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Objednatel 
Obec Syrovice Syrovice 298 
664 67  Syrovice 
 
Pořizovatel 
Městský úřad Židlochovice Odbor územního plánování a stavební úřad, 
Nádražní 750 
667 01  Židlochovice 
 
Zpracovatel 
Ing. arch. Pavel Šemora Revoluční 999/24d 
691 45  Podivín 
 
 
Zodpovědný projektant:  Ing. arch. Pavel Šemora 
  autorizovaný architekt – urbanista ČKA 3495  …………………………………… 
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 Správní orgán, který územní plán vydal: 
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Otisk úředního razítka: 

Jméno a příjmení: Ing. Karel Suchánek 
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Zastupitelstvo obce Syrovice jako příslušný správní orgán na základě ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 55 ve spojení s § 54 
stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“), a ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“) 
v y d á v á 

ZMĚNU Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁN SYROVICE 
 
 
 
I. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU 
V rámci změny č.1 územního plánu Syrovice se textová část I. výroku mění (každá změna textu je označena číslem ve vzrůstající číselné 
řadě) takto:  

1. V kapitole 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ se mění datum na: 1. 2. 2016. 
2. V kapitole C.4. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH se v tabulce ruší položka Z05 a u položek Z02, Z04, Z10, Z11, Z15, Z28, Z32, Z34, Z36, Z38, Z39, Z44, Z46, Z48, Z49 se doplňuje podmínka využití „Dodržení minimální velikosti stavebního pozemku pro bydlení“ 
3. V kapitole F.2. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH se mění první odstavec v části Podmínky pro výstavbu 

v řešeném území následovně: 
„Pro plochy změn BI s označením Z02, Z04, Z10, Z11, Z15, Z28, Z32, Z34, Z36, Z39, Z38, Z39, Z44, Z46, Z48, Z49 se stanovuje minimální velikost stavebního pozemku, tj. zastavěná plocha a zahrada, ve stavebních plochách pro objekty bydlení, která je pro: 
 samostatně stojící rodinný dům minimálně 600 m²  
 dvoj-domy minimálně 500 m²  
 řadové domy minimálně 400m²  
V ostatních plochách změn a stabilizovaných plochách je nutno minimální velikost stavebního pozemku pro objekty bydlení dodržet pouze, pokud je to možné.“ 
4. V kapitole F.3. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ se v části BI Plochy bydlení - individuální mění v části Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu druhá položka následovně: 
„Maximální možná výška zástavby jsou 1 nadzemní podlaží + podkroví nebo ustupující podlaží. V lokalitě Z49 může být výška zástavby maximálně 2 nadzemní podlaží. V lokalitách Z51, Z52, Z53, Z54, Z56 může být výška zástavby maximálně 2 nadzemní podlaží a maximální celková výška 7 m.“, 
a na konec části se přidává položka: 
„Pro plochu Z07 platí maximální zastavitelnost stavebního pozemku (zástavba objekty + zpevněné plochy): 30%“ 
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II. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 

1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SYROVICE - 
ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE (I) 

Zastupitelstvo obce Syrovice z vlastního podnětu v souladu s § 6 odstavcem 5) písmene a) a § 44 písmene a) zákona č. 183/2006 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) na svém zasedání dne 14.1.2016 usnesením č. 6/1/16 rozhodlo o pořízení změny č. I 
územního plánu. O jeho pořízení požádala obec Syrovice v souladu s § 6 odstavcem 1) písmenem c) stavebního zákona dne 19.1.2016 
Městský úřad Židlochovice, který je dle tohoto ustanovení příslušným orgánem. Zastupitelstvo usnesením č. 6/1/16 určilo jako určeného 
zastupitele dle § 6 odst.5 písmene f)  stavebního zákona pana starostu Pavla Bauera. 
Projednání návrhu zadání územního plánu s dotčenými orgány, obcí pro niž je územně plánovací dokumentace (dále jen ÚPD) pořizována, 
sousedními obcemi a ostatními subjekty v území bylo zahájeno 19.1.2016 oznámením jednotlivě dotčeným orgánům, obci a sousedním 
obcím a veřejnou vyhláškou všem. 
Požadavky na obsah zadání uplatnili ve svých vyjádřeních či stanoviscích tyto dotčené orgány: 
Dotčený orgán Číslo jednací Datum vydání 
Ministerstvo průmyslu a obchodu MPO 6243/2016 21.1.2016 
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková 63979/2016-8201-OÚZ-BR 25.1.2016 
Ministerstvo životního prostředí, výkon státní správy VII 173/560/16, 3994/ENV/16 22.1.2016 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje HSBM-3-20/2016 28.1.2016 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje KHSJM 3784/2016/BM/HOK 27.1.2016 
Krajský úřad Jihomoravského kraje-odbor životního prostředí JMK 10581/2016 26.1.2016 
Krajský úřad Jihomoravského kraje-odbor územního plánování a stavebního řádu JMK 8911/2016 16.2.2016 

Dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání na základě zákona č. 114/1992 Sb. podle § 45i odstavce 1) téhož zákona konstatoval, 
že předložený návrh nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačí 
oblasti soustavy NATURA 2000. dle § 47 odst.3) stavebního zákona. 
OŽP neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu Syrovice na životní prostředí z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí.  
Návrh změny č. I územního plánu nebyl posuzován dle § 47 odst.3) stavebního zákona. Změna č. I ÚP byla zpracována bez projednání 
konceptu. 
Připomínky k obsahu zadání uplatnili ve svých vyjádřeních tyto subjekty: 
Název subjektu: Číslo jednací Datum vydání 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb, Šumavská 33, Brno 006945/1300/2016 27.1.2016 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 6570/2016-SŽDC-026 11.2.2016 
Obec Syrovice  19.2.2016 
STAREX spol. s r.o.  16.2.2016 

Veřejné vyhlášky byly na úředních deskách pořizovatele a obce Syrovice vyvěšeny od 20.1.2016 do 22.2.2016. Zveřejnění vyhlášek 
způsobem umožňujícím dálkový přístup bylo potvrzeno osobami zodpovídajícími za toto zveřejňování přímo na svěšených veřejných 
vyhláškách a překontrolováno pořizovatelkou při vyvěšení. O kontrole byl proveden záznam do spisu s přílohou kopií zobrazených 
webových stránek. 
Na základě uplatněných požadavků, stanovisek, dohod a připomínek ( žádná z okolních obcí neuplatnila podnět ) pořizovatelka ve 
spolupráci s určeným zastupitelem upravila návrh zadání. Dne 24.2.2016 byl předán obci Syrovice upravený návrh zadání změny č. I ÚP 
Syrovice se zapracovanými stanovisky dotčených orgánů, připomínky subjektů včetně požadavků občanů, které byly zapracovány do návrhu 
zadání změny č. I ke schválení zastupitelstvem obce Syrovice.   
Zadání se zapracovanými požadavky dotčených orgánů a ostatních subjektů bylo schváleno zastupitelstvem obce Syrovice dne 7.3.2016 a 
poté dne 14.3.2016 předáno projektantovi ke zpracování návrhu změny č. I ÚP Syrovice. 
Obec ani pořizovatelka v zadání nevyžadovaly variantní řešení.  Obec nepožadovala vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, dle 
pořizovatelky nebyl rozsah změn v území vyplývajících z uplatnění územního plánu takový, aby vyžadoval toto hodnocení, pouze 
požadovala zhodnocení jak změna č. I územního plánu zasáhla do jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje, jak jím bylo podpořeno řešení 
jednotlivých problémů a střetů a jak byly vyhodnoceny územní podmínky ve vztahu k jednotlivým pilířům udržitelného rozvoje. Dotčený 
orgán neuplatnil požadavek na posouzení změny územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí a vyloučil vliv na evropsky významnou 
lokalitu či ptačí oblast. Nemohlo tedy z těchto okolností vyplynout variantní řešení, návrh změny byl proto zpracováván bez projednání 
konceptu. 



ZMĚNA Č .1  –  NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ  ÚZEMNÍ PLÁN 
  SYROVICE  

Strana  6   

Zpracovaný návrh změny č. I byl pořizovatelce a určenému zastupiteli zaslán pomocí e-mailu.  
Zpracovaný návrh změny č. I byl pořizovatelce předán dne 23.3.2016. 
 
Návrh změny č. I byl předán dne 23.3.2016 pořizovatelce a dne 23.3.2016 pořizovatelka v souladu s § 50 odst.2) stavebního zákona 
oznámila přípisem č.j. OUPSÚ/1010/2016-24 místo a dobu konání společného jednání o návrhu změny č. I územního plánu jednotlivě 
dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Syrovice a sousedním obcím, současně byl krajskému úřadu předán návrh změny územního 
plánu pro posouzení podle § 50 odst.7) stavebního zákona. Taktéž byly tímto přípisem dotčené orgány vyzvány k uplatnění stanovisek ve 
lhůtě 30 dnů ode dne jednání, které bylo stanoveno na 11.dubna 2016 a sousedním obcím bylo oznámeno, že mohou ve stejné lhůtě 
uplatnit připomínky. Jak dotčené orgány, tak sousední obce byly přípisem současně upozorněny na to, že k později uplatněným stanoviskům 
a připomínkám se nepřihlíží. 
Pořizovatelka doručila návrh územního plánu veřejnou vyhláškou ( přípis č.j. OUPSÚ/1010/2016-25 ), upozornila, že do 30 dnů ode dne 
doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatelky písemné připomínky – do 9.5.2016 a že k později uplatněným připomínkám 
se nepřihlíží. V této veřejné vyhlášce oznámila také lhůtu a místo, v níž bude návrh vystaven k veřejnému nahlédnutí a upozornila na 
vystavení návrhu způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. 
Pořizovatelka překontrolovala vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách pořizovatelky a obce Syrovice a fotokopii 
úředních desek založila do spisu. Také uveřejnila návrh způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. 
Společné jednání se uskutečnilo dne 11.dubna 2016 a byl z něj pořízen záznam. Společného jednání se zúčastnil zástupce obce 
Sobotovice – starostka, starosta obce Syrovice a zpracovatel změny č. I – Ing.arch. Šemora. 
 
Stanoviska dotčených orgánů k návrhu územního plánu uplatnili: 
Dotčený orgán Číslo jednací Datum vydání 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje KHSJM 14321/2016/BM/HOK 19.4.2016 
Ministerstvo průmyslu a obchodu   MPO 17325/2016 23.3.2016 
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková 65340/2016-8201-OÚZ-BR 22.4.2016 
Krajský úřad Jihomoravského kraje - odbor územního plánování a stavebního řádu JMK 46290/2016 5.5.2016 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje HSBM-3-76/2016 11.4.2016 
Městský úřad Židlochovice – odbor životního prostředí OZP/5423/2016-2 25.4.2016 
Obvodní báňský úřad v Brně pro území krajů Jihomoravského a Zlínského SBS 09830/2016 3.5.2016 

 
Připomínky k návrhu územního plánu uplatnili: 
Jméno či název: Číslo jednací Datum vydání 
ŘSD ČR, odbor přípravy staveb Brno 007796/11300/2016 18.4.2016 
Norbert Komínek, Masarykova 857, 667 01 Židlochovice  22.4.2016 
SVEZARE s.r.o. – zastoupená Advokátní kanceláří KLIMUS & PARTNERS  26.4.2016 
Jana Veselá, Poříčí 343/29, 639 00 Brno MúŽOÚPSÚ/05/2016 8.5.2016 

Veřejné vyhlášky byly na úřední desce pořizovatele a obce vyvěšeny od 24.3.2016 do 9.5.2016. Zveřejnění vyhlášek způsobem 
umožňujícím dálkový přístup bylo potvrzeno osobami zodpovídajícími za toto zveřejňování přímo na svěšených veřejných vyhláškách a 
překontrolováno pořizovatelkou při vyvěšení. O kontrole byl proveden záznam do spisu s přílohou kopií zobrazených webových stránek. 
Pořizovatelka v souladu s § 51 odst. 1) stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektantem změny č. I ÚP vyhodnotila 
na koordinační schůzce dne 17.5.2016 výsledky projednání návrhu územního plánu.  
Krajskému úřadu byla dne 25.5.2016 zaslána stanoviska a připomínky, která pořizovatelka obdržela v průběhu projednávání návrhu dle § 50 
stavebního zákona jako podklad pro stanovisko z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, soulad 
s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem dle § 50 odst. 7). Ten svým stanoviskem č.j. JMK 
79623/2016 z 9.6.2016 sdělil, že z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší vazby a z hlediska souladu s politikou 
územního rozvoje nemá připomínek. 
Z koordinovaného stanoviska Krajského úřadu z hlediska zákona č. 13/1997 Sb. nevyplynuly požadavky, odbor dopravy souhlasí.  
Z koordinovaného stanoviska Krajského úřadu z hlediska zákona č.201/2012 Sb. nevyplynuly požadavky. 
 Z koordinovaného stanoviska HZS JMK z hlediska zákona 133/1985Sb. a vyhlášky č. 380/2002 Sb. nevyplynuly požadavky, bylo vydáno 
souhlasné koordinované stanovisko. 
Orgán ochrany přírody posoudil koncepci z hlediska § 12 zákona, tj. z hlediska ochrany krajinného rázu území, sděluje. Že změnou č. I 
nedojte k zhuštění výstavby a zamezí se vytvoření výškových a prostorových dominant v obci.   
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Návrh byl vzájemně konzultován s projektantem ÚP Syrovice a starostou obce Syrovice, který je určený zastupitel, předán k úpravě dle 
záznamu a dle stanovisek dotčených orgánů a připomínek organizací a subjektů spravujících infrastrukturu, toky, památky a další v daném 
území. 
Na základě vyhodnocení výsledků projednávání zpracovala pořizovatelka s určeným zastupitelem a projektantem záznam – návrh 
vyhodnocení připomínek, pokyny k úpravě, dne 23. 5. 2016  a po vydání stanoviska KrÚ JMK ( č.j. JMK 79623/2016 ze dne 9.6.2016 )  
pořizovatelka zaslala odůvodnění oddíl I a III pořizovatele před veřejným projednáním a vyzvala projektanta k zapracování do upraveného 
návrh. 
 

2. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU A JEHO ZMĚNY Č.1 
– ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVATELE (II) 

2.1. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

Územní plán Syrovice a jeho změna č.1 respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, 
uvedené v Politice územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), ve znění Aktualizace č.1, schválené dne 15. 4. 2015. Dotčené body: 
(14) Chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. 
Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny. 
 (16) Při stanovování způsobu využití území dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, 
které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na 
zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. 
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského 
a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěná území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného 
území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. 
Splněno v rámci vymezení a stanovení využití ploch s rozdílným způsobem využití. V rámci Změny č.1 se nemění. 
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně 
podporovat potřebná kompenzační opatření. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické 
stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu 
krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích. 
Prvky ÚSES jsou zapracovány do stabilizovaných i návrhových ploch s rozdílným způsobem využití tak, aby byla zajištěna celková 
kompaktnost systému ÚSES a jeho realizovatelnost. V rámci Změny č.1 se nemění. 
(21) Vymezit a chránit před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých veřejně přístupných ploch zeleně (zelené pásy). 
Plochy veřejné zeleně budou moci být umisťovány do ploch veřejných prostranství PV a ZV, které jsou nově dimenzovány v dostatečných 
šířkách. V rámci Změny č.1 se nemění. 
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, 
poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. 
Splněno možností umístění tras v rámci různých ploch s rozdílným způsobem využití, zejména v plochách zemědělských NZ. V rámci 
Změny č.1 se nemění. 
 (23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem 
na prostupnost krajiny, dopravní a technickou infrastrukturu umísťovat s ohledem na minimalizaci fragmentace krajiny, je-li to účelné do 
společných koridorů. 
Vymezením ploch veřejných prostranství, dopravní infrastruktury je zajištěna prostupnost zastavěného území i krajiny. V rámci Změny č.1 se 
nemění. 
(24) Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před 
hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). 
(25) Vytvářet podmínky pro ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, 
eroze atd.), zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro 
vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve výjimečných a zvlášť 
odůvodněných případech. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání 
dešťových vod jako zdroje vody s cílem zmírňování účinků povodní. 
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(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť 
odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku 
povodňových škod. 
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky 
na vysokou kvalitu života v současnosti i budoucnosti. 
Plochy technické infrastruktury jsou navrženy v souladu s tímto požadavkem. V rámci Změny č.1 se nemění. 
Z PÚR ČR vyplývá, že obec Syrovice je součástí rozvojové oblasti OB3 Rozvojová oblast Brno. 
Vymezení: Území obcí z ORP Brno, Blansko, Kuřim, Pohořelice, Rosice, Slavkov, Šlapanice, Tišnov, Vyškov, Židlochovice. 
Důvody vymezení: Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Brna. Jedná se o velmi silnou koncentraci obyvatelstva 
a ekonomických činností, které mají z velké části i mezinárodní význam; rozvojově podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi 
a rychlostními silnicemi, tak I. tranzitním železničním koridorem; sílicí mezinárodní kooperační svazky napojují oblast zejména na prostor 
Vídně a Bratislav. 
Úkoly pro územní plánování: 

a) Vytvořit územní podmínky pro řešení dopravní (zejména silniční) sítě jižně od dálnice D1, 
b) Pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury. 

Na území obce dále zasahuje koridor vysokorychlostní dopravy VR1. 
Vymezení: Praha-Brno-hranice ČR/Rakousko, respektive SR (Wien, Bratislava) 
Důvody vymezení: Chránit na území ČR navržené koridory vysokorychlostní dopravy v návaznosti na obdobné  v zahraničí. Koridor je 
vymezen ve výkresech č. 1. Základní členění území a 2. Hlavní výkres a v textové části kapitoly D.1 Koncepce dopravní infrastruktury a I. 
Vymezení ploch a koridorů územních rezerv. 
Úkoly pro územní plánování: Prověřit územní podmínky pro umístění rozvojového záměru a podle výsledků prověření zajistit ochranu území 
pro tento rozvojový záměr vymezením územních rezerv. Plocha koridoru je v ÚP zahrnuta do ploch rezerv pro dopravu. 
PÚR ČR vymezuje koridory a plochy technické infrastruktury. Přestože přes území obce prochází několik významných koridorů technické 
infrastruktury, jedná se o trasy stabilizované a z požadavků PÚR nevyplývají další povinnosti nad rámec jejich běžného režimu.  
 

