
 

(Územní plán Židlochovice) 

 
1 

ÚÚ  ZZ  EE  MM  NN  ÍÍ      PP  LL  ÁÁ  NN  

ŽŽIIDDLLOOCCHHOOVVIICCEE  
TT  EE  XX  TT  OO  VV  ÁÁ      ČČ  ÁÁ  SS  TT  

VV  ČČ  EE  TT  NN  ĚĚ      OO  DD  ŮŮ  VV  OO  DD  NN  ĚĚ  NN  ÍÍ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IOP - CZ.1.06/5.3.00/08.07252 
Projektant: Ing. arch. Jiří Hála, upraveno 04/2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZZ    ÁÁ    ZZ    NN    AA    MM        OO        ÚÚ    ČČ    II    NN    NN    OO    SS    TT    II  
Vydal správní orgán: 
 

ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTVVOO  MMĚĚSSTTAA  

ŽŽ  II  DD  LL  OO  CC  HH  OO  VV  II  CC  EE  
 
 
 

 
Datum nabytí účinnosti : ............................. 

Pořizovatel :                                              Úřední razítko: 
 

MMĚĚSSTTSSKKÝÝ  ÚÚŘŘAADD  ŽŽIIDDLLOOCCHHOOVVIICCEE  

Odbor územního plánování 
a stavební úřad 
 

 
 
 

 
 
 
Ing. KAREL SUCHÁNEK 
vedoucí OÚPSÚ MěÚ Židlochovice          Podpis :   ............................ 



 

(Územní plán Židlochovice) 

 
2 

Opatření obecné povahy číslo jednací : ..........…………… 
v Židlochovicích dne : .....……………….. 
 

Město Židlochovice 
 
Zastupitelstvo města Židlochovice jako příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písmena c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, 
v souladu s § 171 až §174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“) a dle § 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 
 

vydává  
 

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

I. Textová část územního plánu  
 
I.1 Vymezení zastavěného území 
Jsou vymezena tato zastavěná území k 31.3.2016: 
- hlavní zastavěné území v západní části řešeného území podél obou břehů Svratky, 
- zastavěné území s čističkou odpadních vod na jihu u Svratky, 
- zastavěné území s provozovnou na jižním konci ul. Komenského, 
- zastavěné území s bažantnicí u silnice na Nosislav, 
- několik zastavěných území v jižní zahrádkářské kolonii Pastviska, 
- zastavěné území v zahrádkářské kolonii Na hrázi, 
- zastavěná území se samostatnými stavbami (vesměs zahradních domků či chatek) v po 

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

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

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

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

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

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

- Regionální územní systém ekologické stability (ÚSES) vymezený podél řeky Svratky a podél 
západní hranice řešeného území bude doplněn vymezenými prvky lokálního systému 
ekologické stability. 
 

I.2.2 Hlavní cíle rozvoje města 
- Umožnit přiměřený rozvoj zástavby města zejména pro bydlení a pro výrobu při maximálním 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
I.3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 

systému sídelní zeleně 
 
 
I.3.1 Urbanistická koncepce 
 
a) Koncepce urbanistického řešení 
Urbanistická koncepce je založena na rozvoji města uvnitř hlavního zastavěného území a na 
změně využití ploch, které přiléhají z vnější strany k hlavnímu zastavěnému území. Cca polovina 
zastavitelných ploch vč. všech ploch přestavby je vymezena v hlavním zastavěném území podél 
stávajících komunikací. Plošný rozvoj zástavby Židlochovic je vymezen též v několika menších 
lokalitách po vnějším obvodu hlavního zastavěného území na severním a zejména na jižním 
okraji města podél silnice a řeky. S ohledem na morfologii a terén území je tento rozvoj vymezen 
v nivě na obou březích Svratky a podél silnice na Nosislav v levobřežní části města. Stávající 
plochy se zástavbou jsou doplněny návrhem zastavitelných ploch označených Z1-13, Z18, Z20-
21, Z23-30, Z32-38, Z40-43, Z46-52. Dále návrhem ploch přestavby označených P1-2, P4-5, P7-
13. Z ploch přestavby je největší plocha pro dopravní terminál v zastavěném území na pravém 
břehu Svratky. Menší plochy přestavby jsou vymezeny pro zkapacitnění (uvolnění) místních 
komunikací a pro řešení dopravy v klidu (např. parkování). Zastavitelné plochy i plochy přestavby 
jsou vymezeny v přímé návaznosti na plochy stabilizované se stejnou funkcí. Na severním okraji 
města jsou v nivě podél toku Litavy vymezeny 2 plochy pro územní rezervy označené R1-2. 
 
