požadavků zadání odst. 28. – 32. 
 
DOPRAVA DRÁŽNÍ  
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozděj-ších předpisů  
- zařízení drážní se v území nevyskytují 
 
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 civilní letecké dopravy se v území 
nevyskytují, stanovením podmínek prostorového uspořádání - vyhl. 8/00 „O závazných částech 
územního plánu obce Bratčice“ změněná změnou č. 1 část „1“ a „2“- Článek 5 -Regulativy pro funkční 
využití území -  je zamezeno umístění výškových objektů, řešení změny nemá vliv na leteckou 
dopravu 
 
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  
- viz dále - kap. III. textové části odůvodnění změny – Splnění požadavků zadání odst. 49.,50., 
respektování legislativních požadavků dle zák. 458/2000Sb. zohledňuje nutnost respektovat 
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požadavky vyplývající ze zpracované územní energetické koncepce v aktuálním znění v době 
zpracování územně plánovací dokumentace. 
Obec sama nemá schválenou energetickou koncepci. Co se týká Aktualizované Územní energetické 
koncepce Jihomoravského kraje – 2008- 2028, pod pojmem vývoj energetického hospodářství 
území je třeba si představit vývoj spotřeby (poptávky) energií a její spolehlivé zajištění pro všechny 
spotřebitelské systémy při zachování principu trvale udržitelného rozvoje území, což jsou zároveň i 
cíle, kterých je třeba dosáhnout. 
 
OBRANA STÁTU  
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky  
- viz dále - kap. III. textové části odůvodnění změny – Splnění požadavků zadání odst. 43. 
 
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  
- viz dále - kap. III. textové části odůvodnění změny – Splnění požadavků zadání odst. 41. 
 
 
Změnou řešenou problematikou nejsou dotčeny níže uvedené zvláštní právní předpisy - 
zákony č.: 100/2001 Sb., 44/88 Sb.,166/1999 Sb.,18/1997 Sb.,139/2002 Sb. 
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III.  Splnění požadavků zadání 
 
A.1. Splnění požadavků na urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury  a koncepci 
uspořádání krajiny s upřesněním požadavků vyplývajících z PUR ve znění Aktuializace č. 1 
 - viz výše II.2 Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR (dále jen PÚR), 
ve znění její Aktualizace č. 1 schválené dne 15.4.2015 usnesením vlády č. 276, kde je popsáno 
splnění požadavků zadání – body 1. až 13. 
 
A.2. Splnění požadavků na urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury  a koncepci 
uspořádání krajiny s upřesněním požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace 
vydané krajem - nebyly požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem, 
protože neexistuje takováto platná dokumentace. 
 
A.3. Splnění požadavků na urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury  a koncepci 
uspořádání krajiny s upřesněním požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů a z 
doplňujících průzkumů a rozborů 
 
Z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací 
dokumentaci: 
14. Jsou respektovány zejména tyto limity: 

- kostel  Nesvětější trojice – není možnost ovlivnění 
- sochu sv.Floriána– není možnost ovlivnění 
- urbanistická hodnota – historické jádro obce – není možnost ovlivnění, lokality změny jsou 

mimo jádro 
- z hlediska dominantního postavení respektovat kostel – nejsou možné dominanty v plochách 

změny 
- registrovaná VKP a VKP údolní niva Šatavy – není do nich zasahováno 
- lesy vč. pásma 50m od lesa – do 50m od lesa zasahuje plocha Zm13 ve var. 2, avšak jedná se o 

dopravní infrastrukturu, která není v kolizi s touto polohou  
- vodní tok Šatava – není do něj zasahováno 
- technická infrastruktura vč. jejích ochranných a bezpečnostních pásem – je respektována bez 

vyvolání úprav 
- dopravní infrastrutura vč. jejích ochranných pásem – je respektována bez vyvolání úprav 
- platná pásma hygienické ochrany – jsou respektována, do PHO jsou umístěny pouze plochy, 

jejich využití není ve střetu s nimi (plochy pro výrobu, plochy dopravní infrastruktury silniční)  
 

15. jsou zohledněny jevy v území: 
- území s archeologickými nálezy, návrhové zápl. území Šatavy, cílové charkteristiky krajiny 

navržené územní studií Jihomoravského kraje, zranitelné oblasti dle vod znečištěných nebo 
ohrožených dusičnany, oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, ochranné pásmo radaru, stávající 
síť cyklostezek a cyklotras, viniční tratě  

- půdy I. a II. třídy ochrany se v území vyskytují výhradně, je proto minimalizován zásah do 
těchto kvalitních půd tím, že plocha Zm13  pro dopravní infrastrukturu využívá trasování 
stávajících účelových  komunikací a zastavěného území, jedná se plochy ve veřejném zájmu, 
plocha Zm12 pro výrobu je svou polohou invariantní, protože je přímo vázána na stávající 
sousední areál, je vymezena v ploše nezbytně nutné pro provozování zamýšleného záměru 
 

 
Jsou reflektovány problémy k řešení z ÚAP ORP : 
řešení je navrženo tak, aby nekolidovalo s : 

