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Městys Nosislav 
 
číslo jednací :..........……………   V Nosislavi dne:……………………… 
 
 
 
 
Zastupitelstvo městyse Nosislav příslušné podle § 6 odst. 5) písmena c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavebního zákona) za použití 
§ 43 odst. 4),§ 55a,55b, §55 odst. 2) a 6), § 54 odst. 2) stavebního zákona, dále § 171, § 173 a 
§ 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a § 13 a přílohy č. 7 k vyhlášce č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti v platném znění 
 

vydává  
změnu č. 1 územního plánu Nosislav 

 
 

 
vydaného zastupitelstvem městyse Nosislav dne 29.8.2011 usnesením č.6, b.5, účinného 
od 14.9.2011 a změněného změnou č.2, účinnou od 17.7.2021. Změna č. 1 ÚP obsahuje textovou i 
grafickou část. 
 
Poznámka: 
Text, který se změnou doplňuje, je uveden kurzívou, tučně.  
Text, který se změnou ruší, je uveden přeškrtnutým písmem. 
Původní úseky textu jsou citovány v uvozovkách. 
 
 

I.A) Změna č.1 ÚP mění textovou část ÚP takto: 
 
1. 
V oddíle (I.) v kapitole I.1, Vymezení zastavěného území se v 1. větě ruší text: 
10 zastavěných  a nahrazuje se textem: zastavěné  
v téže větě dále se ruší text která odpovídají a nahrazuje se textem: které odpovídá a dále v téže 
větě se ruší text: 22.3.2021 a před dvojtečkou s se doplňuje text: 
30.6.2022. 
 
2. 
V oddíle (I.) v kapitole I.2 se ruší první slovo textu nadpisu: Koncepce 
 a nahrazuje se slovy: Základní koncepce  
 
3. 
V oddíle (I.) v kapitole I.2, v podkapitole I.2.1 se ruší první slovo textu nadpisu: Koncepce 
 a nahrazuje se slovy: Hlavní zásady koncepce 
 
4. 
V oddíle (I.) v kapitole I.2, v podkapitole I.2.1 se v poslední větě prvního odstavce ruší číslovka  
32 a v závěru téže věty se ruší text: a 1 plochou územní rezervy. 
 
5. 
V oddíle (I.) v kapitole I.2, v podkapitole I.2.1 se v poslední větě druhého odstavce ruší číslovka  
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1 a v závěru téže věty se doplňuje text: a plochy přestaveb pro úpravu parametrů veřejných 
prostranství. 
 
6. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, se v nadpisu za slovy „Urbanistická koncepce,“ se doplňují slova textu 
nadpisu: včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, a ruší 
se text: vymezení 
 
7. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.1 se text nadpisu doplňuje slovy: urbanistická 
kompozice 
 
8. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.1 se v druhém odstavci v závorce ze textem: „Kotle - nad 
Nivkou“ ruší text Z3, dále text -9 a doplňuje se text:, Z8, Z9 
 
9. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.1, v závěru druhého odstavce se ruší text v poslední 
větě: a na východním okraji zastavěného území v souběhu se silnicí II/425 směrem na Boudky (Z20). 
Zastavitelná plocha bydlení Z1 je vymezena v lokalitě Za Mostem. 
 
10. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.1 se v třetím odstavci ruší text: před zemědělskou farmou 
(Z25) a 
 
11. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.1 se v čtvrtém odstavci ruší text: 34- 
 
12. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.1 se doplňuje jako poslední odstavec s textem: 
Územní plán vymezil plochu Z2 jako plochu s prvky regulačního plánu:  
V rozsahu plochy je stanovena stavební čára, hlavní stavby na pozemcích (rodinné domy) 
budou umístěny uličním průčelím na této čáře, která je stanovena ve vzdálenosti 18 až 20m 
od pozemku přilehlé komunikace, zajišťující obsluhu pozemků. Vedlejší nadzemní stavby 
(garáže, přístřešky apod.) nesmí být umísťovány před touto čárou směrem k veřejnému 
prostranství ulice. 
 
13. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.2, se v první větě ruší číslovka 32 a nahrazuje se 
číslovkou 38. 
Dále v téže větě se ruší text Z5-25 a doplňuje se text: Z6, Z8 – 24,.  
Dále v téže větě se ruší číslovka 36 a nahrazuje se číslovkou 48. 
 
14. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.2, se ve větě uvozené textem:  „Je vymezeno“ ruší 
číslovka 20 a nahrazuje se číslovkou 17. 
Dále v téže větě se ruší číslovka 2 a nahrazuje se číslovkou 3. 
Dále v téže větě se ruší číslovka 3 a nahrazuje se číslovkou 2. 
Dále v téže větě se ruší číslovka 6 a nahrazuje se číslovkou 5. 
Dále v téže větě se v závěru věty doplňuje text: 8 ploch veřejných prostranství a 2 plochy 
technické infrastruktury : 
 
15. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.2, se v druhém odstavci ruší text 1. odrážky: 
Z1 plocha bydlení (B) Za Mostem 
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16. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.2, se v druhém odstavci ruší část textu 3. odrážky: 
plocha bydlení (B) a nahrazuje textem: plocha smíšená obytná - pl. vinných sklepů (Sl) 
 
17. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.2, se v druhém odstavci ruší text 4. odrážky: 
Z5 plocha bydlení (B) mezi silnicí a ulicí Masarykova 
 
18. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.2, se v druhém odstavci ruší text 6. odrážky: 
Z7 plocha bydlení (B) u bývalé cihelny 
 
19. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.2, se v druhém odstavci ruší text 20. odrážky: 
Z20 plocha bydlení (B) na konci ulice Komenského (na Boudky) 
 
20. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.2, se v druhém odstavci ruší text 25. odrážky: 
Z25 plocha výroby a skladování (Vs) před farmou 
 
21. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.2, se v druhém odstavci ruší text 30. odrážky: 
Z34 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) na konci ulice Komenského (na Boudky) 
 
22. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.2, se doplňují v závěru 2. odstavce odrážky  s textem: 
Z37 plocha bydlení (B) za kapličkou 
Z38 plocha veřejných prostranství (Pv) za kapličkou 
Z39 plocha bydlení (B) nad Nivkou – doplnění (zadní část) 
Z40 plocha veřejných prostranství (Pv) mezi rozvojovou plochou Z10 a veřejným 
prostranstvím v ul. Horní Kroupné 
Z41 plocha veřejných prostranství (Pv) v pozemcích mezi rozvojovou plochou Z12b a 
veřejným prostranstvím v ul. Dolní Kroupné 
Z42 plocha veřejných prostranství (Pv) v pozemcích mezi rozvojovou plochou Z14 a 
veřejným prostranstvím v ul. Kroupné 
Z43 plocha veřejných prostranství (Pv) v pozemcích v ul. Dolní Kroupná, před pozemky 
p.č. 582/1 a 578/1. 
Z44 plocha veřejných prostranství (Pv) podél komunikace u katolického kostela na ul. 
Komenského 
Z45 plocha technické infrastruktury (Ti) v pozemcích vedle ekodvora 
Z46 plocha veřejných prostranství (Pv) pro rozšíření veřejného prostranství v ulici Pod 
Kopcem 
Z47 plocha technické infrastruktury (Ti) v pozemcích navazujících na  stávající areál ČOV 
Z48 plocha veřejných prostranství (Pv) v pozemcích v okolí ČOV směrem k boudeckému 
mostu 
 
23. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.2, se v části nadepsané „Pro změnu využití 
zastavitelných ploch jsou stanoveny následující podmínky :“ ruší část textu 1. odrážky: 
změna využití zastavitelných ploch zastavitelné plochy a text :a Z20 je podmíněna zpracováním 
územní studie, jejich,  dále v odrážce se ruší slovo též 
 
24. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.2, se v části nadepsané „Pro změnu využití 
zastavitelných ploch jsou stanoveny následující podmínky :“ doplňuje za 1. odrážku text 2 odrážek: 
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- hlavní stavby v ploše Z2 (stavby bydlení) musí být umístěny uličním průčelím v poloze 
stavební čáry 
- je požadován  prostorový a hmotový soulad všech staveb v ploše Z2 
 
25. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.2, se v části nadepsané „Pro změnu využití 
zastavitelných ploch jsou stanoveny následující podmínky :“ ruší část textu druhé odrážky: 
zastavitelných ploch  a nahrazuje textem: zastavitelné plochy 
Dále v téže odrážce se ruší text: , Z5 a Z20. 
 
26. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.2, se v části nadepsané „Pro změnu využití 
zastavitelných ploch jsou stanoveny následující podmínky :“ se za druhou odrážku doplňuje nová 
odrážka s textem:  
- v ploše Z3 nejsou přípustné stavby bydlení a ubytování (penziony, bytové domy apod.) 
 
27. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.2, se v části nadepsané „Pro změnu využití 
zastavitelných ploch jsou stanoveny následující podmínky :“ ruší část textu třetí odrážky: 
a Z20 a nahrazuje textem: a Z37 
Dále v téže odrážce se ruší text: , Z5 a Z20. 
 
28. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.2, se v části nadepsané „Pro změnu využití 
zastavitelných ploch jsou stanoveny následující podmínky :“ se za předposlední odrážku doplňují 
nové odrážky s textem:  
- V ploše Z37 je stanoven požadavek minimální velikosti stavebního pozemku 1000m2,  
- Podmínkou zástavby v ploše Z37 je vybudování dopravní a technické infrastruktury v 
ploše Z38. 
 
29. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.2, se v části nadepsané „Pro změnu využití 
zastavitelných ploch jsou stanoveny následující podmínky :“ se jako poslední doplňuje nová odrážka 
s textem:  
- Podmínkou změn v ploše Z8 a ploše Z9 je dohoda o parcelaci. 
 
30. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.3, se ruší text: 
Je vymezena 1 plocha přestavby na pozemku bývalé školky vedle kostela. 
a doplňuje se text:  
Jsou vymezeny 3 plochy přestavby, které jsou označeny P1-P3. 
P1 plocha bydlení (B) na pozemku bývalé školky vedle kostela 
P2 plocha veřejných prostranství (Pv) v ulici Nivka v prostoru křižovatky 
P3 plocha veřejných prostranství (Pv) na nároží u plochy Z8 plochy směrem do veřejného 
prostranství 
 
 
31. 
V oddíle (I.) v kapitole I.4, se název kapitoly Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro 
její umísťování doplňuje o text: 
, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro 
jejich využití, 
 
 
32. 
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V oddíle (I.) v kapitole I.4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, 
vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití, 
v podkapitole I.4.1 Koncepce dopravní infrastruktury, odstavci b) Koncepce místní dopravy 
se ruší odrážka s textem: 
- místní komunikace k zastavitelné ploše bydlení Z20 na konci ulice Komenského (souběžně se 

silnicí na Boudky), pro její umístěn je vymezena zastavitelná plocha (Dm) označená Z34 
 
33. 
V oddíle (I.) v kapitole I.4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, 
vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití, 
v podkapitole I.4.1 Koncepce dopravní infrastruktury, odstavci b) Koncepce místní dopravy 
se za první odstavec doplňuje text: 
Pro zkapacitnění a doplnění stávajících veřejných prostranství jsou vymezeny rozvojové 
plochy veřejných prostranství (Pv) ozn. Z38, Z40 až Z44, Z46, P2, P3 
 
34. 
V oddíle (I.) v kapitole I.4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, 
vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití, 
v podkapitole I.4.1 Koncepce dopravní infrastruktury, odstavci f) Koncepce pěší a cyklistické dopravy 
se v závěru odstavce doplňuje text: 
Je vymezena plocha veřejných prostranství (Pv) ozn. Z48 pro doplnění úseku cyklostezky v 
pozemcích v okolí ČOV směrem k boudeckému mostu. 
 
35. 
V oddíle (I.) v kapitole I.4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, 
vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití, 
v podkapitole I.4.2 Koncepce technické infrastruktury 
se v závěru odstavce doplňuje text: 
Pro rozvoj technické infrastruktury jsou vymezeny plochy Z45, Z47. 
 
 
36. 
V oddíle (I.) v kapitole I.4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, 
vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití, 
v podkapitole I.4.2 Koncepce technické infrastruktury, odstavci d) Koncepce zásobování pitnou 
vodou se ruší první věta: 
Nejsou navrženy změny v trasách vedení pitné vody. 
A v závěru odstavce se doplňuje text: 
Stanovení podmínek pro využití ploch a koridorů  
Je vymezen koridor technické infrastruktury pro vodovod: TV02  
Šíře koridoru min 100m. 
Koridor je určen pro umístění Vírského oblastního vodovodu, napojení skupinového 
vodovodu Vranovice  
Další stavby v tomto koridoru přípustné: stavby, které neztíží či neznemožní vybudování 
vodovodu. 
Po vybudování staveb veřejného prostranství budou části koridoru nevyužité pro uvedenou 
stavbu a stavby související využity pro zemědělské využití, zeleň a protipovodňová 
opatření. 
 
37. 
V oddíle (I.) v kapitole I.4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, 
vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití, 
v podkapitole I.4.4 Koncepce veřejných prostranství, se v závěru prvního odstavce doplňuje text: 
Pro doplnění a rozvoj stávajících veřejných prostranství jsou vymezeny rozvojové plochy 
veřejných prostranství (Pv) ozn. Z38, Z40 až Z44, Z46, P2, P3, rozvoj cyklistické dopravy je 
vymezen v ploše Z48. 
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Dále v téže podkapitole v první větě druhého odstavce se ručí číslovka 1. 
 
38. 
V oddíle (I.) v kapitole I.5 se ruší text názvu kapitoly: 
Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před 
povodněmi, rekreace, dobývání nerostů 
a doplňuje se text: 
Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch 
změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, včetně vymezení ploch a stanovení 
podmínek pro změny v jejich extem využití, územního systému ekologické stability, 
prostupnosti  krajiny, protierozních opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání 
ložisek nerostných surovin a podobně 
 
39. 
V oddíle (I.) v kapitole I.5, podkapitole I.5.1 se ruší text názvu kapitoly: 
Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití 
a doplňuje se text: 
Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch 
změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití 
 
 
40. 
V oddíle (I.) v kapitole I.5, podkapitole I.5.1 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s 
rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití se 
v druhém odstavci, v druhém řádku se ruší text: (Zk1-24) a nahrazuje se textem: (Zk1-25). 
 
41. 
V oddíle (I.) v kapitole I.5, podkapitole I.5.1 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s 
rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití se 
doplňuje text v závěru podkapitoly: 
Jsou vymezeny plochy pro realizaci protipovodňových opatření přírodě blízkých: POP02  
Jsou vymezeny plochy pro realizaci protipovodňových opatření technických: POT05  
 
42. 
V oddíle (I.) v kapitole I.5, podkapitole I.5.2 Územní systém ekologické stability (ÚSES) se v odstavci 
c) Vymezená zeleň krajinná k doplnění a založení ÚSES doplňuje poslední odrážka výčtu: 
- (Zk25) pro doplnění RBK 114 (089) /LBC 9 Holubí les 
 
43. 
V oddíle (I.) v kapitole I.5, podkapitole I.5.4 Protierozní opatření a ochrana území před povodněmi, 
odstavci b) Ochrana území před povodněmi, se v závěru odstavce doplňuje text: 
Jsou vymezeny plochy pro realizaci protipovodňových opatření přírodě blízkých: POP02  
Jsou vymezeny plochy pro realizaci protipovodňových opatření technických: POT05 
 
44. 
V oddíle (I.) v kapitole I.5, podkapitole I.5.5 Rekreace  
Se název podkapitoly doplňuje textem: 
a koncepce rekreačního využití krajiny 
 
45. 
V oddíle (I.) v kapitole I.6 se ruší text názvu kapitoly: 
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínek prostorového 
uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu 
a doplňuje se text: 
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Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího 
využití (hlavní využití) pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití 
(včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení 
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové 
regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro 
vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 
 
46. 
V oddíle (I.) v kapitole I.7, podkapitole I.5.1 se v prvním odstavci doplňuje jako poslední položka 
výčtu text: 
vps 14 stavba vodovodu TV02 
 
47. 
V oddíle (I.) v kapitole I.7, podkapitole I.5.1 se v druhém odstavci doplňuje jako poslední položka 
výčtu text: 
vps 13  protipovodňová opatření technická POT05 
 
48. 
V oddíle (I.) v kapitole I.7, podkapitole I.7.2 se ve výčtu v řádku uvozeném textem „vpo21 opatření 
(Zk21),“ doplňuje text: (Zk25) 
 
49. 
V oddíle (I.) v kapitole I.7, podkapitole I.7.2 se v závěru podkapitoly doplňuje text: 
Je vymezena plocha pro umístění veřejně prospěšného opatření vodohospodářského ke 
zvýšení retenčních schopností území, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám odejmout 
nebo omezit: 
vpo 25  protipovodňová opatření přírodě blízká POP02 
 
 
50. 
V oddíle (I.) v kapitole I.8, se název kapitoly Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně 
prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo doplňuje o text: 
, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků a názvu 
katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona 
 
 
51. 
V oddíle (I.) v kapitole I.8, se v tabulce ruší řádek s textem: 

vps 6 komunikace na ploše Z34 
a inženýrské sítě k ploše 
Z20 u silnice na Boudky 

1375/7, 1377/1, 1377/5, 1377/6, 1377/7, 
1377/8, 1373/1, 1373/7, 1373/8, 1373/9 

 
52. 
V oddíle (I.) se ruší text kapitoly s textem: 
I.9 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 
 
Textová část územního plánu obsahuje 20 číslovaných listů na stranách 1 až 20. Grafická část 
územního plánu obsahuje 3 barevné výkresy označené 1 až 3 : 
1 Výkres základního členění území, 1 : 5.000 
2 Hlavní výkres, 1 : 5.000 
3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, 1 : 5.000 
 
53. 
V oddíle (I.) se za kapitolu I.8, podkapitolu I.8.2 doplňuje kapitola s textem:  
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I.9 Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
 

Tato nejsou stanovena. 
 
54. 
V oddíle (I.) v kapitole I.10, se ruší text: 
 Je vymezena plocha územní rezervy označená R1 s možným budoucím využitím pro bydlení : 
R1 územní rezerva bydlení (B) na ulici U hřbitova 
Pro budoucí změnu využití územní rezervy R1 jsou stanoveny následující podmínky jejího prověření 
: 
- budoucí změna využití bude prověřena z hlediska její návaznosti na stabilizovanou plochu 

občanského vybavení - hřbitovy a možného střetu s pietním režimem v okolí veřejného 
pohřebiště 

 
a nahrazuje se textem: 
Nejsou vymezeny. 
 
55. 
V oddíle (I.) v kapitole I.11, se ruší text: 
Jsou vymezeny 2 zastavitelné plochy, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní 
studií jako podmínka pro rozhodování o změnách v území : 
Z2 plocha bydlení (B) na konci ulice Masarykova (na Židlochovice) 
Z20 plocha bydlení (B) na konci ulice Komenského (na Boudky) 
Studie mohou být vypracovány pro každou plochu zvlášť nebo pro obě plochy společně. Lhůta pro 
pořízení, schválení územní studie a vložení dat o této studii (ev. o těchto studiích) do evidence 
územně plánovací činnosti je stanovena do 1.10.2020. 4 let od nabytí účinnosti změny č.1 ÚP. 
Územní studie navrhne, prověří a posoudí řešení zejména způsobu využití plochy, její podrobnější 
členění a řešení dopravní a technické infrastruktury. To včetně bilancí potřeby elektrické energie, 
pitné vody a plynu, řešení způsobu odkanalizování a odvedení extravilánových vod, prověření řešení 
zásobování pitnou vodou, vč. hydrotechnických výpočtů s přihlédnutím k tlakovým poměrům a 
vydatnosti skupinového vodovodu, řešení umístění inženýrských sítí do veřejně přístupných ploch, 
prověření jejich zaokruhování atd. 
 
a nahrazuje se textem: 
Nejsou vymezeny. 
 
56. 
V oddíle (I.) se v závěru oddílu doplňuje text: 
Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 
 
Textová část územního plánu obsahuje 21 číslovaných listů na stranách 1 až 21. Grafická 
část územního plánu obsahuje 3 barevné výkresy označené 1 až 3 : 
1 Výkres základního členění území, 1 : 5.000 
2 Hlavní výkres, 1 : 5.000 
3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, 1 : 5.000 
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I.B) Změna č. 1 ÚP mění grafickou část ÚP takto: 
 
Grafická část Změny č. 1 Územního plánu Nosislav obsahuje 3 výřezy se změnami ve výkrese 
základního členění území  a 3 výřezy se změnami v hlavním výkrese území. 
 
Změna č. 1 - 1. Výkres základního členění území     1:5000 
Změna č. 1 - 2. Hlavní výkres        1:5000 
Změna č. 1 - 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací    1:5000 
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II. ODŮVODNĚNÍ 
Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Nosislav obsahuje textovou a grafickou část. 
Obsahuje tedy: 
II.A) textovou část odůvodnění – text s vyznačením změn  
II.B) textovou část odůvodnění řešení a pořízení změny 
II.C) grafickou část odůvodnění 
 
Vymezení rozsahu změny č. 1: 
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1) 
využití dle platného ÚP: 
- Zsv – pozemky veřejných prostranství – plochy zeleně sídelní veřejné 
změna č. 1: 
- plochy bydlení stabilizovaného – B 
 
2) 
využití dle platného ÚP: 
- ploch bydlení - B 
změna č. 1: 
- Ov – plochy občanského vybavení – veřejné 
 
3) 
využití dle platného ÚP: 
- (B) - plochy bydlení  
změna č. 1: 
- (Pv) - plocha veřejného prostranství 
a současně   
využití dle platného ÚP: 
- Zz – plochy zemědělské půdy –zahrady 
změna č. 1: 
- (B) - plocha bydlení  - nová zastavitelná plocha Z39 
 
4) 
využití dle platného ÚP: 
- Pv = plochy veřejných prostranství 
změna č. 1: 
- plocha bydlení B 
 
5) 
využití dle platného ÚP: 
- B - plochy bydlení  
změna č. 1: 
- (Pv) plocha veřejných prostranství - nová zastavitelná plocha Z43 
 
6) 
využití dle platného ÚP: 
- Zz - plochy zemědělské – zahrady 
změna č. 1: 
- (Pv) - plochy veřejných prostranství - nová zastavitelná plocha Z42 
 
7) 
využití dle platného ÚP: 
- Zsv - plochy veřejných prostranství - plochy zeleně sídelní veřejné 
změna č. 1: 
- (Pv) - plochy veřejných prostranství - nová zastavitelná plocha Z44 
 
8) 
využití dle platného ÚP: 
- Zk - plochy smíšené nezastavěného území  
změna č. 1: 
- (Ti) - plochy technické infrastruktury - nová zastavitelná plocha Z45 
 
9) 
využití dle platného ÚP: 
- Zz - plochy zemědělské – zahrady 
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změna č. 1: 
- (Pv) - plochy veřejných prostranství - nová zastavitelná plocha Z41 
 
10) 
využití dle platného ÚP: 
Zz - plochy zemědělské – zahrady a Zsz-plochy smíšené obytné – plochy zeleně sídelních zahrad 
změna č. 1: 
- (Pv) - plochy veřejných prostranství - nová zastavitelná plocha Z40 
 
11) 
využití dle platného ÚP: 
B - plochy bydlení  
změna č. 1: 
- (Pv) - plochy veřejných prostranství  - plocha přestavby P2 
 
12) 
využití dle platného ÚP: 
- Pv - plochy veřejných prostranství   
změna č. 1: 
- plocha bydlení B 
 
13) 
využití dle platného ÚP: 
- (B) - plochy bydlení - část zastavitelné plochy Z2 
změna č. 1: 
- Zsz - plochy smíšené obytné – plochy zeleně sídelních zahrad a  Zz - plochy zemědělské – zahrady 
 
14) 
využití dle platného ÚP: 
- Zsv - plochy sídelní zeleně 
změna č. 1: 
- (Pv) - plochy veřejných prostranství - nová zastavitelná plocha Z46 
 
15) 
využití dle platného ÚP: 
- Zp - plochy zemědělské  
změna č. 1: 
- (Zk25) - plochy smíšené nezastavěného území – plocha změny v krajině – plochy zeleně krajinné 
 
16) 
využití dle platného ÚP: 
- Zp - plochy zemědělské  
změna č. 1: 
- (Ti) - plochy technické infrastruktury - nová zastavitelná plocha Z47 
 
17) 
využití dle platného ÚP: 
- Zz - plochy zemědělské – zahrady 
změna č. 1: 
- (B) - plochy bydlení  - nová zastavitelná plocha Z37, (Pv) - plochy veřejných prostranství - nová 
zastavitelná plocha Z38 
 
18) 
využití dle platného ÚP: 
- B - plochy bydlení  
změna č. 1: 
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- (Sl) plochy smíšené obytné - pl. vinných sklepů - změna využití zastavitelné plochy Z3 
 
21)   
využití dle platného ÚP: 
- (B) - plochy bydlení,  (Dm) – plochy dopravní infrastruktury místní - zastavitelné plochy Z20 a Z34 
změna č. 1: 
- Zz - plochy zemědělské – zahrady - zrušení zastavitelné plochy Z20 a Z34 
 
22)   
změna č. 1: 
- vymezení ploch protipovodňových opatření POP02 dle ZÚR JMK 
 
23) 
využití dle platného ÚP: 
- Zz - plochy zemědělské – zahrady,   
změna č. 1: 
- (Pv) - plocha veřejných prostranství – nová zastavitelná plocha Z48 
 
24)   
využití dle platného ÚP: 
- (B) - plochy bydlení - zastavitelná plocha Z1 
změna č. 1: 
- Zp - plochy zemědělské - zrušení zastavitelné plochy Z1 
 
25)   
využití dle platného ÚP: 
- (B) - plochy bydlení - zastavitelná plocha Z5 
změna č. 1: 
- Zz – plochy zemědělské – zahrady - zrušení zastavitelné plochy Z5 
 
26)   
využití dle platného ÚP: 
- (B) - plochy bydlení - zastavitelná plocha Z7 
změna č. 1: 
- Zz – plochy zemědělské – zahrady - zrušení zastavitelné plochy Z7 
 
27) vymezení části ÚP s prvky regulačního plánu v zastavitelné ploše Z2 (plocha bydlení – (B)) 
 
28) v plochách Z8 a Z9 doplněna podmínka dohody o parcelaci, protože stávající parcelace ploch 
není vhodná a je třeba ji upravit před započetím využití plochy tak, aby mohly být plochy využity 
účelně. 
 