2.2. ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 
Řešení územního plánu Syrovice a jeho Změny č.1 není v rozporu s požadavky Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK). 
Zásady územního rozvoje JMK byly vydány na 25. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaném dne 22. 9. 2011 a dne 21. 6. 
2012 byly zrušeny rozsudkem Nejvyššího správního soudu. V současné době neexistuje pro území města žádná nadřazená dokumentace 
vydaná krajem. 
 

3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ 

ÚP Syrovice a jeho Změna č.1 naplňuje cíle územního plánování dle § 18 Stavebního zákona 
1. Územní plán obce navrhovaným řešením stabilizuje její charakteristické osídlení, nabízí plochy potřebné k jejímu rozvoji a současně řeší 

nové využití ploch určených k obnově zastavěného území. Způsob vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a stanovené podmínky 
jejich využití vytvářejí předpoklady pro udržitelný rozvoj území a současný i budoucí život obyvatel. Podmínky využití území a 
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití je stanoveno v textové části ÚP kapitoly B. Základní koncepce rozvoje území obce, 
ochrana a rozvoj jeho hodnot a F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. Členění území do jednotlivých ploch s rozdílným 
způsobem využití je znázorněno v Hlavním výkrese č.2.  

2. Koncepce rozvoje obce zohledňuje společenský a hospodářský potenciál jejího rozvoje a promítá je do podmínek plošného i 
prostorového využití území v souladu s veřejnými a soukromými zájmy na rozvoji území. Zakotveno především v podrobných 
podmínkách využití ploch v textové části ÚP kapitole F.2 Všeobecné podmínky využití ploch, kde jsou mimo jiné předepsány minimální 
velikosti stavebních pozemků pro obytnou zástavbu. Dále v kapitole F.3 Podmínky pro využití ploch a jejich prostorové uspořádání, kde 
je ve stavebních plochách mimo jiné stanovena maximálně možná výška zástavby, maximální % zastavění a minimální % ploch 
schopných vsakovat dešťovou vodu. Členění území do jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití je znázorněno v Hlavním 
výkrese č.2. 
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3. Orgán územního plánování postupem dle SZ koordinoval ochranu veřejných a soukromých záměrů a změn v území, výstavbu a jiné 
činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů viz textová část 
odůvodnění kapitola 5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů. 

4. Územní plán v rámci vymezených ploch s rozdílným způsobem využití a plochy historického jádra obce chrání a rozvíjí přírodní, kulturní 
a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. ÚP vytváří vyvážený poměr budoucího 
hospodářského rozvoje obce a příznivého životního prostředí včetně stanovení podmínek pro hospodárné využívání zastavěného území 
a zajištění ochrany nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. V rámci ÚP je kladen důraz na ochranu a zachování 
urbanisticko-architektonických hodnot v území. Kromě stanovení požadavků na prostorové uspořádání zástavby je požadováno, aby 
architektonickou část projektové dokumentace nových staveb nebo rekonstrukce či dostavby stávajících staveb podléhajících režimu 
státní památkové péče a spadajících do vymezené plochy historického jádra obce zpracovával pouze autorizovaný architekt. V rámci 
nezastavěného území jsou v rámci využití ploch s rozdílným způsobem využití a ÚSES stanovena pravidla pro ochranu přírodních 
hodnot a krajiny jako podstatné složky prostředí života obyvatel a základu jejich totožnosti. Podmínky využití území, historického jádra 
obce, jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a ÚSES je stanoveno v textové části ÚP kapitoly B. Základní koncepce rozvoje 
území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot a F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení 
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. Členění území do jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití, historické jádro obce, prvky ÚSES jsou znázorněny v Hlavním výkrese č.2. 

5. ÚP v rámci podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití vylučuje některé stavby, zařízení a jiná opatření, která nelze umisťovat 
v rámci nezastavěného území. Uvedeno v podmínkách využití ploch v textové části ÚP kapitole F.3 Podmínky pro využití ploch a jejich 
prostorové uspořádání, položky nezastavěného území W, NZ, NL, NP, a NS. 

6. ÚP v rámci podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití umožňuje umístit technickou infrastrukturu na nezastavitelných 
pozemcích způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání. Charakterizováno v podmínkách využití ploch v textové části ÚP 
kapitole F.3 Podmínky pro využití ploch a jejich prostorové uspořádání, položky nezastavěného území W, NZ, NL, NP, a NS. 

 
ÚP Syrovice a jeho Změna č.1 naplňuje úkoly územního plánování dle § 19 Stavebního zákona 
1a) V rámci zpracování ÚP byl v rámci průzkumů a rozborů zpracovatele zjištěn a posouzen stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační 

hodnoty a na základě následných prověření stanovena koncepce dalšího rozvoje území včetně potřeb změn v území. Zapracováno 
především do textové části kapitola B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot. 

1b) Koncepce dalšího rozvoje území včetně potřeb změn v území je stanovena především v textové části jednotlivými položkami kapitoly B. 
Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot. 

1c) Při zpracování ÚP byla prověřena a posouzena potřeba změn v území a na základě toho jsou vymezeny plochy změn stavebního 
i nestavebního charakteru. S přihlédnutím k problémům a rizikům vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, tato vymezena 
nebyla. Jednotlivé plochy změn jsou vyjmenovány v textové části ÚP kapitoly C.4. Vymezení zastavitelných ploch, C.5. Vymezení ploch 
přestaveb, C.6.  Vymezení systému sídelní zeleně, E.2.Vymezení nestavebních ploch a stanovení podmínek pro změny jejich využití. 

1d) ÚP stanovuje urbanistické a architektonické požadavky na využívání, prostorové uspořádání území a podmínky pro provedení změn v 
území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb viz textová část kapitola F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. 

1e) Podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb jsou stanoveny s ohledem na stávající charakter 
a hodnoty území, to jak všeobecně, tak v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. Výška a struktura nové zástavby musí 
odpovídat té stávající, na kterou navazuje, viz textová část kapitola F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. 

1f) ÚP nestanovil pořadí provádění změn v území vzhledem k malému rozsahu jeho dalšího rozvoje. 
1g) ÚP vytváří v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof především vymezením ploch lesa ke snížení 

vodní a větrné eroze na plochách zemědělských tak, aby co nejméně ohrožovala zastavěné a zastavitelné plochy, podrobněji popsáno 
v textové části odůvodnění 9.6.5. Ochrana před povodněmi a protierozní opatření. 

1h) ÚP vytváří v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn především stabilizováním ploch VL, areálu 
bývalého zemědělského družstva a HAMA v severozápadní části území, a návrhem dalších ploch výroby VP, v jihovýchodní části území 
v návaznosti na silnici R/52, pro možnost vytváření pracovních příležitostí v řešeném území. 

1i) ÚP stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení především v rámci urbanistické koncepce a vymezení 
a podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití viz textová část kapitoly B. Základní koncepce rozvoje území obce, 
ochrana a rozvoj jeho hodnot a F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. 

1j) ÚP vytváří v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území v rámci koncepce veřejné 
infrastruktury viz textová část kapitola D. Koncepce veřejné infrastruktury. 
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1k) ÚP vytváří v území podmínky pro zajištění civilní ochrany nicméně vzhledem k malému rozsahu a obydlenosti území žádné nenavrhuje. 
1l) V rámci vymezené plochy přestavby ÚP určuje nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území viz textová část kapitola 

C.5. Vymezení ploch přestaveb. 
1m) ÚP zachovává podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území, podrobněji viz 

kapitola 5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů. Řešení ÚP svým řešením nezasahuje do lokalit, pro která by bylo nutno navrhovat kompenzační opatření. 

1n) ÚP reguluje rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, především v rámci stabilizace ploch pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
VX a žádné další nenavrhuje. 

1o) Při zpracování ÚP byly v rámci jednotlivých profesí uplatňovány poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování 
a památkové péče. Poznatky byly zohledněny zejména při stanovování urbanistické koncepce, ochraně hodnot území, stanovení 
podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek krajinného rázu a při vymezování zastavitelných ploch. Poznatky 
z oboru ekologie byly zohledněny při stanovování koncepce uspořádání krajiny a vymezení ploch změn včetně stanovení podmínek 
jejich využití. 

2) V rámci zpracování územního plánu nebylo dle příslušného orgánu ochrany přírody nutno zpracovat posouzení jeho vlivu na udržitelný 
rozvoj území a životní prostředí. 

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA 
A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Územní plán a jeho Změna č.1 je zpracován v souladu se zákonem 183/2006, Sb. Stavební zákon a jeho prováděcími vyhláškami č. 
500/2006 Sb., O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a č. 
501/2006 Sb., O obecných požadavcích na využívání území. 
Soulad je vyhodnocen především s paragrafy, které se týkají obsahu ÚP. 
Soulad ÚP a jeho Změny č.1 se stavebním zákonem 
§ 43 odst. (1): ÚP stanovuje urbanistickou koncepci viz textová část kapitola C.1. Koncepce uspořádání sídelní struktury, koncepci 
uspořádání krajiny viz textová část kapitola E. Koncepce uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury viz textová část kapitola D. 
Koncepce veřejné infrastruktury. ÚP vymezuje zastavěné území viz textová část kapitola A. Vymezení zastavěného území zobrazeno ve 
výkrese č. 1. Základní členění území a č. 2. Hlavní výkres. ÚP dále vymezuje zastavitelné plochy viz textová část kapitola C.4. Vymezení 
zastavitelných ploch, plochy přestavby viz textová část kapitola C.5. Vymezení ploch přestaveb a územní rezervy viz textová část kapitola 
I. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovuje podmínky pro využití těchto ploch.  
ÚP vymezuje plochy rezerv nadmístního významu pro dopravní infrastrukturu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje. Krajský 
úřad tyto plochy ve svém stanovisku nevyloučil. 
Plochy pro veřejně prospěšné stavby a pro veřejně prospěšná opatření vymezeny nejsou, protože v průběhu zpracování ÚP nebyla zjištěna 
jejich potřeba. 
§ 43 odst. (2): V ÚP jsou vymezeny plochy pro zpracování územní studií a regulačním plánem z důvodu nutnosti budoucí podrobnější 
koordinace zástavby území viz textová část kapitoly K. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie a L. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 
regulačního plánu.  
§ 43 odst. (3): ÚP zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování především ve stanovené koncepci rozvoje území, podrobně popsáno 
v textové části odůvodnění 3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování. ÚP neobsahuje podrobnosti náležející svým 
obsahem regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí. 
§ 43 odst. (4): ÚP je zpracován a vydán pro celé správní území obce Syrovice. 
§ 43 odst. (5): ÚP je jako opatření obecné povahy po nabytí účinnosti závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem 
obce, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. 
§ 43 odst. (6): Obsah ÚP se řídí prováděcími vyhláškami stavebního zákona č. 500/2006 a 501/2006, podrobněji v následujících 
podkapitolách. 
§ 53 odst. (4): Textová část odůvodnění obsahuje kapitoly č. 2 až 5, které obsahují přezkoumání souladu návrhu ÚP s PÚR, ZÚR, cíli a 
úkoly územního plánování, stavebního zákona a zvláštních prováděcích předpisů. 
§ 53 odst. (5): Textová část odůvodnění obsahuje jednotlivé kapitoly dle tohoto odstavce tedy, č. 2 až 5 dle předchozí položky a dále 6. 
Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 7. Stanovisko krajského úřadu, 8. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu 
zohledněno, 9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty, 10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 
§ 58: Změna č.1 ÚP Syrovice aktualizuje zastavěné území v souladu s odstavcem 1 a 2 tohoto §. 
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Soulad ÚP a jeho Změny č.1 s vyhláškou č. 500/2006 Sb. 
Obsah ÚP včetně odůvodnění je v souladu s § 13 odst. (1) vyhlášky zpracován podle přílohy č. 7 této vyhlášky viz grafická část výkresy 1, 2 
a O.1 až O.5 a textová část ÚP kapitoly A až N a odůvodnění kapitoly 1 až 16.  
Podle § 13 odst. (2) byl ÚP zpracován a vydán v měřítku 1 : 5000, výkres širších vztahů v měřítku 1 : 25 000 (měřítko větší než byly zrušené 
Zásady územního rozvoje jihomoravského kraje, aby byla zajištěna zobrazitelnost vazeb obce k okolí).  
Dle § 3 je mapovým podkladem katastrální mapa v digitální podobě poskytnutá obcí Syrovice (která ji obdržela prostřednictvím Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje od katastrálního úřadu Brno – venkov).  
Obsah koordinačního výkresu je v souladu s § 2, včetně zobrazených limitů využití území.  
Soulad ÚP a jeho Změny č.1 s vyhláškou č. 501/2006 Sb.  
V souladu s § 3 odst. (1) jsou vymezeny plochy většinou o rozloze větší než 2000 m2. Vzhledem k členitosti a struktuře stávající zástavby 
řešeného území jsou vymezeny i plochy menší zejména pro dopravní a technickou infrastrukturu, veřejná prostranství a bydlení. Vymezení 
menších ploch nesnižuje kvalitu čitelnosti Hlavního výkresu č.2. 
V souladu s § 3 odst. (2) jsou vymezeny plochy podle a) stávajícího a požadovaného způsobu využití, rozlišeny v textové a grafické části ÚP 
na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití. b) podle významu stabilizované plochy, plochy změn, plochy rezerv, přestavby viz 
grafická část ÚP výkresy č. 1. Základní členění území a 2. Hlavní výkres.  
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny v souladu s § 3 odst. (3) a v souladu s odst. (4) jsou dále členěny na podtypy ploch viz 
textová část ÚP kapitola F. 
V souladu s § 3 odst. (5) jsou plochy vymezeny tak, aby byla zachována bezpečně přístupná veřejná prostranství a stávající cesty 
umožňující bezpečný průchod krajinou viz grafická část výkres č. 2. Hlavní výkres.  
Jsou vymezeny plochy a jejich podtypy s rozdílným způsobem využití dle §§ 4 až 11, 13 až 17 a předepsaný způsob jejich využití odpovídá 
dle uvedených §§, odstavce dle jednotlivých ploch 1.1) až 17.2) viz textová část ÚP kapitoly F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití a 
F.3. Podmínky pro využití ploch a jejich prostorové uspořádání. 

5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Soulad ÚP a jeho změny č.1 s požadavky zvláštních právních předpisů 
Jednotlivé části územního plánu byly zpracovány v souladu se zvláštními právními předpisy, které s nimi souvisí. 
ÚP respektuje ochranná pásma, tak jak vyplývají z platné legislativy. Jsou zapracována v grafické části odůvodnění výkresy č. O.2 
Koordinační výkres, O.3 Doprava, zásobování elektřinou a plynem, sítě elektronických komunikací, O.4 Zásobování vodou, odkanalizování 
území (zobrazitelná v měřítku ÚP) a popsána v kapitole 6.3 tohoto odůvodnění (dopravní a technická infrastruktura). 
V Koordinačním výkrese č. O.2 jsou zakresleny všechny limity, týkající se daného území tak, jak vyplývají z platné legislativy a z vydaných 
správních rozhodnutí (zobrazitelné v měřítku ÚP). 
Památkově chráněné objekty jsou do ÚP zapracovány v souladu se zákonem 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Nemovité kulturní 
památky dle následujícího seznamu jsou v ÚP respektovány: 
Číslo rejstříku Název okresu Sídelní tvar Část obce čp. Památka Ulice, nám./umístění IdReg 
45401 / 7-991 Brno-venkov Syrovice Syrovice  kostel sv. Augustina a 

socha sv. Jana Nepomuckého 
 157843 

37010 / 7-993 Brno-venkov Syrovice Syrovice  boží muka  148908 
17893 / 7-994 Brno-venkov Syrovice Syrovice  krucifix u kostela 128562 