·  retencí vody v krajině - systém odvádění přívalových vod – nad ZÚ směrem od Němčiček  
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· vymezením koridoru pro zdvojení vedení 400kV  - koridor pro zdvojení vedení 400kW je 
respektován, v ploše Zm13 – var.2 – dochází ke křížení plochy určené pro komunikaci 
s uvedenou trasou vedení, Zm13 – var.1 je pak zcela mimo koridor pro zdvojení vedení 
400kV, stejně jako Zm12 

 
K rozboru udržitelného rozvoje  území ORP se vztahuje: 
16. jsou vytvořeny územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí: 

- plochy napojitelné na všechny druhy technické infrastruktury (ano, plocha Zm12 je napojitelná 
prostřednictvím přilehlých ploch ZÚ) 

- podpora obnovy krajinných struktur (plochy změny nejsou v kolizi s původními krajinnými 
strukturami – zejm. vodním tokem Šatavy) 

- zalesňování méně využitelných zemědělských půd (nevyskytují se) 
17. jsou vytvořeny územní podmínky pro řešení slabých stránek a hrozeb 

- systém odvodu přívalových vod (je řešitelný bezkolizně vzhledem k lokalitám změny) 
- nízká lesnatost území a vysoký podíl orné půdy (je přípustná zeleň včetně krajinné jako součást 

ploch dopravní infrastruktury silniční) 
- významné hlukové a imisní zatížení obytných území z frekventovaných komunikací 

(vybudováním samostatného přístupu k plochám obsahujícím výrobu prostřednictvím Zm13 se 
očekává podstatné snížení) 

- vysoká prašnost v území (vybudováním samostatného přístupu k plochám obsahujícím výrobu 
prostřednictvím Zm13 se očekává podstatné snížení) 

- větrná eroze (zeleň jako součást ploch dopravní infrastruktury silniční má potenciál omezit 
větrnou erozi) 

 
Problémy vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů jsou řešeny: 
18. stávající stabilizované plochy  - vzájemné souvislosti a polohy :  plocha  Zm12 je vymezena tak, 

aby byla v přímé návaznosti na plochy výroby zemědělské v areálu Agrokrůt, naopak co nejdále 
obytné zástavby obce, zcela mimo centrální oblast obce, plochy Zm13 je řešena tak, aby co 
nejlépe ochránila centrum obce a zástavbu pro bydlení vymezením plochy pro trasování 
dopravní obsluhy ploch pro výrobu, napojení na stávající silnice je řešeno mimo zastavěné 
území  

19. plochy změn budou posouzeny ve vzájemných vztazích, aby byly eliminovány budoucí střety 
vyplývající z rozdílného funkčního využití – jsou vymezeny polohově tak, aby ke střetu nedošlo 
– zejména bydlení a výroby  

20. plochy výroby z hlediska jejich možného vlivu na plochy bydlení – viz výše b.18 
21. je zachován charakter historické kulturní krajiny omezením výškové hladiny zástavby plochy 

Zm12 
22. jsou zachovány urbanistické a civilizační hodnoty v území návrhem plošné a prostorové 

regulace 
23. minimální dotčení krajiny je zajištěno návrhem plošné a prostorové regulace  
24. není přípustné vytvářet  dominanty narušující krajinu nebo prostředí kulturních památek – 

kostel a socha sv,Floriána 
25. jsou zohledněna vydaná územní rozhodnutí  
26. nejsou vymezeny plochy pro skládkování odpadů  
27. není v plochých změny umožněno odstraňování nebezpečných odpadů 

 
Problémy k řešení vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů týkající se dopravy 
28. dopravní napojení zastavitelných ploch (Zm12)  je řešeno prostřednictvím Zm13,takže je 

prokázáno, že je možné je dopravně napojit a je možné plochy využít pro navrhovaný způsob 
využití 
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29. využitím a dopravním napojením lokality Zm12 prostřednictvím Zm13 nebudou ovlivněny 
funkce okolních ploch a nebude zhoršena kvalita okolního prostředí – zejména bydlení, a to 
proto, že Zm13 je napojena na komunikační silniční síť mimo zastavěné území 

30. při napojení na komunikace III. třídy je minimalizován počet přímých napojení (Zm13 je 
napojena na III/39520  T křížovatkou v místě poblíž původního sjezdu areálu Agrokrůt (var.1) 
nebo průsečnou křižovatkou (var.2), na III/39513 obě varianty v místě stávajícího sjezdu 
z účelové komunikace 

31. návrh připojování ploch změny na silnice III. třídy je řešen v souladu se zákonem a vyhláškou č. 
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon, a normami ČSN 736101, ČSN 736102 a ČSN 736110 a 
to v podrobnosti ÚP, kterou povoluje stavební zákon a to na žádost dotčeného orgánu z hlediska 
řešení silnic II.a III. třídy – je v souladu 

32. návrh dopravního napojení je řešen ve dvou variantách i z důvodu možnosti vyhlášení aktivní 
zóny Šatavy, vhodnost řešení bude ve vztahu k tomuto řešena po společném jednání  

Problémy k řešení vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů týkající se technické 
infrastruktury 
33. podmínky pro změny v území v plochách změn – jsou stanoveny tak, aby byla možná likvidace 

odpadních vod  
34. je voleno takové řešení návrhu, aby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů v území 

(odvádění dešťových vod bude řešeno v souladu s platnou legislativou, především vsakováním 
v území vzniku) 

35.  podmínky pro změny v území v plochách změn – zastavitelných plochách jsou stanoveny tak, 
aby bylo možné zásobení ploch vodou 

 
Problémy k řešení vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů týkající se veřejných prostranství 
36. byla prověřena změnu  z hlediska potřeby těchto ploch – zejména komunikací, plochy určené 

pro komuniace však byly vymezeny s ohledem na jejich funkci jako plochy dopravní 
infrastruktury silniční 

 
A.4. Splnění požadavků na urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury  a koncepci 
uspořádání krajiny s upřesněním požadavků  obce nebo z projednání s dotčenými orgány a 
veřejností  
Zpráva o uplatňování ÚPO nebyla zpracována, problémy byly řešeny probíhajícími změnami ÚPO 
Žádná ze sousedních obcí neuplatnila podnět k zadání dle § 47 odst. (2) SZ. 
 