29) Uvedení územního plánu do souladu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje  - 
vymezení ploch a koridorů POT05, POP02, TV02 
 
 
Dále jsou plochami změny plochy dotčené aktualizací zastavěného území. 
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II.A) TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 
ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Text ÚP s vyznačením změn provedených změnou č. 1   
 
Jedná se vyznačení navrhovaných  a poté vydaných změn textu opatření obecné povahy textové 
části Územního plánu Nosislav. Je uváděn z toho důvodu, aby prováděná změna byla jasná a 
přehledná. Na základě tohoto textu s vyznačením změn je možné v procesu pořizování změny ÚP 
jednoznačně doložit, co se v textové části ÚP mění oproti předchozímu právnímu stavu.  
Změny textu, které jsou změnou prováděny, jsou zde promítnuty tak, že to, co se změnou přidává 
je vyznačeno červeně a tučně, co se změnou ruší, je červeně  - přeškrtnutým písmem. 
 

 

Ú Z E M N Í   P L Á N   N O S I S L A V 
 
 
I. T E X T O V Á   Č Á S T   Ú Z E M N Í H O   P L Á N U 
 
I.1 Vymezení zastavěného území 
 
Je vymezeno 10 zastavěných zastavěné území, která odpovídají které odpovídá stavu ke dni 
22.3.2021 30.6.2022: 
- hlavní zastavěné území Nosislavi uprostřed svého správního území podél levého břehu 

Svratky 
- zastavěné území lokality Za Mostem na pravém břehu Svratky 
- zastavěné území zemědělské farmy na jihovýchodním okraji městyse 
- zastavěné území s obytnou stavbou na nároží ulic Vinohradská a Horní Kroupná 
- zastavěné území s čerpací stanicí závlah na severozápadním okraji městyse 
- zastavěné území s malou stavbou u severozápadního okraji městyse 
- zastavěné území s vodojemem v lokalitě Krajina 
- zastavěné území s čerpací stanicí závlah na Kasperkách severně od městyse 
- zastavěné území s čističkou odpadních vod v lokalitě Urban 
- zastavěné území lesního závodu Forota v Knížecím lese západně od středu městyse 
 
I.2 Základní koncepce Koncepce rozvoje území městyse, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
 
I.2.1 Hlavní zásady koncepce Koncepce rozvoje území 
 
Koncepce rozvoje území vychází ze stávajícího způsobu využití. Rozvoj Nosislavi je vymezen 
prakticky okolo celého zastavěného území na obou březích řeky Svratky, zejména směrem do 
přilehlých svahů Přírodního parku Výhon. Zastavěné území je doplněno návrhem 32 zastavitelných 
ploch a 1 plochou územní rezervy. 
Koncepce je založena na rozvoji městyse mimo zastavěná území v menších zastavitelných 
plochách, které přiléhají k hlavnímu zastavěnému území podél jeho celé vnější strany na levém 
břehu Svratky a severovýchodním směrem od silnice II/425. V menší míře je vymezen rozvoj 
městyse i na pravém břehu Svratky v Za Mostem. Těžiště rozvoje zástavby spočívá zejména v 
rozvoji bydlení na severním a severovýchodním okraji městyse, v menší míře v rozvoji výroby, to na 
východním a jižním okraji městyse. Je vymezen rozvoj občanského vybavení sportovního a rozvoj 
veřejných prostranství v údolní nivě na pravém břehu Svratky. V návaznosti na rozvoj bydlení a 
rozvoj dalších funkcí v území je vymezen přiměřený rozvoj dopravní a technické infrastruktury 
zejména pro komunikace v souvislosti s rozvojem bydlení. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v 



                                                                                                                                          Změna č. 1 
ÚP Nosislav 

 

 16

přímé návaznosti na plochy stabilizované. Je vymezena 1 plocha přestavby na pozemku bývalé 
školky vedle kostela a plochy přestaveb pro úpravu parametrů veřejných prostranství. 
Pro příznivý rozvoj krajiny jsou vymezeny plochy nezastavěného území - zeleně krajinné k doplnění 
a založení prvků územního systému ekologické stability v nezalesněných částech území, to zejména 
v severní části katastru v místních tratích Zajíčky, Kyndlířky, Záhoří, Šimperky, Lišky a Prostřední 
dílce. 
 
I.2.2 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
 
Hodnotami v území jsou krajina, příroda, tradiční venkovská zástavba a kulturní památky.  
Tradiční venkovskou zástavbu tvoří původní zemědělské jednopodlažní usedlosti s obytnou částí 
budov podél ulice a hospodářskou částí budov směrem do dvora. Tato zástavba se nachází zejména 
v historickém jádru městyse, přičemž historické jádro tvoří zejména ulice Městečko, Masarykova, 
Komenského, Pod Baštou a Pod Kopcem. 
Další hodnotou v zastavěném území jsou historické vinné sklepy a památkově chráněné areály obou 
kostelů. Ochrana těchto hodnot je stanovena v článku I.6.3 a spočívá v dodržení výškové hladiny 
zástavby a v zachování měřítka zástavby při respektování jejího charakteru.  
Rozvoj krajinných hodnot nezastavěného území je podpořen návrhem územního systému 
ekologické stability s četnými plochami zeleně krajinné vymezené zejména v Přírodním parku Výhon 
severovýchodně od zastavěného území. 
 
I.3 Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným 

způsobem využití, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně 

 
I.3.1 Urbanistická koncepce, urbanistická kompozice 
 
Jako plochy stabilizované jsou vymezeny plochy se stávajícím způsobem využití, zejména v 
zastavěném území. Zastavitelné plochy se změnou způsobu využití jsou vymezeny tak, že přiléhají 
k plochám stabilizovaným se stejným způsobem využití z jejich vnější strany.  
Zastavitelné plochy bydlení jsou vymezeny zejména po vnějším obvodu hlavního zastavěného 
území - to na jeho severním okraji v souběhu se silnicí II/425 směrem na Židlochovice (Z2), dále 
podél severovýchodního okraje zastavěného území v lokalitách Kotle - nad Nivkou (Z3, Z6-9, Z8, 
Z9), Vinohradská - Horní Kroupná - Dolní Kroupná (Z10-14), Krefty - Ke Slatině - U Hřbitova (Z16-
19) a na východním okraji zastavěného území v souběhu se silnicí II/425 směrem na Boudky (Z20). 
Zastavitelná plocha bydlení Z1 je vymezena v lokalitě Za Mostem. 
Zastavitelné plochy výroby a skladování jsou vymezeny vesměs v návaznosti na stávající výrobní 
areály - před zemědělskou farmou (Z25) a v lokalitě Za Mostem (Z24). S vyjímkou plochy na Špici 
(Z36) jsou tyto oddělené od ploch bydlení. V lokalitě Za Mostem je vymezena též plocha občanského 
vybavení sportovní (Z21) navazující na stávající plochu sportovní a plocha veřejného prostranství 
(Pv) směrem ke Knížecímu lesu. Zastavitelné plochy smíšené obytné vinných sklepů (Z22-23) jsou 
vymezeny u komunikace navazující na ulici Vinohradskou podél vinic směrem východním na trať 
Kozelky. 
Nadřazený dopravní systém zůstává beze změn, pro dálnici i obě silnice II. třídy jsou vymezeny 
stabilizované plochy dopravní infrastruktury silniční. Dopravní obsluha zastavitelných ploch bude 
zabezpečena stávajícími a navrženými komunikacemi vymezenými v plochách dopravní 
infrastruktury místní (Z29-32, Z34-35). 
Plocha přestavby pro bydlení je vymezena na pozemku bývalé školky vedle kostela (P1). 
 
Územní plán vymezil plochu Z2 jako plochu s prvky regulačního plánu:  
V rozsahu plochy je stanovena stavební čára, hlavní stavby na pozemcích (rodinné domy) budou 
umístěny uličním průčelím na této čáře, která je stanovena ve vzdálenosti 18 až 20m od pozemku 
přilehlé komunikace, zajišťující obsluhu pozemků. Vedlejší nadzemní stavby (garáže, přístřešky 
apod.) nesmí být umísťovány před touto čárou směrem k veřejnému prostranství ulice. 
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I.3.2 Vymezení zastavitelných ploch 
 
Je vymezeno 32 38 zastavitelných ploch, které jsou označeny Z1-3, Z5-25,Z6, Z8 – 24, Z29-32, Z34-
36 48. Podle způsobu využití jsou plochy dále rozlišeny značkami způsobu využití (B), (Os), (Sl), 
(Vs) a (Dm). Je vymezeno 20 17 zastavitelných ploch bydlení, 1 plocha občanského vybavení, 2 3 
plochy vinných sklepů, 3 2 plochy výroby a skladování a 6 5 ploch dopravní infrastruktury, 8 ploch 
veřejných prostranství a 2 plochy technické infrastruktury : 
Z1 plocha bydlení (B) Za Mostem 
Z2 plocha bydlení (B) na konci ulice Masarykova (na Židlochovice) 
Z3 plocha bydlení (B) plocha smíšená obytná - pl. vinných sklepů (Sl) za kapličkou 
Z5 plocha bydlení (B) mezi silnicí a ulicí Masarykova 
Z6 plocha bydlení (B) v lokalitě Kotle 
Z7 plocha bydlení (B) u bývalé cihelny 
Z8 plocha bydlení (B) nad Nivkou (zadní část) 
Z9 plocha bydlení (B) nad Nivkou  (přední část) 
Z10 plocha bydlení (B) Vinohradská - Horní Kroupná 
Z11 plocha bydlení (B) Horní Kroupná 
Z12a plocha bydlení (B) na konci Dolní Kroupné (přední část) 
Z12b plocha bydlení (B) na konci Dolní Kroupné (zadní část) 
Z13 plocha bydlení (B) na konci Dolní Kroupné (špice) 
Z14 plocha bydlení (B) Dolní Kroupná 
Z15 plocha bydlení (B) Ke Slatině (přední část) 
Z16 plocha bydlení (B) Ke Slatině - Kozelky 
Z17 plocha bydlení (B) Ke Slatině (zadní část) 
Z18 plocha bydlení (B) Ke Slatině - Krefty 
Z19 plocha bydlení (B) Ke Slatině - U Hřbitova 
Z20 plocha bydlení (B) na konci ulice Komenského (na Boudky) 
Z21 plocha občanského vybavení - sportovní (Os) za hřištěm 
Z22 plocha smíšená obytná - vinných sklepů (Sl) na konci ul. Vinohradské 
Z23 plocha smíšená obytná - vinných sklepů (Sl) podél cesty na Kozelky 
Z24 plocha výroby a skladování (Vs) za Elakovem 
Z25 plocha výroby a skladování (Vs) před farmou 
Z29 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) nad Nivkou 
Z30 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) Ke Slatině (severní část) 
Z31 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) Ke Slatině (jižní část) 
Z32 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) na ulici Družstevní 
Z34 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) na konci ulice Komenského (na Boudky) 
Z35 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) za hřbitovem 
Z36 plocha výroby a skladování (Vs) na Špici 
Z37 plocha bydlení (B) za kapličkou 
Z38 plocha veřejných prostranství (Pv) za kapličkou 
Z39 plocha bydlení (B) nad Nivkou – doplnění (zadní část) 
Z40 plocha veřejných prostranství (Pv) mezi rozvojovou plochou Z10 a veřejným prostranstvím v 

ul. Horní Kroupné 
Z41 plocha veřejných prostranství (Pv) v pozemcích mezi rozvojovou plochou Z12b a veřejným 

prostranstvím v ul. Dolní Kroupné 
Z42 plocha veřejných prostranství (Pv) v pozemcích mezi rozvojovou plochou Z14 a veřejným 

prostranstvím v ul. Kroupné 
Z43 plocha veřejných prostranství (Pv) v pozemcích v ul. Dolní Kroupná, před pozemky p.č. 582/1 

a 578/1. 
Z44 plocha veřejných prostranství (Pv) podél komunikace u katolického kostela na ul. 

Komenského 
Z45 plocha technické infrastruktury (Ti) v pozemcích vedle ekodvora 
Z46 plocha veřejných prostranství (Pv) pro rozšíření veřejného prostranství v ulici Pod Kopcem 
Z47 plocha technické infrastruktury (Ti) v pozemcích navazujících na  stávající areál ČOV 



                                                                                                                                          Změna č. 1 
ÚP Nosislav 

 

 18

Z48 plocha veřejných prostranství (Pv) v pozemcích v okolí ČOV směrem k boudeckému mostu 
 
 
Pro změnu využití zastavitelných ploch jsou stanoveny následující podmínky : 
- změna využití zastavitelných ploch zastavitelné plochy Z2 a Z20 je podmíněna zpracováním 

územní studie, jejich zastavitelnost je podmíněna též provedením dopravní a technické 
infrastruktury 

- hlavní stavby v ploše Z2 (stavby bydlení) musí být umístěny uličním průčelím v poloze stavební 
čáry 

- je požadován  prostorový a hmotový soulad všech staveb v ploše Z2 
- změna využití zastavitelných ploch zastavitelné plochy Z2, Z5 a Z20 je podmíněna 

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

- v ploše Z3 nejsou přípustné stavby bydlení a ubytování (penziony, bytové domy apod.) 
- změna využití zastavitelných ploch Z2-3, Z6, Z8-9 a Z20 a Z37 je podmíněna provedením 

opatření pro odvedení extravilánových a přívalových vod z přilehlých svahů kopce Výhon 
- změna využití zastavitelné plochy Z21, je možná za podmínky, že zde nebudou umísťovány 

stavební objekty, které by bránily odtoku vody, či které by zmenšovaly průtočný profil 
záplavového území 

- změna využití zastavitelné plochy Z19 je podmíněna pietním režimem, nelze zde zřizovat 
stavby, jejich změny nebo provozovat činnosti, které by mohly ohrozit řádný provoz veřejného 
pohřebiště nebo jeho důstojnost (zejména hlukem) 

- změna využití zastavitelných ploch Z1, Z21 a Z24 v lokalitě Za Mostem je podmíněna 
vyřešením zásobování pitnou vodou před zahájením výstavby 

- u zastavitelných ploch nepodmíněných územní studií s předpokládaným napojením na veřejný 
vodovod bude před výstavbou hydrotechnickým výpočtem prokázáno, že nedojde k 
významnému zatížení odběrem pitné vody ze skupinového vodovodu Hustopeče 

- změna využití zastavitelné plochy Z36 je podmíněna tak, že před umístěním staveb a zařízení 
na ploše bude prokázáno, že celková hluková zátěž včetně zátěže z dopravy na silnici II/425 
nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku pro chráněné venkovní prostory a chráněné 
venkovní prostory staveb definované platnou legislativou na úseku ochrany veřejného zdraví 
resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, dále že při umisťování nových 
zdrojů hluku na ploše musí být respektovány stávající i v územně plánovací dokumentaci nově 
vymezené chráněné prostory - definované platnou legislativou ochrany veřejného zdraví resp. 
ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- V ploše Z37 je stanoven požadavek minimální velikosti stavebního pozemku 1000m2,  
- Podmínkou zástavby v ploše Z37 je vybudování dopravní a technické infrastruktury v ploše 

Z38. 
- změna využití zastavitelných ploch bydlení a občanského vybavení je podmíněna tím, že nový 

způsob jejich využití nenaruší užívání staveb v okolí plochy či v ní a nesníží kvalitu prostředí 
souvisejícího území 

- Podmínkou změn v ploše Z8 a ploše Z9 je dohoda o parcelaci. 
 
I.3.3 Vymezení ploch přestavby 
Je vymezena 1 plocha přestavby na pozemku bývalé školky vedle kostela. 
Jsou vymezeny 3 plochy přestavby, které jsou označeny P1-P3. 
P1 plocha bydlení (B) na pozemku bývalé školky vedle kostela 
P2 plocha veřejných prostranství (Pv) v ulici Nivka v prostoru křižovatky 
P3 plocha veřejných prostranství (Pv) na nároží u plochy Z8 plochy směrem do veřejného 

prostranství 
 
 
I.3.4 Vymezení systému sídelní zeleně 
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Jsou vymezeny stabilizované plochy sídelní zeleně označené : 
Zsv plochy veřejných prostranství - plochy zeleně sídelní veřejné 
Zsz plochy smíšené obytné - plochy zeleně sídelních zahrad 
Stabilizované plochy Zsv jsou vymezeny zejména na obecních neoplocených (přístupných) 
pozemcích a na veřejných prostranstvích podél silnice II/425 a podél místních komunikací. Nejsou 
vymezeny návrhové plochy zeleně sídelní veřejné. 
Stabilizované plochy Zsz jsou vymezeny zejména na soukromých pozemcích zahrad v zastavěném 
území. Je vymezena 1 návrhová plocha zeleně sídelních zahrad mimo zastavěné území mezi 
zastavitelnou plochou Z20 a plochou veřejného prostranství s místní komunikací na konci ulice 
Masarykova (na Židlochovice). 
 
I.4 Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování , vymezení ploch 
a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití 
 
 
I.4.1 Koncepce dopravní infrastruktury 
 
Stabilizované plochy i plochy změn dopravní infrastruktury jsou označeny : 
Ds plochy dopravní infrastruktury - silniční (zejména dálnice, silnice I.- III. třídy a místní 

komunikace I. a II. třídy mimo zastavěné území) 
Dm plochy dopravní infrastruktury - místní (zejména místní komunikace III. a IV. třídy, účelové 

komunikace a ostatní komunikace podle katastru mimo zastavěné území, garáže a 
parkoviště aut mimo zastavěné území) 

Pv plochy veřejných prostranství (zejména silnice, místní komunikace a ostatní komunikace 
podle katastru v zastavěném území) 

 
a) Koncepce dálniční a silniční dopravy 
V severovýchodní částí území Nosislavi je vymezena stabilizovaná plocha dopravní infrastruktury 
silniční s procházející dálnicí D2 Brno - Břeclav - státní hranice. 
Jako stabilizované plochy dopravní infrastruktury silniční jsou mimo zastavěné území vymezeny 
plochy se silnicemi II. třídy : 
- II/425 Rajhrad - Břeclav - státní hranice, která prochází prostředkem katastru a zastavěným 

územím Nosislavi 
- II/416 Slavkov - Židlochovice - Pohořelice, která prochází podél severozápadní části hranice 

katastru 
Nejsou vymezeny nové plochy ani měněny trasy dálniční a silniční dopravy. 
Podmínky pro umísťování : 
- úpravy dálnice v ploše Ds budou prováděny ve stávající trase v parametrech ČSN 736101 
- úpravy silnice II/425 v ploše Ds mimo zastavěné území budou prováděny ve stávající trase v 

parametrech kategorie S 9,5 normy ČSN 736101 
- úpravy silnice II/425 v ploše Pv v zastavěném území budou prováděny v parametrech 

kategorie MS2 X/9 normy ČSN 736110, funkční skupiny B šířkově odpovídající intravilánové 
úpravě 

- úpravy silnice II/416 v ploše Ds mimo zastavěné území budou prováděny ve stávající trase v 
parametrech kategorie S 7,5 normy ČSN 736101 

 
b) Koncepce místní dopravy 
Pro stabilizaci systému místní dopravy v zastavěném území jsou vymezeny stabilizované plochy 
veřejných prostranství Pv zejména s umístěnými místními komunikacemi. 
Pro navrženou koncepci místní dopravy jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury místní (Dm) 
určené zejména pro umístění nových místních komunikací, které budou zabezpečovat dopravní 
obslužnost zastavitelných ploch bydlení : 
- místní komunikace k zastavitelné ploše bydlení Z9 nad Nivkou (přední část), pro její umístění 

je vymezena zastavitelná plocha (Dm) označená Z29 
- místní komunikace k zastavitelným plochám bydlení Z15-17 (Ke Slatině, propojení ulice Dolní 

Kroupná a ulice Krefty), pro její umístění je vymezena zastavitelná plocha (Dm) označená Z30 
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- místní komunikace k zastavitelným plochám bydlení Z18-19 (Ke Slatině, propojení ulice Krefty 
s ulicí U Hřbitova), pro její umístění je vymezena zastavitelná plocha (Dm) označená Z31 

- místní komunikace k zastavitelné ploše bydlení Z20 na konci ulice Komenského (souběžně se 
silnicí na Boudky), pro její umístěn je vymezena zastavitelná plocha (Dm) označená Z34 

Pro zkapacitnění a doplnění stávajících veřejných prostranství jsou vymezeny rozvojové plochy 
veřejných prostranství (Pv) ozn. Z38, Z40 až Z44, Z46, P2, P3 
 
Podmínky pro umísťování : 
- místní komunikace budou umísťovány a prováděny v parametrech normy ČSN 736110, 

kategorie MO 8/50 ve funkční skupině C3 
- v zastavěném území budou místní komunikace řešeny jako zklidněné v obytné zóně, součástí 

místních komunikací mohou být chodníky pro pěší v místech s přiléhající zástavbou 
 
c) Koncepce účelové dopravy 
Pro stabilizaci systému účelové dopravy mimo zastavěné území jsou vymezeny stabilizované plochy 
dopravní infrastruktury místní Dm s umístěnými účelovými komunikacemi, které zabezpečují přístup 
k pozemkům v katastru městyse. Účelové komunikace jsou dále přípustné zejména v plochách 
zemědělských Zz, Zp. 
 
d) Koncepce dopravy v klidu 
Garáže a parkoviště aut jsou součástí stabilizovaných ploch v zastavěném území a zastavitelných 
ploch tam, kde jsou přípustné podle článku I.6.2. 
Jsou vymezeny 2 zastavitelné plochy dopravní infrastruktury místní (Dm) mimo zastavěné území, 
které umožní umístění většího množství garáží a parkování aut : 
Z32 plocha dopravní infrastruktury místní (Dm) na ulici Družstevní 
Z35 plocha dopravní infrastruktury místní (Dm) za hřbitovem 
Podmínky pro umísťování : 
- garáže a parkoviště aut budou v plochách Dm umísťovány v parametrech ČSN 736056 
 
e) Koncepce veřejné dopravy osob 
Systém veřejné dopravy je v území stabilizovaný. Nové plochy pro provozování veřejné dopravy 
osob ani plochy pro umístění dalších zastávek veřejné dopravy nejsou vymezeny. 
 
f) Koncepce pěší a cyklistické dopravy 
Pěší komunikace mohou být součástí všech vymezených stabilizovaných ploch a zastavitelných 
ploch, zejména ploch dopravní infrastruktury místní Dm a ploch veřejných prostranství Pv, dále ploch 
zemědělských Zz, Zp. 
Cyklistická doprava je součástí zejména vymezených ploch dopravní infrastruktury místní Dm a 
ploch veřejných prostranství Pv. Je navrženo umístění 2 cyklostezek (cyklotras) : 
- z Knížecího lesa přes most a zastavěné území Nosislavi okolo hřbitova na vrchol kopce Výhon 

(směrem k rozhledně) a do katastru Blučiny 
- od mostu podél pravého břehu Svratky do katastru Velkých Němčic 
V plochách Dm, Pv lze umísťovat další cyklistické stezky, které jsou přípustné i v plochách 
zemědělských Zz, Zp, lesních L a v plochách zeleně krajinné Zk. 
Je vymezena plocha veřejných prostranství (Pv) ozn. Z48 pro doplnění úseku cyklostezky v 
pozemcích v okolí ČOV směrem k boudeckému mostu. 
 