Koncepce dopravní infrastruktury je zpracována zejména v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. 
Koncepce vodního hospodářství je zpracována zejména v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 
Energetická koncepce je zpracována zejména v souladu se zákony č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a 458/2000 Sb., energetický 
zákon. 
Požadavky na obranu státu jsou zpracovány zejména v souladu se zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví: 
V Koordinačním výkrese č. O.2 je uvedena poznámka: „Celé správní území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení 
Ministerstva obrany, radaru Sokolnice, a v ochranném pásmu proti laserovým zařízením letiště Brno-Tuřany.“ Obě ochranná pásma je nutno 
respektovat. V ochranném pásmu radiolokačního zařízení lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, 
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venkovního vedení VN a VVN, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, 
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. Projednávání staveb v 
tomto území podléhá platné legislativě z hlediska obrany ČR. Umísťování všech uvedených staveb v tomto zájmovém území je třeba 
předem projednat s Ministerstvem obrany.  
Požadavky na ochranu obyvatelstva jsou zpracovány zejména v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláškou MV 
ČR č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování, vyplývající z havarijních plánů a krizových plánů, které uplatnil dotčený orgán civilní 
ochrany při návrhu zadání územně plánovací dokumentace v rozsahu, který odpovídá charakteru území a druhu územně plánovací 
dokumentace (§ 29, odst. 1, písmeno k zák. č. 133/1985 Sb. a §20 vyhlášky č. 380/2002 Sb.): 
Z á s o b o v á n í  v o d o u  v  p ř í p a d ě  p o ž á r u  
Obecní vodovod, vzhledem ke své kapacitě, nemůže sloužit jako zdroj požární vody. V průmyslovém areálu pro větší odběry a pro požární 
zabezpečení může sloužit pro dodávku vody do požárních nádrží, pokud by se jednalo o zvýšené špičkové odběry, je třeba stanovit jejich 
režim. V případě požáru je možno odebírat vodu z místního rybníka. 
d )  e v a k u a c e  o b y v a t e l s t v a  a  j e h o  u b y t o v á n í  Organizační ani technické zabezpečení evakuace a ubytování obyvatelstva není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich 
dokumentaci a v HP JMK. 
g )  z á c h r a n n é ,  l i k v i d a č n í  a  o b n o v o v a c í  p r á c e  p r o  o d s t r a n ě n í  n e b o  s n í ž e n í  š k o d l i v ý c h  ú č i n k ů  k o n t a m i n a c e ,  v z n i k l é  p ř i  m i m o ř á d n é  u d á l o s t i  
Vzhledem k tomu, že se v řešeném území nenachází žádné rozsáhlé zařízení nebo provoz, které by vyžadovalo samostatnou plochu 
s rozdílným způsobem využití pro toto využití, není žádné opatření v územním plánu navrženo. 
Řešení obslužných komunikací tak, aby byl umožněn příjezd zasahujících jednotek i v případě zneprůjezdnění části komunikací v obci a 
řešení sítí technické infrastruktury s možností operativní úpravy dodávek z jiných nezávislých zdrojů je v rámci využití ploch územního plánu 
umožněn. Týká se to především ploch veřejných prostranství PV, které zachovávají stávající stav nebo jsou vymezeny v dostatečných 
šířkách a trasách tak, aby v nich mohla být umístěna obousměrná průjezdná komunikace umožňující příjezd z obou stran. 
Požadavky na ochranu životního prostředí jsou zpracovány zejména v souladu se zákony č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. V rámci ÚP byly zohledněny požadavky na ochranu ovzduší v řešeném území. Nově navrhované 
plochy v ÚP nebudou zásadně navyšovat zdroje znečištění ovzduší, protože se jedná především o plochy pro bydlení. V rámci návrhových 
ploch pro výrobu skladování naopak došlo ke zmenšení rozvoje na území obce. Dopravní plochy jsou v rámci řešeného území stabilizovány. 
Pro celkové zlepšení kvality ovzduší a jako pozitivní vliv ÚP je definován požadavek na minimální podíl zeleně ve stavebním pozemku 
v rámci ploch s rozdílným způsobem využití a vymezení návrhových ploch lesa NL jako opatření ke zmírnění vodní a větrné eroze, tedy 
zmenšení podílu pevných částic v ovzduší.  
Dle kapitoly ÚP F.2. Všeobecné podmínky pro využití ploch musí být dodržen požadavek: V plochách negativních vlivů, vymezených limitní 
hranicí, musí objekty, podléhající splnění hlukových hygienických limitů (především stavby pro bydlení), prokázat v podrobnější projektové 
dokumentaci nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech, aby nebyly obyvatelé 
vystavení nadměrné hlukové zátěži. 
Při zpracování ÚP byl zohledněn podklad Generální rozptylová studie JMK. 
Koncepce uspořádání krajiny, územní systém ekologické stability a přírodní hodnoty jsou zapracovány do ÚP především v souladu 
se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Koncepce je stanovena v textové části ÚP kapitole E. Podmínky využití ploch 
ÚSES v kapitole F.2. Všeobecné podmínky využití ploch a zobrazeny v Hlavním výkrese č. 2. Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny je 
podrobněji popsáno v kapitole 9.3. 
Soulad ÚP a jeho změny č.1 se zákonem č. 44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, je zachován. 
Vymezení ploch lesa NL a vyhodnocení záboru pozemků určených k funkci lesa jsou zpracovány zejména v souladu se zákonem č. 
289/1995 Sb., o lesích. Způsob využití ploch lesa NL je stanoveno v kapitole ÚP F.3 Podmínky pro využití ploch a jejich prostorové 
uspořádání. Změna č.1 žádné zábory lesa nevyvolává. 
Vymezení ploch zemědělských NZ a vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu jsou zpracovány zejména v souladu se 
zákonem č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Způsob využití ploch zemědělských NZ je stanoveno v kapitole ÚP F.3 
Podmínky pro využití ploch a jejich prostorové uspořádání. Změna č.1 žádné zábory ZPF nevyvolává. 
 
Soulad ÚP a jeho změny č.1 se stanovisky dotčených orgánů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 
Změna č.1 je v souladu se stanovisky dotčených orgánů. Rozpory nebyly řešeny. 
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6. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ 

Na zpracování Změny č.1 ÚP Syrovice nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí a udržitelný rozvoj území. 
Dle ÚAP ORP Židlochovice z roku 2012 je obec Syrovice, v celkovém hodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé 
životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel, hodnocena kladně v pilíři hospodářském. V sociálním a 
environmentálním pilíři je hodnocena záporně. Územní plán v souladu se záměrem posílit vyváženost jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje 
navrhuje vhodné plochy rozdílným způsobem využití. 
V l i v  Ú P  n a  e n v i r o n m e n t á l n í  p i l í ř  
Pozitivní vliv 
� Zvýšení lesnatosti - vymezení nově navrhovaných ploch lesa, pro posílení rekreační funkce krajiny a zmírnění větrné a vodní 

eroze na rozsáhlých zemědělsky využívaných plochách obklopující obec. 
� Vymezením územního systému ekologické stability je vytvořen územní předpoklad pro posílení ekologické stability krajiny. 
Negativní vliv 
� Naplněním navržených ploch určených k zastavění dojde k záborům zemědělského půdního fondu, převážně orné půdy. Plochy 

určené k zastavění jsou uspořádány tak, aby došlo k minimálnímu záboru volné krajiny. Kompaktní zástavba sídla po naplnění 
navržených ploch bude mít menší negativní dopady na přírodu a krajinu. 

V l i v  Ú P  n a  s o c i o d e m o g r a f i c k ý  p i l í ř  
Pozitivní vliv 
� Navýšení ploch veřejných prostranství – zlepšení kvality veřejných prostranství především v obytné zástavbě obce 
� nabídka rozvojových ploch v oblasti bydlení, služeb a pracovních příležitostí pomůže uspokojit poptávku po bydlení v obci, udržení 

mladší generace obyvatel v místě a ve svém důsledku povede i k posílení soudržnosti společenství obyvatel území. 
� Realizace navržených ploch veřejných prostranství, sídelní zeleně a tělovýchovy a sportu přispěje ke zvýšení kvality bydlení a tím i 

stabilitě osídlení, možnostem rekreace obyvatel a vytvoří předpoklady pro vyvážený rozvoj obce. 
V l i v  Ú P  n a  e k o n o m i c k ý  p i l í ř  
Pozitivní vliv 
� Plochy pro rozvoj pracovních příležitostí umožní umístění významných investic v oblasti výroby. 
� Vybavení technickou infrastrukturou – odkanalizování území a rozvoj vodovodu. 
Vymezené zastavitelné plochy nezasahují negativně do stávajícího přírodního zázemí obce (zejména lokalita Stará hora). 

7. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU 
V rámci projednání zadání Změny č.1 územního plánu Syrovice nebyl uplatněn požadavek na zpracování samostatné dokumentace 
vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí.  
Po společném jednání k ÚP požadavek na zpracování samostatné dokumentace vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí 
opět nebyl uplatněn. 

8. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU 
ZOHLEDNĚNO 

Vyhodnocení vlivu územně plánovací dokumentace a její změny na životní prostředí nebylo požadováno. 
ÚP a jeho Změna č.1 nebyl posuzován z hlediska vyhodnocení vlivu územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.   
 

9. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ ZMĚNY Č.1 
VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY 

V rámci Změny č.1 územního plánu Syrovice bylo v souladu se zadáním řešeno především území dotčené uzavřenými plánovacími 
smlouvami mezi obcí a stavebníkem. Jedná se především o upřesnění požadavků na minimální velikost stavebních parcel pro zástavbu pro 
bydlení. Lokality, které byly v době zpracování změny významně zastavěny, byly převedeny z ploch změn do ploch stabilizovaných. 
Variantní řešení nebylo při zpracování Návrhu změny č.1 sledováno. 
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Při zpracování Změny č.1 ÚP Syrovice bylo na základě průzkumů zástavby aktualizováno zastavěné území města a jeho rozšířením se 
několik zastavitelných ploch změnilo na stabilizované území především pro bydlení. 

9.1. ZDŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE 
V rámci urbanistické koncepce nedochází k žádným zásadním změnám.  
Změnou č.1 jsou upřesněny Podmínky pro výstavbu v řešeném území kdy pro plochy změn BI s označením Z02, Z04, Z10, Z11, Z15, Z28, 
Z32, Z34, Z36, Z39, Z38, Z39, Z44, Z46, Z48, Z49 se stanovuje minimální velikost stavebního pozemku, tj. zastavěná plocha a zahrada, ve 
stavebních plochách pro objekty bydlení, která je pro samostatně stojící rodinný dům minimálně 600 m², dvoj-domy minimálně 500 m², 
řadové domy minimálně 400m². Stanovené minimální velikosti pozemků vycházejí z průzkumů stávající zástavby, kdy byly brány do úvahy 
nižší hodnoty výskytu velikosti parcel. Minimální velikost parcel odráží i potřebu posílení krajinného tak, aby byl na stavebních parcelách 
dostatek místa i pro vzrostlou zeleň. 
Plochy Z02, Z04, Z10, Z15, Z34, Z36, Z39, Z38, Z39 leží na okraji nebo v blízkosti okraje zastavěného území a je proto vhodné podmínit 
minimální velikosti stavebních pozemků objektů pro bydlení vzhledem ke krajinnému rázu. 
Plochy Z11, Z28, Z32, Z44, Z46, Z48, Z49 leží uvnitř zastavěného území, ale navazují na stávající zástavbu a je proto vhodné podmínit 
minimální velikosti stavebních pozemků objektů pro bydlení tak, aby byl zachován stávající charakter rozvolněné zástavby obce. 
V ostatních plochách změn a stabilizovaných plochách je nutno minimální velikost stavebního pozemku pro objekty bydlení dodržet pouze, 
pokud je to možné. V případech, kdy se jedná o historicky malou parcelu domu nebo se starý dům zdemoluje a místo něj postaví nový a 
podobných případech, dodržení minimálních velikostí pozemků není nutno dodržet. 
Výška zástavby maximálně 2 nadzemní podlaží byla nově umožněna v lokalitách Z51, Z52, Z53, Z54, Z56 z důvodu návazností jednak na 
stávající dvoupodlažní zástavbu a jednak na plochu Z49, ve které je dvoupodlažní zástavby již povolena. Protože se plochy nacházejí na 
okraji zastavěného území je celková výška objektů limitována 7 m, aby nedocházelo k narušení krajinného rázu a nová zástavba 
nepřevyšovala tu stávající. 
Pro plochu Z07 byl zpřísněn požadavek na maximální zastavitelnost stavebního pozemku na 30% včetně zpevněných ploch, který vychází 
z podmínek stanovených v původní změně ÚP pro tuto plochu.  

9.2. ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
Řešením Změny č.1 ÚP Syrovice se veřejná infrastruktura nemění. 

9.3. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
Řešením Změny č.1 ÚP Syrovice se uspořádání krajiny nemění. 
V rámci Změny č.1 ÚP Syrovice došlo k úpravě vymezení lokálního biocentra LBC 5 jižním směrem na jižní okraj řešeného území v souladu 
s řešením komplexních pozemkových úprav. V souvislosti s tím došlo k úpravě délek lokálních biokoridorů LBK 5 a LBK 6. 

10. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Řešením Změny č.1 ÚP Syrovice se nové zastavitelné plochy nevymezují. 
 

11. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

V rámci řešení Změny č.1 ÚP Syrovice nedochází z hlediska širších vztahů ke změnám využívání území. 
 

12. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ  
Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů ORP Židlochovice 
Pro Změnu č.1 ÚP Syrovice žádné nové požadavky z ÚAP ORP Židlochovice nevyplývají.  
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Požadavky obce Syrovice 
Požadavky na upřesnění stanovení podmínek minimálních velikostí stavebních parcel pro bydlení byly zapracováním do textové části 
kapitoly F.3. splněny. 
Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 
Nové požadavky na Změnu č.1 ÚP Syrovice nebyly kladeny.  
Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 
Nové požadavky na Změnu č.1 ÚP Syrovice nebyly kladeny.  
Případný požadavek na zpracování variant řešení 
Nové požadavky na Změnu č.1 ÚP Syrovice nebyly kladeny.  
 

13. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Změnou č.1 územního plánu Syrovice nejsou nově vymezeny žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v nadřazené 
ÚPD. 
 

14. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A 
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Změnou č.1 ÚP Syrovice nejsou vyvolány žádné nové zábory ZPF ani PUPFL. 
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15. ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE ( III ) 
 

1.Výsledek přezkoumání Územního plánu Syrovice podle § 53 odst.4) stavebního zákona 
1.1. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR (dále jen PUR ) a  územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem( § 53 odst. 4 psím.a)). 
Soulad je vyhodnocen v textové části odůvodnění změny č. I v bloku II - kapitole 1. Politika územního rozvoje ČR a byl prokázán ke všem 
částem PÚR, které se vztahují k řešenému území. Soulad se ZÚR Jihomoravského kraje nemohl být vyhodnocen, protože platné ZÚR 
nebyly dosud vydány – viz. bloku II vyhodnocení v textové části odůvodnění v kapitole 2.2. 
1.2. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území ( § 53 odst. 4 psím.b)). 
Soulad je vyhodnocen v textové části odůvodnění změny č. I v bloku II - Odůvodnění zpracovatele, kapitola 3. Vyhodnocení souladu ÚP 
s cíli a úkoly územního plánování  a byl vyhodnocen po jednotlivých odstavcích a písmenech § 18 a § 19 stavebního zákona, které se 
vztahují k územnímu plánu Syrovice a byl prokázán. 
Změna č. I Územního plánu chrání krajinu, hospodárně využívá zastavěné území a ochraňuje území nezastavěné. 
1.3. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů ( § 53 odst. 4 
psím.c)). 
Soulad je vyhodnocen v textové části odůvodnění změny č. I v bloku II - Odůvodnění zpracovatele, kapitola 4. Vyhodnocení souladu ÚP 
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,  vyhláška č. 500/2006 Sb. a vyhl. č. 501/2006 Sb. v odstavcích a 
písmenech jednotlivých ustanovení, vztahující k změně č. I  územního plánu Syrovice a byl prokázán. 
Po přezkoumání, sdělujeme že, změna č. I územního plánu Syrovice je v souladu s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcích právních předpisů. 
1.4.Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů, popřípadě s řešením rozporů ( § 53 odst. 4 psím.d)). 
Soulad změny č. I ÚP je vyhodnocen v textové části odůvodnění změny č. I v bloku II - Odůvodnění zpracovatele, kapitola 5. Vyhodnocení 
souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Vyhodnocení 
splnění požadavků zadání změny č. I územního plánu je v kapitole 12. 
Žádný rozpor nebyl v průběhu projednávání řešen. 
 

2. Soulad se stanovisky dotčených orgánů dle zvláštních právních předpisů a s výsledkem řešení rozporů  
2.1. Stanoviska, požadavky a připomínky k návrhu zadání dle § 47 odst. 2) a 3) stavebního zákona 
Dotčený orgán k návrhu zadání na posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb., zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí) neuplatnil na základě posouzení  požadavek na vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí.  
Všechny ostatní požadavky dotčených orgánů byly do návrhu zadání zapracovány. 
2.2. Stanoviska dle § 50 odst. 2) stavebního zákona 
2.2.1 KÚ JmK – OÚPSŘ,  Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82 Brno- koordinované stanovisko: 

A) Stanovisko odboru životního prostředí (OŽP) 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný úřad podle ustanovení § 29 zákona 
č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, k „Návrhu změny č. I územního plánu Syrovice“ uplatňuje následující 
stanoviska: 
1.Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní 
zákon): 
Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování stanovisek k územnímu plánu je dle § 106 odst.2 vodního zákona 
vodoprávní úřad první instance, tj. obecní úřad obce s rozšířenou působnosti v místě požadované činnosti nebo stavby, v daném případě se 
jedná o Městský úřad Židlochovice, OŽP. 
2.Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní 
zákon):  
Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování stanovisek k územnímu plánu je dle § 106 odst. 2 vodního zákona 
vodoprávní úřad první instance, tj. obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo stavby, v daném případě se 
jedná o Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí.  
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3) Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění  
OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) výše uvedeného zákona uplatňuje stanovisko k 
předloženému „Návrhu změny č. I územního plánu města Syrovice“ v tom smyslu, že na základě předchozího vyloučení významného vlivu 
zadání této změny územního plánu na soustavu Natura 2000 nemá k návrhu další připomínky.  
Současně orgán ochrany přírody konstatuje, že mu nejsou známy žádné další zájmy ochrany přírody a krajiny, které by mohly být dotčeny 
tímto záměrem a k jejichž uplatnění je příslušný zdejší krajský úřad. 
4) Z hlediska zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:  
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu v souladu s § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, 
uplatňuje k předloženému „Návrhu změny č. I územního plánu Syrovice“ stanovisko v tom smyslu, že po posouzení předložené 
dokumentace nemá k předloženému návrhu připomínky. 
Z hlediska dalších zájmů sledovaných odborem životního prostředí nejsou k předloženému „Návrhu změny č. 1 ÚP Syrovice“ připomínky. 
OŽP mimo rámec výše uplatněných stanovisek požaduje, aby v dalších fázích projednávání předmětné územně plánovací 
dokumentace byly všechny změny řešení provedené od společného jednání v textové části zřetelně vyznačeny. 
Vypořádání tohoto stanoviska pořizovatelem: 
Připomínky budou respektovány, textová a grafická část bude v návrhu ÚP opravena dle požadavků OŽP. 

B) Stanovisko odboru dopravy 
souhlasí s řešením silnic II. a III. třídy bez požadavků. 
Odůvodnění 
KrÚ JMK ORD podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona o PK a § 4 odst. 2 stavebního zákona uplatňuje jako věcně a místně příslušný 
dotčený orgán stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. 

C) Stanovisko odboru kultury a památkové péče 
Dle ustanovení § 28 odst.2c zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje krajský úřad 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková zóna nebo nemovitá kulturní památka, nejde-li o působnost 
ministerstva kultury podle § 26 odst.2 písm. c). V daném případě tedy nejsou dotčeny zájmy v kompetenci Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje, odboru kultury a památkové péče. 
 