Splnění požadavků obce 
37. požadavek prověřit možnost změny funkčního využití území za bioplynovou stanicí směrem na 

západ – zvětšit plochu výroby pro bioplynovou stanici - zejména  umístění silážních žlabů byl 
splněn vymezením plochy Zm12 s příslušnými podmínkami využití  

38. je zachován odstup ploch změny od p.č. 2542( vlastnictví obce) – minimální požadavek  4m – je 
splněn – vzdálenost činí cca 12m (daná potřebnou šíří pro komunikaci v Zm13 ve var.2) 

39. byla prověřena možnost dopravního napojení zadní části areálu Agrokrůt tak, aby nebyly 
nárůstem dopravy v areálu dotčeny plochy bydlení při komunikacích III.třídy např. při umístění  
takového způsobu využití, který by vyvolal nárůst dopravy z důvodu zajišťování zásobování 
materiálem a odvozem výrobků a mohla být tak snížena kvalita okolního prostředí, a proto byla 
vymezena pro dopravní obsluhu plocha Zm13 ve dvou možných variantách, kde je eliminován 
vliv na zástavbu napojením plochy pro komunikaci mimo zastavěné území. (var.1 blíže k ZÚ, 
var. 2 dále) 
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Splnění požadavků vyplývající ze zvláštních právních předpisů 
40. zpřesnění  ÚSES či cestní sítě vyplývající z KPÚ je zohledněno při vymezení ploch změny a 

stanovení podmínek pro ně na základě vyjádření dotčeného orgánu z hlediska pozemkových 
úprav, bude umožněna obsluha pozemků prostřednictvím dopravních staveb v ploše Zm13 

41. z hlediska civilní ochrany a požární ochrany na základě požadavků dotčeného orgánu: 
a) jsou respektovány podmínky požární a civilní ochrany zejména co do možnosti umístění 

přístupových komunikací a nástupních ploch (vymezení Zm13) 
b) je zapracován požadavek ustanovení bodu g) § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a 

provádění úkolů ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška č. 380/2002 Sb.,“): „vymezení ploch 
pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení 
škodlivých účinků, vzniklých při mimořádné události. Jedná se především o řešení obslužných 
komunikací v nově vznikajících plochách tak, aby byl umožněn příjezd zasahujících jednotek – 
splněno vymezení dostatečné dimenze ploch Zm13 (šíře min. 20m) 

c) je zapracován požadavek umožnění zajištění požadavků ustanovení § 29 odst. 1 písmeno k) 
zákona č. 133/1985 Sb., – „zdroje vody pro hašení požárů“ pro plochu změny popř. navrhnout 
opatření přiměřená podrobnosti ÚP – vymezením podmínek napojení plochy na veřejný 
vodovod 

42. jsou respektovány podmínky ochrany zdravých životních podmínek zejména z hlediska hluku a 
vibrací vymezením napojení dopravní obsluhy ze Zm13 na stávající komunikace mimo 
zastavěné území 

43. jsou respektovány podmínky obrany státu (vedení, zařízení, jejich ochranná pásma) a to: 
a) Článek  8a Obrana státu OZV obce Bratčice č.8/2000 byl upraven tak, že omezující podmínka 

„..... lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského letectva a obrany 
státu.“platí na celém k.ú. Bratčice, odůvodnění  omezující podmínky je doplněno jako nutné 
z hlediska situování celého k.ú. v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva 
obrany; tato skutečnost bude zohledněna i koordinačním výkresem, a to na základě požadavku 
dotčeníého orgány z hlediska obrany státu 

44. nebudou zhoršovány odtokové poměry v území  v souladu s vodním zákonem, odvodnění 
dešťových vod bude v souladu s legislativou řešeno především na pozemku stavby (včetně 
dopravních staveb) 

45. jsou respektovány tyto požadavky orgánu ochrany ZPF: 
a) je postupováno v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 

znění pozdějších předpisů 
b) je navrženo a zdůvodněno takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných 

obecných zájmů nejvýhodnější – viz kap.VII 
c) obsah vyhodnocení bude zpracován dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb., a se zohledněním metodického 

doporučen Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP k 
„Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu“ 
uveřejněném ve Věstníku MŽP, částce 8-9 ze září 2011– viz kap.VII 

d) žádná z lokalit nepřesahuje výměrou 10ha (ani několik lokalit spolu souvisejících a tvořících jeden celek) 
e) v odůvodnění návrhu je jasně prokázána nemožnost využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeba vymezení 

nových zastavitelných ploch  - je jasně vymezená vazba na sousedící plochu pro zemědělskou výrobu a jsou 
vymezeny dvě varianty dopravní obsluhy - plochy Zm13. 

f) je  předpokládán záboru ZPF na půdách I.a II. tříd - ve vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond  je odůvodněn tento zábor  viz kap.VII a kap. V.;  

46. v koordinačním výkrese jsou zakresleny všechny limity, týkající se daného území tak, jak 
vyplývají z platné legislativy, či tak jak byly či budou s dohodnuté s dotčenými orgány, změnou 
není dotčena  trasa optického kabelu ve správě NET4GAS s.r.o., v komplexním zdůvodnění 
vymezené plochy je existencevedení uvedena ( na základěpřipomínky NET4GAS s.r.o.). 