 
I.4.2 Koncepce technické infrastruktury 
 
Jsou vymezeny stabilizované plochy technické infrastruktury označené Ti (zejména plochy s čerpací 
stanicí závlah, regulační stanicí plynu, čističkou odpadních vod, odpadovým dvorem). Nejsou 
vymezeny zastavitelné plochy technické infrastruktury. Jsou navrženy trasy vedení technické 
infrastruktury v plochách s různým způsobem využití. 
Podmínka pro umísťování společná pro následující články a) - f) : 
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- trasy technické infrastruktury budou umísťovány zejména na přístupných neoplocených 
pozemcích či podél komunikací 

Pro rozvoj technické infrastruktury jsou vymezeny plochy Z45, Z47. 
 
a) Koncepce zásobování elektrickou energií 
Jsou navrženy tyto změny v trasách zásobovacího vedení vysokého napětí 22kV : 
- trasa elektrického vedení vysokého napětá 22kV okolo zastavitelných ploch Z16-18 a Z11-13 

od ulice U hřbitova vnějším obchvatem zakončená distribuční trafostanicí na konci ulice 
Vinohradské 

- trasa přeložení elektrického vedení vysokého napětí 22kV u nároží ulice Pod Kopcem 
 
b) Koncepce zařízení spojů 
Nejsou navrženy změny v trasách zařízení spojů. 
 
c) Koncepce zásobování plynem 
Nesou navrženy změny v trasách velmi vysokotlakých, vysokotlakých a středotlakých vedení ani na 
jiných plynárenských zařízení. 
 
d) Koncepce zásobování pitnou vodou 
Nejsou navrženy změny v trasách vedení pitné vody. Pro zastavitelné plochy budou umísťovány 
rozvody pitné vody s ohledem na kapacitní možnosti vodovodní sítě a na vydatnost vodních zdrojů 
skupinového vodovodu. 
Podmínky pro umísťování : 
- pro možnost využití zastavitelných ploch v lokalitě Za Mostem bude třeba vybudovat či posílit 

vodovodní řad vedoucí na pravý břeh Svratky 
- u zastavitelných ploch nepodmíněných územní studií s předpokládaným napojením na veřejný 

vodovod bude třeba před výstavbou hydrotechnickým výpočtem prokázat, že nedojde k 
významnému zatížení odběrem pitné vody ze skupinového vodovodu 

Stanovení podmínek pro využití ploch a koridorů  
Je vymezen koridor technické infrastruktury pro vodovod: TV02  
Šíře koridoru min 100m. 
Koridor je určen pro umístění Vírského oblastního vodovodu, napojení skupinového vodovodu 
Vranovice  
Další stavby v tomto koridoru přípustné: stavby, které neztíží či neznemožní vybudování vodovodu. 
Po vybudování staveb veřejného prostranství budou části koridoru nevyužité pro uvedenou stavbu 
a stavby související využity pro zemědělské využití, zeleň a protipovodňová opatření. 
 
e) Koncepce odkanalizování 
Nejsou navrženy změny na kanalizaci, která je nová s odvedením do čističky odpadních vod na 
levém břehu Svratky. U zastavitelných ploch bude prověřena možnost oddílného odkanalizování s 
podílem vsakování povrchových vod do terénu. 
 
f) Koncepce odvodnění území 
Systém odvodnění území pomocí otevřených příkopů, dešťové kanalizace a melioračních příkopů 
do vodotečí zůstává zachován a je předmětem územní ochrany. Hlavní odtokové trasy v území - 
vodní toky, odvodňovací příkopy a svodnice jsou vymezeny jako plochy a trasy stabilizované a jsou 
nezastavitelné. Odvedení povrchových vod okolo zastavěného území ze svahů Přírodního parku 
Výhon bude řešeno pomocí příkopů, dešťové kanalizace a dalších opatření v území. 
 
g) Koncepce nakládání s odpady 
Není vymezena plocha pro provozování skládky odpadů. Ekologické či sběrné dvory pro časově 
omezené skladování komunálního odpadu jsou přípustné v plochách výroby a skladování Vs a v 
plochách technické infrastruktury Ti. 
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I.4.3 Koncepce občanského vybavení 
 
Jsou vymezeny stabilizované plochy občanského vybavení označené : 
Ov plochy občanského vybavení - veřejné 
Os plochy občanského vybavení - sportovní 
Ozs plochy občanského vybavení - zvláštní sportovní 
Oh plochy občanského vybavení - hřbitovy 
Pro rozvoj občanského vybavení je vymezena 1 zastavitelná plocha : 
Z21 plocha občanského vybavení - sportovní (Os) v lokalitě za hřištěm 
Podmínka pro umísťování : 
- způsob využití plochy občanského vybavení nenaruší svým provozem či umísťovaným 

technickým zařízením užívání staveb v okolí či v ploše a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího 
území  

 
I.4.4 Koncepce veřejných prostranství 
 
Pro stabilizaci této funkce jsou jako stabilizované vymezeny plochy stávajících veřejných 
prostranství označené Pv. Plochy veřejných prostranství jsou vymezeny zejména v zastavěném 
území a jsou určeny zejména pro dopravní infrastrukturu (silnice, místní komunikace), pro pěší 
přístup k domům, pro trasy technické infrastruktury a pro zeleň sídelní veřejnou.  
Pro doplnění a rozvoj stávajících veřejných prostranství jsou vymezeny rozvojové plochy veřejných 
prostranství (Pv) ozn. Z38, Z40 až Z44, Z46, P2, P3, rozvoj cyklistické dopravy je vymezen v ploše 
Z48. 
 
Je vymezena 1 plocha (Pv) veřejného prostranství mimo zastavěné území : 
(Pv) plocha veřejného prostranství Za Mostem v lokalitě u lesa navazující na zastavitelnou plochu 

sportovní Z21 
Podmínka pro umísťování : 
- na vymezené ploše (Pv) nejsou přípustné objekty, které by bránily odtoku vody či zmenšovaly 

průtočný profil záplavového území 
 
I.5 Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 

v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní 
opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů 
Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, včetně vymezení ploch a 
stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územního systému ekologické stability, 
prostupnosti  krajiny, protierozních opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, 
dobývání ložisek nerostných surovin a podobně 

 
I.5.1 Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 

v jejich využití 
Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití 

 
 
Pro systém uspořádání krajiny jsou vymezeny jako stabilizované zejména stávající plochy s 
rozdílným způsobem využití mimo zastavěné území a mimo zastavitelné plochy označené :  
W plochy vodní a vodohospodářské (zejména Svratka, Šatava, potok Slatina, vodní nádrže, 

meliorační vodní příkopy) 
Z plochy zemědělské - skladovací (zejména polní stožiště či hnojiště) 
Zp plochy zemědělské - plochy půdy velkoplošně obdělávané (zejména orná půda, ovocné sady, 

vinice a trvalé travní porosty velkoplošně obdělávané) 
Zz plochy zemědělské půdy - zahrady (zejména orná půda, ovocné sady a vinice maloplošně 

obdělávané či na záhumenních zahradách) 
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Zk plochy smíšené nezastavěného území - plochy zeleně krajinné (zejména břehové a 
doprovodné porosty, ostatní plochy, nelesní porosty a pozemky skladebných prvků územního 
systému ekologické stability) 

L plochy lesní (zejména plochy určené k plnění funkce lesa) 
 
Jsou vymezeny tyto plochy změn využití v krajině označené : 
(Zk1-24) (Zk1-25) plochy smíšené nezastavěného území - plochy zeleně krajinné 
(W3)  plocha vodní a vodohospodářská 
Koncepce uspořádání krajiny vychází ze stávajícího způsobu využití, který je doplněn návrhem 24 
ploch zeleně krajinné (Zk) vymezených k doplnění či založení prvků územního systému ekologické 
stability a návrhem 1 plochy vodní a vodohospodářské vymezené pro možnost umístění vodní 
nádrže. 
 
Dále je možno umísťovat stromořadí v rámci jiných ploch s různým způsobem využití, zejména podél 
silnic, účelových komunikací a vodních toků jako doprovodnou zeleň, která se bude podílet na tvorbě 
krajiny. 
Podmínky pro změny využití území v krajině : 
- podmínkou je zachování přírodní, ekologické a produkční hodnoty krajiny se zřetelem na 

životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek - půdy, vody a ovzduší 
 
Jsou vymezeny plochy pro realizaci protipovodňových opatření přírodě blízkých: POP02  
Jsou vymezeny plochy pro realizaci protipovodňových opatření technických: POT05  
 
 
I.5.2 Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 
a) Koncepce řešení ÚSES 
Řešení územního systému ekologické stability (dále bude použita zkratka ÚSES) zahrnuje vymezení 
30 základních segmentů nebo jejich částí náležících k následujícím biogeografickým úrovním : 
· Regionální ÚSES 
Regionální ÚSES tvoří v Nosislavi 3 jeho složené mezofilní větve a 1 větev hydrofilní : 
- mezofilní větev regionálního ÚSES vymezená při severní hranici městyse je v území 

zastoupena jen malou částí úseku regionálního biokoridoru označeného RBK 1510 (087) 
- mezofilní větev regionálního ÚSES protínající prakticky celé území městyse je zastoupena 

částí regionálního biocentra RBC 191 (143) Výhon, pěti vloženými biocentry v lokálních 
parametrech označených RBK 126 (086) /LBC 1-5 a šesti úseky regionálního biokoridoru 
označenými RBK 126 (086) /1-6 

- mezofilní větev regionálního ÚSES vymezená v nivě Svratky a Šatavy je v území zastoupena 
regionálním biocentrem RBC 47 (144) Nosislav, třemi vloženými biocentry v lokálních 
parametrech označenými RBK 114 (089) /LBC 6-8 a čtyřmi úseky regionálniho biokoridoru 
označenými RBK 114 (089) /1-4 

- hydrofilní větev regionálního ÚSES vymezená v korytě řeky Svratky je v území zastoupena 
regionálním biocentrem RBC 47 (144) Nosislav, jedním vloženým biocentrem v lokálních 
parametrech označeným RBK 114 (089) /LBC 9 a jedním úsekem regionálniho biokoridoru 
označeným RBK 114 (089) /5 

· Lokální ÚSES 
Lokální ÚSES tvoří v Nosislavi 1 jeho mezofilní větev a jedna 1 větev hydrofilní : 
- mezofilní větev lokálního ÚSES vymezená při severním okraji městyse je tvořena jediným 

biokoridorem označeným LBK 1 propojujícím vložené biocentrum RBK 126 (086) /LBC 1 s 
regionálním biokorodorem RBK 1510 (087) směrem do území obce Blučina 

- hydrofilní větev lokálního ÚSES vymezená v přímé vazbě na vodní tok Šatavy je tvořena čtyřmi 
lokálními biokoridory označenými LBK 2-5, jedním lokálním biocentrem označeným LBC 10 a 
dvěma biocentry v lokálních parametrech vloženými do trasy regionálního biokoridoru RBK 114 
(089) /LBC 7 a RBK 114 (089) /LBC 8 

-  
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· Charakteristika typů větví ÚSES 
Mezofilní větve 
V mezofilních biocentrech budou převažovat mezofilní lesní společenstva tvořená biogeo-graficky 
původními druhy, zde většinou doubravami. Lesní společenstva mohou být v menší míře doplněna 
společenstvy nelesními (plochy v mladších stádiích či úspěšná stádia blokovaná místními 
podmínkami). Biokoridory budou obdobného složení jako biocentra, případně mohou být tvořeny 
mozaikou stromových, keřových a travinobylinných společenstev. 
Hydrofilní větve 
V biocentrech a biokoridorech budou převládat společenstva dřevinná (lesní i nelesní) tvořená 
biogeograficky původními druhy vegetace, vždy ale doprovázená společenstvy vodními za 
spoluúčasti vlhkých luk a mokřadních společenstev vodních toků. 
 
 
b) Přehled vymezených skladebných částí ÚSES 
· Prvky regionálního ÚSES 

označení a název 
prvku 

biogeografická úroveň 
větve typ větve návaznost prvku mimo řešené 

území 
RBK 1510 (087) regionální biokoridor mezofilní návaznost na území Blučiny 
RBC 47 (144) 

Nosislav 
regionální biocentrum hydrofilní návaznost na území 

Židlochovic 
RBC 191 (143) 

Výhon 
regionální biocentrum mezofilní (vymezeno v Nosislavi) 

RBK 126 (086) /1 reg. biokoridor - úsek 1 mezofilní (vymezen v Nosislavi) 
RBK 126 (086) /2 reg. biokoridor - úsek 2 mezofilní (vymezen v Nosislavi) 
RBK 126 (086) /3 reg. biokoridor - úsek 3 mezofilní (vymezen v Nosislavi) 
RBK 126 (086) /4 reg. biokoridor - úsek 4 mezofilní (vymezen v Nosislavi) 
RBK 126 (086) /5 reg. biokoridor - úsek 5 mezofilní (vymezen v Nosislavi) 
RBK 126 (086) /6 reg. biokoridor - úsek 6 mezofilní návaznost na území 

Židlochovic 
RBK 126 (086) 

/LBC 1 Randla a 
Flaneky 

reg. biokoridor - vložené 
lokální biocentrum 

mezofilní (vymezen v Nosislavi) 

RBK 126 (086) 
/LBC 2 Křenky 

reg. biokoridor - vložené 
lokální biocentrum 

mezofilní (vymezen v Nosislavi) 

RBK 126 (086) 
/LBC 3 Kozelky 

reg. biokoridor - vložené 
lokální biocentrum 

mezofilní (vymezen v Nosislavi) 

RBK 126 (086) 
/LBC 4 Dlouhá 

liška 

reg. biokoridor - vložené 
lokální biocentrum 

mezofilní (vymezen v Nosislavi) 

RBK 126 (086) 
/LBC 5 

U Zelňáku 

reg. biokoridor - vložené 
lokální biocentrum 

mezofilní návaznost na území 
Velkých Němčic 

RBK 1510 (087) regionální biokoridor 
(malá část) 

mezofilní vymezen na území Blučiny 

RBK 114 (089) /1 reg. biokoridor - úsek 1 mezofilní (vymezen v Nosislavi) 
RBK 114 (089) /2 reg.biokoridor - úsek 2 mezofilní (vymezen v Nosislavi) 
RBK 114 (089) /3 regionální biokoridor - 

úsek 3 
mezofilní možná návaznost na území 

Přísnotic 
RBK 114 (089) /4 regionální biokoridor - 

úsek 4 
mezofilní návaznost na území 

Velkých Němčic 
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RBK 114 (089) /5 regionální biokoridor - 
úsek 5 (Svratka) 

hydrofilní (vymezen v Nosislavi) 

RBK 114 (089) 
/LBC 6 

V Nosislav. lese 

reg. biokoridor - vložené 
lokální biocentrum 

mezofilní (vymezen v Nosislavi) 

RBK 114 (089) 
/LBC 7 Knížecí les 

reg. biokoridor - vložené 
lokální biocentrum 

mezofilní možná návaznost na území 
Přísnotic 

RBK 114 (089) 
/LBC 8 U oken 

reg. biokoridor - vložené 
lokální biocentrum 

mezofilní návaznost na území Přísnotic 

RBK 114 (089) 
/LBC 9 Holubí les 

reg. biokoridor - vložené 
lokální biocentrum 

hydrofilní návaznost na území 
Velkých Němčic 

· Prvky lokálního ÚSES 
označení a název 

prvku 
biogeografická úroveň 

větve typ větve návaznost prvku 
mimo řešené území 

LBC 10 
Přísnotický les 

lokální biocentrum hydrofilní možná návaznost na území 
Přísnotic 

LBK 1 lokální biokoridor mezofilní návaznost na území Blučiny 
LBK 2 lokální biokoridor 

(Šatava) 
hydrofilní návaznost na území Přísnotic, 

Unkovic a Žabčic 
LBK 3 lok. biokoridor (Šatava) hydrofilní (vymezen v Nosislavi) 
LBK 4 lok. biokoridor (Šatava) hydrofilní návaznost na území Přísnotic 
LBK 5 lok. biokoridor (Šatava) hydrofilní návaznost na území Přísnotic 

 
c) Vymezená zeleň krajinná k doplnění a založení ÚSES 
Za účelem doplnění či založení skladebných prvků ÚSES je vymezeno 24 smíšených ploch 
nezastavěného území - ploch zeleně krajinné označených (Zk1-24) : 
- (Zk1) pro doplnění RBK 114 (089) /5 řeky Svratky 
- (Zk2) pro doplnění RBC 47 (144) Nosislav 
- (Zk3) pro založení RBK 126 (086) /6 na Židlochovice 
- (Zk4) pro doplnění RBK 126 (086) /1 - západní část 
- (Zk5) pro doplnění RBK 126 (086) /1 - východní část 
- (Zk6) pro doplnění RBK 126 (086) /LBC 1 Randla a Flaneky 
- (Zk7) pro doplnění LBK 1 - jižní část 
- (Zk8) pro doplnění LBK 1 - severní část 
- (Zk9) pro doplnění RBK 126 (086) /2 - severní část 
- (Zk10) pro doplnění RBK 126 (086) /2 - jižní část 
- (Zk11) pro založení RBK 126 (086) /LBC 2 Křenky - západní část 
- (Zk12) pro založení RBK 126 (086) /LBC 2 Křenky - východní část 
- (Zk13) pro založení RBK 126 (086) /3 
- (Zk14) pro doplnění RBK 126 (086) /LBC 3 Kozelky - západní část 
- (Zk15) pro doplnění RBK 126 (086) /LBC 3 Kozelky - východní část 
- (Zk16) pro doplnění RBK 126 (086) /4 - západní část 
- (Zk17) pro doplnění RBK 126 (086) /4 - východní část 
- (Zk18) pro doplnění RBK 126 (086) /LBC 4 Dlouhá liška 
- (Zk19) pro založení RBK 126 (086) /5 
- (Zk20) pro doplnění RBK 126 (086) /LBC 5 U Zeleňáku 
- (Zk21) pro doplnění RBK 114 (089) /LBC 9 Holubí les 
- (Zk22) pro založení LBK 5 řeky Šatavy - severní část 
- (Zk23) pro založení LBK 5 řeky Šatavy - jižní část 
- (Zk24) pro doplnění RBC 191 (143) Výhon 
- (Zk25) pro doplnění RBK 114 (089) /LBC 9 Holubí les 
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d) Podmínky pro změnu využití území v plochách ÚSES 
Do doby realizace chybějících částí ÚSES bude možno dotčené plochy využívat stávajícím 
způsobem (zejména plochy zemědělské Zp, Zz a plochy lesní L) při splnění podmínky, že nebude 
snížena míra aktuální ani potenciální funkčnosti ÚSES, tzn. že minimálně zůstane zachována 
současná ekologická hodnota těchto ploch. 
 
I.5.3 Prostupnost krajiny 
 
Nejsou navržena opatření ke změně či zvýšení prostupnosti krajiny. Prostupnost krajiny vč. přístupu 
k pozemkům je zajištěna sítí stabilizovaných účelových komunikací vymezených zejména v 
plochách dopravní infrastruktury místní Dm. Umísťování dalších účelových komunikací je umožněno 
i v jiných plochách s různým způsobem využití (např. v plochách zemědělských Zz, Zp). 
 
I.5.4 Protierozní opatření a ochrana území před povodněmi 
 
a) Protierozní opatření 
Nejsou vymezeny speciální plochy s protierozními opatřeními. Protierozní opatření lze realizovat 
zejména v plochách označených Zp, Zz, Zk a W. V plochách zemědělských lze z důvodu 
protierozních opatření měnit kulturu  na krajinnou zeleň, les či na trvalé travní porosty. 
 
b) Ochrana území před povodněmi 
Pro ochranu území před lokálními povodněmi je vymezena 1 plocha vodní a vodohospodářská, na 
níž lze realizovat zejména stavbu retenční vodní nádrže : 
(W3) plocha vodní a vodohospodářská na potoce Slatina 
 
Plocha bude sloužit k zadržení přívalových vod ze svahů kopce Výhon. Jako součást systému 
ochrany před extravilánovými vodami jsou vymezeny hlavní odtokové trasy v území - vodní toky, 
odtokové svodnice, odvodňovací příkopy. Tyto jsou vymezeny jako plochy či trasy stabilizované a 
jsou nezastavitelné. Jsou vymezeny nové odtokové svodnice v lokalitách Straně a Přední hory. 
Nejsou vymezeny plochy pro doplnění protipovodňové ochrany ze záplavového území Svratky a 
Šatavy. 
Jsou vymezeny plochy pro realizaci protipovodňových opatření přírodě blízkých: POP02  
Jsou vymezeny plochy pro realizaci protipovodňových opatření technických: POT05  
 
I.5.5 Rekreace a koncepce rekreačního využití krajiny 
 
Je vymezena stabilizovaná plocha, jejíž stávající způsob využití je možno charakterizovat jako 
rekreaci, která je označena Re. Zastavitelné plochy rekreace nejsou vymezeny. 
Rekreace je podmíněně přípustná v plochách bydlení B. 
 
I.5.6 Dobývání nerostných surovin 
 
Nejsou vymezeny plochy dobývání nerostných surovin. Dobývání nerostných surovin je podmíněně 
přípustné v plochách zemědělských Zp a plochách zeleně krajinné Zk a (Zk), které jsou součástí 
chráněného ložiskového území cihlářské suroviny. 
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I.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínek 

prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu 
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího využití (hlavní využití) pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, 
nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování 
staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), 
popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 
(například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení 
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 

 
I.6.1 Členění ploch s rozdílným způsobem využití 
 
Jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití (plochy stabilizované jsou označeny na 
výkresech bez závorky, plochy změn využití jsou označeny v závorce) : 
B plochy bydlení 
Sk plochy smíšené obytné - komerční 
Ov plochy občanského vybavení - veřejné 
Os plochy občanského vybavení - sportovní 
Ozs plochy občanského vybavení - zvláštní sportovní 
Oh plochy občanského vybavení - hřbitovy 
Re plochy rekreace 
Sl plochy smíšené obytné - plochy vinných sklepů 
Vs plochy výroby a skladování 
Ti plochy technické infrastruktury 
Ds plochy dopravní infrastruktury - silniční 
Dm plochy dopravní infrastruktury - místní 
Pv plochy veřejných prostranství 
Zsv plochy veřejných prostranství - plochy zeleně sídelní veřejné 
Zsz plochy smíšené obytné - plochy zeleně sídelních zahrad 
W plochy vodní a vodohospodářské 
Z plochy zemědělské - skladovací 
Zp plochy zemědělské - plochy půdy velkoplošně obdělávané 
Zz plochy zemědělské - zahrady 
Zk plochy smíšené nezastavěného území - plochy zeleně krajinné 
L plochy lesní 
 
I.6.2 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
 
Podmínky pro využití jednotlivých druhů ploch jsou stanoveny pomocí přípustnosti využití pro 
stabilizované i zastavitelné (návrhové) plochy stejně. Přitom platí, že : 
Hlavní využití území - určuje převažující účel využití plochy které je totožné s názvem plochy 
Přípustné využití území - určuje přípustný způsob využití, kdy využití odpovídá druhu plochy. 
Podmíněně přípustné využití území - určuje přípustný způsob využití plochy, který je podmíněn 
konkrétní podmínkou či podmínkami. 
Nepřípustné využití území - určuje nepřípustný způsob využití plochy, zejména způsob využití 
neuvedený jako hlavní, přípustný či podmíněně přípustný. 
Dále platí následující podmínky : 
- v plochách navržených změn se připouští stávající způsob využití za podmínky, že tento trvale 

neznemožní navrženou změnu způsobu využití 
- v plochách občanského vybavení - sportovní, plochách výroby a skladování, plochách 

zemědělských a plochách zeleně krajinné nezačleněných do územního systému ekologické 
stability je přípustná výstavba posilovacích a retranslačních stanic mobilních sítí za podmínky, 
že tato zařízení budou umísťována v blízkosti komunikací 

- na území městyse se nepřipouští výstavba větrných elektráren 
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- změna využití ploch obsahujících chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory 
staveb podél silnic II. třídy bude umožněna prokázáním, že hluková zátěž z dopravního 
provozu nepřekročí přípustné hodnoty hygienických limitů stanovených legislativou na úseku 
ochrany veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- ve všech plochách lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského 
letectva a obrany státu 

- plochy bydlení, plochy smíšené obytné - komerční, plochy občanského vybavení, plochy 
vinných sklepů, plochy výroby a skladování a plochy veřejných prostranství budou realizovány 
v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a musí být z těchto 
ploch přístupné 

 
B plochy bydlení (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky a stavby rodinných domů, pozemky a stavby bytových domů vč. penzionů, pozemky 

související dopravní a technické infrastruktury, pozemky veřejných prostranství a zeleně 
sídelní veřejné, pozemky zeleně sídelních zahrad, pozemky dalších staveb a zařízení, které 
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a 
slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše 

Podmíněně přípustné využití území : 
- pozemky staveb pro rekreaci za podmínky, že budou dopravně napojeny s možností 

parkovacího stání na vlastním pozemku, budou mít vyřešeno odkanalizování a odvodnění 
pozemku, dále pozemky a budovy obchodního prodeje, řemeslné výroby a občanského 
vybavení za podmínky, že jejich celková výměra nebude větší než 1.000 m2 a svým 
provozováním či technickým zařízením (zejména hlukem a prachem) nesníží kvalitu prostředí 
souvisejícího území 

 
Sk plochy smíšené obytné - komerční (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky občanského vybavení s komerčním zaměrěním (zejména prodejny, služby, 

stravování, zdravotnictví, ubytování, opravny a související sklady a pod.), pozemky staveb pro 
bydlení a ubytování, pozemky dalších staveb a zařízení nesnižující svým provozováním či 
technickým zařízením kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména nerušící řemeslná výroba 
a služby které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území) a sloužící 
především obyvatelům obce, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky 
veřejných prostranství a zeleně sídelní veřejné, související garáže a související parkoviště aut 

Podmíněně přípustné využití území : 
- výrobní provozovny za podmínky, že tyto svým provozováním a technickým zařízením 

nenaruší užívání staveb v okolí, nebudou zvyšovat dopravní zátěž v území a nesníží kvalitu 
prostředí souvisejícího území 

Nepřípustné využití území : 
- zejména těžba surovin, hutnictví, chemická výroba, asanační služby 
 
Ov plochy občanského vybavení - veřejné (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělání a výchovu, sociální služby, péči 

o rodinu, zdravotnictví, kulturní zařízení, pro veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, pro 
obchodní prodej, pro tělovýchovu, pro ubytování a veřejné stravování, pro služby, vědu a 
výzkum, pro lázeňství, pro církevní stavby a církevní zařízení, služební byty nevytvářející 
chráněné prostory a chráněné prostory staveb podle legislativy na úseku ochrany veřejného 
zdraví, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky veřejných 
prostranství a zeleně sídelní veřejné, související garáže a související parkoviště aut 

Podmíněně přípustné využití území : 
- sklady zboží, provozovny řemeslných služeb či jiné provozovny, jejichž účel je v souladu s 

plochami občanského vybavení za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením 
nenaruší užívání staveb či nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území 
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Os plochy občanského vybavení - sportovní (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky veřejných sportovních zařízení a staveb pro sport a sportovní aktivity - veřejná 

venkovní sportoviště a jejich zázemí, sportovní objekty (zejména tělocvičny, posilovny, 
koupaliště), pozemky dalších souvisejících zařízení (zejména restaurace, bufety, sklady potřeb, 
klubovny), služební byty nevytvářející chráněné prostory a chráněné prostory staveb podle 
legislativy na úseku ochrany veřejného zdraví, pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury, pozemky veřejných prostranství a zeleně sídelní veřejné, související garáže a 
související parkoviště aut 