MěÚ Židlochovice – OŽP, Masarykova 100 , 667 01 Židlochovice 
-  Stanovisko vodoprávního úřadu dle §106 vodního zákona – koncepce je možná. 
-  Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny na základě § 77 odst.1 psím. q) – koncepce je možná. 
Koncepce byla posouzena z hlediska § 12 zákona, z hlediska ochrany krajinného rázu území. Změnou č.1 došlo k stanovení minimálních 
velikostí stavebních pozemků a maximální výška zástavby (2 NP), max. 7m. Maximální zastavitelnost pozemku, včetně zpevněných ploch, 
je z důvodu souladu s venkovským prostředím stanovena na 30 % celkové výměry. Těmito úpravami by mělo dojít k zamezení zhuštění 
výstavby a zamezení vytvoření výškových a prostorových dominant v obci. 
V rámci změny dojde k úpravě vymezení LBC 5 jižním směrem a k úpravě délek LBK 5 a LBK 6, tak aby byly v souladu s řešením 
komplexních pozemkových úprav. 
- Stanovisko orgánu ochrany ZPF – neuplatňuje stanovisko k ÚPD dle § 17a zákona č. 334/1992 SB., neboť k tomuto je příslušný orgán 

ochrany ZPF krajského úřadu. 
- Stanovisko orgánu ochrany lesů – koncepce je možná 
- Stanovisko orgánu státní správy v oblasti nakládání s odpady na základě § 79 odst.1 písm. j) zákona – orgán státní správy v oblasti 

nakládání s odpady posoudil předložený koncept dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a nemá k němu žádné 
připomínky. 

Vypořádání tohoto stanoviska pořizovatelem: 
V upraveném návrhu změny ÚP Syrovice bude v kapitole E. uveden následující text: 
Orgán ochrany přírody nebude v následných řízeních posuzovat v zastavěném území a v zastavitelných plochách na k.ú. Syrovice krajinný 
ráz. 
 
Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 
S návrhem souhlasí. 
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Obvodní báňský úřad, Cejl 13, 602 00 Brno 
Souhlasné stanovisko bez námitek, protože v k.ú. Syrovice není stanoven dobývací prostor a nejsou zde právem chráněné zájmy státní 
báňské správy.  
 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno 
Bylo vydáno souhlasné koordinované stanovisko. 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: 
Nejsou žádné připomínky, protože lokality změny č. 1 se nachází mimo schválené prognózní zdroje nevyhrazených nerostů. 
 
Ministerstvo obrany – sekce ekonomická a majetková 
 Zájmové území Ministerstva obrany je v textové části návrhu územního plánu zapracováno. Dále je v textové části návrhu územního 
plánu na str. 5 v oddíle Požadavky obrany státu uvedeno „…a v ochranném pásmu proti laserovým zařízením letiště Brno – 
Tuřany.“, tento podtržený text vypusťte, toto ochranné pásmo není MO ČR uplatňováno.  
V grafické části pod legendou koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé správní území obce je 
situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany“. 
K předloženému návrhu územního plánu nemáme dalších připomínek za předpokladu úpravy textové části a zapracování výše 
uvedeného zájmového území Ministerstva obrany do grafické části v souladu s tímto stanoviskem. 
Vypořádání tohoto stanoviska pořizovatelem: 
Výše uvedené bude v upraveném návrhu změny č. I ÚP Syrovice respektován a opraven. 
 
3. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů dle § 53 odst. 4), v nichž nebyla vydána stanoviska dotčených 
orgánů  
3.1.  
Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. nebylo příslušným odborem Městského úřadu Židlochovice, Masarykova 100, Židlochovice uplatněno 
žádné stanovisko. 
Obec Syrovice má na svém k.ú. evidovány nemovité kulturní památky, je zde evidováno území s archeologickými nálezy. Nemovité kulturní 
památky i území s archeologickými nálezy jsou v ÚP vyznačeny a respektovány, změna č. I ÚP Syrovice neřeší změnu koncepce ÚP 
Syrovice. 
Jsou stanoveny podmínky pro zachování urbanistických a civilizačních hodnot v území, a to zejména zachováním výškové hladiny zástavby 
zamezením nežádoucího přetváření prostředí výstavbou nových dominant v zastavěném území. 
Jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (výškové regulace zástavby, 
maximálního rozsahu zastavitelnosti ploch, podíl zeleně v plochách s rozdílným způsobem využití), např.: výška zástavby v návrhových 
plochách musí respektovat závislosti na urbanistických celcích, urbanistické řešení zástavby ploch i měřítko, objemové a tvarové řešení a 
architektonický výraz jednotlivých staveb nesmí představovat negativní zásah do krajinného rázu, v zastavěném území je nutno dodržet 
stávající výškovou hladinu, nová zástavba nebude převyšovat stávající dominanty obce a bude respektovat významné pohledy na město a 
okolí tak, aby bylo zachováno panorama obce, zejména jejího historického jádra. 
Z výše uvedeného vyplývá, že jak plošnými tak prostorovými regulacemi v území v okolí kulturních památek je zajištěna jejich ochrana před 
budováním dominant, které by mohly změnit obraz sídla jeho siluety v krajině. 
Pořizovatelka považuje tímto zájmy hájené zákonem č. 20/1987 Sb. za respektované. 
3.2. 
Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb. nebylo příslušným odborem Městského úřadu Židlochovice, Masarykova 100, Židlochovice uplatněno 
žádné stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb. § 40 odst.4 písm. d) vyplývá, že obce s rozšířenou působností jsou dotčeným orgánem v zemním 
plánování z hlediska místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Koncepce dopravy se změnou č. I nemění. 
Pořizovatelka považuje tímto zájmy hájené zákonem č. 13/1997 Sb.  z hlediska místních a veřejně přístupných účelových komunikací za 
respektované. 
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4. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona a sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 
stavebního zákona zohledněno ( dle § 53 odst.5) písmene c) a d)) 
Vyhodnocení vlivu změny č. I územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel území (dále jen "vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území") posouzení vlivů na životní prostředí, 
zpracované podle přílohy k tomuto zákonu a posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast nebyl vypracován, neboť 
orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv vyloučil. Koncepce rozvoje území vychází z rozboru udržitelného rozvoje území, 
zpracovaného pořizovatelem v zadání změny č. I ÚP Syrovice a koncepce ÚP Syrovice. 
Na základě posouzení OŽP KrÚ JMK se neuplatňuje požadavek na vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí.  
 
5. Připomínky k vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj (uplatněné dle § 50 odst.3 zákona 
183/2006 Sb.) 
Dle zákona 183/2006 Sb. Ustanovení §50 odst.3 může u pořizovatele uplatnit každý připomínky, z tohoto důvodu jsou případné námitky 
a žádosti s nesouhlasem zaslané pořizovateli vyhodnoceny jako připomínky.  
 
Připomínka p. Norberta Komínka, došlé pod č.j. 7418/2016 na podatelnu MěÚ: 

 

Vyhodnocení připomínky:  
Připomínce se nevyhovuje. 
 
Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 
Pozemek p.č. 839/3 a 840/1 je v ploše rezervy – označené R5-B na základě připomínek uplatněných obcí Syrovice po veřejném projednání 
návrhu ÚP Syrovice.   
Změna č. I územního plánu Syrovice nevymezuje žádné nové zastavitelné plochy, změna se netýká změny v lokalitě R5-B. 
Z výše uvedených důvodů se připomínce nevyhovuje. 
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Připomínka SVEZARE, s.r.o. – zastoupené advokátní kanceláří KLIMUS & PARTNERS s.r.o., došlé pod č.j. 7712/2016 na podatelnu 
MěÚ: 
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Vyhodnocení připomínky:  
Připomínkám se nevyhovuje. 
 
Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 
1) Pro lokalitu Z07 platí pojem zastavitelnost stavebního pozemku, který je definován na straně 15 v kapitole F.3. – zástavba objekty + 

zpevněné plochy. Tento pojem je vymezen pouze pro lokalitu Z07, s ohledem na změna č. IV ÚPO Syrovice, která vymezila lokalitu 
ZIV.9a s prostorovou regulací: maximální zastavitelnost 25-30 % plochy pozemku. Změny ÚPO již neplatí, dne 9.11.2015 byl vydán ÚP 
Syrovice, který změnil podmínky na celém území obce Syrovice, při projednávání tohoto územního plánu nebyly vzneseny ze strany 
majitele žádné připomínky ani námitky.  

2) Územní plán Syrovice v kapitole C.1. Koncepce uspořádání sídlení struktury mimo jiné uvádí:  
• V rámci řešeného území nesmí docházet k neúměrnému zahuštění zástavby a musí zůstat zachován charakter venkovského bydlení 

s doprovodnými plochami soukromé zeleně. 
• Respektovat urbanistickou strukturu již založených ulic řadovou zástavbou nebo samostatně stojícími domy. 

Dodržení těchto podmínek při umístění konkrétního záměru posuzuje stavební úřad v následném řízení. 
3) Podmínka pro lokalitu Z07 byla definována z doby, kdy byla tato lokalita navržena změnou č. IV ÚPO Syrovice 

 
Z výše uvedených důvodů se připomínkám nevyhovuje. 
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Připomínka pí.Jany Veselé, Poříčí 343/29, 639 00 Brno, došlé pod č.j. 8695/2016 na podatelnu MěÚ: 
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Vyhodnocení připomínky:  
Připomínkám se nevyhovuje. 
Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 
Změny ÚPO a ÚPO Syrovice již neplatí, dne 9.11.2015 byl vydán ÚP Syrovice, který změnil podmínky na celém území obce Syrovice. Při 
projednávání tohoto územního plánu nebyly vzneseny ze strany majitele žádné připomínky ani námitky.  
Dodržení těchto podmínek při umístění konkrétního záměru posuzuje stavební úřad v následném řízení, který posuzuje dodržení podmínek: 
Koncepce uspořádání sídlení struktury. 
Z výše uvedených důvodů se připomínce nevyhovuje. 
 
6. Vyhodnocení splnění zadání 
Schválené zadání bylo respektováno viz. blok II Odůvodnění zpracovatele - kapitola 12. Vyhodnocení splnění požadavků zadání územního 
plánu. 
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7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 
Je v bloku II – Odůvodnění zpracovatele - kapitola 9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty. 
 

8. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí 
lesa 
Je v bloku II – Odůvodnění zpracovatele – kapitola 14.   
 
9. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění, pokyny k úpravě návrhu před opakovaným veřejným projednáním: 
Bude doplněno po veřejném projednání. 
 

10. Vyhodnocení připomínek 
10.1. Připomínky uplatněné dle § 50 odst.2) stavebního zákona, které pořizovatelka vyhodnotila tak, že se jedná o souhlas 
s navrhovaným řešením  
 
ŘSD ČR, Odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 33, 612 54 Brno 
Nemá připomínky. 
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I. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Zastavěné území bylo vymezeno ke dni 30. 4. 20151. 2. 2016. 
V rámci řešeného území je vymezeno celkem třináct samostatných zastavěných území z nichž dvě největší zahrnují území okolo 
historického jádra obce a výrobního areálu družstva. Zbylá zastavěná území se týkají drobných staveb spojených se samostatnými 
zahradami nebo fotovoltaickými elektrárnami. 
Zastavěné území je zobrazeno ve výkresech 1. Základní členění území a 2. Hlavní výkres. 
 

B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANA A 
ROZVOJ JEHO HODNOT 

B.1. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 
� Vytvořit územní podmínky pro rozvoj obce úměrný vzhledem k její velikosti a tempu rozvoje, založený na zásadách udržitelného rozvoje.  
� Docílit vyváženosti environmentálního, sociálního a ekonomického pilíře v rámci jednotlivých funkčních složek. 
� Vytvořit územní podmínky pro vymezování zastavitelných ploch s ohledem na kompaktnost zástavby a tím minimalizace záboru krajiny. 
� Stanovují se podmínky pro zajištění rozvoje a zlepšení standardu bydlení a vybavenosti současných obyvatel a uspokojení potřeb 

případného nárůstu obyvatel, rozvoj služeb a vzdělávacích možností, společenského, kulturního a sportovního zázemí obce. 
� Vytvořit územní podmínky pro rozvoj hospodářských aktivit, které nezatěžují životní prostředí, nabídkou ploch k podnikání a kapacitní 

infrastruktury, pracovní příležitosti pro občany obce i okolních obcí. 
� Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (výškové regulace zástavby, 

maximálního rozsahu zastavitelnosti ploch, podíl zeleně v plochách s rozdílným způsobem využití). 
� Vymezit novou zástavbu tak, aby byla řešena v souladu s měřítkem stávající zástavby a v respektu ke stávajícímu centru obce a jeho 

historii. 
� Zajistit dostatek ploch pro bydlení, chybějící občanskou vybavenost, chybějící technickou infrastrukturu. 
� Stanovuje se v nezastavěném území umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze jsou-li ve veřejném zájmu, pro ochranu přírody a 

krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof nebo odstraňování jejich důsledků. 
� Zlepšit životní prostředí, které je narušováno větrnou a vodní erozí. 
� Respektovat potřeby rostlinné výroby, ale zároveň vytvořit předpoklady pro zachování území s krajinnou zelení a doplněním ploch 

lesních a přírodních s cílem zlepšit krajinu ovlivněnou negativně velkovýrobní zemědělskou činností. 
� Vytvořit územní podmínky  pro zvýšení prostupnosti krajiny vymezením sítě veřejně přístupných cest v rámci celého řešeného území. 

B.2. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ OBCE 
� Respektovat a chránit historické jádro obce, památkově chráněné objekty a historická místa a významné dominanty obce. 
� Vytvořit podmínky pro zachování urbanistických a civilizačních hodnot v území, a to zejména zachováním výškové hladiny zástavby 

zamezením nežádoucího přetváření prostředí výstavbou nových dominant v zastavěném území. 
� Bydlení rozvíjet pouze v přímé návaznosti na zastavěné území; zástavbu lze umisťovat v rámci stabilizovaných ploch při splnění 

vymezených podmínek využití ploch (kap. F.2 ). 
� Vytvořit územní podmínky pro respektování přírodní památky „Bezourek“ (Natura 2000) a jejího krajinného propojení se zastavěným 

územím obce. 
� Zvýšit ochranu území obce před větrnou a vodní erozí. 
� Respektovat poříční pásmo průchodu vodního toku Syrůvka zastavěným územím zachováním a rozšiřováním veřejných prostranství 

s převahou zeleně včetně vodní plochy v jižní části obce a navazující krajinné zeleně. 



PŘÍLOHA Č .1   ÚZEMNÍ PLÁN 
UPRAVENÁ TEXTOVÁ ČÁST ÚP   SYROVICE  

Strana  2   

PŘEDMĚTEM OCHRANY JSOU TYTO HODNOTY: 
KULTURNÍ A ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY 
� Vyhlášené kulturní památky 
� Historické jádro obce 
� Území s archeologickými nálezy 
� Architektonicky cenné a historicky významné stavby 
PŘÍRODNÍ HODNOTY 
� Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
� Významné krajinné prvky 
� Natura 2000 evropsky významná lokalita Bezourek 
� Kvalitní zemědělská půda (třída ochrany I. a II.) 

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Urbanistická koncepce rozvoje obce spolu s koncepcí uspořádání krajiny tvoří součást celku s cílem plnit a zajistit požadavky udržitelného 
rozvoje a vyvážený rozvoj obce Syrovice, ochranu a rozvoj jejích hodnot. 

C.1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ SÍDELNÍ STRUKTURY 
� Rozvoj obce Syrovice je navržen v návaznosti na zastavěné území kolem historického centra obce s důrazem na přednostní využití 

ploch, které na něj navazující a zkompaktňují tak zástavbu obce. 
� Územní plán vymezuje plochu historického jádra obce s urbanistickou hodnotou, kde je nutno dodržet tradiční uspořádání venkovské 

zástavby s obytnou částí tvořící uliční čáru podélných řadových stavení s navazující hospodářskou částí a nezastavěnými dvory. V ploše 
historického centra je nutno chránit charakter zástavby proti jeho narušování nevhodně umístěnou doplňující zástavbou, či jejím 
nadměrným zahušťováním. 

V ploše historického jádra obce, vymezené v Hlavním výkrese č.2, obce musí být při doplňování zástavby zachována její struktura a 
intenzita, pro kterou platí: 

- kompaktní bloky zástavby s nezastavěnými dvory, 
- řadové objekty musí být umisťovány tak, aby vnější hrana zástavby plynule vymezovala veřejná prostranství při obvodu plochy, 
- výška nově umisťované zástavby nebo přístavby a nadstavby stávajících objektů nesmí převyšovat stávající navazující zástavbu 
- objekty s orientací hřebene sedlové střechy podél osy ulice a s navazujícími štíty, 
- doplňkové zemědělské a hospodářské objekty kolmo navazující na hlavní objekt, a nebo umístěné podélně, jako protiklad 

hlavního objektu v zadním traktu stavební parcely. 
� Při dostavbách proluk a zakládání nových ulic musí být stavby umisťovány tak, aby vnější hrana zástavby plynule vymezovala veřejná 

prostranství při obvodu plochy. 
� V rámci řešeného území nesmí docházet k neúměrnému zahuštění zástavby a musí zůstat zachován charakter venkovského bydlení 

s doprovodnými plochami soukromé zeleně. 
� Respektovat urbanistickou strukturu již založených ulic řadovou zástavbou nebo samostatně stojícími domy. 
� Nová zástavba umisťovaná v okrajových zastavitelných plochách bude tvořena vždy samostatně stojícími objekty s velkým podílem 

vzrostlé zeleně. 