47. jsou zohledněny v území všechny limity, týkající se daného území tak, jak vyplývají z platné 
legislativy, či tak, jak byly či budou s dohodnuté s dotčenými orgány 

48. plocha výroby není zvětšována směrem k obytné zástavbě, plocha pro obchvat areálu výroby je 
vymezena v dostatečné vzdálenosti od ploch bydlení zejména z důvodu předcházení problémům 



42 
 

obtěžování obyvatel hlukem, emisemi z dopravy, případně zápachem a to na základě požadavku 
orgánu ochrany ovzduší 

49. jsou respektovány požadavky vyplývající ze zpracované územní energetické koncepce v 
aktuálním znění v době zpracování územně plánovací dokumentace a to na základě požadavku 
dotčeného orgánu z hlediska energetiky 

50. je respektováno vymezení ploch a koridorů dle ustanovení energetického zákona,  je 
minimalizován  střet lokalit změny s vedením 400kV(na základě připomínky ČEPS a.s.) – a to 
zejména při řešení Zm13 ve var.1, kdy ke střetu nedochází 
 
 

B.  SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH 
REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT 
 
B.1. Nebyly  požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 
využití, které bude nutno prověřit s upřesněním požadavků vyplývajících z PUR 
B.2. Nebyly  požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 
využití, které bude nutno prověřit s upřesněním požadavků vyplývajících z územně plánovací 
dokumentace vydané krajem  
B.3. Nebyly požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 
využití, které bude nutno prověřit s upřesněním požadavků vyplývajících z územně analytických 
podkladů či doplňujících průzkumů a rozborů. 
B.4. Nebyly požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 
využití, které bude nutno prověřit s upřesněním požadavků  obce nebo z projednání s dotčenými 
orgány a veřejností  

 
C. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE 
MOŽNÉ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO, 
 
C.1. Nebyly požadavky na prověření vymezení VPS, VPO s upřesněním požadavků vyplývajících 
z PUR 

 
C.2. Nebyly požadavky na prověření vymezení VPS, VPO s upřesněním požadavků vyplývajících z 
územně plánovací dokumentace vydané krajem  
 
C.3. Splnění požadavků na prověření vymezení VPS, VPO s upřesněním požadavků vyplývajících z 
územně analytických podkladů  
51. nejsou vymezeny VPS, VPO či VP  tam, kde je výlučně na pozemku v majetku obce 
52. VPS, VPO na postup dle §170 jsou vymezeny pouze pro stavbu komunikace v ploše Zm13, 

která je veřejnou dopravní infrastrukturou, prochází řadou pozemků převážně soukromých 
 
C.4. Nebyly požadavky na prověření vymezení VPS, VPO s upřesněním požadavků  obce nebo z 
projednání s dotčenými orgány a veřejností  
 
D. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE 
KTERÝCH BUDE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM 
REGULAČNÍHO PLÁNU, ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM 
DOHODY O PARCELACI 
Nebylo požadováno. 
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D.3. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 
s upřesněním požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů a z doplňujích průzkumů a rozborů 
53. Nebylo vymezeno, neboť není pro řešené území účelné. 
 
E. SPLNĚNÍ PŘÍPADNÝCH POŽADAVKŮ NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ, 
Nebyly požadovány. 
 
F. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU 
A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A 
POČTU VYHOTOVENÍ 
Nebyly požadavky na uspořádání obsahu návrhu ÚP vyplývající z PUR, z územně plánovací dokumetace vydané 
krajem a také není takovéto prověření požadováno obcí ani nevyplývá z územně analytických podkladů. 
Vzhledem k platné legislativě a také k judikatuře a metodice směřující k přehlednosti a odůvodněnosti návrhu bylo 
splněno: 
Obsah ÚP : 

· je aktualizováno zastavěné území a zapracována přechodná ustanovení bod 4 zákona č. 350/2012 
- výkres č. 3,4, textová část A. 

· zpracováním změny byl dodržen charakter platné ÚPD a to jak v grafické tak textové části (OZV) – legenda 
jevů, obsah jednotlivých výkresů atd. 

· textová část výroku je zpracována  v návaznosti na závaznou část stávajícího ÚPO (vyhlášku, kterou byly 
vymezovány závazné části územního plánu) – viz část B. 