Podmíněně přípustné využití území : 
- zařízení jiných druhů občanského vybavení (např. školská, kulturní, ubytovací zařízení, 

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

 
Ozs plochy občanského vybavení - zvláštní sportovní (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky sportovní střelnice v nezastavěném území, pozemky staveb a zařízení souvisejících 

s provozem sportovní střelnice, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a 
související parkoviště aut 

Nepřípustné využití území : 
- jiné stavby než stavby určené pro provoz sportovní střelnice, jakýkoliv jiný způsob využití, který 

by vedl k narušení přírodních podmínek či narušení způsobu ochrany lokality 
 
Oh plochy občanského vybavení - hřbitovy (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky pro veřejná pohřebiště, obřadní síně, urnové háje, pozemky pro zařízení související s 

provozem hřbitova, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky  zeleně 
sídelní veřejné 

 
Re plochy rekreace (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky staveb pro individuální a rodinnou rekreaci, pozemky dalších staveb a zařízení které 

souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, pozemky rekreačních zahrad a luk, dále pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené 
ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami 

 
Sl plochy smíšené obytné - plochy vinných sklepů (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky vinných sklepů, pozemky vinných domů s možností rekreačního ubytování, lisovny, 

sklady vína, pozemky dalších zařízení pro výrobu vína a údržbu vinic, pozemky zemědělské - 
zejména vinice, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, související garáže a 
související parkoviště aut 

Podmíněně přípustné využití území : 
- provozovny prodeje a služeb za podmínky, že tyto souvisejí s výrobou vína, jsou zaměřeny na 

turistiku a za podmínky, že tyto svým provozováním či technickýcm zařízením nenaruší užívání 
staveb v okolí, nebudou zvyšovat dopravní zátěž v území a  nesníží kvalitu prostředí 
souvisejícího území 

 
Vs plochy výroby a skladování (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování, zejména zemědělská výroba, průmyslová 

a řemeslná výrobní zařízení, čerpací stanice pohonných hmot, energetická výrobní zařízení vč. 
fotovoltaických elektráren, zařízení pro výrobu a skladování potravin, správní budovy, sběrné 
dvory, zemědělské pozemky, technologické vodní nádrže, pozemky související dopravní a 
technické infrastruktury, související garáže a související parkoviště aut, pozemky izolační 
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zeleně a stromořadí 
Podmíněně přípustné využití území : 
- výuková zařízení, občanské vybavení (zejména služby, prodejny) a stravovací provozovny za 

podmínky, že tyto souvisí s umístěnou výrobou, služební byty či ubytovny pokud obsahují 
obytné či pobytové místnosti, které nejsou chráněným vnitřním prostorem staveb ve smyslu 
legislativy na úseku ochrany veřejného zdraví a souvisejí s umístěnou výrobou a skladováním 

Nepřípustné využití území 
- zejména pozemky rodinných domů, bytových domů, pozemky staveb pro školní a předškolní 

výchovu, pozemky rekreačních staveb 
 
Ti plochy technické infrastruktury (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky vedení, staveb a s nimi provozně souvisejících technických zařízení, zejména pro 

vodovody, vodojemy, čerpací vodovodní a zavlažovací stanice, pro vodní zdroje, kanalizaci, 
čističky odpadních vod, technické vodní nádrže, pro trafostanice, energetická elektrická 
zařízení, pro komunikační zařízení, pro zařízení plynovodů a produktovodů, pozemky 
související dopravní infrastruktury, pozemky izolační zeleně a stromořadí 

Podmíněně přípustné využití území : 
- stavby a zařízení pro skladování a likvidaci odpadů za podmínky, že tyto svým provozováním 

či technickýcm zařízením nenaruší užívání staveb v okolí, nebudou zvyšovat dopravní zátěž v 
území a  nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území, garáže a parkoviště aut za podmínky, 
že tyto souvisejí se stavbami či zařízeními umístěné technické infrastruktury 

 
Ds plochy dopravní infrastruktury - silniční (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky dálnic a silnic I.- III. třídy, pozemky místních komunikací I. a II. třídy včetně ploch 

mostů, náspů, zářezů a opěrných zdí, pozemky souvisejících dopravních zařízení, zastávek a 
přístřešků veřejné dopravy, vedení a zařízení souběžné či křižující technické infrastruktury, 
pozemky doprovodné silniční zeleně a stromořadí 

Podmíněně přípustné využití území : 
- pěší komunikace za podmínky, že zabezpečují dopravní přístupnost přilehlé zástavby 
 
Dm plochy dopravní infrastruktury - místní (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky obslužných místních komunikací III. a IV. třídy, to včetně ploch mostů, náspů, zářezů 

a opěrných zdí, odstavná a parkovací stání automobilů, garáže, účelové komunikace 
zabezpečující přístup k pozemkům, pozemky ostatních komunikací podle katastru, pěší 
komunikace, vedení a zařízení technické infrastruktury, pozemky veřejných prostranství a 
zeleně sídelní veřejné, stromořadí 

 
Pv plochy veřejných prostranství (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství zejména v zastavěném území a další 

pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky občanského vybavení 
slučitelné s účelem veřejných prostranství - zejména související pozemky silničních, místních, 
účelových a pěších komunikací, pozemky ostatních komunikací podle katastru, odstavná a 
parkovací stání automobilů, zastávky a přístřešky veřejné dopravy, inženýrské sítě a jejich 
zařízení, pozemky zeleně sídelní veřejné, zpevněné plochy, pozemky dětských hřišť, pozemky 
drobné architektury (zejména pro pomníky, kašny, sakrální a výtvarná díla, odpočívadla, 
lavičky), stromořadí 

 
Zsv plochy veřejných prostranství - plochy zeleně sídelní veřejné (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky veřejných prostranství určených pro travnatou, keřovou a stromovou zeleň v 

zastavěném území, pozemky dětských hřišť, pozemky drobné architektury (zejména pro 
pomníky, kašny, sakrální a výtvarná díla, odpočívadla, lavičky), pro pěší komunikace, 
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komunikace příjezdů k objektům, procházející inženýrské sítě a jejich zařízení, vodní nádrže o 
velikosti do 500 m2 

 
Zsz plochy smíšené obytné - plochy zeleně sídelních zahrad (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- zemědělské pozemky zejména v zastavěném území související s bydlením, pozemky dalších 

staveb a zařízení souvisejících s bydlením (nikoliv staveb bydlení), které nesnižují kvalitu 
prostředí souvisejícího území, pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

 
W plochy vodní a vodohospodářské (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky vodních ploch a jejich hrází, pozemky koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro 

převažující vodohospodářské využití (zejména pro retenční vodní nádrže, suché poldry, hráze, 
odvodňovací příkopy a svodnice), související vodohospodářské objekty a jejich zařízení, 
související vedení či objekty dopravní a technické infrastruktury 

 
Z plochy zemědělské - skladovací (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky staveb, zařízení a jiných opatření určených pro zemědělství (zejména sklady 

zemědělských plodin, polní hnojiště, úložiště slámy - stožiště), pozemky související dopravní a 
technické infrastruktury, stromořadí 

 
Zp plochy zemědělské - plochy půdy velkoplošně obdělávané (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky zemědělského půdního fondu nezastavěného území velkoplošně obdělávané 

(zejména orná půda, ovocné sady, zahrady, vinice a trvalé travní porosty), pozemky staveb, 
zařízení a jiných opatření určených pro zemědělství, pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury (zejména pro účelové komunikace a procházející inženýrské sítě), protierozní 
opatření - meze, průlehy a stromořadí 

Podmíněně přípustné využití území : 
- změna kultury na zahradu, trvalý travní porost, zeleň krajinnou, vodní plochu do 0,5 ha, popř. 

na les za podmínky, že se bude jednat o protierozní opatření, odpočívadla pro turistiku do 60 
m2 a turistické rozhledny do 150 m2 za podmínky, že tato zařízení budou umísťována poblíž 
komunikací a nenaruší zemědělské využití ploch, dobývání nerostných surovin za podmínky, 
že plocha se nachází v chráněném ložiskovém území 

 
Zz plochy zemědělské - zahrady (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky zemědělského půdního fondu nezastavěného území maloplošně obdělávané 

(zejména záhumenní zahrady, orná půda, ovocné sady, vinice), pozemky související dopravní 
a technické infrastruktury (zejména pro účelové komunikace), protierozní opatření - meze, 
průlehy a stromořadí, dále nepodsklepené hospodářské stavby o 1 nadzemním podlaží do 25 
m2 plochy a do 5 m výšky neobsahující pobytové místnosti či ustájení zvířat, nepodsklepené 
stavby pro zemědělství o 1 nadzemním podlaží do 70 m2 plochy a do 5 m výšky, stavby pro 
chovatelství o 1 nadzemním podlaží do 16 m2 plochy a do 5 m výšky, zimní zahrady a skleníky 
o 1 nadzemním podlaží do 40 m2 plochy a do 5 m výšky, vinné sklepy a vinné domy na 
pozemcích vinic, které svým provozem či technickým zařízením nesníží kvalitu prostředí a 
nenaruší užívání staveb souvisejícího území 

Podmíněně přípustné využití území : 
- změna kultury na zeleň krajinnou popř. na les či vodní plochu do 0,5 ha za podmínky, že se 

bude jednat o protierozní opatření, odpočívadla pro turistiku do 60 m2 za podmínky, že tato 
zařízení budou umísťována poblíž komunikací 

 
Zk plochy smíšené nezastavěného území - plochy zeleně krajinné (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
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- pozemky mimo zastavěné území a mimo zastavitelné plochy určené zejména pro porosty s 
výsadbou geograficky původních dřevin, křovin a travin, nezemědělské plochy určené pro 
protierozní meze a průlehy nebo pro izolační zeleň, vodní plochy a pozemky vodních toků 
(zejména pobřežní porosty vodních toků), plochy začleněné do vymezených biocenter a 
biokoridorů územního systému ekologické stability 

Podmíněně přípustné využití území : 
- trasy dopravní a technické infrastruktury (např. účelové komunikace, cyklostezky) za podmínky 

minimalizace jejich plošného střetu s plochami zeleně krajinné, odpočívadla pro turistiku do 60 
m2 a turistické rozhledny do 150 m2 za podmínky, že tato zařízení budou umísťována poblíž 
komunikací, dobývání nerostných surovin za podmínky, že plocha se nachází v chráněném 
ložiskovém území, hospodářské využití za dodržení podmínky, že jeho způsob nenaruší 
nevratně přírodní podmínky ani nesníží aktuální ekologickou úroveň v lokalitě 

 
L plochy lesní (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky lesní půdy určené k plnění funkce lesa, pozemky staveb a zařízení lesního 

hospodářství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, vodní plochy, vodní toky 
a vodohospodářská zařízení (zejména odvodňovací příkopy) 

Podmíněně přípustné využití území : 
- odpočívadla pro turistiku do 60 m2 a turistické rozhledny do 400 m2 za podmínky, že tato 

zařízení budou umísťována poblíž komunikací a nenaruší lesní hospodářství ani lesnickou 
dopravu 

 
I.6.3 Podmínky prostorového uspořádání 
 
Jsou stanoveny 2 podmínky prostorového uspořádání společně pro zastavěné území, pro 
zastavitelné plochy i pro plochy nezastavěného území s různým způsobem využití : 
a) Výšková hladina zástavby 
Maximální výška zástavby je dvě plná nadzemní podlaží a podkroví. Na území Přírodního parku 
Výhon nesmí výška budov v zastavitelných plochách přesáhnout 10 m. 
Do plného podlaží se započítává podkroví v případě, kdy více jak 3/4 půdorysné plochy podkroví 
(vzhledem k ploše pod ním ležících podlaží) má výšku požadovanou pro obytné místnosti. Do plného 
podlaží se započítává i podzemní podlaží v případě, kdy rovina jeho podhledu vystupuje více než 
1,4 m nad úroveň průměrné výšky okolního terénu. Nejsou přípustná ustupující podlaží. 
Případná výstavba vyšších nadzemních staveb technického charakteru (zejména komínů, stožárů 
elektrického vedení o napětí 22 a více kV, stanic mobilních operátorů) nesmí vytvářet nevhodné 
výškové dominanty narušující krajinu. 
 
b) Měřítko zástavby 
V zastavěném území je třeba respektovat jednotné hmotové i výškové měřítko okolní zástavby. Toto 
je nutno dodržet především v historickém jádru městyse a v okolí kulturních památek, přičemž 
historické jádro tvoří zejména ulice Městečko, Masarykova, Komenského, Pod Baštou a Pod 
Kopcem. Stavby umísťované v zastavěných územích a v zastavitelných plochách nesmí významným 
způsobem narušit měřítko zástavby městyse ani jeho sídelní strukturu. 
 
I.6.4 Podmínky ochrany krajinného rázu 
 
· Plochy mimo Přírodní park Výhon 
Krajinný ráz nemusí být nutně posuzován v zastavěném území a v zastavitelných plochách v případě 
staveb bydlení, staveb smíšených obytných - komerčních a staveb občanského vybavení s výškou 
do 2 plných nadzemních podlaží a podkroví při respektování měřítka okolní zástavby. Dále nemusí 
být krajinný ráz nutně posuzován při umísťování staveb dopravní a technické infrastruktury a 
veřejných prostranství. V ostatních plochách s rozdílným způsobem využití bude umísťování staveb 
posuzováno z hlediska jejich vlivu na krajinný ráz. 
· Plochy na území Přírodního parku Výhon 
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Na území Přírodního parku Výhon bude výstavba v plochách s různým způsobem využití 
posuzována z hlediska jejich vlivu na krajinný ráz. 
 
I.7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 

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

 
I.7.1 Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 
Jsou vymezeny plochy a koridory veřejně prospěšných staveb dopravní a technické infrastruktury 
označené vps 1-11, u kterých lze práva k pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit : 
vps 1 stavba komunikace a inženýrské sítě k ploše Z3 za kapličkou 
vps 2 stavba komunikace a inženýrské sítě k ploše Z8 nad Nivkou 
vps 3 stavba komunikace na ploše Z29 a inženýrské sítě k ploše Z9 nad Nivkou 
vps 4 stavba místní komunikace a inženýrské sítě k plochám Z12-13 na ulici Dolní Kroupná 
vps 5 stavba komunikace na ploše Z31 a inženýrské sítě k plochám Z18-19 pro ulici Ke Slatině 
vps 6 stavba komunikace na ploše Z34 a inženýrské sítě k ploše Z20 u silnice na Boudky 
vps 7 stavba inženýrských sítí v koridoru k ploše Z2 
vps 8 stavba inženýrských sítí v koridoru k ploše Z6 
vps 9 stavba inženýrských sítí v koridoru k ploše Z10 z ulice Horní Kroupná 
vps 10 stavba elektrického vedení 22 kV na severovýchodním okraji městyse 
vps 11 stavba přeložení elektrického vedení 22 kV u nároží ulice Pod Kopcem 
vps 14 stavba vodovodu TV02 
 
Je vymezena plocha pro umístění veřejně prospěšné stavby vodohospodářské ke zvýšení 
retenčních schopností území, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit: 
vps 12  stavba retenční nádrže (W3) na potoce Slatina 
vps 13  protipovodňová opatření technická POT05 
 
I.7.2 Veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 
Jsou vymezeny plochy a koridory pro veřejně prospěšná opatření určená pro zeleň krajinnou k 
doplnění a založení skladebných prvků územního systému ekologické stability označená vpo 1-24, 
pro která lze práva k pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit : 
vpo 1 opatření (Zk1) pro doplnění RBK 114 (089) /5 řeky Svratky 
vpo 2 opatření (Zk2) pro doplnění RBC 47 (144) Nosislav 
vpo 3 opatření (Zk3) pro založení RBK 126 (086) /6 na Židlochovice 
vpo 4 opatření (Zk4) pro doplnění RBK 126 (086) /1 (západní část) 
vpo 5 opatření (Zk5) pro doplnění RBK 126 (086) /1 (východní část) 
vpo 6 opatření (Zk6) pro doplnění RBK 126 (086) /LBC 1 Randla a Flaneky 
vpo 7 opatření (Zk7) pro doplnění LBK 1 (jižní část) 
vpo 8 opatření (Zk8) pro doplnění LBK 1 (severní část) 
vpo 9 opatření (Zk9) pro doplnění RBK 126 (086) /2 (severní část) 
vpo 10 opatření (Zk10) pro doplnění RBK 126/ (086) 2 (jižní část) 
vpo 11 opatření (Zk11) pro založení RBK 126 (086) /LBC 2 Křenky (západní část) 
vpo 12 opatření (Zk12) pro založení RBK 126 (086) /LBC 2 Křenky (východní část) 
vpo 13 opatření (Zk13) pro založení RBK 126 (086) /3 
vpo 14 opatření (Zk14) pro doplnění RBK 126 (086) /LBC 3 Kozelky (západní část) 
vpo 15 opatření (Zk15) pro doplnění RBK 126 (086) /LBC 3 Kozelky (východní část) 
vpo 16 opatření (Zk16) pro doplnění RBK 126/ (086) 4 (západní část) 
vpo 17 opatření (Zk17) pro doplnění RBK 126 (086) /4 (východní část) 
vpo 18 opatření (Zk18) pro doplnění RBK 126 (086) /LBC 4 Dlouhá liška 
vpo 19 opatření (Zk19) pro založení RBK 126 (086) /5 
vpo 20 opatření (Zk20) pro doplnění RBK 126 (086) /LBC 5 U Zeleňáku 
vpo 21 opatření (Zk21), (Zk25)pro doplnění RBK 114 (089) /LBC 9 Holubí les 
vpo 22 opatření (Zk22) pro založení LBK 5 (severní část) 
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vpo 23 opatření (Zk23) pro založení LBK 5 (jižní část) 
vpo 24 opatření (Zk24) pro doplnění RBC 191 (143) Výhon 
Je vymezena plocha pro umístění veřejně prospěšného opatření vodohospodářského ke zvýšení 
retenčních schopností území, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit: 
vpo 25  protipovodňová opatření přírodě blízká POP02 
 
I.7.3 Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu, pro které lze práva 

k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 
Nejsou vymezeny. 
 
I.7.4 Plochy určené k asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 
Nejsou vymezeny. 
 
 
I.8 Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro 

které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo 
zřizováno, parcelních čísel pozemků a názvu katastrálního území a případně dalších 
údajů podle § 8 katastrálního zákona 

 
Městys Nosislav uplatňuje předkupní právo pro veřejně prospěšné stavby podle následujícího 
seznamu. Předkupní právo se uplatňuje v katastrálním území Nosislav č. 584720. Čísla dotčených 
parcel či jejich částí jsou uvedena podle katastru k datu vydání územního plánu : 
 

pro vps č. účel vps č. parcel pro uplatnění předkupního práva 
vps 1 komunikace a inženýrské 

sítě k ploše Z3 za 
kapličkou 

1239/2, 1239/3, 1239/4, 1239/5, 1239/6, 
1239/7, 1239/8, 1239/9, 1239/10 

vps 2 komunikace a inženýrské 
sítě k ploše Z8 nad Nivkou 

910, 912, 913/1, 915, 919, 921/1, 926, 928/1, 
932/1, 940/3, 940/1, 941, 942, 943/1, 947, 
949/1, 949/2, 949/3, 949/4, 949/5, 949/6, 
949/7, 949/8, 949/9, 949/10, 949/11, 949/12, 
949/13, 949/14 

vps 3 komunikace na ploše Z29 
a inženýrské sítě k ploše 
Z9 nad Nivkou 

867/1, 868, 872, 873, 876, 877, 880, 882, 
885, 887, 889, 891, 893/1, 897, 900/1, 904, 
907/1 

vps 4 komunikace a inženýrské 
sítě k plochám Z12-13 na 
ulici Dolní Kroupná 

1336/25, 1336/26, 1334/1, 1334/4 

vps 5 komunikace na ploše Z31 
a inženýrské sítě k 
plochám Z18-19 pro ulici 
Ke Slatině 

567, 564 

vps 6 komunikace na ploše Z34 
a inženýrské sítě k ploše 
Z20 u silnice na Boudky 

1375/7, 1377/1, 1377/5, 1377/6, 1377/7, 
1377/8, 1373/1, 1373/7, 1373/8, 1373/9 

vps 7 stavba inženýrských sítí v 
koridoru k ploše Z2 

1539/13, 1539/15, 1541/1, 1557/2, 1558/2, 
1559/2, 1560/1, 1561/1, 1562/1, 1563/1, 
1564/1 

vps 8 inženýrské sítě v koridoru 
k ploše Z6 

1023/1, 1023/4 

vps 9 inženýrské sítě v koridoru 
k ploše Z10 z ulice Horní 
Kroupná 

782/2, 788, 791/2, 795, 798, 801, 803 
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vps 12 stavba retenční nádrže 
(W3) na potoce Slatina 

453/6, 453/10, 453/12, 453/13, 453/14, 
453/15, 453/16, 453/17, 453/18, 453/19 

 
 
I.8.1 Další veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit jen předkupní právo 
 
Nejsou vymezeny. 
 
I.8.2 Další veřejně prospěšná opatření, pro která lze uplatnit jen předkupní právo 
 
Nejsou vymezena. 
 
I.9 Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
 

Tato nejsou stanovena. 
 
 
I.9 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 
 
Textová část územního plánu obsahuje 20 číslovaných listů na stranách 1 až 20. Grafická část 
územního plánu obsahuje 3 barevné výkresy označené 1 až 3 : 
1 Výkres základního členění území, 1 : 5.000 
2 Hlavní výkres, 1 : 5.000 
3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, 1 : 5.000 
 
I.10 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití 

včetně podmínek pro jeho prověření 
 
Je vymezena plocha územní rezervy označená R1 s možným budoucím využitím pro bydlení : 
R1 územní rezerva bydlení (B) na ulici U hřbitova 
Pro budoucí změnu využití územní rezervy R1 jsou stanoveny následující podmínky jejího prověření: 
- budoucí změna využití bude prověřena z hlediska její návaznosti na stabilizovanou plochu 

občanského vybavení - hřbitovy a možného střetu s pietním režimem v okolí veřejného 
pohřebiště 

Nejsou vymezeny. 
 
I.11 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití  územní studií 

podmínkou pro rozhodování, stanovení lhůty pro pořízení  územní studie, její 
schválení a vložení dat studie do evidence 

 
Jsou vymezeny 2 zastavitelné plochy, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní 
studií jako podmínka pro rozhodování o změnách v území : 
Z2 plocha bydlení (B) na konci ulice Masarykova (na Židlochovice) 
Z20 plocha bydlení (B) na konci ulice Komenského (na Boudky) 
Studie mohou být vypracovány pro každou plochu zvlášť nebo pro obě plochy společně. Lhůta pro 
pořízení, schválení územní studie a vložení dat o této studii (ev. o těchto studiích) do evidence 
územně plánovací činnosti je stanovena do 1.10.2020. 4 let od nabytí účinnosti změny č.1 ÚP. 
Územní studie navrhne, prověří a posoudí řešení zejména způsobu využití plochy, její podrobnější 
členění a řešení dopravní a technické infrastruktury. To včetně bilancí potřeby elektrické energie, 
pitné vody a plynu, řešení způsobu odkanalizování a odvedení extravilánových vod, prověření řešení 
zásobování pitnou vodou, vč. hydrotechnických výpočtů s přihlédnutím k tlakovým poměrům a 
vydatnosti skupinového vodovodu, řešení umístění inženýrských sítí do veřejně přístupných ploch, 
prověření jejich zaokruhování atd. 
Nejsou vymezeny. 
 
Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 
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Textová část územního plánu obsahuje 21 číslovaných listů na stranách 1 až 21. Grafická část 
územního plánu obsahuje 3 barevné výkresy označené 1 až 3 : 
1 Výkres základního členění území, 1 : 5.000 
2 Hlavní výkres, 1 : 5.000 
3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, 1 : 5.000 
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II.B)  Textová část odůvodnění řešení a pořízení změny 
 
 
II.B.1)  Soulad s Politikou územního rozvoje ČR (dále jen PÚR) a 
souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
 
 
II.B.1.1) Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR (dále jen PÚR), 
schválené usnesením vlády 20.července 2009 č. 929 ve znění jejích Aktualizací č. 1 (schválené 
usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015), č. 2 (schválené usnesením vlády ČR č. 629 ze dne 
2. 9. 2019), č. 3(schválené usnesením vlády ČR č. 630 ze dne 2. 9. 2019 a č.5 (schválené usnesením 
vlády č. 833 ze dne 17. srpna 2020). 
 
1)   Rozsah zastavitelných ploch a ploch přestavby je navržen v souladu s polohou území v 
rozvojové oblastí republikového významu - OB3 Metropolitní oblast Brno. Jedná se o území 
ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Brna s velmi silnou koncentrací obyvatelstva a 
ekonomických činností, které mají z velké části mezinárodní významový přesah. Rozvojově 
podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi a rychlostními komunikacemi, tak I. 
tranzitním železničním koridorem. Předpokládá se tedy vyšší tlak na změny v území a dynamičtější 
rozvoj území.  
V souladu s polohou Nosislavi v OB3 již platný ÚP vymezil značný rozsah rozvojových ploch 
zejména pro bydlení, část z nich však nebyla dosud využita, proto změna č.1 navrhuje zrušení nebo 
změnu využití některých rozvojových ploch, zaměřuje se na doplnění veřejných prostranství 
zpřístupňující plochy bydlení, zajištění dostatečné technické infrastruktury. 
 