C.2. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 
� Výška zástavby v návrhových plochách musí respektovat závislosti na urbanistických celcích, urbanistické řešení zástavby ploch 

i měřítko, objemové a tvarové řešení a architektonický výraz jednotlivých staveb nesmí představovat negativní zásah do krajinného rázu. 
� V zastavěném území je nutno dodržet stávající výškovou hladinu, v návrhovém území je možná výška zástavby max. 2 nadzemní 

podlaží. 
� Nová zástavba nebude převyšovat stávající dominanty obce a bude respektovat významné pohledy na město a okolí tak, aby bylo 

zachováno panorama obce, zejména jejího historického jádra. 
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C.3. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PLOŠNÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 
Při rozhodování ve všech plochách s rozdílným způsobem využití musí být splněny podmínky jejich plošného uspořádání. 
PLOCHY BYDLENÍ - BI 
Bydlení je vymezeno především v rámci ploch bydlení individuálního BI. 
� Zajistit kapacitu bydlení v rozsahu pokrývajícím dlouhodobou potřebu obce se zohledněním jejího překotného růstu v uplynulém období. 
� Navrženým rozsahem ploch pro bydlení umožnit zvýšení plošného standardu obytné plochy na obyvatele. 
� Zajistit plochy pro bydlení v samostatně stojících rodinných domech s doprovodnou soukromou zelení odpovídající charakteru 

venkovského bydlení. 
� Zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňující nerušený a bezpečný pobyt. 
� Zajistit dobrou prostupnost území adekvátním veřejným prostranstvím a tím dosažitelnost občanského vybavení. 
� Součástí ploch pro obytnou zástavbu musí být plochy veřejné zeleně na veřejných prostranstvích. 
Největší návrhové plochy pro bydlení jsou vymezeny v návaznosti na jihovýchodní část zastavěného území. 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - SO 
Smíšené obytné území má za úkol zajistit návaznost jednotlivých ploch pro bydlení na jejich okolí tak, aby bylo dosaženo žádoucí 
polyfunkčnosti území a současně plynulého přechodu na plochy, které mohou mít negativní vliv na bydlení. 
V rámci územního plánu jsou vymezeny plochy smíšené obytné především v centru obce. 
PLOCHY REKREACE – RZ 
Plochy rekreace jsou v územním plánu vymezeny jako rekreace – zahrady a sady RZ. 
V rámci řešeného území se předpokládá pouze individuální rekreace na malých polích, zahradách a sadech nebo vinicích, kde jsou 
přípustné pouze stavby pro uskladnění nářadí. 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – OV, OS, OH 
Jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro přiměřené využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro jejich 
užívání v souladu s jejich účelem.  
Vzhledem k velmi rozdílnému charakteru využití ploch občanského vybavení a z toho plynoucí potřebě stanovení rozdílných podmínek 
pro jejich využití, jsou tyto plochy rozčleněny na: 
� plochy veřejné vybavenosti OV, které jsou vymezeny pro zajištění základní kvality života obyvatel (např. vzdělávání a výchova, sociální 

služby, péče o rodinu, zdravotní služby, kultura, veřejná správa, ochrana obyvatelstva) 
� plochy tělovýchovy a sportu OS, jsou vymezeny pro zajištění a rozšíření sportovních aktivit v území 
� hřbitovy OH, vymezena pro veřejná pohřebiště a související služby 
PLOCHY DOPRAVY – D 
Plochy dopravní infrastruktury D jsou vymezeny pro využití pozemků dopravních staveb a zařízení, zejména z důvodu intenzity dopravy a 
jejich negativních vlivů, kdy je vyloučeno začlenění takových pozemků do ploch jiného způsobu využití. V územním plánu jsou určeny 
především pro vymezení silničních koridorů jak regionálního, tak místního významu, hromadnou dopravu a pro zajištění prostupnosti území. 
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - T 
Plochy pro technickou infrastrukturu T jsou vymezeny pro zařízení nezbytná pro obsluhu sítí technické infrastruktury, důležitá zařízení 
a areály technické infrastruktury. 
Rozvody sítí v zastavěném území a zastavitelných plochách budou řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu. 
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  - PV 
Plochy veřejných prostranství PV je nutno respektovat za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků 
a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. Jsou vymezeny především pro uliční koridory jako 
urbanistickou kostru území, volně přístupné plochy pro setkávání obyvatel, pobyt, odpočinek, relaxaci nebo sport s možností umístění 
sídelní zeleně. 
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – VL, VP, VX 
Jsou vymezeny pro umisťování staveb a zařízení pro skladování a lehký průmysl VL, skladování a průmyslovou výrobu VP a plochy pro 
specifickou výrobu (výroba energie) VX. 



PŘÍLOHA Č .1   ÚZEMNÍ PLÁN 
UPRAVENÁ TEXTOVÁ ČÁST ÚP   SYROVICE  

Strana  4   

Území s převažující výrobní funkcí je nutno obsluhovat z hlavních dopravních tras mimo obytné plochy. 
Stávající výrobní areály nemají stanoveno pásmo hygienické ochrany, proto negativní účinky provozovaných činností nesmí překročit 
hranice areálu nebo plochy s rozdílným způsobem využití, ve které jsou umístěny. 
Nové plochy výroby jsou situovány v jihovýchodní části k silnici R52, mimo zastavěné a zastavitelné území pro bydlení tak, aby jej negativně 
neovlivňovali.  
 

C.4. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
V grafické části územního plánu jsou zastavitelné plochy vymezeny na výkrese č. 1 Základní členění území a na výkrese č. 2. Hlavní výkres. 
Zastavitelné plochy jsou plochy vymezené územním plánem k zastavění. 
Označení zastavitelné plochy začíná písmenem Z, za kterým následuje pořadové číslo pro každou plochu jedinečné: 
Označení 
plochy 

Kód 
využití Popis využití Podmínky využití 

Z02 BI plochy bydlení - individuální Zajištění připojení na místní komunikaci a inženýrské sítě 
Dodržení minimální velikosti stavebního pozemku pro bydlení 

Z04 BI plochy bydlení - individuální Dodržení minimální velikosti stavebního pozemku pro bydlení 
Z05 BI plochy bydlení - individuální Vybudování místní komunikace a inženýrských sítí 
Z07 BI plochy bydlení - individuální Vybudování místní komunikace a inženýrských sítí 
Z10 BI plochy bydlení - individuální Vybudování místní komunikace a inženýrských sítí  

Dodržení minimální velikosti stavebního pozemku pro bydlení 
Z11 BI plochy bydlení - individuální Zajištění připojení na místní komunikaci a inženýrské sítě 

Dodržení minimální velikosti stavebního pozemku pro bydlení 
Z15 BI plochy bydlení - individuální Vybudování místní komunikace a inženýrských sítí 

Dodržení minimální velikosti stavebního pozemku pro bydlení 
Z16 BI plochy bydlení - individuální Vybudování místní komunikace a inženýrských sítí 
Z18 BI plochy bydlení - individuální Vybudování místní komunikace a inženýrských sítí 
Z28 BI plochy bydlení - individuální Vybudování místní komunikace a inženýrských sítí 

Dodržení minimální velikosti stavebního pozemku pro bydlení 
Z32 BI plochy bydlení - individuální Vybudování místní komunikace a inženýrských sítí 

Dodržení minimální velikosti stavebního pozemku pro bydlení 
Z34 BI plochy bydlení - individuální Vybudování místní komunikace a inženýrských sítí 

Dodržení minimální velikosti stavebního pozemku pro bydlení 
Z36 BI plochy bydlení - individuální Zpracování územní studie ÚS 1 - Brněnka II 

Dodržení minimální velikosti stavebního pozemku pro bydlení 
Z38 BI plochy bydlení - individuální Vybudování místní komunikace a inženýrských sítí 

Dodržení minimální velikosti stavebního pozemku pro bydlení 
Z39 BI plochy bydlení - individuální Vybudování místní komunikace a inženýrských sítí 

Dodržení minimální velikosti stavebního pozemku pro bydlení 
Z44 BI plochy bydlení - individuální Zajištění připojení na místní komunikaci a inženýrské sítě 

Dodržení minimální velikosti stavebního pozemku pro bydlení 
Z46 BI plochy bydlení - individuální Zajištění připojení na místní komunikaci a inženýrské sítě 

Dodržení minimální velikosti stavebního pozemku pro bydlení 
Z48 BI plochy bydlení - individuální Zajištění připojení na místní komunikaci a inženýrské sítě 

Dodržení minimální velikosti stavebního pozemku pro bydlení 
Z49 BI plochy bydlení - individuální Zpracování regulačního plánu RP 1 – Padělky 

Dodržení minimální velikosti stavebního pozemku pro bydlení 
Z51 BI plochy bydlení - individuální Vybudování místní komunikace a inženýrských sítí 
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Označení 
plochy 

Kód 
využití Popis využití Podmínky využití 

Z52 BI plochy bydlení - individuální Vybudování místní komunikace a inženýrských sítí 
Z53 BI plochy bydlení - individuální Vybudování místní komunikace a inženýrských sítí 
Z54 BI plochy bydlení - individuální Vybudování místní komunikace a inženýrských sítí 
Z56 BI plochy bydlení - individuální Vybudování místní komunikace a inženýrských sítí 
Z31 BX plochy bydlení - specifické  
Z33 BX plochy bydlení - specifické  
Z40 BX plochy bydlení - specifické  
Z45 BX plochy bydlení - specifické  
Z03 RZ Plochy rekreace – zahrady a sady  
Z24 SO plochy smíšené obytné  Respektovat podmínky historického jádra obce 

Vybudování místní komunikace a inženýrských sítí 
Z35 SO plochy smíšené obytné Zpracování územní studie ÚS 1 - Brněnka II 
Z41 SO plochy smíšené obytné Zajištění připojení na místní komunikaci a inženýrské sítě 
Z20 OS plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport Zajištění připojení na místní komunikaci a inženýrské sítě 
Z27 OS plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport  
Z08 D plochy dopravní infrastruktury – silniční  
Z59 D plochy dopravní infrastruktury – silniční  
Z60 D plochy dopravní infrastruktury – silniční  
Z01 T plochy technické infrastruktury  
Z06 PV plochy veřejných prostranství   
Z09 PV plochy veřejných prostranství   
Z17 PV plochy veřejných prostranství   
Z23 PV plochy veřejných prostranství   
Z37 PV plochy veřejných prostranství   
Z42 PV plochy veřejných prostranství  
Z43 PV plochy veřejných prostranství Zpracování územní studie ÚS 1 - Brněnka II 
Z50 PV plochy veřejných prostranství   
Z55 PV plochy veřejných prostranství   
Z63 PV plochy veřejných prostranství   
Z58 VP plochy výroby a skladování – průmyslová výroba Vybudování místní komunikace a inženýrských sítí 
Z61 VP plochy výroby a skladování – průmyslová výroba Vybudování místní komunikace a inženýrských sítí 

Zkratky použité v tabulce: 
ÚS = využití plochy je podmíněno zpracováním územní studie viz kapitola K. 
RP = využití plochy je podmíněno vydáním regulačního plánu viz kapitola L.  
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C.5. VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVEB 
Územní plán vymezuje plochy přestavby v zastavěném území obce. 
Označení 
plochy 

Kód 
využití Popis využití Podmínky využití 

P64 VL plochy  výroby a skladování - lehký průmysl  
V plochách přestavby lze intenzitu využití území měnit, pokud to specifikace prostorového uspořádání umožní a za předpokladu dostatečné 
kapacity veřejné infrastruktury a veřejného prostoru. 

C.6. VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 
Systém sídelní zeleně tvoří především plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň ZV.  
Územní plán vymezuje následující plochy pro posílení systému sídelní zeleně: 
Označení 
plochy 

Kód 
využití Popis využití Podmínky využití 

Z22 ZV plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň Respektovat vymezenou plochu územního systému ekologické 
stability a umožnit jeho realizaci 

Z29 ZV plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň  
Z57 ZV plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň  
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D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
D.1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
Je graficky znázorněna ve výkresu č O.3. Doprava, zásobování elektřinou a plynem, sítě elektronických komunikací. 
SILNIČNÍ DOPRAVA 
Základní komunikační síť v řešeném území je stabilizována a respektována. Tvoří ji silnice: 
R52 Brno – Rajhrad – Pohořelice – st. hranice ČR/Rakousko 
III/15266 Ořechov – Syrovice – Vojkovice 
III/39513 Rajhrad – Syrovice – Bratčice  
III/39514 Sobotovice – Syrovice  
V územním plánu je vymezena územní rezerva pro: 
� koridor pro umístění čtyřpruhové silnice I. třídy, tzv. „Jihozápadní tangentu“, variantu Želešickou 
� koridor pro umístění kapacitní silniční propojení R52 - D2 (Syrovice – Blučina) včetně MÚK Syrovice 
MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
Současný systém místních komunikací je v území stabilizován. 
Pro doplnění dopravní obsluhy nové zástavby jsou navrženy místní komunikace především mezi navrženými plochami bydlení. 
Místní obslužné komunikace pro dopravní obsluhu nově navržených lokalit zástavby jsou navrženy v případech, kdy je řešení jednoznačné. 
V ostatních případech bude dopravní obsluha řešena následnou dokumentací (např. územní studií). 
Pro zlepšení dopravní obsluhy ve stávající zástavbě jsou navrženy úpravy a rozšíření některých uličních profilů. 
ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 
Stávající trasy účelových komunikací jsou v krajině stabilizovány.  
Jsou navrženy úpravy účelových komunikací dle KPÚ a doplnění v okrajových částech obce a jejich provázání s místními komunikacemi.  
Účelové komunikace v zastavitelném území obce budou převedeny do kategorie místních pro dopravní obsluhu navrhované zástavby. 
DOPRAVA V KLIDU 
Stávající parkoviště a odstavná stání jsou stabilizována v rámci ploch veřejných prostranství.  
Odstavná stání u stabilizované i nové zástavby musí být řešena v rámci vymezených ploch nebo vlastních objektů a areálů.  
HROMADNÁ DOPRAVA 
V rámci řešeného územní obce je obsluha systémem hromadné dopravy stabilizována. 
Úprava zastávek dle příslušných norem včetně budování čekáren a jejich novostavby budou řešeny na plochách dopravní infrastruktury 
nebo veřejného prostranství. 
CYKLISTICKÁ DOPRAVA 
Systém cyklistických tras a stezek je v řešeném území stabilizován. 
V rámci řešeného území je vymezena nová cyklostezka, souběžně s tokem Syrůvky, propojující centrum obce se sousedními Sobotovicemi. 
Cyklistická doprava ve vztahu k plošné obsluze vyvolává potřebu řešit cyklistický provoz na všech pozemních komunikacích v území 
(odpovídající opatření bude vždy navrženo v závislosti na dopravním významu a míře ohrožení cyklistů – v odůvodněných případech lze pro 
tyto účely využít souběžně vedené komunikace).  
Vedení cyklotras je umožněno v příslušných plochách s rozdílným způsobem využití.  
PĚŠÍ DOPRAVA 
Chodníky, resp. prostory určené pro pohyb pěších budou automatickou součástí dopravních ploch, po kterých jsou vedeny silnice, resp. 
významné místní komunikace v zastavěné části obce. Na ostatních místních komunikacích bude potřeba  samostatného prostoru pro pěší 
samostatně posouzena v závislosti na míře zklidnění.  Vzhledem ke struktuře zástavby budou vyhodnocena i propojení (samostatné pěší 
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komunikace), která jsou součástí ploch s jinou funkcí než dopravní, především v návaznosti na významné lokální cíle cest a křížení liniových 
bariér. Dále pak v návaznosti na zastávky hromadné autobusové dopravy a její nástupiště pro oba směry. 
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
V rámci územního plánu je vymezena plocha rezervy: koridor pro vedení vysokorychlostní železniční tratě Brno – Břeclav – státní hranice 
ČR/SR. 
PODMÍNKY UMISŤOVÁNÍ 
Navržené úpravy a stavby místních komunikací v zastavěném a zastavitelném území jsou součástí ploch veřejných prostranství a pozemků 
komunikací. Na pozemcích tras a ploch vymezených pro dopravní infrastrukturu nesmí být umísťovány a povolovány novostavby a přístavby 
stávajících staveb, s výjimkou liniových staveb technického vybavení. 
Stávající funkční skupina a typ místních komunikací vyplývají ze stávajícího stavu. Navržené komunikace a dopravní plochy jsou 
jednoznačně vymezeny dopravním koridorem, nebo pozemkem stavby a určeny navrženou funkční skupinou a typem komunikace. Plochy 
pro dopravu v klidu jsou součástí ploch veřejných prostranství a pozemků komunikací. 
Speciální podmínky jsou popsány v odpovídajících kapitolách týkajících se jednotlivých dopravních subsystémů. 
 