· z grafické části je být jednoznačně patrné, co se změnou mění – zejména výkresy 3,4 
· příloha č. 7 k vyhl. 500/2006 Sb. se nepoužila 
· pro textovou část bude je základem poslední právní stav závazné části ÚPO 
· grafická část je zpracována  tak, že obsahová struktura nebude změnou narušena 
· výkresy pro výrok jsou zpracovány na podkladu aktuální katastrální mapy k datu vydání - graficky na 

samostatném výkresu jen to, co se mění 
· mapovým podkladem výrokové části změny je čistý mapový list  
· jsou zpracovány jen ty výkresy, u nichž změna bude vyžadovat zásah do těchto výkresů, bude –li se jednat jen 

např.o uliční řady nebo o komunikace jako součást plochy, zpracovávány nebudou; bude–li se jednat jen o 
místní vedení či komunikaci, zpracovávány budou pouze v případě, že  budou veřejně prospěšnými stavbami, 
dtto výkres VPS 

· výše uvedené výkresy s plochami změny budou obsahují - zastavěné území, zastavitelné plochy,  urb. 
koncepci, koncepci uspořádání krajiny, koncepci veřejné infrastruktury, plochy pro VPS (ostatní dle b. zadání 
nebylo vymezeno)  

· do výkresů jsou zapracovány pouze jevy zobrazitelné v měřítku ÚP 
· ve textové části změny nejsou zapracovány podmínky pro následné činnosti a řízení, které vyplývají z platné 

legislativy a správních rozhodnutí a to jak v textové tak v grafické části 
 

Obsah odůvodnění ÚP: 
· odůvodnění zpracované projektantem obsahuje textovou část zpracovanou dle přílohy č.7 část II vyhlášky č. 

500/2006 Sb a  bude obsahovat bod „Textová část územního plánu s vyznačením změn“,zařazený jako první 
včetně přechodných ustanovení bod 4 zákona č. 350/2012 

· komplexní zdůvodnění přijatého řešení obsahuje odůvodnění vymezení jednotlivých ploch, důvody výroku, 
podklady pro jeho vymezení, úvahy, kterými se zpracovatel řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních 
předpisů 

· údaje o splnění zadání odůvodňuje průmět zadání do návrhu včetně toho, jak byly zapracovány jednotlivé 
požadavky dotčených orgánů a jak byly vyřešeny střety 

· odůvodnění zpracované pořizovatelem bude do textu opatření obecné povahy, jímž bude změna vydána, 
dodáno po veřejném projednání 

· s grafickou část obahuje: 
- koordinační výkres – s využitím původního koordinačního výkresu jsou zakresleny měněné části, 

v koordinačním výkrese jsou zaznamenány všecky změny dřívější, pokud navazují nebo nějak souvisejí se 
změnou 

- výkres záborů - jsou vymezovány nové plochy vyžadující zábory, v rozsahu měněných ploch 
výkres širších vztahů – není zpracován, protože nenívliv měněných částí na sousední území  
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H. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO 
PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
Nebyly stanoveny. 
z těchto důvodů: 
- budou rozšiřovány plochy pro výrobu mimo zastavěné území, ale pouze v omezeném  rozsahu a 

v přímé návaznosti na stávající výrobu – bioplynovou stanici 
- plochy dopravy pro další obslužnou komunikaci pro výrobní plochy (Areál AgroKrůt) ovlivní 

kladně prostředí obce, vymístěním dopravy mimo plochy bydlení a zastavěné území se vytvoří 
podmínky pro minimalizaci zvýšení prašnosti, hluku a exhalací 

- stávajícím ÚPO vymezené zastavitelné dosud nevyužité plochy výroby by měly být ponechány, 
protože je vysoký předpoklad, že plocha vymezená změnou bude ihned využita, protože se 
jedná o změnu na návrh) nikoliv z podnětu 

- vymezení ploch je nutné právě v navrhovaném území přímo navyzujícím na bioplynovou 
stanici, protože se jedná o rozšíření této výroby – nelze proto využít plochy v návaznosti na 
komuikaci III/39520, protože na tuto výrobu přímo nenavazují 

- nebude vymezována možnost využití plochy pro skládkování odpadů  
- nebude umožněn stanovením podmínek způsob využití k odstraňování nebezpečných odpadů  
- koncepce by neměla mít vliv ani na životní prostředí ani na udržitelný rozvoj z hlediska 

vyhodnocení NATURA, protože v blízkosti lokality se nenachází žádné lokality NATURA  
Z výše uvedeného lze usuzovat, že budoucí návrh změnyÚP nemá svým rozsahem potenciál vyvolat 
výrazné změny v životním prostředí a tím pádem mít negativní vliv na udržitelný rozvoj území 
oproti stávající koncepci územního plánu obce Bratčice. 
Jelikož orgán ochrany životního prostředí neuplatil k návrhu zadání ve svém stanovisku požadavek 
na vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí a orgán ochrany přírody a krajiny 
vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí  oblast,  nebyl  vyhodnocován 
vliv změny na udržitelný rozvoj území. 
 
 
 
IV.  Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou v řešeny ZÚR (zásadách 
 územního rozvoje)  
 
Vymezené plochy změny č.VII ÚPM Židlochovice obsahují záležitosti nadmístního významu: 
- Plocha Z1/VII je plochou občanského vybavení - školství, má nadmístní význam , neboť základní 
školství v Židlochovicích kapacitně pokrývá i potřebu sousedních obcí. 
-  Plocha Z2/VII je plochou dopravní infrastruktury pro umístění přestupního uzlu hromadné 
dopravy - železniční a autobusové dopravy, má vliv na dopravní obsluhu širšího okolí a dosah 
pracovních příležitostí v rámci regionu i v krajském městě. 
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V.  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení  
 
Odůvodnění části "A": 
Byly upraveny části obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního plánu obce Bratčice 
na základě přechodných ustanovení zákona č. 350/2012 Sb. článek II Přechodná ustanovení bod 4., 
a tedy části územně plánovací dokumentace, které podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemohou být její součástí a musí být z této dokumentace 
vypuštěny – jedná se především o podrobnosti dle §43 odst.3 stavebního zákona, kdy územní plán 
nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním 
rozhodnutím. 
 