Změny v plochách vyplývající z urbanistického řešení 
Na pravém břehu Svratky v severním okraji této části města jsou vymezeny 3 zastavitelné plochy 
bydlení - rodinné domy, 2 zastavitelné plochy smíšené obytné. Uprostřed pravobřežního území 
města je vymezena 1 zastavitelná plocha občanského vybavení - veřejné a 1 větší plocha 
přestavby dopravní infrastruktury - dopravní terminál a 1 plocha přestavby veřejné prostranství - 
veřejná zeleň podél zdi zámku. Na jižním pravobřežním okraji města jsou vymezeny 3 
zastavitelné plochy výroby a skladování, 1 zastavitelná plocha smíšená výrobní a 2 zastavitelné 
plochy veřejných prostranství - komunikace. 
Na levém břehu Svratky a Litavy v severním okraji města jsou vymezeny 2 zastavitelné plochy - 
rodinné domy 1 zastavitelná plocha bydlení - venkovské domy a 1 plocha přestavby bydlení - 
bytové domy. Uprostřed levobřežního zastavěného území města je vymezeno 7 zastavitelných 
ploch bydlení - rodinné domy, 1 zastavitelná plochy bydlení pro venkovské domy a 2 plochy 



 

(Územní plán Židlochovice) 

 
4 

přestavby smíšené obytné pro kombinované využití. Na jižním levobřežním okraji města je 
vymezeno 5 zastavitelných ploch určených pro různé druhy výroby podél silnice na Nosislav a 1 
zastavitelná plocha dopravní infrastruktury - místní komunikace. Podél ulice Komenského je 
vymezeno 5 ploch přestavby veřejných prostranství - komunikace pro rozšíření (uvolnění) 
dopravního prostoru komunikace. 
Nejsou vymezeny změny v silniční dopravě. Pro umožnění rozvoje bydlení, výroby a dalších 
funkcí v řešeném území jsou vymezeny 2 zastavitelné plochy dopravní infrastruktury místní na 
severním a jižním okraji města. V návaznosti na stávající uliční systém jsou v obou částech 
města (rozděleného řekou) vymezeny zastavitelné plochy a plochy přestavby veřejných 
prostranství - komunikace. 
Změny v plochách vyplývající z řešení krajiny 
Jsou vymezeny plochy zeleně krajinné určené k založení a doplnění prvků územního systému 
ekologické stability (ÚSES) zejména v nezalesněných částech území, to ve východní části v 
přírodním parku Výhon - v tratích Kyndlířky, Malý výhon, Vinohrádky, Štěrbůvky, Žleby, Zadní 
Hačky, Podsedky, Šibeniční Podsedky, Strže, Prostřední sady, Dolní sady, dále podél Svratky a 
Litavy v tratích Cézavy a Líchy. Jsou vymezeny 4 plochy pro protierozní opatření v severní části 
řešeného území v přírodním parku Výhon a 2 zastavitelné plochy v severní části města pro 
doplnění protipovodňové ochrany zástavby podél toku Litavy a silnice na Blučinu. 
 
b) Koncepce vzájemných vztahů mezi sídly v řešeném území 
- Hlavní zastavěné území města je vymezeno rovnoměrně na obou březích Svratky, kde 

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

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

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

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

domy“ a stávající plochy „bydlení - venkovské domy“ v hlavním zastavěném území. 
- Jsou vymezeny zastavitelné plochy „bydlení - rodinné domy“ označené Z1-6, Z8-12 v 

lokalitách na nábřeží, za nábřežím, Líchy, ulice Brněnská, na ulici Palackého, na ulici 
Nerudova a ulici Nad farou. 

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

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

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

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

a za Karlovou pekárnou. 
 