D.2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Je graficky znázorněna ve výkresu č. O.3. Doprava, zásobování elektřinou a plynem, sítě elektronických komunikací a ve výkresu č. O.4. 
Zásobování vodou, odkanalizování území. 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
Koncepce zásobování pitnou vodou zůstává zachována. Zástavba je zásobována z veřejného rozvodu vody, dotovaného vodou z vlastního 
zdroje obce do zemního vodojemu Syrovice. 
Rozvojové lokality budou napojeny na stávající místní vodovod prodloužením vodovodních řadů. Vodovodní síť je třeba maximálně 
zaokruhovat. 
V průmyslových areálech pro větší odběry a pro požární zabezpečení může sloužit pro dodávku vody do požárních nádrží, pokud by se 
jednalo o zvýšené špičkové odběry, je třeba stanovit jejich režim. 
Navržená zástavba musí respektovat koncepci zásobování vodou, stávající vodní zdroje, vodovodní řady i přivaděče a jejich ochranná 
pásma. 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 
Koncepce odkanalizování obce zůstává zachována jako oddílná.  
Splašková kanalizace odvádí znečištěné vody na čistírnu odpadních vod Ledce.  
Podnik Hama má vlastní ČOV. 
Dešťová kanalizace je vyústěna do potoka Syrůvka, protékajícího středem obce.  
Rozvojové lokality pro výstavbu včetně průmyslové zóny budou odkanalizovány splaškovou kanalizací navazující na stávající kanalizaci, 
podle potřeby s čerpáním.  
Dešťové vody budou přednostně likvidovány vsakem nebo zpětným využitím na pozemku majitele nemovitosti. 
Dešťové vody z komunikací a veřejných ploch budou odváděny s využitím přírodní i umělé retence mělkými stokami či otevřenými mělkými 
příkopy do vodního toku. Před zaústěním do vodoteče budou po vyhodnocení možného znečištění na stokách osazeny lapače štěrku, 
ropných látek a vybudovány usazovací nádrže. 
V celém řešeném území je třeba v maximální míře zachovat a vrátit území přirozené odtokové charakteristiky, v maximální míře zachytávat 
dešťové vody v území (vsakování, retence, dešťové nádrže se zpětným využitím) zejména u nově navrhovaných lokalit pro výstavbu.  
Navržená zástavba musí respektovat koncepci odkanalizování území, kanalizační řady a jejich ochranná pásma. 
Pro novou zástavbu v rámci řešeného území je nutno navýšit kapacitu ČOV Ledce. 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
Koncepce zásobování obce plynem zůstává zachována středotlakým rozvodem plynu z VTL regulační stanice v zemědělském družstvu.  
Rozvojové lokality budou napojeny na stávající rozvod prodloužením plynovodních řadů.  
Navržená zástavba musí respektovat koridory STL, VTL, VVTL, ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů. 
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DÁLKOVODY 
Řešeným územím severovýchodně od zástavby prochází koridory ropovodu a produktovodu. 
Tyto koridory jsou v rámci ÚP stabilizovány. 
V území je třeba ochranná pásma ropovodu a produktovodu respektovat. 
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 
Stávající rozvody a transformační stanice odpovídají současným potřebám. 
Pro napojení nové zástavby bude rozšířena kabelová síť VN a vybudovány nové trafostanice. Jedná se o plochy výroby a bydlení ve 
východní části obce. Plochy bydlení v jižní části u mlýna budou napojeny z nové trafostanice napojené venkovním vedením. 
Nově navržená zástavba respektuje stávající rozvodná zařízení, případně je navrženo jejich přeložení. 
Rozvody NN v nově navržených lokalitách budou provedeny kabely v zemi. 
Pro nové lokality výstavby bude veřejné osvětlení prováděno v návaznosti na navrhovanou distribuční síť NN. V částech, kde bude 
prováděna kabelová rozvodná síť NN bude použito samostatných osvětlovacích stožárů, v případě venkovní sítě bude využito těchto podpěr 
i pro osazení svítidel veřejného osvětlení.  
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 
V návrhovém období ÚP se nepočítá s budováním nových tras dálkových optických kabelů. 
Rozšíření místní telekomunikační sítě bude prováděno v místech navrhované zástavby. Plánuje se pouze pokládka telekomunikačních 
kabelů. 
Zřizování nových radioreléových spojů bude řešena na základě konkrétních požadavků investorů v území. 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Bude zachována stávající koncepce likvidace komunálního odpadu. V rámci řešeného území je vymezena stabilizovaná plocha technické 
infrastruktury pro sběrný dvůr, který umožňuje tříděný sběr především papíru, plastů a skla. 
 

D.3. OBČANSKÉ VYBAVENÍ 
V rámci řešeného území jsou stávající stavby a areály vymezeny v rámci ploch občanského vybavení veřejná vybavenost OV, tělovýchova  
a sport OS a hřbitovy OH. 
Pro další rozvoj občanského vybavení jsou vymezeny dvě nové plochy tělovýchovy a sportu OS. Jedna pro rozvoj sportovních aktivit u 
stávajícího hřiště a druhá u vodní nádrže v jižní části zastavěného území obce. 
Nové stavby a zařízení pro občanskou vybavenost lze umísťovat i v dalších plochách s rozdílným způsobem využití v souladu s jejich 
podmínkami pro využití. Jsou to především plochy smíšené obytné SO, které jsou soustředěny v historickém jádru obce. 
Potřeba nové plochy občanské vybavenosti může vzniknout i na základě zpracování regulačního plánu. 
 

D.4. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
Veřejná prostranství nutná k umístění dopravní infrastruktury (silnice, místní komunikace, parkoviště aut), přístupu k domům a pozemkům, 
dále pro trasy veřejné technické infrastruktury a pro veřejnou sídelní zeleň jsou řešena v rámci ploch veřejných prostranství PV a ploch 
veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV. 
Stabilizované i návrhové plochy veřejných prostranství jsou vymezeny zejména v zastavěném území. 
Mezi významné plochy veřejných prostranství patří návrhová plocha Z22, která je vymezena k rozšíření sídelní zeleně. 
Veřejná prostranství lze v souladu s podmínkami využití umisťovat i v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití v návaznosti na 
požadavky platné legislativy. 
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E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
E.1. ZÁKLADNÍ ZÁSADY 
Návrh uspořádání krajiny zajišťuje účelné využívání ploch nezastavěného území a zvyšuje ekologickou stabilitu krajiny. 
Koncepce uspořádání krajiny je tvořena především rozčleněním krajiny do ploch s rozdílným způsobem využití, vymezením územního 
systému ekologické stability, zabezpečením prostupnosti krajiny, zajištění ochrany území proti erozi a vytvoření podmínek pro přiměřené 
rekreační využití krajiny. 
Základním cílem koncepce uspořádání krajiny je podpora trvale udržitelného rozvoje území, zahrnujícího zachování stávajících estetických, 
ekologických a rekreačních kvalit krajiny a jejich další rozvoj a podporu mimoprodukčních funkcí krajiny.  
Ve stávajícím přírodně nejcennějším území, v lokalitě Stará hora s komplexem vinic, maloplošně obhospodařovaných pozemků, lesíků a 
ladem ležících ploch a s evropsky významnou lokalitou a přírodní památkou Bezourek koncepce počítá se zachováním a dalším 
posilováním zastoupených přírodních hodnot. 
Konkrétní využití ploch v území je obecně třeba přizpůsobit ochraně krajinného rázu, se zvláštním důrazem na zachování panoramatických 
hodnot zastavěného území.  
Orgán ochrany přírody nebude  v následných řízeních posuzovat v zastavěném území a v zastavitelných plochách na k.ú. Syrovice krajinný 
ráz. 

E.2. VYMEZENÍ NESTAVEBNÍCH PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO 
ZMĚNY JEJICH VYUŽITÍ 

Mimo zastavěné a zastavitelné území jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití nestavební, které tvoří koncepci 
uspořádání krajiny. 
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ – W 
Jsou vymezeny pro zajištění podmínek nakládání s vodami a zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků, prvků protipovodňové 
ochrany, případně i jiné pozemky pro převažující vodohospodářské využití. 
Všechny vymezené plochy jsou plochami stabilizovanými. 
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - NZ 
Jsou vymezeny pro zajištění podmínek převažující zemědělské využití a zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu 
s vysokým potenciálem zemědělské produkce a související dopravní a technické infrastruktury.  
Všechny vymezené plochy jsou plochami stabilizovanými. 
PLOCHY LESNÍ - NL 
Jsou vymezeny pro zajištění podmínek plnění převažujících funkcí lesa a zahrnují zejména lesní pozemky a pozemky související dopravní 
a technické infrastruktury. 
Vymezené plochy lesní zahrnují jak stávající stabilizované plochy (v menší míře), tak i plochy návrhové (větrolamy v západní polovině území 
a plocha k zalesnění při vjezdu do obce od Bratčic). 
PLOCHY PŘÍRODNÍ - NP 
Jsou vymezeny pro zajištění podmínek ochrany přírody a krajiny a zahrnují zejména pozemky v rámci biocenter a biokoridorů, nezařazené 
do ploch lesních či do ploch vodních a vodohospodářských. 
Vymezené plochy přírodní zahrnují jak stávající stabilizované plochy (převažující), tak i plochy návrhové (v rámci skladebných částí 
územního systému ekologické stability). 
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - NS 
Jsou vymezeny pro zajištění podmínek smíšeného využití nestavebních ploch odpovídajících svým charakterem plochám vodním, 
zemědělským, lesním a přírodním, bez rozlišení převažujícího způsobu využití. 
Všechny vymezené plochy jsou plochami stabilizovanými. 
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PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ: 
Označení Kód využití Popis využití Účel využití 

K71 NL plochy lesní Rozšíření ploch lesa 
K72 NL plochy lesní Rozšíření ploch lesa 
K73 NL plochy lesní Rozšíření ploch lesa 
K74 NL plochy lesní Ochrana proti povodni a erozi 
K75 NL plochy lesní Ochrana proti povodni a erozi 
K76 NL plochy lesní Rozšíření ploch lesa 
K77 NL plochy lesní Ochrana proti povodni a erozi 
K78 NL plochy lesní Ochrana proti povodni a erozi 
K79 NP plochy přírodní Územní systém ekologické stability 
K80 NP plochy přírodní Územní systém ekologické stability 
K81 NP plochy přírodní Územní systém ekologické stability 
K82 NP plochy přírodní Územní systém ekologické stability 
K83 NP plochy přírodní Územní systém ekologické stability 
K84 NP plochy přírodní Územní systém ekologické stability 
K85 NP plochy přírodní Územní systém ekologické stability 
K86 NP plochy přírodní Územní systém ekologické stability 
K87 NP plochy přírodní Územní systém ekologické stability 
K88 NP plochy přírodní Územní systém ekologické stability 
K89 NP plochy přírodní Územní systém ekologické stability 
K90 NP plochy přírodní Územní systém ekologické stability 
K91 NP plochy přírodní Územní systém ekologické stability 
K92 NP plochy přírodní Územní systém ekologické stability 
K93 NP plochy přírodní Územní systém ekologické stability 
K94 NP plochy přírodní Územní systém ekologické stability 

PODMÍNKY PRO ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH 
Využití ploch s rozdílným způsobem využití podílejících se na koncepci uspořádání krajiny se řídí stanovenými podmínkami pro jejich využití.  
Orgán ochrany přírody nebude v následných řízeních posuzovat v zastavěném území a v zastavitelných plochách na k.ú. Syrovice krajinný 
ráz. 

E.3. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
Koncepce řešení územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) je založena na principu tvorby ucelených větví ÚSES, sestávajících 
z logických sledů vzájemně navazujících, typově příbuzných a funkčně souvisejících biocenter a biokoridorů lokální (místní) úrovně. 
Vymezeny jsou následující prvky ÚSES: 
� lokální biocentra LBC 1, LBC 2, LBC 3, LBC 4, LBC 5 a LBC 6; 
� lokální biokoridory LBK 1,LBK 2, LBK 3, LBK 4, LBK 5, LBK6 a LBK 7. 
Jednotlivé prvky ÚSES jsou vymezeny jako návrhové nad plochami s rozdílným způsobem využití. Plochy změn v krajině, které jsou uvnitř 
prvků ÚSES, jsou současně veřejně prospěšným opatřením.  

E.4. PROSTUPNOST KRAJINY 
Zajištění základní prostupnosti krajiny je zajištěno vymezením systému účelových cest vedených v plochách dopravní infrastruktury a 
veřejných prostranství. 
Pro zlepšení prostupnosti krajiny je podmíněně přípustné vytváření nových účelových komunikací ve všech typech ploch s rozdílným 
způsobem využití, a to tehdy, pokud nedojde k negativnímu ovlivnění hlavního způsobu využití dotčené plochy s rozdílným způsobem využití 
nebo k negativnímu ovlivnění zájmů ochrany přírody a krajiny. 
Prostupnost krajiny nesmí být narušena oplocováním pozemků ve volné krajině (za „oplocení“ nejsou považovány oplocenky na PUPFL z 
důvodů ochrany před škodami způsobenými zvěří a dočasná oplocení pastvin). Přípustné je stávající oplocení pozemků v krajině s kulturou 
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„zahrada“. Oplocení jako stavba může být realizováno pouze v rámci zastavěného území nebo v zastavitelných plochách, přičemž musí 
zůstat zachováno napojení základního komunikačního systému města na síť účelových komunikací v krajině. 

E.5. OCHRANA PŘED POVODNĚMI A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 
Součástí protipovodňových opatření je zachování a respektování průtočného profilu stávajícího koryta Syrůvky v zastavěném území obce. 
V nezastavěném území obce nebude rozliv vod omezován, aby byla zachována možnost transformace povodňových průtoků. 
Jako opatření proti větrné erozi jsou navrženy ochranné lesní pásy (větrolamy) v západní polovině území. Potřebu plnění protierozní funkce 
je třeba zohlednit v rámci realizačních opatření v některých vymezených plochách územního systému ekologické stability (zejména v 
biocentrech LBC 5 a LBC 6 a v biokoridorech LBK 3, LBK 5, LBK 6 a LBK 7). 
Návrh a realizace konkrétních opatření proti vodní i větrné erozi jsou obecně přípustné nebo podmíněně přípustné ve všech typech ploch v 
nezastavěném území. Podmíněně přípustné jsou tam, kde by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění zájmů ochrany přírody a krajiny. 

E.6. VODNÍ TOKY A JEJICH REVITALIZACE 
Především v rámci vodního toku Syrůvky musí být přilehlé území k vodnímu toku zachováno volné pro realizaci revitalizačních opatření za 
účelem zlepšení ekologického stavu toků a niv.  
Návrh a realizace konkrétních revitalizačních opatření jsou obecně přípustné nebo podmíněně přípustné ve všech typech ploch 
v nezastavěném území.  
Vodní toky jsou významnými krajinnými prvky, jsou respektovány a nepřipouští se jejich zatrubňování. Veškeré zásahy do vodních toků musí 
umožňovat i nadále plnění jejich ekologické, vodohospodářské a rekreační funkce. 
Ochrana přístupu k vodotečím 
Podél vodotečí bude zachován přístupný pruh pozemků v šířce minimálně 6 m od břehové čáry, v němž nebudou přípustné činnosti a 
stavby, které by zamezily volnému přístupu k vodoteči, například oplocení. 

E.7. REKREACE 
V řešeném území je rekreace řešena pouze jako individuální ne pobytová, obvykle v zahradách a sadech. 
V rámci ÚP jsou vymezeny plochy rekreace – zahrady a sady RZ a to stabilizované i návrhové. 
Rekreační využití krajiny je obecně přípustné, pokud nedojde k negativnímu ovlivnění hlavního způsobu využití dotčené plochy s rozdílným 
způsobem využití nebo k negativnímu ovlivnění zájmů ochrany přírody a krajiny. 

E.8. DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 
Nejsou vymezeny žádné plochy těžby nerostů. 
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F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO 
USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY 
KRAJINNÉHO RÁZU 

F.1. PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
Celé správní území obce je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití. 
Územní plán Syrovice vymezuje tyto typy ploch s rozdílným způsobem využití: 
BI Plochy bydlení – individuální 
BX Plochy bydlení – specifické 
RZ Plochy rekreace – zahrady a sady 
OV Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost 
OS Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport 
OH Plochy občanského vybavení – hřbitovy 
SO Plochy smíšené obytné 
SX Plochy smíšené – specifické 
D Plochy dopravní infrastruktury 
T Plochy technické infrastruktury 
VL Plochy výroby a skladování – lehký průmysl 
VP Plochy výroby a skladování – průmyslová výroba 
VX Plochy výroby a skladování – specifické 
PV Plochy veřejných prostranství 
ZV Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň 
W Plochy vodní a vodohospodářské 
NZ Plochy zemědělské 
NL Plochy lesní 
NP Plochy přírodní 
NS Plochy smíšené nezastavěného území 

F.2. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH 
Při rozhodování ve všech plochách s rozdílným způsobem využití musí být splněny jak podmínky využití ploch, tak podmínky jejich 
prostorového uspořádání. 
Pro podmínky využití ploch platí: 
- Hlavní využití stanoví plošně převažující využití vymezené plochy a je určující při rozhodování o všech ostatních způsobech jejího využití. 
Je-li u plochy stanoveno více různých hlavních využití, lze za určující považovat kterékoli z nich. 
- Přípustné využití zpravidla bezprostředně souvisí s hlavním využitím a slouží v jeho prospěch. 
- Podmíněně přípustné využití nemusí bezprostředně souviset s hlavním využitím, avšak musí s ním být slučitelné; slučitelnost je nutno 
prokázat splněním stanovených podmínek. Nejsou-li podmínky splněny, jde o nepřípustné využití. 
- Nepřípustné využití nelze v dané ploše povolit. Pokud takovéto využití v ploše existuje, je nutné podnikat kroky k ukončení jeho existence 
nebo k transformaci na využití hlavní, přípustné či podmíněně přípustné. 
Účel využití může být ve všech plochách v konkrétních případech nepřípustný, jestliže záměr na změnu využití: 
� počtem staveb, kapacitou, polohou, stavebním objemem, rozlohou nebo účelem odporuje charakteru předmětné lokality  
� může být zdrojem narušení pohody a kvality prostředí (závady nebo vlivy, které dle charakteru lokalit jsou neslučitelné s pohodou 

v lokalitě samotné nebo v jejím okolí) 
� má negativní vliv na okolí kulturních památek a jejich prostředí a to i v rozsahu širších vazeb  
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� nemá zajištěno odpovídající dopravní napojení a odstavování vozidel 
� nemá zajištěno odpovídající napojení na inženýrské sítě 
� je v kolizi s územními rezervami 
Ve stabilizovaných plochách se za předpokladu respektování podmínek využití území a prostorového uspořádání pro příslušný typ plochy 
připouští: 
� nástavby nebo přístavby stávajících objektů 
� asanace nebo demolice stávajících objektů 
� dostavba proluk 
� umístění nových staveb 
� výstavba souvisejících drobných staveb 
� doplnění dopravní a technické infrastruktury 
� doplnění veřejných prostranství 
V plochách negativních vlivů, vymezených limitní hranicí, musí objekty, podléhající splnění hlukových hygienických limitů (především stavby 
pro bydlení), prokázat v podrobnější projektové dokumentaci nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních 
i venkovních prostorech, aby nebyly obyvatelé vystavení nadměrné hlukové zátěži. 
Stavby a zařízení pro automobilovou dopravu lze umístit ve všech plochách, ve kterých se stavby tohoto druhu připouštějí nebo podmíněně 
připouštějí nebo slouží pro bezprostřední zásobování daného území. Při umisťování nových zařízení a ploch je třeba posoudit vhodnost 
z hlediska dopadů na okolí. 
Podmínky pro výstavbu v řešeném území 
Pro plochy změn BI s označením Z02, Z04, Z10, Z11, Z15, Z28, Z32, Z34, Z36, Z39, Z38, Z39, Z44, Z46, Z48, Z49 se Sstanovuje se 
minimální velikost stavebního pozemku, tj. zastavěná plocha a zahrada, ve stavebních plochách pro objekty bydlení, která je pro: 
� samostatně stojící rodinný dům minimálně 600 m² (550 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 
� dvoj-domy minimálně 500 m² (450 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 
� řadové domy minimálně 400m² (350 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 
Zastavování menších stavebních pozemků v těchto plochách je nepřípustné. V ostatních plochách změn a stabilizovaných plochách je nutno 
minimální velikost stavebního pozemku pro objekty bydlení dodržet pouze, pokud je to možné. 
 