Odůvodnění části "B": 
Kapitola zahrnuje komplexní zdůvodnění navrhovaného řešení ploch změny III v souladu s platnou 
legislativou.  
Změna č. III vymezuje dvě dílčí plochy jihozápadně od zastavěného území centrální části obce 
– plochu Zm12 invariantně a plochu Zm13, která bude ve fázi společného jednání projednávána ve 
dvou variantách a prověřena z různých hledisek výhodnost varianty výsledné. 
 
Plocha Zm12 
je vymezena ve vazbě na stávající plochu pro zemědělskou výrobu, obsahující bioplynovou stanici.  
Plocha je určena pro výrobu: 
Využití plochy bylo prověřeno primárně pro zvětšení plochy výroby pro bioplynovou stanici - 
zejména  umístění silážních žlabů. Plochu bylo tedy nezbytné vymezit západním směrem od 
stávajícího areálu Agrokrůt v přímé vazbě na tento areál. Prostřednictvím uvedeného areálu je 
plocha napojitelná na technickou infrastrukturu. Plocha je situována západně od areálu, zatímco 
zástavba obce včetně bydlení je orientována východně – vymezení plochy je tedy takové, aby 
předcházelo střetům – zejména co se týče vlivu prašnosti, hluku a jiných negativních vlivů na 
zástavbu obce. Dopravní obsluha plochy přes stávající areál je vzhledem k předpokládané 
specifičnosti využití nevhodná – stávající komunikace obsluhující areál je zaústěna do III/39520 
naproti stávající obytné zástavbě. Dopravní obsluha přijíždějící z III/39513 (ve směru od Brna – 
Syrovic a od Mělčan) využívá průjezdu centrální částí obce, což je i v současnosti nevyhovující 
stav. Je proto využití plochy podmíněno napojením přes vymezenou plochu Zm13 pro dopravní 
infrastrukturu silniční.  
 
V souladu s požadavkem zadání je zachován odstup ploch změny od p.č. 2542( vlastnictví obce) – 
minimální požadavek  4m – je splněn – vzdálenost činí cca 12m (daná potřebnou šíří pro 
komunikaci v Zm13 ve var.2) 
 
Podmínky využití plochy jsou v souladu s podmínkami dle platného ÚPO pro Plochy pro výrobu, 
protože tyto obsahují jako přípustné využití: „zpracovatelské provozy zemědělských podniků nebo jiné 
podnikatelské aktivity, jejichž provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí obce a jejich případná 
ochranná pásma nezasáhnou stávající zástavbu“, což je využití předpokládané v dané ploše. 
 
Z důvodu potenciálního ohrožení krajinného prostředí, čistoty ovzduší a vod není přípustné v ploše změny 
Zm12  skládkování odpadů ani odstraňování nebezpečných odpadů – toto využití nebylo předmětem 
zadání 
 
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu byly stanoveny tak, že : 
- nebudou vytvářeny dominanty – protože by to bylo v rozporu s ochranou památek , ochranou krajinného 
rázu, proto také objekty nepřevýší výškovou úroveň 7m od terénu, což současně koresponduje i spodmínkou, 
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že zástavba v ploše Zm12 nepřevýší zástavbu přilehlých ploch pro zemědělskou výrobu – zůstane tedy 
pohledově skryta za stávajícím areálem 
. je požadováno před jakýmikoliv zásahy do terénu provést podrobný hydrologický a hydrogeologický 
průzkum včetně návrhu opatření pro zamezení případných úniků kontaminovaných vod z důvodu prověření 
podloží kvůli specifickému využití plochy (silážní žlaby), s tím souvisí i podmínka zřízení a provozování 
systému monitorování především podzemních vod 
Případná výstavba především větrných elektráren, výškových staveb, rozhleden, průmyslových hal, 
venkovního vedení vvn a vn, retranslačních stanic a základnových stanic mobilních operátorů na daném 
území musí být nutně předem projednána s MO , protože je to nutné z hlediska situování celého k.ú. v 
ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany  
 
Napojení na technickou infrastrukturu bude  řešeno  ze stávajících sítí z důvodu vazby na stávající areál 
Agrokrůt. 
Z důvodu specfického využití bude zajištěna likvidace odpadních vod z pozemků plochy změny dle druhů 
produkovaných odpadů  
Z důvodu napojení na stávající vodovod  přes stávající plochy pro zemědělskou výrobu budou 
respektovány kapacitní a tlakové poměry lokality při zásobení ploch vodou, současně z důvodu 
požadavků požární ochrany bude zajištěna dostatečná kapacita vody pro hašení případného požáru 
 