2) požadavek:  dle čl.(19)PUR hospodárně využívat zastavěné území, zajistit tak ochranu 
nezastavěného území je respektován – změna umožňuje pouze značně omezený rozvoj 
zastavitelných ploch -  změna ruší několik rozvojových zastavitelných ploch vymezených v ÚP a 
klade důraz na vytvoření podmínek pro rozvoj již vymezených nadále platných ploch zastavitelných 
a zastavěného území. 
 
3) požadavek:  dle čl. (28) pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího 
vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně 
nároků na veřejnou infrastrukturu byl respektován tím, že změna doplňuje plochy veřejných 
prostranství pro rozvoj již vymezených nadále platných ploch zastavitelných, doplňuje rozvoj ploch 
technické infrastruktury dle potřeby užívání území. 
 
4) požadavek: dle čl.(38) je nutno v rozvojových oblastech zabraňovat fragmentaci a záborům 
ploch veřejně přístupné zeleně je respektován tím, že nedochází k záborům veřejně přístupné 
zeleně, v lokalitě Z44 a Z46 změna zasahuje do vymezení ploch obsahujících veřejnou zeleň, avšak 
vymezuje je jako veřejné prostranství (zahrnující veřejnou zeleň, nepředstavující tedy úpravu 
směřující k záborům veřejně přístupné zeleně) . 
 
5) Nosislav je součástí specifické oblasti SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální 
problém ohrožení území suchem.     
Změna č. 1 zejména vymezením plochy Zk25,  dále ploch přírodě blízkých protipovodňových opatření 
(POP02) zlepšuje a spoluvytváří podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a 
zvyšování jejích retenčních a akumulačních vlastností, přispívá k tvorbě pestré krajiny 
nezastavěného území. 
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II.B.1.2) Vyhodnocení  souladu s  územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem - se ZÚR JMK včetně jejích aktualizací č. 1 a č. 2 
 
Aktualizace č. 2 ZÚR JMK se netýká ORP Židlochovice. 

 
ÚP byl prověřen z hlediska souladu se záměry ZÚR JMK v platném znění: 
 
ÚP Nosislav je v souladu s jednotlivými kapitolami ZÚR JMK. 
 
A. Stanovení priorit územního plánování jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 
území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje 
 
Priority stanovené v jednotlivých článcích Politiky územního rozvoje (PÚR ČR) ve znění Aktualizace 
č. 1 mají průmět do územního plánování na úrovni územních plánů, jsou upřesněny v ZÚR JMK v 
odpovídajících bodech krajských priorit. 
1) ÚP vymezil stabilizované i rozvojové plochy v území a tím vytvořil podmínky pro naplnění 
vize Jihomoravského kraje jako ekonomicky prosperujícího regionu otevřeného vůči mezinárodním 
výzvám a impulzům.  
2) ÚP vymezil plochy pro výrobu s potenciálem vyšší zaměstnanosti v regionu ke snížení 
územních disparit rozvoje částí kraje eliminací příkrých rozdílů v ekonomické výkonnosti a životní 
úrovni mezi jádrem kraje a jeho periferními, s cílem růstu efektivity a udržitelnosti ekonomického 
rozvoje kraje, stabilizace jeho populace a sídelní struktury vymezením ploch různého funkčního 
využití, zejména ploch výroby a skladování, ploch bydlení, ploch smíšených obytných i ploch 
občanského vybavení. 
3) V ÚP jsou vytvářeny územní podmínky pro zvýšení atraktivity a konkurenceschopnost 
venkovského prostoru kraje – vymezením rozvojových ploch pro vzájemně se doplňující různé 
funkční složky.  
4) Jsou řešeny dopady různých forem urbanizace  a hledána vyvážená řešení zohledňující 
ochranu přírody, hospodářský rozvoj i životní úroveň obyvatel, což se odráží ve vymezení 
rozvojových ploch pouze v přímé návaznosti na zastavěné území a v rámci zastavěného území. 
5) Vzájemnou koordinací území (viz výkres č.4) jsou vytvářeny podmínky k podpoře principu 
integrovaného rozvoje území,  
6) ÚP nemá vliv na  rozdílné charakteristiky jednotlivých částí Jihomoravského kraje i specifické 
podmínky pro využívání území – Nosislav není součástí specifické oblasti. 
7) Silniční dopravní spojení je základem dopravní infrastruktury území a jeho propojení pro 
s okolními územími kraje a dalšími evropskými regiony, ÚP toto respektuje. 
8) ÚP Nosislav respektuje potřebu vytvoření územních podmínek pro zkvalitnění a rozvoj 
provázané dopravní infrastruktury, a proto vymezil plochy dopravní infrastruktury a plochy veřejných 
prostranství, zejména pak plochy dopravní infrastruktury pro zajištění dopravní obsluhy území 
integrovanou dopravou.  
9) ÚP vytvořil územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti technickou 
infrastrukturou, stanovením koncepce veřejné technické infrastruktury – viz kap. I.4.2 v ÚP Nosislav. 
10) ÚP vytvořil systém ploch veřejných prostranství a dopravní infrastruktury zajišťující 
přístupnost a prostupnost krajiny stanovením koncepce  veřejné dopravní infrastruktury – viz kap. 
I.4.1 a  I.4.4 v ÚP Nosislav. 
11) ÚP vymezil plochy občanského vybavení, odpovídající postavení sídla v sídlení struktuře 
kraje (občanské vybavení – základní, občanské vybavení – sport a rekreace) stanovením koncepce 
občanského vybavení – viz kap. I.4.3 v ÚP Nosislav. 
12) ÚP vytvořil územní podmínky pro zlepšování kvality životního prostředí a ochranu zdraví lidí, 
zejména vymezením polohy ploch s rozdílným způsobem využitím tak, aby byly co nejvíce 
eliminovány střety různých funkčních využití – výrobní funkce nejsou rozvíjeny v návaznosti na 
území obsahující bydlení. ÚP stanovil vhodné podmínky využití ploch. 
13) Je podporována minimalizace vlivů nových záměrů, tak aby nedocházelo k významnému 
zhoršování stavu v území omezeným rozsahem rozvojových ploch, stanovením podmínek 
jednotlivých rozvojových ploch i podmínek ploch obecně (zejména kap. I.3.2, I.6.2, I.6.3, I.6.4)  
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14) Koncepce patného ÚP respektuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, respektuje 
limity území a rozvojové záměry – regionální ÚSES. 
15) ÚP podporuje plánování venkovských území s ohledem na možnosti rozvoje primárního 
sektoru, zajišťuje ochranu kvalitní zemědělské půdy a minimalizací zásahu do kvalitních půd tím, že 
minimalizuje zásahy do zemědělské půdy, rozvoj se omezuje na těsnou návaznost na zastavěné 
území. 
16) ÚP vytváří územní podmínky pro preventivní ochranu území před přírodními katastrofami, 
zástavba není rozvíjena do potenciálně rizikových oblastí (záplavy, sesuvná území apod.). 
 
B. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního 
rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem 
přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy) 
 
B.1. Rozvojové oblasti podle politiky územního rozvoje 
Dle ZÚR JMK se řešené území nachází v oblasti OB3  - Metropolitní rozvojová oblast Brno (rovněž 
v souladu s PÚR ČR). V souladu s touto skutečností vymezil ÚP Nosislav rozvoj ploch bydlení i 
rozvoj výrobních příležitostí. ÚP Nosislav vymezením struktury ploch reaguje zejména na požadavek 
-  podporovat vzájemnou koordinaci rozvoje města Brna a okolních sídel, zejména z hlediska 
vyváženosti rezidenčních a pracovních funkcí, a to vymezením těchto funkcí ve správním území 
obce. 
B.2. Rozvojové osy podle politiky územního rozvoje  
 Správní území Nosislavi není součástí rozvojové osy podle politiky územního rozvoje. 
B.3. Rozvojové oblasti nadmístního významu  
 Správní území Nosislavi není součástí rozvojové oblasti nadmístního významu. 
B.4. Rozvojové osy nadmístního významu 

Správní území Nosislavi  není součástí rozvojové osy podle politiky územního rozvoje. 
B.5. Centra osídlení 

Nosislav není dle ZÚR vyjmenovaným centrem osídlení. 
 
C. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení 
dalších specifických oblastí nadmístního významu 
 
Správní území Nosislavi není součástí specifické oblasti podle politiky územního rozvoje ani 
specifické oblasti nadmístního významu. 
 
D. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch 
a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému 
ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být 
prověřeno 
 
D.1. Dopravní infrastruktura 
Správní území Nosislavi  neobsahuje vymezení ploch a koridorů dopravní infrastruktury nadmístního 
významu. 
 
D.2. Technická infrastruktura 
ÚP nevymezil plochy a koridory technické infrastruktury vyplývající ze ZÚR JMK, tyto jsou řešeny 
změnou č.1: 
Správní území Nosislavi  obsahuje vymezení koridoru technické infrastruktury nadmístního 
významu, TV02 – „Vírský oblastní vodovod“, napojení skupinového vodovodu Vranovice, který je do 
ÚPD doplněn změnou č.1. 
Správní území Nosislavi  obsahuje protipovodňová opatření: POP02 „Opatření na vodním toku 
Svratka“ - plochy přírodě blízkých protipovodňových opatření jsou do ÚPD doplněna změnou č.1, 
plocha je zpřesněna na základě podkladu Povodí Moravy:  „Svratka II - přírodě blízká 
protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku 
ř. km 2,000 (delta ve VD Nové Mlýny) - 26,370 (Rajhrad - Holasice)“ 
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Správní území Nosislavi  obsahuje technická protipovodňová opatření: POT05 Řízené  inundace  
Židlochovice a poldr  Blučina na  vodním  toku  Svratka včetně Ivanovického potoka - technická 
protipovodňová opatření jsou do ÚPD doplněna změnou č.1 
 
D.3. Územní systém ekologické stability 
V řešeném území se nacházejí prvky regionálního a nadregionálního ÚSES: 
- RBC 28 – Rumunská bažantnice – se po upřesnění nachází na sousedním k.ú. Měnína k.ú. 
Nikolčice a do k.ú. Nosislav nezasahuje  
- RBC 47 - Nosislav – v ÚP ozn.  RBC 47 (144) Nosislav 
- RK 106 - regionální biokoridor – v ÚP ozn. RBK 126(086)/6, RBC 191(143) Výhon, RBK 
126(086)/1, RBK 126(086)/LBC1 Randla a Flaneky, RBK 126(086)/2, RBK 126(086)/LBC2 Křenky, 
RBK 126(086)/3, RBK 126(086)/LBC3 Kozelky, RBK 126(086)/4, RBK 126(086)/LBC4 Dlouhá liška, 
RBK 126(086)/5, RBK 126(086)/LBC5 U Zeleňáku 
- RK 113 – se po upřesnění nachází na sousedním k.ú. Židlochovice a do k.ú. Nosislav 
nezasahuje  
- RK 114A - regionální biokoridor – v ÚP ozn. RBK 114(089)/1, RBK 114(089)/LBC6 
V Nosislavském lese, RBK 114(089)/2, RBK 114(089)/LBC7 Knížecí les, RBK 114(089)/3, RBK 
114(089)/LBC8 U oken, RBK 114(089)/4 
- RK 114D - regionální biokoridor – v ÚP ozn. RBK 114(089)/5, RBK 114(089)/LBC9 Holubí 
les 
- RK 1510 - regionální biokoridor – v ÚP ozn. RBK 1510 (087) 
 
D.4. Územní rezervy 
Správní území Nosislavi  neobsahuje vymezení ploch a koridorů územních rezerv nadmístního 
významu. 
 
E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území kraje 
Správní území Nosislavi obsahuje vymezení přírodních hodnot území kraje: 
- zasahuje do Přírodního parku Výhon, obsahuje PP Knížecí les, a PP Přísnotický les – taktéž EVL 
Knížecí les CZ0623800, EVL Přísnotický les CZ0623801 
 obsahuje registrované VKP  (Koleno, Kanál, knížecí les, V Oknech, Jezero Želízka, Horní les I. a 
II., Nad Nosislavskou zátočinou, Vysoké hory, Kacířky a Lejtny, Lískový sad v Kyndlířkách, Randla, 
Flaneky, Dlouhé Šimperky, V Dlouhých Šimperkách, Plachty),  skladebné prvky ÚSES. 
ÚP vytvořil stanovením podmínek ploch podmínky pro ochranu těchto území, pro šetrné formy 
využívání území a zvyšování biodiverzity území. 
Správní území Nosislavi obsahuje kulturní hodnoty území kraje – kulturní památky, území s 
archeologickými nálezy. ÚP vytvořil územní podmínky pro zachování výjimečných hodnot 
památkového fondu kraje, území s archeologickými nálezy stanovením podmínek ploch v území, 
kde jsou tyto situovány. Jsou současně vytvářeny územní podmínky k využití kulturních hodnot pro 
udržitelné formy cestovního ruchu. 
Koncepce ÚP respektuje civilizačních hodnoty území kraje (zde zejména veřejná infrastruktura). 
 
F. Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo 
dosažení 
ÚP respektuje podmínky , které směřují k zachování nebo dosažení cílových kvalit krajiny: 
15. krajinný celek Šlapanicko-slavkovský 
ÚP zajistil podmínky na uspořádání a využití území: 
Podporuje zachování stávajícího zemědělského charakteru území zejména vymezením 
zemědělských prvovýrobních ploch, podporuje členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené 
krajinné zeleně , podporuje protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině, 
podporuje zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků 
ÚP řešil úkoly pro územní plánování:  
vytvořil územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny - vymezení ÚSES, neomezuje 
prostupnost krajiny, vytvořil územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich 
nivách, pro ochranu volné krajiny a její rázovitosti 
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16. krajinný celek Židlochovicko-hustopečský 
ÚP zajistil územní podmínky pro vytváření ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, 
liniová i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd., podmínky pro revitalizační opatření na vodních 
tocích a jejich nivách a  územní podmínky pro ochranu pohledových panoramat a pohledově 
exponovaných lokalit   
17.krajinný celek Dyjsko-svratecký 
ÚP zajistil podmínky pro zachování nebo dosažení územních podmínek pro zajištění protipovodňové 
ochrany území vymezením ploch protipovodňových opatření, zajistil územní podmínky pro 
ekologicky významné segmenty krajiny vymezením ÚSES 
 
 
G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k 
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit 
Správní území Nosislavi  obsahuje veřejně prospěšné stavby a opatření kraje, které ÚP Nosislav 
nevymezil a jsou zapracovány změnou č.1: 
Správní území Nosislavi  obsahuje veřejně prospěšnou stavbu dle ZÚR: protipovodňové opatření 
technické POT05, které není zapracováno v ÚP Nosislav a je řešeno změnou č.1 – ozn. vps13. 
Správní území Nosislavi  obsahuje veřejně prospěšnou stavbu dle ZÚR: TV02 – „Vírský oblastní 
vodovod, napojení skupinového vodovodu Vranovice“, která není zapracována v ÚP Nosislav a je 
řešeno změnou č.1 – ozn. vps14. 
Správní území Nosislavi  obsahuje veřejně prospěšnou stavbu dle ZÚR: protipovodňová opatření 
POP02 „Opatření na vodním toku Svratka, která nejsou zapracována v ÚP Nosislav a jsou řešena 
změnou č.1 – ozn. vpo 25 
Správní území Nosislavi  neobsahuje dle ZÚR stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti 
státu a asanačních území, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit. 
 
H. Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní 
struktury 
H.1. Požadavky na koordinaci ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 
opatření  
- se týká veřejně prospěšného opatření POP02 a veřejně prospěšné stavby POT05,  
které severně zasahují do k.ú. Unkovice, kde jsou vymezeny v připravovaném  ÚP Unkovice  (pod 
ozn. VT1 a VO1),  
západně zasahují do ÚP Žabčice – kde v ÚP nejsou dosud promítnuty  
a jihozápadě do ÚP Přísnotice – ozn. POP02, POT05 
 
Prvky regionálního ÚSES RBC 47 – Nosislav, RK 106, RK 114A, RK 114D a RK 1510  
navazují dále severně do správního území Židlochovic, východně do Blučiny, Měnína a Nikolčic, 
jižně do Velkých Němčic, kde má návaznost prvků ÚSES průmět do ÚPD obci: 
ÚP Židlochovice: RBK 086-1, RBC 144 
ÚP Blučina: RK1510/LBC6 a RK 1510/RBK7 
ÚP Měnín: RBC6 Rumunská bažantnice 
ÚP Nikolčice: RBC145 Rumunská bažantnice 
ÚP Velké Němčice: RK 114A 
RBC 28 – Rumunská bažantnice  se po upřesnění nachází na sousedním k.ú. Měnína k.ú. Nikolčice 
a do k.ú. Nosislav nezasahuje a RK113 se po upřesnění nachází na sousedním k.ú. Židlochovice a 
do k.ú. Nosislav nezasahuje. 
 
H.2. Požadavky na územní vymezení a koordinaci cyklistických tras a stezek nadmístního významu  
 
Územím Nosislavi prochází cyklistické trasy a stezky nadmístního významu: 

· Dálkový cyklistický koridor EuroVelo 9: hranice s Olomouckým krajem – Vojenský újezd 
Březina – Vysočany – Sloup – Blansko – Adamov – Brno – Židlochovice – Vranovice – Ivaň 
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– Pasohlávky – Nový Přerov – Mikulov – Valtice – Lednice – Břeclav – Poštorná – hranice s 
Rakouskem  

· Cyklostezka Brno – Vídeň: Brno – Židlochovice – Hevlín (– Wien)  
· Krajský cyklistický koridor: (Brno –) Vranovice – Dolní Věstonice – Lednice – Břeclav – 

Lanžhot (– Kúty – Bratislava) 
 
Trasy jsou vedeny zpravidla v rámci ploch vymezených ÚP jako plochy dopravní infrastruktury – 
místní, plochy veřejných prostranství – komunikace, tyto mají zajištěnu návaznost do okolních k.ú. 
a vytvářejí tak podmínky pro funkční krajskou síť cyklistických tras. Jsou trasovány stávajícími 
značenými cyklotrasami. 
Dálkové trasy mimo zastavěné území jsou řešeny odděleně od ostatních druhů dopravy jako 
cyklostezka zejména v severní části území. 
 
Dálkové trasy Euro Velo 9 (Dálkový cyklistický koridor Euro Velo 9  Balt – Jadran), Greenway K – M 
– W, CS Brno – Wien jsou přes k.ú. Nosislav vedeny v souběhu s cyklotrasou č. 5, a to tak, že 
procházejí severním okrajem území ze Židlochovic směrem a Žabčice po účelové komunikaci. 
Registrovaná trasa č. 5149 je vedena po úpatí Výhonu ze severu od Židlochovic k jihu a východu 
dále směrem na Křepice  (mimo II/425). 
Dálkové (i krajské) trasy mimo zastavěné území jsou řešeny odděleně od ostatních druhů dopravy, 
využívají samostatná oddělená tělesa cyklostezky anebo jsou vedeny jako cyklotrasy po účelových 
komunikacích, což koresponduje  s požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní 
plánování stanovenými v kap. D ZÚR JMK pro vedení dálkových, mezinárodních a krajských 
cyklistických koridorů – požadavek na vedení koridorů mimo dopravní prostor silnic II. a III. třídy, 
zařazených do tahů krajského významu dle Generelu krajských silnic JMK je v souladu se ZÚR JMK 
splněn. 
 
H.3. Požadavky na koordinaci územních rezerv 
 
Území Nosislavi neobsahuje územní rezervy dle ZÚR JMK. 
 
I. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií 
Řešeném území ÚP Nosislav je součástí území zpracovaného územní studií kraje pro trasování 
koridoru pro dvojité vedení 400 kV, ÚPD Nosislav z povinnosti prověření změn územní studií kraje 
pro trasování koridoru pro dvojité vedení 400 kV nevyplývají žádné konkrétní požadavky.  
 
J. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje 
podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, včetně stanovení, zda se bude jednat o 
regulační plán z podnětu nebo na žádost, a lhůty pro vydání regulačního plánu z podnětu 
V řešeném území ÚP Nosislav nejsou dle ZÚR JMK vymezeny. 
 
L. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 
V řešeném území ÚP Nosislav nejsou dle ZÚR JMK stanoveny. 
 
M. Stanovení kompenzačních opatření podle § 37 odst. 8 stavebního zákona 
V řešeném území ÚP Nosislav nejsou dle ZÚR JMK stanoveny. 
 
 
Změna č. 1  ÚP Nosislav  je v souladu s jednotlivými kapitolami ZÚR JMK:  

 
A. Stanovení priorit územního plánování jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného 

rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje 
 

Změna č. 1 ÚP Nosislav naplňuje priority stanovené v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského 
kraje (dále také ZÚR JMK) : 
1) Změna vzhledem k rozsahu nemá podstatný vliv na naplnění  vize  Jihomoravského kraje 
jako ekonomicky prosperujícího regionu otevřeného vůči mezinárodním výzvám a impulzům. 
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2) Změna upravuje rozsah zastavitelných ploch a jejich využití a tím přispívá ke snížení 
územních disparit rozvoje částí kraje eliminací příkrých rozdílů v ekonomické výkonnosti a životní 
úrovni mezi jádrem kraje a jeho periferními, s cílem růstu efektivity a udržitelnosti ekonomického 
rozvoje kraje, stabilizace jeho populace a sídelní struktury. 
3) Jsou nemá přímý vliv na vytváření územních podmínek pro zvýšení atraktivity a 
konkurenceschopnost venkovského prostoru kraje. 
4) Jsou řešeny dopady různých forem urbanizace  a hledána vyvážená řešení zohledňující 
ochranu přírody, hospodářský rozvoj i životní úroveň obyvatel, což se odráží i ve změně č. 1 
vymezením rozvojových ploch při respektování podmínek využití dle platného ÚP.  
5) Vzájemnou koordinací území (viz výkres č.4) jsou vytvářeny podmínky k podpoře principu 
integrovaného rozvoje území.  
6) Změna nemá vliv na  rozdílné charakteristiky jednotlivých částí Jihomoravského kraje i 
specifické podmínky pro využívání území. 
7) Změna ÚP neovlivňuje vzhledem k jejímu rozsahu dopravní infrastrukturu území a propojení 
s okolními územími kraje. 
8) Změna ÚP  Nosislav neovlivňuje vzhledem k jejímu rozsahu vytvoření územních podmínek 
pro zkvalitnění a rozvoj provázané dopravní infrastruktury. 
9) Změna ÚP zapracovala krajský záměr TV02 a tím vytvořila územní podmínky pro zajištění a 
podporu optimalizované obslužnosti technickou infrastrukturou – je respektována koncepce 
technické infrastruktury dle platného ÚP. 
10) Změna neovlivňuje přístupnost a prostupnost krajiny. 
11) Změna ÚP upravuje vymezení ploch rozsah občanského vybavení v souladu s jeho 
umístěním v obci z důvodu stabilizace základního vybavení v obci. 
Změna nemá vliv na vytvoření územních podmínek pro zajištění a podporu optimalizované 
obslužnosti občanským vybavením všech částí kraje. Je respektována koncepce občanského 
vybavení dle platného ÚP.  
12) Změna ÚP přispívá k vytvoření územních podmínek pro zlepšování kvality životního 
prostředí a ochranu zdraví lidí tím, že navazuje na koncepci ÚP a plochy vymezené v navazujícím 
okolí. 
13) Je podporována minimalizace vlivů nových záměrů, tak aby nedocházelo k významnému 
zhoršování stavu v území minimalizací zastavitelných  ploch  a dopadu změny na nezastavěné 
území. 
14) Změna nemá negativní vliv na péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které 
vytvářejí charakteristické znaky území, je  respektována koncepce platného ÚP. 
15) Změna zajišťuje ochranu kvalitní zemědělské půdy tím, že minimalizuje  zábor ZPF. 
16) Změna ÚP nemá vliv na vytvoření územních podmínek pro preventivní ochranu území před 
přírodními katastrofami. Zástavba není rozvíjena do potenciálně rizikových oblastí (záplavy, sesuvy). 
 
B. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního 
rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem 
přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy) 
Změna ÚP nemá vliv na skutečnosti kap. B v ZÚR JMK. 
 
C. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení 
dalších specifických oblastí nadmístního významu 
Změna ÚP nemá vliv na skutečnosti kap. C v ZÚR JMK. 
 
D. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch 
a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému 
ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být 
prověřeno 
 
D.2. Technická infrastruktura 
Změna č.1 ÚP vymezila a do ÚP promítla plochy a koridory technické infrastruktury vyplývající ze 
ZÚR JMK: 
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Správní území Nosislavi  obsahuje vymezení koridoru technické infrastruktury nadmístního 
významu, TV02 – „Vírský oblastní vodovod“ 
Správní území Nosislavi  obsahuje protipovodňová opatření: POP02 „Opatření na vodním toku 
Svratka“ - plochy přírodě blízkých protipovodňových opatření jsou do ÚPD doplněna změnou č.1, 
plocha je zpřesněna na základě podkladu Povodí Moravy:  „Svratka II - přírodě blízká 
protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku 
ř. km 2,000 (delta ve VD Nové Mlýny) - 26,370 (Rajhrad - Holasice)“ 
Správní území Nosislavi  obsahuje technická protipovodňová opatření: POT05 Řízené  inundace  
Židlochovice a poldr  Blučina na  vodním  toku  Svratka včetně Ivanovického potoka - technická 
protipovodňová opatření  
 
Dílčí úpravy zahrnuté ve změně ÚP nemají vliv na skutečnosti dle kap. D.1, D.3, D.4 v ZÚR JMK. 
 
 
E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území kraje 
Změna ÚP neovlivňuje negativně přírodní hodnoty území kraje ani kulturních hodnoty území kraje. 
Koncepce změny č. 1  respektuje civilizačních hodnoty území kraje. 
 
F. Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo 
dosažení 
Změna se nachází v oblasti tohoto celku: 
celek 16 Židlochovicko-hustopečský  
- nemění územní podmínky pro vytváření ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, 
liniová i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd., podmínky pro revitalizační opatření na vodních 
tocích a jejich nivách a  územní podmínky pro ochranu pohledových panoramat a pohledově 
exponovaných lokalit   
celek 17 Dyjsko-svratecký 
- Změna ÚP zlepšuje podmínky pro zachování nebo dosažení územních podmínek pro zajištění 
protipovodňové ochrany území vymezením ploch protipovodňových opatření POP02 a POT05, ÚP 
zajistil územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny vymezením ÚSES 
 
G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k 
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit 
Správní území Nosislavi  obsahuje veřejně prospěšné stavby a opatření kraje, které ÚP Nosislav 
nevymezil a jsou zapracovány změnou č.1: 
Správní území Nosislavi  obsahuje veřejně prospěšnou stavbu dle ZÚR: protipovodňové opatření 
technické POT05, které není zapracováno v ÚP Nosislav a je řešeno změnou č.1 – ozn. vps13. 
Správní území Nosislavi  obsahuje veřejně prospěšnou stavbu dle ZÚR: TV02 – „Vírský oblastní 
vodovod, napojení skupinového vodovodu Vranovice“, která není zapracována v ÚP Nosislav a je 
řešeno změnou č.1 – ozn. vps14. 
Správní území Nosislavi  obsahuje veřejně prospěšnou stavbu dle ZÚR: protipovodňová opatření 
POP02 „Opatření na vodním toku Svratka, která nejsou zapracována v ÚP Nosislav a jsou řešena 
změnou č.1 – ozn. vpo 25 
Správní území Nosislavi  neobsahuje dle ZÚR stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti 
státu a asanačních území, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit. 
 
H. Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní 
struktury 
H.1. Požadavky na koordinaci ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 
opatření  
- se týká veřejně prospěšného opatření POP02 a veřejně prospěšné stavby POT05,  
které severně zasahují do k.ú. Unkovice, kde jsou vymezeny v připravovaném  ÚP Unkovice  (pod 
ozn. VT1 a VO1),  
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západně zasahují do ÚP Žabčice – kde v ÚP nejsou dosud promítnuty  
a jihozápadě do ÚP Přísnotice – ozn. POP02, POT05 
- veřejně prospěšní stavba VT02 pro Vírský oblastní vodovod, napojení skupinového vodovodu 
Vranovice je do ÚP pod shodným označením vymezen v ÚP Nosislav a severně navazuje do k.ú. 
Hrušovany u Brna – ÚP Hrušovany vymezil plochy a koridory technické infrastruktury TI a pro TV02 
vymezil plochu Z41. Jižně navazuje trasa do k.ú. Přísnotice, kde je do ÚP Přísnotice zapracován 
jako „koridor pro Vírský oblastní vodovod TV02 - napojení skupinového vodovodu Vranovice“. 
 
Prvky regionálního ÚSES (RBC 47 – Nosislav, RK 106, RK 114A, RK 114D a RK 1510) byly 
vymezeny odpovídajícím způsobem již v platném ÚP a jejich návaznost je zajištěna v okolních ÚP 
obcí (viz výše - soulad ÚP se ZÚR JMK) 
 
H.2. Požadavky na územní vymezení a koordinaci cyklistických tras a stezek nadmístního významu  
Územím Nosislavi prochází cyklistické trasy a stezky nadmístního významu: 

· Dálkový cyklistický koridor EuroVelo 9: hranice s Olomouckým krajem – Vojenský újezd 
Březina – Vysočany – Sloup – Blansko – Adamov – Brno – Židlochovice – Vranovice – Ivaň 
– Pasohlávky – Nový Přerov – Mikulov – Valtice – Lednice – Břeclav – Poštorná – hranice s 
Rakouskem  

· Cyklostezka Brno – Vídeň: Brno – Židlochovice – Hevlín (– Wien)  
· Krajský cyklistický koridor: (Brno –) Vranovice – Dolní Věstonice – Lednice – Břeclav – 

Lanžhot (– Kúty – Bratislava) 
 
Trasy jsou vedeny zpravidla v rámci ploch vymezených ÚP jako plochy dopravní infrastruktury – 
místní, plochy veřejných prostranství – komunikace, tyto mají zajištěnu návaznost do okolních k.ú. 
a vytvářejí tak podmínky pro funkční krajskou síť cyklistických tras. Jsou trasovány stávajícími 
značenými cyklotrasami. 
Dálkové trasy mimo zastavěné území jsou řešeny odděleně od ostatních druhů dopravy jako 
cyklostezka zejména v severní části území. 
Způsob vedení tras a soulad se ZÚR JMK je zajištěn odpovídajícím způsobem již v platném ÚP a 
jejich návaznost je zajištěna v okolních ÚP obcí (viz výše - soulad ÚP se ZÚR JMK) 
 
Změna č. 1 nemá vliv na skutečnosti uvedené v kap. I. až M. v ZÚR JMK. 
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II.B.2) Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky 
na ochranu nezastavěného území  
 
II.B.2.1)  Soulad s cíli územního plánování  
(1) V souladu s cílem zajištění předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoje území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel jsou ve změně ÚP doplněny zejména takové plochy, které umožňují bezkolizní 
užívá ploch již vymezených v ÚP (veřejná prostranství, technická infrastruktura), pokud je to účelné, 
je vymezeno i jiné využití plochy a doplněn minimalizovaný rozsah nových ploch, jsou rušeny plochy, 
které již nejsou shladány jako účelně vymezené. 
 
(2) Plocha změny se nachází v území se stabilizovanou veřejnou technickou a dopravní 
infrastrukturou, tím jsou minimalizovány nároky na veřejné finanční prostředky na výstavbu dopravní 
a technické infrastruktury.  
 
(3) Pro ochranu a rozvoj hodnot území (architektonických, urbanistických, přírodních a krajinných) 
byly zejména respektovány podmínky prostorového uspořádání vymezené platným ÚP Nosislav. 
 
II.B.2.2)  Soulad s úkoly územního plánování  
a) Zjištění a posouzení stavu území bylo provedeno v rámci doplňujících průzkumu a rozborů a na 
základě toho jsou podmínky využití stanovené platným ÚP doplněny tak, aby byly zachovány 
hodnoty v území. 
 
b) Byla rozvíjena urbanistická koncepce vymezením zastavitelných ploch a ploch přestavby (viz kap. 
I.3.2) tak, aby doplnila okolní strukturu ploch, plochy respektují podmínky dle platného ÚP a 
v konkrétních plochách jsou doplněny. 
 
c) Byly prověřeny a posouzeny potřeby změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 
přínosy, problémy, rizika s ohledem např. na veřejné zdraví, atd.  S ohledem na to byla prověřena 
potřebnost dílčích změn a vymezen rozsah plochy přestavby, odůvodněn dále v kap. II.B.6. 
Byly vymezeny veřejně prospěšné stavby a opatření v souladu s VPS a VPO kraje dle ZÚR JMK 
z důvodu souladu s nadřazenou dokumentací. 
Plochy řešené změnou nepředstavují riziko z hlediska životního prostředí – viz samostatná příloha 
posouzení SEA.  
 
d) stanovení urbanistických, architektonických a estetických požadavků na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny:  
V plochách změny platí podmínky využití včetně podmínek prostorového uspořádání dle ÚP 
Nosislav.  
 
e) stanovení podmínek pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty v území – v ploše změny platí podmínky využití včetně 
podmínek prostorového uspořádání dle ÚP Nosislav. 
 
g) změna č. 1 vytváří v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 
a pro odstraňování jejich důsledků, tím, že neumožňuje žádné využití, které by toto riziko mohlo 
představovat – viz samostatná příloha posouzení SEA.  
 
i) v platném ÚP jsou stanoveny podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, 
které změna respektuje a rozvíjí. 
 
j) prověřování a vytváření územních podmínek pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů :  
Změnou stanovené účely využití v případě vybraných ploch veřejných prostranství předpokládají 



                                                                                                                                          Změna č. 1 
ÚP Nosislav 

 

 47

vynaložení veřejných finančních prostředků např. jako participaci obce na výstavbě dopravní a 
technické infrastruktury. Jsou  vytvořeny však podmínky pro hospodárné vynaložení těchto 
prostředků, protože se jedná o zajištění obslužnosti pozemků zastavěného území a dílším 
způsobem se může jednat i o zastavitelné plochy – rozvojové území vymezené v souladu s koncepcí 
ÚP Nosislav. rušeny jsou naopak rozvojové plochy, jejichž odlehlá nebo morfologicky složitá poloha 
by znamenala nutnost méně hospodárného zajištění výstavby a provozu dopravní a technické 
infrastruktury. 
o) uplatňování poznatků z oborů architektury, urbanismu, územního plánování bylo zohledněno 
zejména při stanovování podmínek prostorového uspořádání – v plochách změny platí podmínky 
využití včetně podmínek prostorového uspořádání dle ÚP Nosislav 
 
 
II.B.3) Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
předpisů 
dle § 53odst. (4) písm. c 
viz také - kap. 17. Část odůvodnění zpracovávaná pořizovatelem 
 
II.B.3.1)  Soulad se stavebním zákonem 183/2006 SZ v platném znění 
1) požadavky  dle § 43 odst.(1) jsou splněny : 
Změna navazuje na koncepci ÚP Nosislav a nemění ji, vymezuje zastavitelné plochy a plochy 
přestavby a stanovuje podmínky využití v souladu s koncepcí platného ÚP 
 
2) požadavky  dle § 43 odst.(2) jsou splněny : 
 Možnost změny ÚP ve vybraných plochách a koridorech uložit prověření změn jejich využití územní 
studií, uložit pořízení regulačního plánu jako podmínku pro rozhodování o změnách v území nebyla 
využita, protože vzhledem k rozsahu změny není účelná.   
 
3) požadavky  dle § 43 odst.(3) jsou splněny : 
Změna ÚP v souvislostech a podrobnostech území městyse zpřesnila a rozvíjí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje - viz text. část odůvodnění kap. 3.1. 
 
6) požadavky dle § 43 odst.(6) jsou splněny : 
Změna ÚP je zpracována zejména v souladu s vyhl. 500/2006Sb. a 501/2006Sb. v platném znění  
 
7) požadavky dle § 55 – odst.(4) jsou splněny: 
- změna vymezuje plochy přestavby v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu změny – důvody viz 
kap. II.B.6. dále v textu odůvodnění. Vymezením ploch změny dochází k minimálnímu zásahu do 
nezastavěného území, kompenzovanému rušením několika jiných zastavitelných ploch. 
 
8) požadavky dle § 58 jsou splněny : 
Byla provedena aktualizace zastavěného území. 
 
9) požadavky dle § 101 a §170 jsou splněny : 
Byly vymezeny veřejně prospěšné stavby a opatření v souladu s VPS a VPO kraje dle ZÚR JMK, 
pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo (z důvodu souladu s nadřazenou 
dokumentací), nebyla shledána nutnost vymezení asanace, pro kterou lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit. 
 
 
II.B.3.2)  Soulad s vyhláškou č. 500/2006 Sb.  
Obsah změny územního plánu – textové části změny ÚP je zpracován jako změna Opatření obecné 
povahy obce Nosislav. Grafická část změny ÚP byla zpracována nad čistou katastrální mapou 
aktuální k 30.6.2022. 
Odůvodnění je v souladu s § 13 odst. (1) vyhlášky zpracováno podle přílohy č. 7 vyhlášky –textová 
i grafická část. - viz. textová část odůvodnění, výkresy byly zpracovány nad výkresy ÚP v rozsahu 
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měněných částí  
Obsah výkresu koordinačního je v souladu s §2.  
Dle §3 je mapovým podkladem katastrální mapa v digitální podobě. 
Změna ÚP byla zpracována v měřítku výkresů územního plánu (t.j 1 : 5000).  
Odůvodnění změny bylo zpracováno dle přílohy č. 7 kapitoly II. vyhl.č.500/2006 Sb. 
Bod č. 3 přechodných ustanovení vyhl. č. 13 byl změnou naplněn  - změnou č. 1 se upravuje obsah 
a struktura ÚP dle legislativních požadavků. 
 
 
II.B.3.3)  Soulad s vyhláškou č. 501/2006 Sb.  
v aktuálním znění včetně novel s účinností od 1.1. 2018:  
 
- Vymezené plochy v souladu s § 3 odst. (1) tvoří společně s navazující plochou shodné funkce 
území o rozloze větší než 2000 m2 
V souladu s § 3 odst. (2) byly vymezeny plochy požadovaného způsobu využití viz. grafická část ÚP. 
Byly vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití – plochy bydlení,  což odpovídá struktuře ploch 
s rozdílným způsobem využití dle platného ÚP Nosislav  
V souladu s § 3 odst. (5) byly plochy vymezeny tak, aby byl respektován přístup umožňující 
bezpečný průchod krajinou – vymezení ploch změny nijak neomezuje veřejná prostranství zajišťující 
průchodnost krajiny. 
 
 
II.B.4)  Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů 
 
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY  
Zákon č. 114/1992 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů   
Rozsah ploch změny nemá podstatný vliv na ochranu přírody a krajiny. Zastavitelné plochy jsou 
vymezeny v přímé návaznosti na zastavěné území.  Lokality změn nejsou v blízkosti zvláště 
chráněných území. Lokalita změny č.15 – plocha Zk25  a změny č.22 se nachází v nivě Svratky, 
jedná se o plochy změn v krajině směřující k zvýšení ekologické stability, vliv na životní prostředí a 
krajinu je řešen v posouzení SEA, obdobně jako vliv dalších změn směrem do volné krajiny (např. 
změna č.16 pro rozvoj ČOV). Rozsah  a způsob využití lokalit změn však neznamená dle závěru 
SEA možnost negativního ovlivnění. 
 
POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Zákon č. 100/2001 Sb.  
o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů 
Krajský úřad Jihomoravského kraje jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny ve svém 
stanovisku dle § 55a odst. 2, písm. d a e) SZ připustil, že některé navrhované dílčí změny mohou 
teoreticky stanovit rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příl. č.1 zákona a je třeba jasně 
identifikovat možné vlivy navrhovaného řešení na jednotlivé složky životního prostředí a krajinného 
rázu, zdraví obyvatel a pohodu bydlení, byl uplatněn požadavek na SEA vyhodnocení. Nebyl 
uplatněn na vyhodnocen vlivů koncepce na lokality soustavy Natura 2000 (orgán vyloučil významný 
vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast). 
Změna byla posuzována z hlediska vyhodnocení vlivu územního plánu na vyvážený vztah územních 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území dle požadavků zadání – viz samostatná příloha. 
 
OCHRANA VOD  
Zákon č. 254/2001 Sb.,  
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů  
Změna řeší také dílčí změnu – vymezení ploch pro protipovodňová opatření POP02 a 
protipovodňová opatření technická POT05, vymezuje plochy pro tato opatření a stavby v souladu se 
ZÚR JMK, protože podstatná část správního území se nachází poblíž toku Svratky v záplavovém 
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území.  
ÚP řešil odvod přívalových vod -   
Požadavek na likvidaci dešťových vod zejména v místě jejich dopadu, zejména vsakem, je v souladu 
s možnou zastavitelností ploch dle podmínek platného ÚP. 
 
OCHRANA OVZDUŠÍ,  
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  
Lokality změny neumožňují umisťovat zdroje znečištění ovzduší, v ploše změny není dle podmínek 
přípustné umisťovat tyto zdroje.  
 
OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU  
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů  
Plocha změny nárokuje zábor zemědělského půdního fondu, viz text odůvodnění kap. II.B.12. 
 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
zákonů je respektován, koncepce odpadového hospodářství městyse není měněna. 
 
OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ  
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů  je respektován, pro plochy změny platí podmínky využití ploch dle ÚP, 
které zahrnují i požadavky ochrany veřejného zdraví. 
 
PAMÁTKOVÁ PÉČE  
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších zákonů. 
Území změn  nemá vliv na kulturní památky, změnou se nemění prostorové regulace stanovené 
planou ÚPD.  
V území změn se nenacházejí kulturní památky, celé území je však předmětem archeologického 
zájmu dle legislativního požadavku. 
  
DOPRAVA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH  
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
Území změn obsahuje vymezení nových veřejných prostranství (zastavitelných ploch, ploch 
přestavby) pro zajištění dostatečných parametrů dopravní obsluhy území, v ostatních lokalitách je 
využito stávající dopravní napojení, koncepce dopravy dle ÚP se nemění. 
 
DOPRAVA LETECKÁ  
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů - zařízení letecké dopravy se v území sice 
nevyskytují, je však dotčeno ochranným pásmem veřejného mezinárodního letiště Brno/Tuřany proti 
laserovým zařízením - sektor B. Území řešené změnou se nachází ve vymezeném zájmovém území 
mikrovlnného spoje včetně jeho ochranného pásma. Do území městyse zasahuje také zájmové 
území koridoru RR směrů pro nadzemní stavby. Skutečnosti vyplývající z ěchto limitů jsou zahrnuty 
do textové části (viz podkapitola II.B.4.1.),jedná se však o limit, který se vztahuje k územnímu 
rozhodování, přip. povolování staveb z hlediska § 175 stavebního zákona. 
 
ENERGETIKA  
Zákon č. 458/2000 Sb.,  
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších zákonů  
Respektování legislativních požadavků dle zák. 458/2000Sb. zohledňuje nutnost respektovat 
požadavky vyplývající ze zpracované územní energetické koncepce v aktuálním znění v době 
zpracování územně plánovací dokumentace. 
 
OBRANA STÁTU  
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky  
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Stanovení podmínek prostorového uspořádání zamezuje umístění výškových objektů, řešení změny 
nemá vliv na leteckou dopravu nebo radioreléové trasy 
 
CIVILNÍ OCHRANA  
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších zákonů  
Plochy dílčích změn jsou přístupné z veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury, kde 
minimální šíře volného průjezdného profilu činí 3,5m a umožní přístup techniky IZS, je umožněno 
zásobování požární vodou z vodovodního řadu vedeného v blízkosti řešené plochy. 
Velikost a kapacita ploch změn nemá vliv na koncepci civilní ochrany obce. 
 
„Změnou řešenou problematikou nejsou dotčeny níže uvedené zvláštní právní předpisy - 
zákony č.: 44/88 Sb.,166/1999 Sb., 263/2016 Sb.,139/2002 Sb., Zákon č. 266/1994 Sb.“ 
 
 
II.B.4.1) Zvláštní zájmy Ministerstva obrany  
 
Celé správní území obce a tudíž všechny lokality změny se nachází v území vymezeném 
Ministerstvem obrany ČR dle § 175 stavebního zákona. 
Všechny lokality změny se nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení. 
Území řešené změnou zasahuje do vymezeného zájmového území mikrovlnného spoje včetně jeho 
ochranného pásma, zasahuje zčásti také do vymezeného zájmového území koridoru RR směrů pro 
nadzemní stavby.  
V koordinačním výkrese jak změny tak poté v úplném znění je vyznačen koridor RR směrů. 
Z důvodu, že je na celé  území  vymezeno Ministerstvem obrany jako území dle § 175 stavebního 
zákona, stavby v lokalitách změny mohou být na základě zákona orgánem k tomu příslušným v 
zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti státu zakázány či omezeny, což se může týkat zejména: 
• výstavby, rekonstrukcí a oprav silnic  II. a III. třídy 
• výstavby vedení VN a VVN 
•  výstavby radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) 
včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….) 
• výstavby zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
• výstavby vodních nádrží (rybníky) 
 
Další stavby, které mohou být v území  dle § 175 omezeny či zakázány obecně jako: 
•  rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. třídy 
• výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
• výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
• výstavba větrných elektráren 
• výstavba objektů vysokých 30 m a více nad terénem 
• výstavba vodních nádrží (přehrady) 
• výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 
Nejsou v lokalitách změny z hlediska regulací přípustné. 
 
Z důvodu ochranného pásma radiolokačního zařízení pak mohou být  na základě zákona orgánem 
k tomu příslušným v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti státu zakázána či omezena kromě výše 
uvedeného i: 
•  výstavba základnových stanic mobilních operátorů. 
 
 
II.B.5) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující 
základní informaci o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
 
Změna ÚP byla posuzována z hlediska vyhodnocení vlivu územního plánu na vyvážený vztah 
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
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společenství obyvatel území (dále jen "vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území") – viz 
samostatná příloha 
Bylo zpracováno vyhodnocení vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí  - viz 
samostatná dokumentace. 
 
Závěry SEA :  
V kap. 8. „Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech 
zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí“  je uvedeno: 
Vzhledem ke skutečnosti, že u žádné z posuzovaných lokalit dílčích změn nebyly identifikovány 
žádné skutečné ani předpokládané závažné záporné vlivy na životní prostředí, nejsou žádná 
opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci těchto vlivů na úrovni územně plánovací 
dokumentace navrhována. Případnou eliminaci či kompenzaci identifikovaných méně závažných 
záporných vlivů bude možné řešit v navazujících řízeních. 
 
Stanovisko krajského úřadu podle § 55b odst.5 
 
Bude doplněno po jeho vydání po veřejném projednání, protože se jedná o pořizování změny ÚPD 
zkráceným postupem. 
 
Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo 
podmínky zohledněny nebyly 
 
Bude doplněno po jeho vydání po veřejném projednání, protože se jedná o pořizování změny ÚPD 
zkráceným postupem. 
 
II.B.6)  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení  
 
 
V rámci Změny č. 1 ÚP Nosislav byly vymezeny dílčí změny dle obsahu změny č. 1 ÚP 
schváleného zastupitelstvem městyse Nosislav. 
 
Odůvodnění vymezení dílčích změn: 
 
1) Na ul. Vinohradská byly pozemky užívané jako garáž a za ní prostor pro sklad materiálu, vedle 
pneuservis (pozemek p.č. 842/1, 842/2 a 864/2) vymezeny jako plochy bydlení stabilizovaného – 
B (změna ze Zsv – pozemky veřejných prostranství – plochy zeleně sídelní veřejné) z důvodu 
funkční provázanosti těchto staveb se stavbou bydlení a plochou bydlení, která na uvedené pozemky 
navazuje. 
 
2) V lokalitě „nová školka“ (č.p. 129, pozemek p.č. 772, 774, 775) bylo vymezeno Ov – plochy 
občanského vybavení – veřejné (změna z ploch bydlení - B) z důvodu provozování zařízení 
mateřské školy na uvedených pozemcích a potřeby stabilizovat toto území v dané poloze, protože 
se jedná o podstatnou základní vybavenost v obci. Využití stavby pro občanské vybavení je stávající 
– změna reflektuje stávající stav. 
 
3) V jižní části plochy Z8 (Nivka) je upraveno nároží plochy směrem do veřejného prostranství 
z důvodu potřeby větší dimenze ploch veřejného prostranství pro vybudování obratiště, 
inženýrských sítí a opatření pro odvedení přívalových vod. Je vymezena (Pv) - plocha veřejného 
prostranství - plocha přestavby P3 - namísto (B) - plochy bydlení. 
 
Z důvodu zachování využitelnosti touto úpravou dotčených pozemků v rozvojové ploše bydlení je  
ve stejném rozsahu jako v platném ÚP je prohloubena plocha Z8 směrem do svahu – je vymezena 
(B) - plocha bydlení  - nová zastavitelná plocha Z39 - namísto Zz – plochy zemědělské půdy –
zahrady. 
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Z důvodu potřeby provedení předmětných úprav pro veřejné prostranství nebí v jižní části lokality 
požadována smlouvy o parcelaci dle požadavku 28) v zadání. (Aby byly pozemky využitelné pro 
požadovanou úpravu , musí být reparcelace bude provedena dle této úpravy v b. 3). 
 
4)  Je vymezena plocha bydlení B na ul. Nivka, (pozemky p.č. 866/1 a 866/2).obsahující zahradu a 
stavbu garáže, protože tyto pozemky funkčně souvisí s bydlením v navazující stabilizované ploše, 
jsou proto touto změnou k ploše bydlení přičleněny – změněny z Pv = plochy veřejných prostranství 
Bylo prověřeno zachování šíře veřejného prostranství a plocha změny je proto vymezena tak, aby 
si přilehlé veřejné prostranství zachovalo stávající funkčnost. 
 
5) V ul. Dolní Kroupná, před pozemky p.č. 582/1 a 578/1 je vymezena (Pv) plocha veřejných 
prostranství - nová zastavitelná plocha Z43.  Změna z B - plochy bydlení byla vymezena z důvodu, 
že na pozemcích se nachází z části chodník a z části zeleň ve veřejném prostranství a je proto 
účelné vymezit dotčenou část jako součást veřejného prostoru ulice.  
 
6) Jsou vymezeny (Pv) - plochy veřejných prostranství - nová zastavitelná plocha Z42 -
v pozemcích mezi rozvojovou plochou Z14 a veřejným prostranstvím v ul. Kroupné (přibl. pozemky 
p.č. 1336/136, 1336/137, 1336/57, 1336/56, 1336/55, 1336/54, 1336/53, 1336/52, 1336/51).  Změna 
z Zz - plochy zemědělské – zahrady, byla vymezena z důvodu vytvoření podmínek přístupu do 
rozvojové plochy z prostranství ulice – zřízení sjezdů, přípojek, vytvoření dostatečné šířky veřejného 
prostranství zpřístupňujícího pozemky bydlení. 
 
7) Jsou vymezeny (Pv) - plochy veřejných prostranství - nová zastavitelná plocha Z44 -podél 
komunikace u katolického kostela na ul. Komenského, vedle katolického hřbitova a vedle staré 
školky (přibl. pozemky p.č. 413/16, 413/14, 8 a 7). Změna z Zsv - plochy veřejných prostranství - 
plochy zeleně sídelní veřejné na byla vymezena z důvodu využitelnosti plochy pro různá využití 
přípustná ve veřejném prostranství včetně parkování, potřebného při obsluze objektů občanského 
vybavení.    
 