Zástavba na každém stavebním pozemku nesmí přesáhnout hodnotu požadovanou ve stavebních plochách s rozdílným způsobem využití, 
která je vyjádřena v procentech výměry stavebního pozemku. Do zastavěné plochy stavebního pozemku se započítává svislý průmět 
vnějšího obrysu všech nadzemních staveb a konstrukcí. 
Pro nově umisťovanou výstavbu pro bydlení je nutno zajistit potřebná přístupová veřejná prostranství nejmenší šířky 8 m, při jednosměrném 
provozu minimálně 6,5 m. 
Umisťování nové zástavby je podmíněno řádným odkanalizováním, objekty mohou být realizovány po dobudování inženýrských sítí 
a napojení na veřejnou kanalizaci a ČOV. 
Ve všech plochách lze umísťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského letectva a obrany státu. 
Pro umisťování odstavných a garážovacích ploch platí: 
� Parkovací stání a garáže osobních vozidel je možno umisťovat ve všech zastavitelných plochách, pokud není podrobnější dokumentací 

stanoveno jinak. Kapacity jsou limitovány přípustným využitím území, 
� V plochách pro bydlení není přípustné umisťovat kapacitní parkovací stání osobních vozidel, parkování nákladních vozidel a větší počet 

garáží než je reálná potřeba bytových jednotek v předmětné ploše. 
Podmínky pro využití ploch územního systému ekologické stability ÚSES 
Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití začleněné do vymezených prvků ÚSES (biocenter a biokoridorů) platí místo 
podmínek využití stanovených pro tyto plochy následující podmínky:  
� Hlavní je využití sloužící k posílení či zachování funkčnosti ÚSES. 
� Podmíněně přípustné je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným způsobem využití jako 

hlavní, přípustné či podmíněně přípustné, pokud nenaruší nevratně přirozené podmínky stanoviště a nesníží aktuální míru ekologické 
stability území. 

� Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatně omezující aktuální či potenciální funkčnost ÚSES. 
Do vymezených ploch ÚSES nelze umisťovat budovy. Z jiných typů staveb lze do vymezených ploch ÚSES umisťovat podmíněně: 
� Stavby pro vodní hospodářství (včetně staveb protierozní či protipovodňové ochrany), pokud jde o stavby ve veřejném zájmu, za 

předpokladu minimalizace jejich negativního vlivu na funkčnost ÚSES. 
� Stavby dopravní infrastruktury, které nelze v rámci systému dopravní infrastruktury umístit jinde, za předpokladu minimalizace jejich 

plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES. 
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� Stavby technické infrastruktury, které nelze v rámci systému technické infrastruktury umístit jinde, za předpokladu minimalizace jejich 
plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES. 

� Stavby pro zahrádkářské činnosti, uskladnění nářadí a chovatelství za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu 
s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES. 

Přípustnost využití v případě možného negativního ovlivnění funkčnosti ÚSES je třeba posuzovat vždy ve spolupráci s příslušným orgánem 
ochrany přírody. 
 
 

F.3. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 
BI Plochy bydlení - individuální  
Hlavní využití: pro bydlení v rodinných domech. 
Přípustné využití: související, podmiňující nebo doplňující hlavní využití, zejména: 
- veřejná prostranství včetně místních komunikací pro obsluhu vymezené plochy, pěších a cyklistických cest, parků a další veřejné zeleně, 
- základní občanské vybavení, dětská hřiště a sportoviště sloužící pro související území 
- drobné stavby bezprostředně související s bydlením, například garáže a parkovací přístřešky, zimní zahrady, skleníky, bazény, kůlny, 
altány, pergoly, terasy, schodiště, ploty a podobně, včetně jejich integrace do staveb pro bydlení, 
- související dopravní a technická infrastruktura, 
- zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou, 
- nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy. 
Podmíněně přípustné využití: které je slučitelné s hlavním využitím za podmínky, že nesnižuje zejména svým objemem a provozem 
obytné prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, a jeho plocha je menší než plocha hlavního využití a přípustného využití dohromady. 
- pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury a pro tělovýchovu a sport, včetně jejich integrace s bydlením, 
- stavby a zařízení pro podnikání, maloobchod, stravování a další nerušící služby o maximální zastavěné ploše 100 m2, nebo integrované do 
stavby pro bydlení, 
- stavby a zařízení pro chovatelství a pěstitelství samozásobovacího charakteru. 
Podmínky: 
- řešením ani provozem pozemků, staveb a zařízení nedojde ve vymezené ploše ke snížení kvality prostředí a pohody bydlení, zejména z 

hlediska hladiny hluku, vibrací, čistoty ovzduší, vod a půdy, emisí prachu a pachů, přiměřeného množství zeleně, oslunění, 
- řešením ani provozem pozemků, staveb a zařízení nedojde ke zvýšení dopravní zátěže v sídle, 
- pozemky, stavby a zařízení budou sloužit zejména obyvatelům ve vymezené ploše. 
Nepřípustné využití: stavby ubytovacích zařízení, stavby pro rodinnou rekreaci,  
- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím,  
- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím. 
Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: 
Prostorové uspořádání nové zástavby bude vycházet z charakteru stávající zástavby.  
Maximální možná výška zástavby jsou 1 nadzemní podlaží + podkroví nebo ustupující podlaží. V lokalitě Z49 může být výška zástavby 
maximálně 2 nadzemní podlaží. V lokalitách Z51, Z52, Z53, Z54, Z56 může být výška zástavby maximálně 2 nadzemní podlaží a maximální 
celková výška 7 m. 
Pro zástavbu nacházející se v historickém jádru obce dle Hlavního výkresu č.1 je nutno splnit požadavky kapitoly C.1 Koncepce uspořádání 
sídelní struktury. 
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku:    30% 
Minimální podíl ploch schopných vsakování dešťových vod ze stavebního pozemku:  50% 
Pro plochu Z07 platí maximální zastavitelnost stavebního pozemku (zástavba objekty + zpevněné plochy): 30% 
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BX Plochy bydlení - specifické  
Hlavní využití: pro veřejně nepřístupnou zeleň zahrad rodinných domů 
Přípustné využití: související, nebo doplňující hlavní využití a využití plochy BI, například stavby pro zemědělské a zahrádkářské činnosti, 
soukromé garáže, bazény, drobný chov hospodářských zvířat, nerušící a nesnižující kvalitu prostředí navazujících ploch. 
Podmíněně přípustné využití: takové, které je slučitelné s hlavním využitím za podmínky, že nesnižuje zejména svým objemem 
a provozem kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezených navazujících plochách BI, nenarušuje užívání staveb a zařízení v nich, a jeho 
plocha je menší než plocha hlavního využití a přípustného využití dohromady. 
Nepřípustné využití: stavby pro bydlení, rekreaci a dále takové využití, které snižuje kvalitu obytného prostředí. 
Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: 
Maximální možná výška zástavby je 1 nadzemní podlaží. 
Pro zástavbu nacházející se v historickém jádru obce dle Hlavního výkresu č.1 je nutno splnit požadavky kapitoly C.1 Koncepce uspořádání 
sídelní struktury. 
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku:    15% 
Minimální podíl ploch schopných vsakování dešťových vod ze stavebního pozemku:  60% 
 

RZ Plochy rekreace – zahrady a sady  
Hlavní využití: pro individuální rekreaci formou zahrádkaření. 
Přípustné využití: související a slučitelné s individuální rekreací, například stavby pro zahrádkářské činnosti, uskladnění nářadí a 
chovatelství, veřejné prostranství, nezbytné plochy pro dopravu, technickou vybavenost a občanské vybavení, které nesnižují kvalitu 
prostředí ve vymezené ploše. 
Nepřípustné využití: je jakékoliv jiné využití.  
Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: 
Maximální možná výška zástavby je 1 nadzemní podlaží. 
Pro zástavbu nacházející se v historickém jádru obce dle Hlavního výkresu č.1 je nutno splnit požadavky kapitoly C.1 Koncepce uspořádání 
sídelní struktury. 
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku:    10% 
Minimální podíl ploch schopných vsakování dešťových vod ze stavebního pozemku:  80% 
 

OV Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost  
Hlavní využití: pro občanské vybavení veřejného charakteru pro vzdělání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, 
kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva apod. 
Přípustné využití: podmiňující nebo doplňující hlavní využití, například veřejná prostranství, zeleň, související dopravní infrastruktura 
a technická infrastruktura. 
Podmíněně přípustné využití: musí být v přímé návaznosti na hlavní využití – stavby pro komerční občanské vybavení a služby, stavby pro 
bydlení (internát, kolej, byt správce apod.) a stavby pro sport a relaxaci. 
Nepřípustné využití: zhoršující kvalitu životního prostředí. 
Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: 
Prostorové uspořádání nové zástavby bude vycházet z charakteru stávající zástavby.  
Maximální možná výška zástavby jsou 2 nadzemní podlaží + podkroví nebo ustupující podlaží. 
Pro zástavbu nacházející se v historickém jádru obce dle Hlavního výkresu č.1 je nutno splnit požadavky kapitoly C.1 Koncepce uspořádání 
sídelní struktury. 
Maximální zastavěná plocha a minimální zastoupení zeleně není stanoveno. 
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OS Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport  
Hlavní využití: pro aktivní nebo pasivní sportovní činnosti a regeneraci organismu. 
Přípustné využití: podmiňující nebo doplňující hlavní využití, ubytování, stravování, související dopravní a technická infrastruktura, 
občanské vybavení komerční v nezbytném rozsahu v přímé souvislosti s hlavním využitím. 
Nepřípustné využití: je jakékoliv využití, podstatně omezující hlavní a přípustné využití. A dále také stavby a zařízení zhoršující kvalitu 
životního prostředí. 
Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: 
Prostorové uspořádání nové zástavby bude vycházet z charakteru stávající zástavby.  
Maximální možná výška zástavby jsou 2 nadzemní podlaží + podkroví nebo ustupující podlaží. 
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku:    30% 
Minimální podíl ploch schopných vsakování dešťových vod ze stavebního pozemku:  30% 
V ploše Z27 nejsou přípustné stavby, které jsou v rozporu s ochranným pásmem ropovodu a produktovodu. 

OH Plochy občanského vybavení – hřbitovy  
Hlavní využití: pro hřbitovy včetně zařízení a staveb spojených s jejich provozem, související dopravní a technická infrastruktura, zeleň 
včetně parkových úprav. 
Nepřípustné využití: je jakékoliv jiné využití. 
Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: nejsou stanoveny. 
 

SO Plochy smíšené obytné  
Hlavní využití: není stanoveno. 
Přípustné využití: pro bydlení, veřejnou vybavenost a služby tak, že se vzájemně negativně neovlivňují. Související zařízení technické a 
dopravní infrastruktury. 
Podmíněně přípustné využití: pro administrativu, maloobchod a drobnou řemeslnou výrobu pokud je slučitelné s bydlením a jeho plocha je 
menší než plocha přípustného využití, svým provozem nenarušuje užívání staveb a zařízení v území, nesnižuje kvalitu životního a obytného 
prostředí a svým charakterem a kapacitou nezvyšuje dopravní zátěž území. 
Nepřípustné využití: je takové, které snižuje kvalitu obytného a životního prostředí. 
Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: 
Prostorové uspořádání nové zástavby bude vycházet z charakteru stávající zástavby.  
Maximální možná výška zástavby jsou 2 nadzemní podlaží + podkroví nebo ustupující podlaží. 
Pro zástavbu nacházející se v historickém jádru obce dle Hlavního výkresu č.1 je nutno splnit požadavky kapitoly C.1 Koncepce uspořádání 
sídelní struktury. 
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku:    60% 
Minimální podíl ploch schopných vsakování dešťových vod ze stavebního pozemku:  15% 

SX Plochy smíšené obytné – specifické  
Hlavní využití: pro veřejně nepřístupnou zeleň zahrad hlavních staveb navazujících ploch SO. 
Přípustné využití: související, nebo doplňující hlavní využití a využití plochy SO, například stavby pro zemědělské a zahrádkářské činnosti, 
soukromé garáže, bazény, drobný chov hospodářských zvířat nerušící a nesnižující kvalitu prostředí. 
Podmíněně přípustné využití: takové, které je slučitelné s hlavním využitím za podmínky, že nesnižuje zejména svým objemem 
a provozem kvalitu prostředí a pohodu bydlení, nenarušuje užívání staveb a zařízení ve vymezených navazujících plochách SO a SX, a jeho 
plocha je menší než plocha hlavního využití a přípustného využití dohromady. 
Nepřípustné využití: jsou stavby pro bydlení, rekreaci a dále takové využití, které snižuje kvalitu obytného prostředí. 
Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: 
Maximální možná výška zástavby je 1 nadzemní podlaží. 
Pro zástavbu nacházející se v historickém jádru obce dle Hlavního výkresu č.1 je nutno splnit požadavky kapitoly C.1 Koncepce uspořádání 
sídelní struktury. 
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku:    15% 
Minimální podíl ploch schopných vsakování dešťových vod ze stavebního pozemku:  60% 
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D Plochy dopravní infrastruktury  
Hlavní využití: pro stavby a zařízení dopravy,  
Přípustné využití: podmiňující nebo doplňující hlavní využití jako cyklostezky, autobusová nádraží, terminály, odstavná stání pro autobusy 
a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice 
pohonných hmot, doprovodná a izolační zeleň. 
Podmíněně přípustné využití: služby a skladování související se zařízeními a stavbami dopravy a jiné využití, pokud je slučitelné s hlavním 
využitím a pokud je jeho celkový rozsah menší než plocha hlavního využití. 
Nepřípustné využití: podstatně omezující hlavní využití, včetně omezení průchodnosti silnic územím odpovídající jejich funkční skupině 
a zatížení. 
Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: nejsou stanoveny. 
 

T Plochy technické infrastruktury  
Hlavní využití: pro umístění staveb a zařízení, které slouží pro technickou obsluhu území a to: 
� stavby a zařízení pro zásobování vodou 
� stavby a zařízení pro odvádění a likvidaci odpadních vod 
� stavby a zařízení pro zásobování plynem 
� stavby a zařízení pro zásobování elektrickou energií 
� stavby a zařízení pro telekomunikaci 
� stavby a zařízení pro nakládání s odpady 
� stavby a zařízení pro protipovodňovou ochranu 

Přípustné využití: podmiňující nebo doplňující hlavní využití, například související dopravní infrastruktura. 
Podmíněně přípustné využití: takové, které je slučitelné s hlavním využitím, jde o využití ve veřejném zájmu a pokud je jeho celkový 
rozsah menší než plocha hlavního využití. 
Nepřípustné využití: je jakékoliv využití omezující hlavní využití.  
Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: 
Prostorové uspořádání nové zástavby bude vycházet z charakteru stávající zástavby.  
Pro zástavbu nacházející se v historickém jádru obce dle Hlavního výkresu č.1 je nutno splnit požadavky kapitoly C.1 Koncepce uspořádání 
sídelní struktury. 
Maximální možná výška zástavby je 7 m. 
Maximální zastavěná plocha a minimální zastoupení zeleně není stanoveno. 
 

VL Plochy výroby a skladování – lehký průmysl  
Hlavní využití: pro areály lehkého průmyslu, drobnou průmyslovou výrobu, malovýrobu a přidruženou výrobu, pro výrobní služby 
a řemeslnou výrobu bez negativního vlivu na životní podmínky a zdraví obyvatel v okolních plochách. 
Přípustné využití: pro výrobu, sklady, výrobní služby, servisní a opravárenské areály, dvory na třídění odpadu, byty pro osoby zajišťující 
dohled, administrativa a komerční vybavenost související s hlavním využitím bez negativního vlivu na okolí, zařízení technické a dopravní 
infrastruktury. 
Podmíněně přípustné využití: kapacitní výroba a skladování, velkoobchod za předpokladu, že negativně neovlivní plochy pro bydlení svým 
provozem i dopravní obsluhou. 
Nepřípustné využití: všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, 
především využití pro technologie s negativním dopadem na okolní zástavbu. 
Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: 
Prostorové uspořádání nové zástavby bude vycházet z charakteru stávající zástavby.  
Maximální možná výška zástavby je 12 m. 
V ploše P64 je přípustná maximální možná výška zástavby 10 m. 
Směrem k okolním plochám v zastavěném území a směrem do volné krajiny bude součástí pozemků vysoká zeleň. 
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku:    60% 
Minimální podíl ploch schopných vsakování dešťových vod ze stavebního pozemku:  20% 
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VP Plochy výroby a skladování – průmyslová výroba  
Hlavní využití: areály průmyslu, průmyslovou výrobu, malovýrobu a přidruženou výrobu, velkoobchod a logistiku. 
Přípustné využití: výroba, sklady, výrobní služby, servisní a opravárenské areály, dvory na třídění odpadu, byty pro osoby zajišťující 
dohled, administrativa a komerční vybavenost související s hlavním využitím, zařízení technické a dopravní infrastruktury. 
Nepřípustné využití: všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím. 
Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: 
Prostorové uspořádání nové zástavby bude vycházet z charakteru stávající zástavby.  
Maximální možná výška zástavby je 13 m. 
Směrem k okolním plochám v zastavěném území a směrem do volné krajiny bude součástí pozemků vysoká zeleň. 
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku:    60% 
Minimální podíl ploch schopných vsakování dešťových vod ze stavebního pozemku:  20% 

VX Plochy výroby a skladování – specifické  
Hlavní využití: výroba energie z obnovitelných zdrojů. 
Přípustné využití: pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu vymezené plochy. 
Nepřípustné využití: všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím, větrné elektrárny. 
Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: nejsou stanoveny. 

PV Plochy veřejných prostranství  
Hlavní využití: zpřístupnění a obsluha pozemků dopravní a technickou infrastrukturou za současného umožnění průchodu a pobytu 
obyvatel, případně jejich shromažďování, a umístění veřejně přístupné zeleně v rámci zastavěného a zastavitelného území, zčásti parkově 
upravené (náměstí, ulice, chodníky, pěší a cyklistické stezky). 
Přípustné využití: podmiňující nebo doplňující hlavní využití, například umístění veřejně přístupné zeleně v rámci zastavěného 
a zastavitelného území. 
Podmíněně přípustné využití: objekty a zařízení občanského vybavení ve veřejném zájmu, pokud neomezují funkčnost veřejného 
prostranství. 
Nepřípustné využití: všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím. 
Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: nejsou stanoveny. 