Plocha je vymezena ve veřejném zájmu obce – v rámci třetí úplné aktualizace ÚAP ORP 
Židlochovice byla  při Vyhodnocení územních podmínek obcí dle jednotlivých pilířů trvale 
udržitelného rozvoje zjištěna nedostatečnost hospodářského pilíře, přičemž plocha Zm12 je 
vymezena jako zlepšení tohoto stavu 
 
 
Plocha Zm13 
je vymezena ve vazbě na plochu Zm12 – je podmínkou obslužnosti této plochy. Současně je 
vymezena jako plocha pro možné řešení stávajících problému dopravní obsluhy ploch výroby 
v jihozápadní části obce. 
Plocha je určena pro dopravní infrastrukturu silniční: 
Je polohově vymezena ve dvou variantách tak, aby dopravní obsluhu ploch pro výrobu a 
zemědělskou výrobu umožnila mimo zastavěné území obce, zejména mimo stávající bydlení, tak 
aby byla kapacitně dostačující i v budoucnosti.  
 Je přednostně vymezena v trasách účelových komunikací tak, aby představovala co nejmenší zásah 
do struktury krajiny, šířkové parametry ploch umožňují současně zachování komunikací účelových 
(pro obsluhu zem. půdy, cyklostezky, pěší stezky) v rámci vymezených ploch a nesnižují tak 
prostupnost krajiny. 
 
Variantně je v návrhovém řešení změny ÚPO pro společné jednání řešena proto, aby bylo možno 
porovnat zásah do území a vyhodnotit vhodnější z variant na základě kladů a záporů, které 
vyvolávají. 
 
Obě varianty jsou na silnici III/39513 napojeny kolmým napojením v místě stávající křižovatky 
s účelovou komunikací a severní úsek obou tras až k ploše Zm12 je shodný, neboť se jedná o přímé 
napojení od plochy Zm12 po silnici, zaústěné mimo zastavěné území, v trase účelové komunikace, 
je tedy invariantní. 
 
Varianty se liší: 
Varianta 1: 
plocha Zm13 je vymezena dále při severovýchodním okraji plochy Zm12 a podél areálu stávajících 
ploch zemědělské výroby, zčásti přes tyto plochy přes zastavěné území  a zastavitelné plochy pro 
výrobu (vymezené platným ÚPO), přes stávající komunikaci obsluhující plochy zemědělské výroby 



47 
 

až k silnici III/ III/39520, do které je napojena jihozápadně od zastavěného území (již mimo 
zastavěné území) 
 
Varianta 2: 
plocha Zm13 je vymezena dále podél severozápadního okraje plochy Zm12 , posléze se stáčí 
jihozápadně až jihovýchodně ve směru souhlasném s vodním tokem a napojuje se na silnici III/ 
III/39520 v křižovatce s III/39528 –vytváří pak průsečnou křižovatku.   
 
Srovnání variant  
(+ výhoda varianty, - nevýhoda varianty)    
     
 Varianta 1 Varianta 2 
Délka trasy komunikace + - 
Ekonomičnost  + - 
Využití stávajících ploch 
zastavěného území  

+ - 

Blízkost obytné zástavbě 
obce 
(negativní ovlivnění) 

- + 

Zábor půd ZPF celková 
velikost 

+ - 

Zábor PUPFL - + 
Zábor půd ZPF tř. ochrany I. - - 
Křížení sítí nadřazené 
infrastruktury 

+ - 

Zásah do volné krajiny 
(větší riziko fragmentace) 

+ - 

Poloha při Šatavě (riziko 
záplav) 

+ - 

Střet s prvky ÚSES + + 
Využití stávajících 
komunikací 

+ + 

 
Dle výše uvedeného se jeví jako výhodnější varianta první, trasovaná blíže k obci. 
 
Vzhledem, že v obou variantách je uvažováno využití plochy pro dopravní infrastrukturu 
budovanou ve veřejném zájmu a tato se nenachází pouze na pozemcích ve vlastnictví obce, jsou 
stavby dopravní infrastruktury v ploše vymezeny jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit. 
 
 
Odůvodnění části "C": 
Součástí změny č. III je vymezení zastavěného území v souladu s aktuálním stavem území, Toto 
bylo vymezeno proto, protože to vyžaduje platná legislativa - § 58 odst. (3). 
Jeho vymezení se promítá do všech výkresů, protože výkresy ÚPO Bratčice zahrnovaly vymezení 
zastavěného území. 
 
 
VI.  Udržitelný rozvoj území  
Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území nebylo zadáním požadováno.  
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VII.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
 půdní fond  
 
. 
Zábor zemědělského půdního fondu ploch změny č. III - plochy zastavitelné:  

označení 
lokality 
změny 

navržené využití  výměra 
(ha) 

tř. 
ochr. 
půd 

BPEJ Druh Poloha 
vzhlede
m k 
zastav. 
území 

Zm12 plocha pro výrobu 2,47 
0,79 
celk.  
3,26ha 

I 
II 

0.01.00 
0.08.10 

orná 
půda 

vně 

 
 
Varianta 1: 
Zábor zemědělského půdního fondu ploch změny č. III - plochy změn v krajině:  

označení 
lokality 
změny 

navržené využití  výměra 
(ha) 

tř. 
ochr. 
půd 

BPEJ Druh Poloha 
vzhlede
m k 
zastav. 
území 

Zm13 plocha dopravní 
infrastruktury silniční 

1,63 
0,07 
celk.  
1,70ha 

I 
II 

0.01.00 
0.08.10 

orná 
půda 

uvnitř 
(0,35ha) 
 i vně 
(1,35ha) 