8) Je vymezena plocha  (Ti) - plochy technické infrastruktury - nová zastavitelná plocha Z45 - 
z důvodu potřeby rozšíření provozu stávajícího ekodvora v navazujících pozemcích. .Dotčené 
pozemky se nachází vedle ekodvora (přibl. pozemky p.č. 1388/32, 1388/33, 1388/34). Původně jsou 
vymezeny v ÚP jako  Zk - plochy smíšené nezastavěného území, lze je pro danou funkci využít, 
protože doplní požadovanou kapacitu, avšak jen v omezené míře tak, aby plocha nezasahovala do 
koryta toku nebo záplavového území Svratky, nachází se nad břehovou hranou obdobně jako 
stávající ekodvůr. 
 
9) Jsou vymezeny (Pv) - plochy veřejných prostranství - nová zastavitelná plocha Z41 -
v pozemcích mezi rozvojovou plochou Z12b a veřejným prostranstvím v ul. Dolní Kroupné. Pozemky 
se nachází na ul. Dolní Kroupná (p.č. 1334/13, 1334/14, 1334/9, 133/8, 1334/6). Změna z Zz - plochy 
zemědělské – zahrady, byla vymezena z důvodu vytvoření podmínek přístupu do rozvojové plochy 
z prostranství ulice Dolní Kroupná – vytvoření dostatečné šířky veřejného prostranství 
zpřístupňujícího pozemky bydlení. zřízení sjezdů, přípojek. 
 
10) Jsou vymezeny (Pv) - plochy veřejných prostranství - nová zastavitelná plocha Z40 - 
v pozemcích mezi rozvojovou plochou Z10 a veřejným prostranstvím v ul. Horní Kroupné. Pozemky 
se nachází na ul. Horní Kroupná (přibl. p.č. 782/5, 788/4, 791/3,795,798,801,803, 804,805/6). 
Změna z Zz - plochy zemědělské – zahrady a Zsz-plochy smíšené obytné – plochy zeleně sídelních 
zahrad byla vymezena z důvodu vytvoření podmínek přístupu do rozvojové plochy z prostranství 
ulice – vytvoření dostatečné šířky veřejného prostranství zpřístupňujícího pozemky bydlení. zřízení 
sjezdů, přípojek. 
 
11) Jsou vymezeny (Pv) - plochy veřejných prostranství  - plocha přestavby P2 - pro rozšíření 
veřejného prostranství v ulici Nivka v prostoru křižovatky.  Pozemky se nachází ul. Nivka, (přibl. p.č. 
903, 906/1, 907/1, 908/2, 910, 912). Změna z B - plochy bydlení byla vymezena z důvodu vytvoření 
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dostatečné dimenze veřejného prostranství v prostoru křižovatky – dostatečných rozhledových 
poměrů. 
 
12) Je vymezena plocha bydlení B na ul. Nivka  - z důvodu polohy části stodoly, co na něm stojí a 
která jinak přináleží navazující ploše bydlení. Změna je vymezena na úkor plochy veřejného 
prostranství v ulici Nivka, týká se pouze parc.č. 906/3 a reflektuje stávající stav. 
 
13) Část zastavitelné plochy Z2 je na jejím severovýchodním okraji zrušena – na parc.č. 1087 jsou 
vymezeny  Zsz - plochy smíšené obytné – plochy zeleně sídelních zahrad a  Zz - plochy 
zemědělské – zahrady. Je vymezena změna z (B) - plochy bydlení proto, že tato část plochy nemá 
přímý přístup z veřejného prostranství, ale zejména proto, že poloha pozemků je ve velmi 
exponované poloze, výše než ostatní okolní zástavba a není žádoucí budování staveb v této 
dominantní poloze, pozemek v ploše Zsz je však potřebný jako zázemí plochy stávajícího 
sousedního pozemku bydlení, umožňuje přístup do plochy bydlení, proto je změna rozdělěna do 
dvou funkčních využití. 
 
14) Jsou vymezeny (Pv) - plochy veřejných prostranství - nová zastavitelná plocha Z46 - pro 
rozšíření veřejného prostranství v ulici Pod Kopcem před RD 193,375,až po č.p. 206. -  p.č. 343/1 a 
okolí přibl.),jde o předzahrádky rodinných domů. Změna ze Zsv - plochy sídelní zeleně je vymezena 
z důvodu scelení veřejného prostranství v ulici, protože fakticky jsou tato prostranství již takto 
využívána – jsou součástí veřejné zeleně ulice. 
 
15) Je vymezena plocha (Zk25) plocha smíšená nezastavěného území - pl. zeleně krajinné – 
plocha změny v krajině – plochy zeleně krajinné v trati Urban (mezi ČOV a komunikací k sadům na 
jedné straně a mezi silnicí a ochrannou hrází řeky na straně druhé přibl.p.č. 1383/7, 1383/1). Tato 
změna z ploch Zp - plochy zemědělské je vymezena proto, aby se předmětné území mohlo stát 
součástí polyfunkčně využívaného nezastavěného území v nivě řeky Svratky  - plocha je vymezena 
pro vybudování rybníka, tůně, krajinného parku. 
Je vymezena v nivě řeky Svratky v blízkosti cenných území přírody – PP Knížecí les, a PP 
Přísnotický les – taktéž EVL Knížecí les CZ0623800, EVL Přísnotický les CZ0623801, v blízkosti 
také registrované VKP  (Koleno, Kanál, knížecí les, V Oknech, Jezero Želízka, Horní les I. a II., Nad 
Nosislavskou zátočinou), přírodní  a ekostabilizující funkce území je třeba podpořit a proto je plocha 
Zk25 vymezena pro možné rozšíření biocentra RBK 114 (089)/LBC 9 Holubí les. Vymezována je 
pro posílení přírodních funkcí a polyfunkčně využívané nezastavěné území v nivě řeky Svratky. 
 Vymezení plochy je nezbytné  s ohledem na podporu přirozených funkcí krajiny včetně podpory 
zadržování vody v krajině, které nelze v takovém rozsahu nikde jinde v k.ú. Nosislav vymezit. Je 
sledován veřejný zájem dle PÚR ČR, neboť celé řešen území je součástí specifické oblasti: SOB9 
Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem.   
V souvislosti s vymezením rozvojových prvků ÚSES v platném ÚP jako veřejně prospěšná opatření 
je také doplnění LBC 9 Holubí les v ploše (Zk25) zapracováno jsou veřejně prospěšné opatření. 
   
16) Je vymezena (Ti) - plochy technické infrastruktury - nová zastavitelná plocha Z47 - 
v pozemcích navazujících na  stávající areál ČOV.  Změna z ploch Zp - plochy zemědělské je 
vymezena proto, aby bylo možné rozšířit  a zkapacitnit stávající ČOV, na pozemcích směrem k silnici 
II/425 pak  bylo možné areál ČOV o další plochy určené pro veřejnou technickou infrastrukturu obce 
(sběrné místo odpadu, manipulační plochy apod.). 
 
17) Je vymezena (B) - plochy bydlení  - nová zastavitelná plocha Z37 - jižně od Z3. Pozemky se 
nachází v lokalitě Kotle  (p.č. 1245/1 část, 1245/2 část, 1248 část). V souvislosti s vymezením plochy 
bydlení je vymezena (Pv) - plochy veřejných prostranství - nová zastavitelná plocha Z38 - 
zajišťující obsluhu plochy bydlení a podmiňující její využití.  Změna z ploch proto Zz = plochy 
zemědělské – zahrady je vymezena proto, aby bylo umožněno využití dotčených pozemků pro 
bydlení, rozvoj je možný, protože lokalita navazuje na   zástavbu obce, vzhledem k okrajové poloze 
je stanoven požadavek minimální velikosti stavebního pozemku 1000m2 tak, aby byla zástavba 
směrem do volné krajiny postupně rozvolněna a podmínka vybudování dopravní a technické 
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infrastruktury v ploše Z38 proto, aby bylo zajištěno napojení na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu. 
  
18) Je vymezena (Sl) plochy smíšené obytné - pl. vinných sklepů - změna využití zastavitelné 
plochy Z3 v rozsahu již vymezené zastavitelné lokality. Změna z B - plochy bydlení je vymezena 
proto, že plocha je situována na pozemcích stávajících vinohradů, v morfologicky náročném  území, 
uplatňujícím se v dálkových pohledech a využití pro vinařské sklepy je tudíž pro plochu Z3 podstatně 
vhodnější. Se změnou využití souvisí podrobnější podmínky plochy, která smí obsahovat pouze 
stavby související s nepřípustností bydlení, penzionů, bytových domů apod. 
 
19) Požadavek na vytvoření podmínek pro kompostárnu v areálu ZEMOS není zapracován, protože 
byl zrušen na základě usnesení zastupitelstva ze dne 2.3.2022. 
 
20) Požadavek na úpravu podmínek pro zastavitelnou plochu Z36 Na Špici není zapracován, protože 
byl zrušen na základě usnesení zastupitelstva ze dne 2.3.2022. 
 
21) Na základě požadavku zadání byly zrušeny zastavitelné plochy Z20 a Z34, vymezené v ÚP 
v celém jejich rozsahu a je proto v pozemcích ploch ponecháno stávající využití - Zz – plochy 
zemědělské – zahrady - namísto plochy bydlení (B). Plochy se nachází se na jižním konci obce 
mezi bývalou restaurací Pálava a osadou Boudky (přibl. p.č. 1373/12, 1373/3, 1373/4, 1373/5, 
1373/6, 1373/7, 1373/8, 1373/16, 1373/15, 1373/14, 1373/9, 1373/1). Plochy jsou navrženy ke 
zrušení, protože v období od jejich vymezení nedošlo k jejich využití a zájem obce na jejich vymezení 
pominul. Plochy se nepodařilo napojit na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, zahájit kroky 
k přípravě území. Plochy byly vymezeny tak, že zástavbu obce směřovaly dále do krajiny podél 
silnice II/425 a vzhledem k rostoucí dopravní zátěži je jejich využitelnost postupem v čase 
problematičtější. Vzhledem k tomu, že do plochy by bylo potřeba vybudovat další veřejnou dopravní 
a technickou infrastrukturu poměrně vzdálenou od nápojných bodů v okraii stávající zástavby a 
zajistit následně její údržbu, nejeví se vymezení ploch jako výhodné z hlediska účelného využívání 
infrastruktury dle požadavků PÚR ČR (priorita (19), požadující m.j.: Cílem je účelné využívání a 
uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro 
udržitelný rozvoj území). 
Vzhledem k tomu, že ÚP obsahuje stále dostatek nevyužitých ploch pro rozvoj bydlení, nejeví se 
vymezení uvedených ploch pro bydlení jako nezbytné. 
   
22) Byly prověřeny plochy mezi ČOV a boudeckým mostem podél řeky, kde bylo požadováno 
umožnění realizace meandrů řeky Svratky dle záměru Povodí Moravy. Tento požadavek 
koresponduje souběžně s požadavkem zajištění souladu ÚP se Zásadami územního rozvoje 
Jihomoravského kraje ve znění jejich aktualizace č. 1. V ÚP Nosislav jsou proto vymezeny plochy 
POP02 pro přírodě blízká protipovodňová opatření – plochy jsou zpřesněny na základě podkladu 
Povodí Moravy:  „Svratka II - přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené 
hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 2,000 (delta ve VD Nové Mlýny) - 
26,370 (Rajhrad - Holasice)“ a jsou vymezeny na více dílčích plochách v oblasti nivy Svratky. Změna 
je vymezena ve spojení s ohledem na  vymezením podporu přirozených funkcí krajiny včetně 
podpory zadržování vody v krajině a tímto sleduje veřejný zájem dle PÚR ČR, neboť celé řešen 
území je součástí specifické oblasti: SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém 
ohrožení území suchem. V souvislosti se zapracováním záměru ZÚR JMK:    POP02 Opatření na 
vodním toku Svratka je zapracována jsou veřejně prospěšné opatření. 
 
23) je vymezena  (Pv) - plocha veřejných prostranství – nová zastavitelná plocha Z48 - vymezení 
plochy vytváří územní podmínky pro realizaci cyklostezky z II/425 kolem ČOV směrem k 
boudeckému mostu a tím přispívá k zajištění prostupnosti krajiny, propojuje stávající systém 
cyklostezek a cyklotras. 
 
24) Na základě požadavku zadání byla zrušena zastavitelná plocha Z1 v celém rozsahu a je proto 
v pozemcích plochy ponecháno stávající využití - Zp - plochy zemědělské - namísto plochy bydlení 
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(B).  Zastavitelná plocha je rušena, protože v období od jejího vymezení nedošlo k jejich využití a 
zájem obce na vymezení pominul. Plocha se nachází v ul. Za mostem. V pozemcích plochy nebyly 
zahájeny kroky k přípravě území. Plocha je vymezena v osamocené enklávě zástavby na opačné 
straně toku nežli zástavba obce. Plocha by představovala další nárok na provoz veřejné dopravní a 
technické infrastruktury, 
vymezení plochy se nejeví jako výhodné z hlediska účelného využívání infrastruktury dle požadavků 
PÚR ČR (priorita (19), požadující m.j.: Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v 
nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů 
na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území). 
Vzhledem k tomu, že ÚP obsahuje stále dostatek nevyužitých ploch pro rozvoj bydlení, nejeví se 
vymezení uvedené plochy pro bydlení jako nezbytné. 
 
25) Na základě požadavku zadání byla zrušena zastavitelná plocha Z5 v celém rozsahu a je proto 
v pozemcích plochy ponecháno stávající využití : Zz – plochy zemědělské – zahrady - namísto 
plochy bydlení (B).  Zastavitelná plocha je rušena, protože v období od jejího vymezení nedošlo 
k jejich využití a zájem obce na vymezení pominul. Plocha se nachází při silnici II/425 v návaznosti 
na stávající zástavbu, avšak konfigurace terénu v lokalitě je náročná a využití pozemků tudíž 
problematické. V pozemcích plochy nebyly zahájeny kroky k přípravě území.  
Vzhledem k tomu, že ÚP obsahuje stále dostatek nevyužitých ploch pro rozvoj bydlení, nejeví se 
vymezení uvedené plochy pro bydlení jako nezbytné. 
 
 
26) Na základě požadavku zadání byla zrušena zastavitelná plocha Z7 v celém rozsahu a je proto 
v pozemcích plochy ponecháno stávající využití : Zz – plochy zemědělské – zahrady - namísto 
plochy bydlení (B). Plocha se nachází v prostoru bývalé Hanuškovy cihelny a nad ní. Zastavitelná 
plocha je rušena, protože v období od jejího vymezení nedošlo k jejich využití a zájem obce na 
vymezení pominul. Plocha se nachází v poloze, kde je  konfigurace terénu náročná a využití 
pozemků tudíž problematické, nesnadný je také přístup k pozemkům lokality. V pozemcích plochy 
nebyly zahájeny kroky k přípravě území.  
Vzhledem k tomu, že ÚP obsahuje stále dostatek nevyužitých ploch pro rozvoj bydlení, nejeví se 
vymezení uvedené plochy pro bydlení jako nezbytné. 
 
27) Je stanovena podrobnější regulace v zastavitelné ploše Z2 (plocha bydlení – (B)). V ploše je 
proto vymezena část s prvky regulačního plánu  a stanoven regulativ - stavební čára, je 
požadován  prostorový a hmotový soulad všech RD v ploše. Poloha stavební čáry byla již prověřena 
územní studií pro plochu Z2 a umožní umístění staveb v pozemcích vzájemně nekolidujícím 
způsobem. 
 
28) Je stanovena pro změny v plochách Z8 a Z9  - dohoda o parcelaci, protože stávající členění 
pozemků není vhodné a je třeba je přeparcelovat před započetím výstavby v ploše tak, aby mohly 
být celkově plochy využity účelně. 
 
29) Územní plán je uveden do souladu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje 
Zapracování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění jejich aktualizace č. 1 a č.2 
do ÚP jsou promítnuty záměry kraje, VPS a další skutečnosti  v souladu s § 54 odst. 6 stavebního 
zákona – viz kap. II.B.1.2) textové části odůvodnění.  
 
30) Územní plán je uveden do souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. v platném znění Úprava ÚP dle 
novely č. 13/2018 Sb. (čl. II bod 3 přechodných ustanovení) vyhl. č. 500/2006 – zejména viz 
uspořádání obsahu a struktury v kap. II.A) textové části odůvodnění. Text  platného ÚP je upraven 
v souladu s platnou legislativou po novele stavebního zákona - z.č. 225/2017 Sb.  
 
31) Aktualizace zastavěného území - v souladu s § 58 odst. 3 stavebního zákona - v rámci změny 
č. 2 byla provedena aktualizace zastavěného území, která je k datu projednání změny č.1 aktuální. 
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32) Na základě požadavku usnesení byla zrušena plocha zastavitelná plocha Z25, s účelem využití 
(Vs) – plochy výroby a skladování a byla proto v rozsahu plochy vymezena stabilizovaná plocha Zp 
- plochy zemědělské. Plocha je tedy navrácena do nezastavěného území, protože pominula 
potřeba jejího vymezení – potřeba rozvoje ploch výroby a skladování v areálu na jihovýchodním 
okraji městyse. 
 
33) Bylo zrušeno vymezení územní rezervy R1 pro bydlení v pozemcích naproti hřbitova, protože 
pominula potřeba blokace území pro tuto výhledovou funkci. 
 
 
II.B.7) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 
potřeby vymezení zastavitelných ploch 
 
Územní plán vymezil zejména plochy pro rozvoj bydlení z důvodu výrazné poptávky na území 
městyse, část ploch však dlouhodobě není čerpána, často z důvodů vlastnických vztahů a  obtížně 
zajistitelné obsluhy veřejnou dopravní a technickou infarstrukturou. 
Změna proto ruší vymezené zastavitelné plochy: Z1, Z5, Z7, Z20. 
Plocha Z3 také není vyčerpána a na základě zadání je změně a její funkce na plocha smíšená obytná 
- pl. vinných sklepů (Sl) s tím, že ji nelze využít pro rozvoj bydlení, což má důvody především 
v obsluhovatelnosti a morfologii území. 
V ploše Z2, ve které jsou na základě zpracované územní studie touto změnou doplněny prvky 
regulačního plánu, může být teprve nyní zahájeno využívání, avšak zájem na jejím využití trvá. 
 Ostatní zastavitelné plochy dle ÚP jsou následující: 
Z6 plocha bydlení (B) v lokalitě Kotle je zástavba realizována 
Z8 plocha bydlení (B) nad Nivkou (zadní část) a Z9 plocha bydlení (B) nad Nivkou  (přední 
část) mají doplněnu touto změnou podmínku dohody o parcelaci proto, aby v parcelně nevhodně 
dělených plochách bylo dosaženo takového stavu, který umožní optimální řešení a využití dosud 
nečerpaných lokalit. 
Z10 plocha bydlení (B) Vinohradská - Horní Kroupná – využita zatím pro 1 rodinný dům 
Z11 plocha bydlení (B) Horní Kroupná – dosud nevyužita 
Z12a plocha bydlení (B) na konci Dolní Kroupné (přední část) – dosud nevyužita (změnou 

zajišťován  přístup veřejným prostranstvím) 
Z12b plocha bydlení (B) na konci Dolní Kroupné (zadní část) – dosud nevyužita (změnou 

zajišťován  přístup veřejným prostranstvím) 
Z13 plocha bydlení (B) na konci Dolní Kroupné (špice) – dosud nevyužita 
Z14 plocha bydlení (B) Dolní Kroupná– dosud nevyužita (změnou zajišťován  přístup veřejným 

prostranstvím) 
Z15 plocha bydlení (B) Ke Slatině (přední část) – částečně využita (3 RD) 
Z16 plocha bydlení (B) Ke Slatině - Kozelky– částečně využita (1 RD) 
Z17 plocha bydlení (B) Ke Slatině (zadní část) – částečně využita (2 RD) 
Z18 plocha bydlení (B) Ke Slatině – Krefty – částečně využita (2 RD) 
Z19 plocha bydlení (B) Ke Slatině - U Hřbitova – částečně využita (1 RD) 
Pro bydlení byla změněna změnou č.2 plocha P1  plocha bydlení (B) na pozemku bývalé školky 
vedle kostela, záměr bydlení je připravován  realizován. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že ÚP vymezil dostatek ploch pro rozvoj stěžejní – rezidenční – funkce, 
plochy jsou postupně čerpány, ale dosud nejsou cele využity. Tam, kde rozvoj probíhá, je 
podporován i touto změnou – jsou vytvářeny podmínky pro dostatečné parametry obsluhy pozemků, 
tam, kde využity dlouhodobě nejsou, je navrženo jejich rušení, rotože dlouhodobá blokace značných 
ploch zamezuje možnosti jiného, optimálnějšího využívání území. 
Změna vymezuje jen velmi omezený další rozvoj: 
Z37 plocha bydlení (B) za kapličkou - pro konkrétní záměr, s podmínkami 
Z39 plocha bydlení (B) nad Nivkou – doplnění (zadní část) pro doplnění území o využitelnou část 

plochy dle konkrétního požadavku, nezvyšuje celkovou možnou kapacitu rozvoje. 
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Celkově není tedy navyšována kapacita území, změna se zaměřuje na zlepšení podmínek obsluhy 
a zajištění infrastruktury, zajištění souladu se ZÚR JMK, zastavěné území je využíváno účelně a 
postupně. 
 
II.B.8) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 
 
Změna obsahuje zapracování záměrů a VPS, VPO nadřazené dokumentace ZÚR JMK, proto 
zapracovala následující záměry, které mají přesah do navazujících k.ú. a jsou řešeny ÚP okolních 
obcí: 
Změna ÚP Nosislav vymezila „plochy přírodě blízkých protipovodňových opatření“ a „technická 
protipovodňová opatření“ – určené pro „Opatření na vodním toku Svratka POP02 - veřejně 
prospěšné opatření“ a „Řízené  inundace  Židlochovice a poldr  Blučina na  vodním  toku  Svratka včetně 
Ivanovického potoka POT05 - veřejně prospěšná stavba“. Záměry severně zasahují do k.ú. Unkovice, 
kde jsou vymezeny v připravovaném  ÚP Unkovice  (VPS a VPO pod ozn. VT1 a VO1), západně 
zasahují do ÚP Žabčice – kde v ÚP nejsou dosud promítnuty a a jihozápadě do ÚP Přísnotice – ozn. 
POP02, POT05 
Záměr veřejné technické infrastruktury: Vírský oblastní vodovod, napojení skupinového vodovodu 
Vranovice VT02 - veřejně prospěšní stavba – je do ÚP pod shodným označením vymezen v ÚP 
Nosislav a severně navazuje do k.ú. Hrušovany u Brna – ÚP Hrušovany vymezil plochy a koridory 
technické infrastruktury TI a pro TV02 vymezil plochu Z41. Jižně navazuje trasa do k.ú. Přísnotice, 
kde je do ÚP Přísnotice zapracován jako „koridor pro Vírský oblastní vodovod TV02 - napojení 
skupinového vodovodu Vranovice“. 
 
Změna ÚP respektuje vymezení regionálního ÚSES, jehož prvky vymezil již platný ÚP Nosislav a 
navazující systém lokálního ÚSES. ÚSES na všech úrovních má průmět a návaznost ve vymezení 
ÚP okolních obcí:  
Prvky regionálního ÚSES RBC 47 – Nosislav, RK 106, RK 114A, RK 114D a RK 1510  
navazují dále severně do správního území Židlochovic, východně do Blučiny, Měnína a Nikolčic, 
jižně do Velkých Němčic, kde má návaznost prvků ÚSES průmět do ÚPD obci: 
ÚP Židlochovice: RBK 086-1, RBC 144 
ÚP Blučina: RK1510/LBC6 a RK 1510/RBK7 
ÚP Měnín: RBC6 Rumunská bažantnice 
ÚP Nikolčice: RBC145 Rumunská bažantnice 
ÚP Velké Němčice: RK 114A 
RBC 28 – Rumunská bažantnice  se po upřesnění nachází na sousedním k.ú. Měnína k.ú. Nikolčice 
a do k.ú. Nosislav nezasahuje a RK113 se po upřesnění nachází na sousedním k.ú. Židlochovice a 
do k.ú. Nosislav nezasahuje. 
 
Územím Nosislavi prochází cyklistické trasy a stezky nadmístního významu: 

· Dálkový cyklistický koridor EuroVelo 9: hranice s Olomouckým krajem – Vojenský újezd 
Březina – Vysočany – Sloup – Blansko – Adamov – Brno – Židlochovice – Vranovice – Ivaň 
– Pasohlávky – Nový Přerov – Mikulov – Valtice – Lednice – Břeclav – Poštorná – hranice s 
Rakouskem  

· Cyklostezka Brno – Vídeň: Brno – Židlochovice – Hevlín (– Wien)  
· Krajský cyklistický koridor: (Brno –) Vranovice – Dolní Věstonice – Lednice – Břeclav – 

Lanžhot (– Kúty – Bratislava) 
 
Trasy jsou vedeny zpravidla v rámci ploch vymezených ÚP jako plochy dopravní infrastruktury – 
místní, plochy veřejných prostranství – komunikace, tyto mají zajištěnu návaznost do okolních k.ú. 
a vytvářejí tak podmínky pro funkční krajskou síť cyklistických tras. Jsou trasovány stávajícími 
značenými cyklotrasami. 
Dálkové trasy mimo zastavěné území jsou řešeny odděleně od ostatních druhů dopravy jako 
cyklostezka zejména v severní části území. 
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Dálkové trasy Euro Velo 9 (Dálkový cyklistický koridor Euro Velo 9  Balt – Jadran), Greenway K – M 
– W, CS Brno – Wien jsou přes k.ú. Nosislav vedeny v souběhu s cyklotrasou č. 5, a to tak, že 
procházejí severním okrajem území ze Židlochovic směrem a Žabčice po účelové komunikaci. 
Registrovaná trasa č. 5149 je vedena po úpatí Výhonu ze severu od Židlochovic k jihu a východu 
dále směrem na Křepice  (mimo II/425). 
Dálkové (i krajské) trasy mimo zastavěné území jsou řešeny odděleně od ostatních druhů dopravy, 
využívají samostatná oddělená tělesa cyklostezky anebo jsou vedeny jako cyklotrasy po účelových 
komunikacích, což koresponduje  s požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní 
plánování stanovenými v kap. D ZÚR JMK pro vedení dálkových, mezinárodních a krajských 
cyklistických koridorů – požadavek na vedení koridorů mimo dopravní prostor silnic II. a III. třídy, 
zařazených do tahů krajského významu dle Generelu krajských silnic JMK je v souladu se ZÚR JMK 
splněn. 
 