ZV Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň  
Hlavní využití: veřejně přístupná zeleň. 
Přípustné využití: podmiňující nebo doplňující hlavní využití a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 
Podmíněně přípustné využití: objekty a zařízení občanského vybavení ve veřejném zájmu, veřejnou rekreaci a sportovní aktivity, drobné 
stavby pro údržbu a provoz veřejné zeleně, vždy výhradně mimo plochy vymezených skladebných částí územního systému ekologické 
stability. 
Nepřípustné využití: jakékoliv využití omezující hlavní využití.  
Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: nejsou stanoveny. 
 

W Plochy vodní a vodohospodářské  
Hlavní využití: plochy vodních toků a vodních nádrží, protipovodňová opatření a vodní zařízení, včetně doprovodné zeleně. 
Přípustné využití: podmiňující nebo vhodně doplňující hlavní využití (zejména využití pro chovné a rekreační rybníky, přírodní a umělé 
vodní nádrže a toky, suché retenční nádrže přírodního charakteru, močály, mokřady, bažiny a vodní plochy občasného charakteru, jezy, 
hráze a ostatní technická zařízení vodních děl, opatření k ochraně před erozní činností vody), vodní doprava a související dopravní 
a technická infrastruktura. 
Podmíněně přípustné využití: stavby a zařízení pro ochranu a využívání vodních zdrojů, bezprostředně související rekreaci a vodních 
sportů, zeleň, rekreační a zemědělské využití plochy suchých poldrů, cesty a cyklostezky, křížení s liniovými stavbami dopravy 
a inženýrských sítí za podmínky, že je slučitelné s hlavním využitím a je ve veřejném zájmu. 
Nepřípustné využití: podstatně omezující hlavní využití. Stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví a těžbu nerostů. 
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NZ Plochy zemědělské  
Hlavní využití: zemědělská produkce na pozemcích zemědělského půdního fondu. 
Přípustné využití: protierozní a protipovodňová opatření, stavby a zařízení podmiňující hlavní využití, dopravní a technická infrastruktura 
související s hlavním a přípustným využitím, plochy odpovídající svým charakterem plochám přírodním a koridory cyklostezek. 
Podmíněně přípustné využití: které nesouvisí s hlavním využitím a které zároveň podstatně neomezuje hlavní využití nebo nesnižuje 
kvalitu prostředí pro hlavní využití či kvalitu přírodních a krajinných hodnot území. 
Nepřípustné využití: omezující hlavní využití nebo snižující kvalitu prostředí pro hlavní využití či kvalitu přírodních a krajinných hodnot 
území. Stavby pro lesnictví. 

NL Plochy lesní  
Hlavní využití: zajištění plnění produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa. 
Přípustné využití: stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury související s hlavním využitím a pro jednotlivé dočasné účelové 
stavby a zařízení pro lesní hospodářství. 
Podmíněně přípustné využití: takové, které nesouvisí s hlavním využitím, protierozní a protipovodňová opatření, koridory cyklostezek, 
za podmínky neomezení hlavního využití nebo nesnížení kvality prostředí pro hlavní využití či kvalitu přírodních a krajinných hodnot území. 
Nepřípustné využití: omezující hlavní využití nebo snižující kvalitu prostředí pro hlavní využití či kvalitu přírodních a krajinných hodnot 
území. Stavby a zařízení pro zemědělství a těžbu nerostů. 

NP Plochy přírodní  
Hlavní využití: pro přírodní funkce zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy, plochy určené pro územní stabilizaci a vytváření biocenter, 
plochy evropsky významných lokalit, pozemky smluvně chráněné, prvky ÚSES.  
Přípustné využití: vodní plochy tvořící základ biocenter (bez rybochovného využívání). 
Podmíněně přípustné využití: dopravní a technická struktura související s hlavním využitím, další využití, které nesouvisí s hlavním 
využitím, protierozní a protipovodňová opatření, za podmínky neomezení hlavního využití nebo nesnížení kvality prostředí pro hlavní a 
přípustné využití či kvalitu přírodních a krajinných hodnot území. 
Nepřípustné využití: stavby a zařízení pro zemědělství, lesnictví a těžbu nerostů a také jakékoliv jiné využití, podstatně omezující hlavní 
využití nebo snižující kvalitu přírodních a krajinných hodnot území. 

NS Plochy smíšené nezastavěného území  
Hlavní využití: není stanoveno. 
Přípustné využití: činnosti a zařízení sloužící k zachování a obnově přírodních a krajinných hodnot území, rekreační využití bez stavební 
činnosti, využití pro plnění funkcí lesa, zemědělství a pro stavby a zařízení dopravní a technické obsluhy související s uvedeným přípustným 
využitím. 
Podmíněně přípustné využití: protierozní a protipovodňová opatření, koridory cyklostezek, za podmínky nesnížení kvality přírodních 
či krajinných hodnot území. 
Nepřípustné využití: stavby a zařízení pro zemědělství, lesnictví a těžbu nerostů a také jakékoliv jiné využití, podstatně omezující hlavní 
využití nebo snižující kvalitu přírodních a krajinných hodnot území. 
 

F.4. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 
Dodržení stanovených podmínek prostorového uspořádání při výstavbě by mělo přispět k citlivému začlenění nově navržené zástavby do 
okolní zástavby i do krajiny, tak aby nedošlo k narušení krajinného rázu. 
U areálů výroby je stanovena podmínka výsadby zeleně i směrem k okolní obytné a smíšené zástavbě. 
V rámci řešeného území nesmí být vytvářeny stavební dominanty, které by mohly negativně ovlivnit krajinný ráz. 
Vyšší zástavba než je přípustná v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití musí prokázat nenarušení krajinného rázu v rámci 
samostatné územní studie. 
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G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A PLOCH ASANACE, PRO KTERÉ LZE 
PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

Územním plánem Syrovice nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a opatření pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 
 

H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

Územním plánem Syrovice nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby pro které lze uplatnit předkupní právo. 
 

I. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV 
Jsou vymezeny ve výkresu č. 1. Základní členění území a č. 2. Hlavní výkres. 
Územní plán Syrovice vymezuje plochy a koridory územních rezerv: 
Tabulka územních rezerv: 
Číslo Typ Popis možného budoucího využití Stanovení podmínek pro prověření budoucího využití 
R1 D Plocha dopravy – rychlostní silnice Prověřit souvislosti napojení na nadřazenou dopravní infrastrukturu v rámci 

krajských koncepcí rozvoje dopravy, dopady na prostupnost území.  
R2 D Plocha dopravy – vysokorychlostní trať Prověřit možný vliv na hygienu prostředí. 
R3 O Občanská vybavenost - hřbitovy V rámci naplňování ploch pro bydlení prověřit potřebu rozšíření plochy 

hřbitova. 
R4 S Smíšená obytná  Prověřit v souvislosti s potřebou dalších zastavitelných ploch po vyčerpání již 

vymezených. 
R5 B Bydlení Prověřit v souvislosti s potřebou dalších zastavitelných ploch po vyčerpání již 

vymezených. 
 

J. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ 
Kompenzační opatření pro řešené území nejsou stanovena. 
 

K. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE 

Jsou vymezeny ve výkresu č. 1. Základní členění území. 
Lhůta pro pořízení územní studie a vložení dat do evidence je stanovena do 4 let od vydání územního plánu. 
Ozn. Název ÚS Rozloha (ha) Stanovení podmínek pro pořízení ÚS 

ÚS 1 Brněnka II 0,8258 
- Řešení napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
- Vymezení nových uličních koridorů a páteřních tras inženýrských sítí 
- Návrh způsobu zástavby a prověření parcelace pozemků 
- Návrh ploch veřejných prostranství v souladu s §7 vyhlášky 501/2006 Sb. 

 



PŘÍLOHA Č .1   ÚZEMNÍ PLÁN 
UPRAVENÁ TEXTOVÁ ČÁST ÚP   SYROVICE  

Strana  22   

L. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU 

Jsou vymezeny ve výkresu č. 1. Základní členění území. 
Vymezení ploch, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání 
regulačního plánu. 
Označení Název RP Dotýká se ploch s RZV Typ regulačního plánu Lhůta pro vydání RP 
RP 1 Padělky  Z49 Z podnětu Do 4 let od vydání ÚP 

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU PADĚLKY (RP1) 
A. Vymezení řešeného území 
Řešené území zahrnuje návrhové plochy pro bydlení v jižní části zastavěného území obce v lokalitě Padělky. Ze severu, západu a východu 
na řešené území navazuje zastavěné území rodinných domů. Jižně od řešeného území se nacházejí obhospodařované zemědělské plochy. 
Přesné vymezení území je zakresleno v územním plánu Syrovice ve výkrese č. 1 Základní členění území.  
B. Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití 
Navrhněte novou parcelaci území s ohledem na budoucí využití pozemků, v souladu se stanoveným hlavním využitím podle územního plánu 
pro bydlení. Samostatně vymezte pozemky nezastavěných zahrad. 
V souladu s požadavky na šířky a plochy veřejných prostranství, dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., navrhněte vedení obslužných komunikací, 
chodníků, odstavná stání pro vozidla a plochy veřejné zeleně sloužící obyvatelům přilehlého území. 
C. Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb 
Navrhněte uliční stavební čáry, popř. stavební hranice závazné pro umísťování staveb na pozemcích a podle potřeby upřesněte regulativy 
prostorového uspořádání podle platného územního plánu s tím, že tyto regulativy zůstávají beze změny územního plánu nepřekročitelné.  
Stanovte prostorovou regulaci v území a vzájemné prostorové vztahy objektů tak, aby byl zajištěn hmotový a výškový soulad nově navržené 
zástavby vzájemně i soulad s původní zástavbou obce.  
S ohledem na okolní zástavbu stanovte podmínky umístění staveb (samostatně stojící domy, dvojdomy, řadová zástavba), včetně řešení 
zahrady samostatně pro každou stavbu. 
Stanovte způsob zastřešení a směr hlavního hřebene střech v případě šikmého zastřešení. 
Vymezte veřejné prostranství v souladu s legislativními požadavky vyhl. 501/2006Sb. v platném znění, vymezeny druhy veřejných 
prostranství a způsob obsluhy přilehlých pozemků 
Stanovte výšku římsy a výšku hřebene střech, umístění a tvar vedlejších staveb. 
Výška zástavby může být maximálně 1 nadzemní podlaží s možností využití podkroví nebo 2 nadzemní podlaží.  
Prostorové umístění objektů řešte také ve vazbě na limity využití území. 
D. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
Lokalita se nenachází v urbanisticky cenném prostředí a neobsahuje nemovité kulturní památky. Lokalita se ale nachází poblíž centra obce 
v poloze, která se uplatní  v celkovém obrazu obce v krajině. Vymezení ploch pro zástavbu a regulační podmínky musí respektovat polohu a 
podmínky lokality. Nejdůležitější příležitostí řešeného území je jeho poloha v příměstském území, v návaznosti na stávající urbanistické 
(sídelní) a krajinné hodnoty.  
E. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury  
Dopravní infrastruktura  
Lokalita bude napojena na stávající systém místních komunikací v maximální míře v režimu obytné zóny. Přístupová komunikace musí 
odpovídat parametrům dle ČSN 73 6110. Šířkové uspořádání přilehlé komunikace musí umožnit přístup vozidel hasičských záchranných 
sborů (tzn. volný dopravní prostor musí být minimálně 3,5 m). 
Regulační plán bude řešit podrobnost vjezdů na pozemky a parkovacích míst na komunikacích.  
Parkování a odstavování vozidel pro obyvatele a návštěvníky obytných souborů řešte v rámci jejich vlastních pozemků. Parkování pro 
návštěvníky řešte v prostoru místních komunikací včetně potřebného počtu speciálních stání. Kapacita parkovacích a odstavných míst bude 
odpovídat minimálně platným normám a vyhodnocené kapacitní možnosti lokality.  
Technická infrastruktura  
Koncepce technické infrastruktury bude respektovat platný územní plán a její napojení na stávající řady bude dále podrobně řešeno. V 
návaznosti na tuto koncepci bude dále provedeno:  
• upřesnění tras vodovodů, elektrorozvodů primární sítě (22kV) a středotlakých plynovodů  
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• v závislosti na konkrétním využití pozemků bude bilancována a upřesněna potřeba vody, elektrické energie a plynu a budou navrženy 
potřebné kapacity zdrojů a dimenze rozvodů těchto médií  
• v rámci zastavitelných ploch budou všechny elektrorozvody včetně telekomunikací navrženy v kabelovém (podzemním) vedení  
• bude navržen a stabilizován počet a umístění trafostanic a jejich výkon  
• budou upřesněny nároky na ČOV (potřebná kapacita v počtu ekvivalentních obyvatel), budou navrženy dimenze splaškových kanalizací 
gravitačních i výtlačných, umístění čerpacích stanic splaškových vod, bude upřesněna a doplněna poloha těchto sítí  
• budou upřesněny a doplněny trasy dešťové kanalizace a jejich dimenze v závislosti na charakteru zástavby a možnostech vsakování, 
přičemž vsakování a možnost opětovného využití zadržených dešťových vod např. pro zalévání bude preferována  
• budou řešeno odvedení povrchových dešťových vod a stanoveny parametry případných retenčních nádrží a suchých poldrů a bude 
upřesněn způsob odvedení dešťových vod do přírodních recipientů  
Nové řady pro veřejnou potřebu budou uloženy pod veřejnými plochami, vodovod mimo komunikaci v zeleném pruhu nebo pod 
rozebíratelným povrchem. 
Občanské vybavení  
Charakter využití území je dán převažujícími plochami pro nízkopodlažní formy bydlení. V tomto území jsou podle územního plánu i podle 
obecně platných pravidel přípustné obchody, služby a ostatní podnikatelské aktivity s nerušícím vlivem na základní obytnou funkci území. Z 
hlediska koncepce města není závazně vyžadováno v řešeném území umístit zařízení občanského vybavení sloužícího pro veřejnost. 
Veřejná prostranství  
Plochy veřejných prostranství a sídelní zeleně budou navrženy a dimenzovány podle požadavků vyhlášky 501/2006 Sb., §7 a §22.  
F. Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření  
Nejsou vzneseny. 
G. Požadavky na asanace  
Požadavky na sanace v řešeném území nejsou vzneseny.  
H. Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních 
předpisů  
Nejsou vzneseny. 
I. Výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí 
Regulační plán nebude nahrazovat žádná územní rozhodnutí.  
J. Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu 
V rámci území řešeného regulačním plánem nebudou umísťovány ani nebudou přípustné záměry vyžadující posouzení vlivů na životní 
prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 
K. Požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci  
Regulační plán nestanovuje požadavky na uzavření plánovací smlouvy a dohody o parcelaci.  
L. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s 
ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu 
vyhotovení  
Obsah textové a grafické části regulačního plánu zpracujte dle přílohy č. 11 k vyhlášce 500/2006 Sb.  
Regulační plán bude zpracován v měřítku pro hlavní výkres 1 : 1 000. 
Obsah regulačního plánu: 
- textová část bude zpracována dle přílohy č.11, část I. vyhlášky 500/2006Sb.  
- grafická část bude zpracována dle přílohy č.11, část I. vyhlášky 500/2006Sb.  
Obsah odůvodnění regulačního plánu: 
- textová část bude zpracována dle přílohy č.11, část II. vyhlášky 500/2006Sb.  
- grafická část bude zpracována dle přílohy č.11, část II. vyhlášky 500/2006Sb.  
Měřítko výkresů zpravidla bude 1 : 1000, eventuálně 1 : 500, výkres širších vztahů 1 : 5000. Výkresy vzhledem k povaze lokality musí 
obsahovat výškopis v přesnosti odpovídající zpracovávanému měřítku. 
Počet vyhotovení RP bude pro projednání odevzdán ve 2 vyhotoveních tištěných + 1.elektronickou formou ( JPG, PDF, Word).  
Dle výsledků projednání bude vyhotoven čistopis RP, který bude odevzdán ve 3 vyhotoveních. 
Dokumentace návrhu RP i čistopisu bude vypracována digitálně, data budou předána pořizovateli i objednateli na nosiči CD. Pro projednání 
bude pořizovateli předána dokumentace ve formě PDF o takové velikosti, aby bylo možno ji vyvěsit způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
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Předání výkresů regulačního plánu v souřadné soustavě S-JTSK ve formátu DGN (Microstation),nebo DXF, DWG (AutoCad) a nebo SHP 
(ESRI) a zároveň v souřadnicově umístěných rastrech ve formátu TIF a nebo JPG bez katastrální mapy pro přímé vložení do geografického 
informačního systému úřadu a  zároveň ve formátu PDF s katastrální mapou pro vystavení na webových stránkách města. 
 

M. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY 
VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT 
ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN 
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 

Územní plán požaduje vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaným architektem u rekonstrukcí či 
dostaveb staveb v rámci řešeného území, které podléhají režimu státní památkové péče, tudíž jsou evidovány jako nemovité kulturní 
památky a nebo těch které leží v ploše historického jádra obce, vymezeného v Hlavním výkrese č. 2. Tento požadavek platí i pro 
novostavby, které s takovými objekty souvisí provozně nebo se jich dotýkají svojí navrženou hmotou. 
Požadavek se nevztahuje na liniové stavby technické infrastruktury. 
Vymezení historického jádra obce je zobrazeno na výkrese 2. Hlavní výkres, 1 : 5000. 
Označení nemovitých kulturních památek je zobrazeno na výkrese O. 2. Koordinační výkres, 1 : 5000. 
 

N. ÚDAJE O POČTU LISTŮ TEXTOVÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU 
A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

Textová část 
Počet stran: 25 
 
Grafická část 
Číslo výkresu Název výkresu Měřítko výkresu 
1. Základní členění území 1 : 5 000 

2. Hlavní výkres 1 : 5 000 
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