Zábor půdy z pozemků určených k plnění funkce lesa - plochy změn v krajině: 
označení 
lokality 
změny 

navržené využití  výměra 
(ha) 

Druh Poloha 
vzhlede
m k 
zastav. 
území 

Zm13 plocha dopravní 
infrastruktury silniční 

0,18ha PUPFL uvnitř 

 
 
Varianta 2: 
Zábor zemědělského půdního fondu ploch změny č. III - plochy změn v krajině:  

označení 
lokality 
změny 

navržené využití  výměra 
(ha) 

tř. 
ochr. 
půd 

BPEJ Druh Poloha 
vzhlede
m k 
zastav. 
území 

Zm13 plocha dopravní 
infrastruktury silniční 

1,63 
0,34 
0,15 
celk. 
2,12ha 

I 
I 
II 

0.01.00 
0.56.00 
0.08.10 

orná 
půda 

vně 
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Zábor půdy z pozemků určených k plnění funkce lesa plochy změny č. III  - var.2 -nevyžadují 
 
 
Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 
Na dotčené zemědělské pozemky nejsou vynakládány dlouhodobé investice. 
 
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a jejich předpokládaném porušení 
Na zemědělské půdě určené k rozvojovým účelům se nenacházejí objekty a stavby zemědělské 
prvovýroby, ani zemědělské usedlosti, tudíž  při realizaci rozvojových cílů územního plánu nemůže 
dojít k jejich porušení. 
 
Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a hranic katastrálních území 
Pozemky změny č.III ÚP Bratčice se nacházejí v k.ú. Bratčice. 
 
Zdůvodnění výhodnosti navrhovaného řešení 
Navrhované řešení se jeví jako výhodné, protože :  
- navržené plocha Zm12 je vymezena v těsném sousedství zastavěného území, je budována ve 
veřejném zájmu (podpora zaměstnanosti - hospodářský pilíř byl v RURÚ obce vyhodnocen 
záporně), je ve vazbě na areál zemědělské výroby, se kterým má být  provozně spojena  
- plocha změny byla lokalizována a vymezena na základě konkrétního záměru 
Z výše uvedených důvodů se jeví navrhované řešení jako invariantní a jednoznačné. 
- navržená plocha Zm13 je vymezena pro obsluhu Zm12 a rovněž pro obsluhu okolních výrobních 
aktivit bez nutnost průjezdu obcí (zlepšení podmínek ochrany zdraví v obci) – jedná se o dopravní 
infrastrukturu obce budovanou ve veřejném zájmu, je navržena ve stupni ÚPD pro společné jednání  
ve dvou variantách – srovnání viz komplexní odůvodnění v kap.V.  
 
Znázornění průběhu hranic 
Hranice zastavěného území jsou zdokumentovány ve stávajícím územním plánu . 
Plochy jsou vymezeny dle využití území - návrhových ploch na ZPF. Hranice pozemkové držby 
jsou zakresleny v mapě KN. Účelové komunikace se na uvedených parcelách  nacházejí – 
využívány jsou pro trasování ploch dopravní infrastruktury silniční – lokálního významu - pro 
obsluhu výroby, obsluha zemědělských pozemků je nadále možná.   
 
 
VIII.  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a zastavitelných ploch  
 
Vymezené plochy pro výrobu  a plochy pro dopravní infrastrukturu silniční umožňují rozvoj 
výrobních aktivit v obci a jejich dopravní obsluhu tak, aby nedocházeno k negativními ovlivnění  
ploch, obsahujících chráněné prostory, zejména pak bydlení. Plochy výroby navazují na stávající 
zemědělskou výrobu a mají na ni přímou provozní vazbu. Plochy dopravní infrastruktury jsou 
vymezeny ve dvou variantách tak, aby bylo možné posoudit výhodnější řešení.  
Jedná se tedy výlučně o plochy podporující  účelné využití zastavěného území a zastavitelných 
ploch: 
- plocha Zm12 umožní umístění bioplynové stanice ve vazbě na zemědělský areál  
- plocha Zm13 umožní umístění komunikační obsluhy výrobních ploch rozvojových i stávajících 
tak, aby bylo eliminováno negativní vliv na bydlení v obci. 
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IX.  Koordinace v řešeném území 
 
Při zpracování změny č.III byly zohledněny limity využití území (i další možné vlivy), které 
podmiňují, omezují a předurčují využití ploch změny: 
viz kapitola III. textové části odůvodnění - Splnění požadavků zadání, podkapitola A.3, body 14. a 
15. 
 
X. Část odůvodnění zpracovávaná pořizovatelem  
- doplněno v průběhu projednání 
 
 
XI. Nejdůležitější úpravy v ÚPD změny související s jejím projednáním  
- doplněno v průběhu projednání 
 
 
Grafická část změny č.III: 
Součástí odůvodnění změny č. III ÚPO Bratčice jsou tyto výkresy : 
 
Rozvojové plochy – ZPF – výkres č. 11    měř. 1:2000 
Koordinační výkres - výkres č.12      měř. 1:5000   
 
 
Poučení 
 
Proti změně č.III územního plánu obce Bratčice vydané formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek ( § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád). 
 
Jan Buršík 
Starosta obce 
 
 
 
Místostarosta obce 
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