 
II.B.9) Vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí 
zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu pořizované 
zkráceným postupem 
 
Zastupitelstvo obce Nosislav rozhodlo v souladu s § 55a odst. 1 stavebního zákona o obsahu změny 
č. 1  územního plánu Nosislav, vyhodnocení splnění požadavků zadání je uvedeno níže. 
V souladu s § 55b stavebního zákona je změna pořizována zkráceným způsobem. 
 
Změna č. 1 
Rozsah změny byl požadován v usnesení zastupitelstva městyse Nosislav konaného dne 22. února 
2021, změna je pořizována zkráceným způsobem. 
V souladu se zadáním jsou některé lokality změny č. 1 ÚP Nosislav budou vymezeny jako části 
územního plánu s prvky regulačního plánu – takto byla vymezena lokalita zastavitelné plochy Z2. 
Obsahem změny č. 1 ÚP Nosislav je řešení lokalit dle přílohy usnesení zastupitelstva městyse 
Nosislav konaného dne 22. února 2021, požadavky na změny dle přílohy usnesení jsou splněny 
následovně: 
 
1) Na ul. Vinohradská byly pozemky užívané jako garáž a za ní prostor pro sklad materiálu, vedle 
pneuservis (pozemek p.č. 842/1, 842/2 a 864/2) vymezeny jako plochy bydlení stabilizovaného – 
B (změna ze Zsv – pozemky veřejných prostranství – plochy zeleně sídelní veřejné) 
 
2) V lokalitě „nová školka“ (č.p. 129, pozemek p.č. 772, 774, 775) bylo vymezeno Ov – plochy 
občanského vybavení – veřejné (změna z ploch bydlení - B). 
 
3) V jižní části plochy Z8 (Nivka) je vymezena (Pv) - plocha veřejného prostranství - plocha 
přestavby P3 - namísto (B) - plochy bydlení, současně je prohloubena plocha Z8 směrem do svahu 
– je vymezena (B) - plocha bydlení  - nová zastavitelná plocha Z39 - namísto Zz – plochy 
zemědělské půdy –zahrady.  
 
4) Je vymezena plocha bydlení B na ul. Nivka, (pozemky p.č. 866/1 a 866/2).obsahující zahradu a 
stavbu garáže – změněny z Pv = plochy veřejných prostranství, vymezení bylo uzpůsobeno 
zachování šíře veřejného prostranství. 
 
5) V ul. Dolní Kroupná, před pozemky p.č. 582/1 a 578/1 je vymezena (Pv) plocha veřejných 
prostranství - nová zastavitelná plocha Z43 - změna z B - plochy bydlení.  
 
6) Jsou vymezeny (Pv) - plochy veřejných prostranství - nová zastavitelná plocha Z42 -
v pozemcích mezi rozvojovou plochou Z14 a veřejným prostranstvím v ul. Kroupné - změna z Zz - 
plochy zemědělské – zahrady. 
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7) Jsou vymezeny (Pv) - plochy veřejných prostranství - nová zastavitelná plocha Z44 -podél 
komunikace u katolického kostela na ul. Komenského, vedle katolického hřbitova a vedle staré 
školky  - změna z Zsv - plochy veřejných prostranství - plochy zeleně sídelní veřejné. 
 
8) Je vymezena plocha  (Ti) - plochy technické infrastruktury - nová zastavitelná plocha Z45 - 
dotčené pozemky se nachází vedle ekodvora, původně jsou vymezeny v ÚP jako  Zk - plochy 
smíšené nezastavěného území. 
 
9) Jsou vymezeny (Pv) - plochy veřejných prostranství - nová zastavitelná plocha Z41 -
v pozemcích mezi rozvojovou plochou Z12b a veřejným prostranstvím v ul. Dolní Kroupné - změna 
z Zz - plochy zemědělské – zahrady. 
 
10) Jsou vymezeny (Pv) - plochy veřejných prostranství - nová zastavitelná plocha Z40 - 
v pozemcích mezi rozvojovou plochou Z10 a veřejným prostranstvím v ul. Horní Kroupné. - změna 
z Zz - plochy zemědělské – zahrady a Zsz-plochy smíšené obytné – plochy zeleně sídelních zahrad. 
 
11) Jsou vymezeny (Pv) - plochy veřejných prostranství  - plocha přestavby P2 - pro rozšíření 
veřejného prostranství v ulici Nivka v prostoru křižovatky - pozemky se nachází ul. Nivka, (přibl. p.č. 
903, 906/1, 907/1, 908/2, 910, 912) - změna z B - plochy bydlení 
 
12) Je vymezena plocha bydlení B na ul. Nivka  - změna je vymezena namísto plochy veřejného 
prostranství Pv. 
 
13) Část zastavitelné plochy Z2 je na jejím severovýchodním okraji zrušena – na parc.č. 1087 jsou 
vymezeny  Zsz - plochy smíšené obytné – plochy zeleně sídelních zahrad a  Zz - plochy 
zemědělské – zahrady -  Je vymezena změna z (B) - plochy bydlení. 
 
14) Jsou vymezeny (Pv) - plochy veřejných prostranství - nová zastavitelná plocha Z46 - v ulici 
Pod Kopcem - předzahrádky rodinných domů. Změna ze Zsv - plochy sídelní zeleně.  
 
15) Je vymezena plocha (Zk25) - plochy smíšené nezastavěného území – plocha změny v krajině 
– plochy zeleně krajinné v trati Urban (mezi ČOV a komunikací k sadům na jedné straně a mezi 
silnicí a ochrannou hrází řeky na straně druhé přibl.p.č. 1383/7, 1383/1) - změna z ploch Zp - plochy 
zemědělské. 
 
16) Je vymezena (Ti) - plochy technické infrastruktury - nová zastavitelná plocha Z47 - 
v pozemcích navazujících na  stávající areál ČOV - změna z ploch Zp - plochy zemědělské. 
 
17) Je vymezena (B) - plochy bydlení  - nová zastavitelná plocha Z37 - jižně od Z3. Pozemky se 
nachází v lokalitě Kotle. Je vymezena (Pv) - plocha veřejných prostranství - nová zastavitelná 
plocha Z38 - změna z ploch proto Zz = plochy zemědělské – zahrady, stanovena minimální výměra 
pozemku v ploše. 
 
18) Je vymezena (Sl) plochy smíšené obytné - pl. vinných sklepů - změna využití zastavitelné 
plochy Z3 v rozsahu již vymezené zastavitelné lokality - změna z B - plochy bydlení. 
 
19) Požadavek na vytvoření podmínek pro kompostárnu v areálu ZEMOS není zapracován, protože 
byl zrušen na základě usnesení zastupitelstva ze dne 2.3.2022. 
 
20) Požadavek na úpravu podmínek pro zastavitelnou plochu Z36 Na Špici není zapracován, protože 
byl zrušen na základě usnesení zastupitelstva ze dne 2.3.2022. 
 
21) Byly zrušeny zastavitelné plochy Z20 a Z34, vymezené v ÚP v celém jejich rozsahu a je proto 
v pozemcích ploch ponecháno stávající využití - Zz – plochy zemědělské – zahrady - namísto 
plochy bydlení (B). 
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22) Byly prověřeny plochy mezi ČOV a boudeckým mostem podél řeky. Pro realizaci meandrů řeky 
Svratky dle záměru Povodí Moravy jsou vymezeny plochy přírodě blízkých protipovodňových 
opatření, které současně vyplývají z požadavku zajištění souladu se ZÚR JMK – záměr POP02. 
(POP02 však zasahuje ještě více lokalit.) 
 
23) je vymezena  (Pv) - plocha veřejných prostranství – nová zastavitelná plocha Z48 - pro 
realizaci cyklostezky z II/425 kolem ČOV směrem k boudeckému mostu 
 
24) Byla zrušena zastavitelná plocha Z1 Ulice Za mostem a je proto v pozemcích plochy ponecháno 
stávající využití - Zp - plochy zemědělské - namísto plochy bydlení (B).  
  
25) Byla zrušena zastavitelná plocha Z5 a je proto v pozemcích plochy ponecháno stávající využití: 
Zz – plochy zemědělské – zahrady - namísto plochy bydlení (B).   
 
26) Byla zrušena zastavitelná plocha Z7 rozsahu a je proto v pozemcích plochy ponecháno stávající 
využití : Zk – plochy smíšené nezastavitelné – plochy zeleně krajinné - namísto plochy bydlení 
(B). 
 
27) Je stanovena podrobnější regulace v zastavitelné ploše Z2 (plocha bydlení – (B)). V ploše je 
proto vymezena část s prvky regulačního plánu  a stanoven regulativ - stavební čára, je požadován  
prostorový a hmotový soulad všech RD v ploše  
 
28) Je stanovena pro změny v plochách Z8 a Z9 podmínka - dohoda o parcelaci. 
 
29) Územní plán je uveden do souladu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje 
Zapracování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění jejich aktualizace č. 1 a č.2 
do ÚP jsou promítnuty záměry kraje, VPS a další skutečnosti  v souladu s § 54 odst. 6 stavebního 
zákona – viz kap. II.B.1.2) textové části odůvodnění.  
 
30) Územní plán je uveden do souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. v platném znění Úprava ÚP dle 
novely č. 13/2018 Sb. (čl. II bod 3 přechodných ustanovení) vyhl. č. 500/2006 – zejména viz 
uspořádání obsahu a struktury v kap. II.A) textové části odůvodnění. Text  platného ÚP je upraven 
v souladu s platnou legislativou po novele stavebního zákona - z.č. 225/2017 Sb.  
 
31) Aktualizace zastavěného území - v souladu s § 58 odst. 3 stavebního zákona - v rámci změny 
č. 2 byla provedena aktualizace zastavěného území, která je k datu projednání změny č.1 aktuální. 
 
Na základě usnesení zastupitelstva ze dne 12.5.2021 byl doplněn obsah změny č.1: 
 
32) Na základě požadavku usnesení byla zrušena plocha zastavitelná plocha Z25, s účelem využití 
(Vs) – plochy výroby a skladování a byla vymezena stabilizovaná plocha Zp - plochy zemědělské.  
 
Na základě usnesení zastupitelstva ze dne 2.3.2022 byl doplněn obsah změny č.1: 
 
33) byla zrušena změna ozn. 19) viz výše 
34) byla zrušena změna ozn. 20) viz výše 
35) bylo provedeno zrušení územní rezervy R1 pro bydlení v pozemcích naproti hřbitova 
36) byl rozšířen okruh pozemků dotčených vymezením změny ozn. 16) viz výše – plocha Z47 je o 
předmětné pozemky rozšířena. 
37) Bylo zpracováno posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území, které je předmětem samostatné 
dokumentace. 
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II.B.10) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v 
zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s 
odůvodněním potřeby jejich vymezení 
 
Změnou nejsou řešeny žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny ZÚR. 
 
 
II.B.11) Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení 
Viz. příloha č. 7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. – část II. odst.(1) písm. d) 
 
Změnou jsou vymezeny tyto prvky regulačního plánu: 
v kap. I.3.1: 
Územní plán vymezil plochu Z2 jako plochu s prvky regulačního plánu:  
V rozsahu plochy je stanovena stavební čára, hlavní stavby na pozemcích (rodinné domy) budou 
umístěny uličním průčelím na této čáře. Vedlejší nadzemní stavby (garáže, přístřešky apod.) nesmí 
být umísťovány před touto čárou směrem k veřejnému prostranství ulice 
 
v kap. I.3.2: 
- hlavní stavby v ploše Z2 (stavby bydlení) musí být umístěny uličním průčelím v poloze 
stavební čáry 
- je požadován  prostorový a hmotový soulad všech staveb v ploše Z2 
Regulační prvky jsou vymezovány v rozsahu plochy Z2 (tedy té části, která je v ÚP nadále vymezena 
pro rozvoj bydlení), protože pro plochu byla zpracována územní studie (Územní studie - plochy Z2 
dle ÚP Nosislav, 2014), která prověřila možnosti a navrhla podrobné podmínky jejího využití. 
Podstatné podmínky pro regulaci zástavby v lokalitě jsou proto zapracovány formou prvků 
regulačního plánu do ÚP. 
 
II.B.12)  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 
 
Zábor půdy z pozemků určených k plnění funkce lesa není navržen. 
 
Zábor půdy ze ZPF pro zastavitelné plochy: 
 

ozn. 
ploch
y 
/korid
oru 

navržené 
využití  

souhrn 
výměr
y 
(ha) 

výměra záboru podle tříd ochrany (ha) odhad 
výměry 
záboru, na 
které  bude 
provedena 
rekultivace 
na zeměd. 
půdu 

infor
mac
e o 
exist
enci 
závl
ah 

informace o 
existenci 
staveb 
k ochr. 
pozemku 
před erozní 
činností 
vody 

informace 
podle ust. §3 
odst.2 
písm.g) 
*) 

I. II. III. IV. V.  

Z3 (Sl) 0,397 - - 0,219 - 0,178  0 ne ne Z3, před 
změnou (B) 

Z37, 
Z38 (B) 

0,200 - - 0,200 - - 0,100 ne ne - 

Z39 (B) 0,357 - - 0,357 - - 0,150 ne ne - 

Z40 (Pv) 0,081 - 0,081 - - - 0 ne ne - 

Z41 (Pv) 0,037 - 0,037 - - - 0 ne ne - 

Z42 (Pv) 0,075 - 0,075 - - - 0 ne ne - 

Z48 (Pv) 0,287 - 0,287 - - - 0 ne ne - 

Z47 (Ti) 0,502 - 0,502 - - - 0 ne ne - 

 
zastavitel. 
plochy 
celkem  

1,936 
ha 

nový zábor 1,539 ha     

Zábor půdy ze ZPF pro všechny zastavitelné plochy celkem: 1,936 ha 
Z toho zábor půdy ze ZPF pro zastavitelné plochy nově vymezené: 1,539 ha 
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Zdůvodnění výhodnosti navrhovaného řešení 
Navrhované řešení se jeví jako výhodné, protože :  
Plocha Z3 
není novou plochou záboru, plocha původně určená pro bydlení byla přehodnocena a vzhledem 
k poloze k obci je vymezena jako plocha smíšená obytná - pl. vinných sklepů (Sl), s omezujícími 
podmínkami (nelze využít pro bydlení, ubytování). Plocha je tedy určena pro vinařské sklepy , 
protože se nachází na okraji vinic, na svazích Výhonu a tato funkce podstatně méně naruší okolní 
krajinu. 
 
Plocha Z37 
je vymezena jako nová zastavitelná plocha, vymezená na základě konkrétního záměru, je určená 
pro realizaci cca 2 rodinných domů. Nachází se v okraji zastavěného území, kde je žádoucí 
rozvolnění zástavby a proto je požadována minimální výměra pozemku 1000m2. Je proto 
předpoklad navrácení části předpokládaného záboru po realizaci staveb zpět do ZPF. Vymezení 
plochy zčásti kompenzuje změožnění výstavby bydlení v ploše Z3, protože výstavba v ploše Z37 je 
pro dotčení obrazu obce v krajině méně problematická. 
 
Plocha Z39 
je vymezena jako nová zastavitelná plocha, určená pro rozšíření využitelné části pozemků lokality 
Z8. Na základě dotčení jižní části území požadavkem změny pro veřejné prostranství pro rozšíření 
prostoru komunikace – pro obratiště bylo rozhodnuto kompenzovat  pozemky pro obratiště původně 
vymezené pro bydlení rozšířením plochy na parc.č. 910/1 a 912. Vzhledem k potřebě zachování 
celistvosti území a proporciálnímu dotčení pozemků plochy Z8, jsou obdobným způsobem 
prodlouženy všechny pozemky lokality Z8. Rozšíření plochy využitelné pro bydlení neznamená 
možnost nárůstu celkové kapacity, pozemky jsou nadále přístupné a obsluhovatelné pouze 
z jihozápadní strany, což limituje jejich využití. 
 
Z40, Z41, Z42 
jsou plochy veřejných prostranství – vymezené nově jako zastavitelné plochy rozšiřující prostranství 
pro umístění komunikace – dopravní obsluhy již vymezených ploch zastavitelných pro bydlení (B). 
Tímto je odstraněn problém stávajícího ÚP, kde mezi přístupovým veřejným prostranstvím a 
vymezenou zastavitelnou plochou zůstává pás nezastavěného území, znemožňující napojení 
pozemků lokality. Změna na veřejné prostranství je tedy vymezena jako nezbytná pro naplnění účelu 
platného ÚP, je vymezena ve veřejném zájmu v souladu s prioritou ZÚR JMK č. (8): „Vytvářet 
územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj provázané dopravní infrastruktury zajišťující dostupnost 
všech částí kraje a dosažení optimální obslužnosti území integrovaným dopravním systémem a 
individuální dopravou.“ 
  
Plocha Z48 
je vymezena jako nová zastavitelná plocha pro realizaci úseku cyklostezky z II/425 kolem ČOV 
směrem k boudeckému mostu a tím přispívá k zajištění prostupnosti krajiny, propojuje stávající 
systém cyklostezek a cyklotras. Vymezení je nezbytné pro bezpečné zajištění provozu 
cyklodopravy. Tím vytváří územní podmínky pro naplnění priority ZÚR JMK č. (8) „Vytvářet územní 
podmínky pro zkvalitnění a rozvoj provázané dopravní infrastruktury zajišťující dostupnost všech 
částí kraje a dosažení optimální obslužnosti území integrovaným dopravním systémem a 
individuální dopravou. Dbát zvláště na: 
c) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění infrastruktury pro cyklistickou dopravu jako 
alternativní formy každodenní dopravy na kratší vzdálenosti, pro podporu rozvoje infrastruktury pro 
rekreační cyklistickou dopravu ke zpřístupnění a propojení oblastí a center cestovního ruchu a 
rekreace;“  
a priority ZÚR JMK č.(10) „Nástroji územního plánování podporovat přístupnost a prostupnost 
krajiny, zejména důsledně předcházet zneprůchodnění území a fragmentaci krajiny.“ 
 
Plocha Z47 
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je vymezena jako nová zastavitelná plocha technické infrastruktury (Ti) v pozemcích navazujících 
na  stávající areál ČOV, vymezeny jsou z důvodu zajištění možnosti rozšíření ČOV a doplnění 
případných dalších funkcí technické infrastruktury nekolidujících s ČOV (např. obecního sběrného 
dvora) tak, aby byly tyto funkce sdruženy a nenarušovaly jiné využití ploch obce. Vymezení plochy 
v této poloze je nutné z důvodu návaznosti na stávající zařízení Čov a z důvodu potřeby obce zajistit 
nezbytnou technikou infrastrukturu v souladu s prioritou ZÚR JMK č. (9): „Vytvářet územní podmínky 
pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti technickou infrastrukturou všech částí kraje. U 
zastavitelných ploch dbát zvláště na dostatečnou kapacitu veřejné technické infrastruktury i v 
souvislosti s širšími vazbami v území. Upřednostňovat centrální čištění odpadních vod na 
mechanicko-biologických ČOV před čištěním vod v malých ČOV či jiných, méně účinných 
zařízeních.“ 
 
 
Ruší se zábor pro plochy: 

ozn. plochy 
/koridoru 

využití  souhrn 
výměry 
(ha) 

výměra záboru podle tříd ochrany (ha) 

I. II. III. IV. V. 

Z1 (B) 0,297 - 0,297 - - - 

Z2 část (B) 0,420 - - - - 0,420 

Z5 (B) 0,111 0,111 - - - - 

Z20 (B) 1,504 - - 1,504 - - 

Z25 (Vs) 4,608 - 2,671 1,937 - - 

Z34 (Dm) 0,179 - - 0,179 - - 

 rušené plochy 
záboru  celkem  

6,291 ha  

Je navrženo zrušit plochy s celkovým předpokládaným záborem 6,291ha. 
 
(Nově tedy bilance navrhovaného záboru pro zastavitelné plochy: -4,752ha.) 
 
 
Zábor půdy ze ZPF pro plochy změn v krajině: 

ozn. 
ploch
y 
/korid
oru 

navržené 
využití  

souhrn 
výměr
y 
(ha) 

výměra záboru podle tříd ochrany (ha) odhad 
výměry 
záboru, na 
které  bude 
provedena 
rekultivace 
na zeměd. 
půdu 

infor
mac
e o 
exist
enci 
závl
ah 

informace o 
existenci 
staveb 
k ochr. 
pozemku 
před erozní 
činností 
vody 

informace 
podle ust. §3 
odst.2 
písm.g) 
*) 

I. II. III. IV. V.  

Zk25 (Zk) 7,970 - 7,970 - - -  1,0 ne ne - 

 
zastavitel. 
plochy 
celkem  

7970 
ha 

nový zábor 7,970 ha     

 
Zdůvodnění výhodnosti navrhovaného řešení 
Navrhované řešení se jeví jako výhodné, protože :  

· Zk25 je vymezena v nivě řeky Svratky v blízkosti cenných území přírody – PP Knížecí les, a 
PP Přísnotický les – taktéž EVL Knížecí les CZ0623800, EVL Přísnotický les CZ0623801, 
v blízkosti také registrované VKP  (Koleno, Kanál, knížecí les, V Oknech, Jezero Želízka, 
Horní les I. a II., Nad Nosislavskou zátočinou), přírodní  a ekostabilizující funkce území je 
třeba podpořit a proto je plocha Zk25 vymezena pro možné rozšíření biocentra RBK 114 
(089)/LBC 9 Holubí les. Vymezována je pro posílení přírodních funkcí a polyfunkčně 
využívané nezastavěné území v nivě řeky Svratky  - plocha je vymezena pro vybudování 
rybníka, tůně, krajinného parku. Vymezení plochy je nezbytné  s ohledem na podporu 
přirozených funkcí krajiny včetně podpory zadržování vody v krajině, které nelze v takovém 
rozsahu a poloze nikde jinde v k.ú. Nosislav vymezit. Je sledován veřejný zájem dle PÚR 
ČR, neboť celé řešené území je součástí specifické oblasti: SOB9 Specifická oblast, ve které 
se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem.     
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· W4 je plocha vymezená v blízkosti Svratky pro účel plochy vodní a vodohospodářské – 
plocha změny v krajině. Je vymezena z důvodu umožnění realizace meandrů řeky Svratky 
dle záměru Povodí Moravy. Změna je vymezena namísto původního vymezeních smíšených 
nezastavěného území Zk proto, aby bylo možné v ploše realizovat uveden záměry, které 
zlepší vodohospodářskou situaci území, ale současně splní požadavky na ochranu krajiny a 
plnění funkce biocentra RBK 114 (089)/LBC 9 Holubí les. Změna je vymezena ve spojení 
s ohledem na  vymezením podporu přirozených funkcí krajiny včetně podpory zadržování 
vody v krajině a tímto sleduje veřejný zájem dle PÚR ČR, neboť celé řešen území je součástí 
specifické oblasti: SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení 
území suchem. Je vymezena také v souvislosti se zapracováním záměru ZÚR JMK:    
POP02 Opatření na vodním toku Svratka (veřejně prospěšné opatření). Plocha je vymezena 
v území mezi Svratkou a plánovanou cyklostezkou v ploše Z48, vymezení plochy zde 
neodpovídá zcela vymezení záměru kraje POP02, zahrnuje širší území zejména z důvodu 
návaznosti na plochu Zk25 na druhé straně plánované cyklostezky. Není účelné ponechat 
území mezi POP02 a cyklostezkou jako součást ZPF z důvodu nemožnosti a nevhodnosti 
obhospodařování takové zbytkové plochy. 

· Z výše uvedených důvodů je navrhované řešení invariantní a jednoznačné.  
 
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. 1 ÚP Nosislav se nacházejí v k.ú. Nosislav. 
 
Znázornění průběhu hranic 
Hranice zastavěného území jsou zdokumentovány ve stávajícím územním plánu . 
Plocha je vymezena dle požadovaného funkčního využití území na pozemku zahrady uvnitř souvislé 
zástavby obce. Hranice pozemkové držby jsou zakresleny v mapě KN.   
 
 
II.B.13  Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek a  
stanoviska dotčených a příslušných orgánů k nim  
bude doplněn dle průběhu projednání 
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II.D) Grafická část odůvodnění 
 
Grafická část odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu  obsahuje 3 výřezy se změnami v 
koordinačním výkrese území  a výkres předpokládaných záborů ZPF 
Změna č. 1 – 4.  Koordinační výkres      1:5000 
Změna č. 1 – 6. Výkres předpokládaných záborů ZPF  1:5000 
 
 
 
Poučení 
 
Proti změně č. 1  územního plánu Nosislav vydané formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek ( § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád). 
 
 
 
………………………………………….. 
Pavel Fröhlich 
Starosta městyse 
 
 
 
 
………………………………………… 
Drahomír Mrkvica 
Místostarosta městyse 
 
  
    
 
 
 
       ………………………………… 
 
       razítko městyse 
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