- Je vymezena plocha přestavby „smíšené obytné“ označené P4 na nároží náměstí Míru - 

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

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

„občanského vybavení - církevní“, stávající plochy „občanského vybavení - zdravotnictví“, 
stávající plochy „občanského vybavení - hasičské“, stávající plochy „občanského vybavení - 
sportovní“ v hlavním zastavěném území a 1 plocha občanského vybavení - sportovní jižněji 
mimo zastavěné území. 

- Je vymezena zastavitelná plocha „občanského vybavení - veřejné“ ozn. Z52 před školou na 
ulici Tyršova. 

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

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

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

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

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

- Je vymezena plocha územní rezervy „smíšená výrobní“ označená R1 v lokalitě Na hrázi. 
- Je vymezena plocha územní rezervy „výroby a skladování - průmysl a řemesla“ označená R2 

v lokalitě Cézavy. 
Plochy technické infrastruktury 
- Jsou vymezeny stávající plochy „technické infrastruktury - inženýrské sítě“ a stávající plochy 

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

Plochy dopravní infrastruktury 
- Jsou vymezeny stávající plochy „dopravní infrastruktury - drážní“, stávající plochy „dopravní 

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

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

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

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

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

- Jsou vymezeny zastavitelné plochy „veřejných prostranství - komunikace“ označené Z33-38, 
Z40-43, Z49 v lokalitách na Líchy, za sídlištěm, prodloužení ulice Palackého, Nad farou, 
prodloužení ulice Nerudova, před sídlištěm, prodloužení ulice Zámecká, mezi nábřežím a 
ulicí Komenského, propojení konce ulice Malinovského a za ulicí Masarykova. 

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

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

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

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

- Jsou vymezeny požadované změny na plochy „veřejných prostranství - veřejná zeleň“ 
označené (Pz3-5) v lokalitách na konci ulice Komenského, Líchy a na nábřeží. 
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Plochy zeleně 
- Je vymezena stávající plocha „zeleně - zámecký park“ v západní části hlavního zastavěného 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
I.3.2 Vymezení zastavitelných ploch 
 
Jsou vymezeny následující zastavitelné plochy označené v grafické části Z1-13, Z18, Z20-21, 
Z23-30, Z32-38, Z40-43, Z46-52, které jsou pro požadovanou změnu způsobu využití označené v 
grafické i textové části zkratkami druhů ploch v závorkách (podle čl. I.6.2): 
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označení navržená změna způsobu využití na: zkratka navrženého zp. využití 
Z1-6, Z8-12 plochy bydlení - rodinné domy (Br) 
Z4 plochy bydlení - bytové domy (Bd) 
Z13, Z50-51 plochy bydlení - venkovské domy (Bv) 
Z7, Z18 plochy smíšené obytné (So) 
Z52 plochy občanského vybavení - veřejné (Ov) 
Z20, Z27 plochy smíšené výrobní (Sv) 
Z23-26, Z28-30 plochy výroby a skladování - průmysl a řemesla (Vp) 
Z32, Z48 plochy dopravní infrastruktury - místní (Dm) 
Z33-38, Z40-43, Z49 plochy veřejných prostranství - komunikace (Pk) 
Z21 plochy veřejných prostranství - hřbitovy (Ph) 
Z46-47 plochy vodní a vodohospodářská - protipovodňová ochrana (Wo) 
 

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

 

označení
plochy 

zkratka změny 
způsobu 
využití na 

 
druh a název plochy, lokalita 

 

podmínky pro 
rozhodování 

koncepční 
podmínky pro 

změny v území 

plochy bydlení - rodinné domy: 

Z1 (Br) na nábřeží (severní část) RP a), j) 

Z2 (Br) za nábřežím (severní část) RP a), j) 

Z3 (Br) na nábřeží (jižní část) RP a), j) 

Z5 (Br) v lokalitě Líchy US b), e) 

Z6 (Br) na ulici Brněnská -- -- 

Z8 (Br) na konci ulice Palackého -- b), g), q) 

Z9 (Br) na ulici Nerudova RP -- 

Z10 (Br) za ulicí Nerudova US f) 

Z11 (Br) na konci ulice Nad farou -- g), q) 

Z12 (Br) na ulici Nad farou -- c), f), q) 

plochy bydlení - rodinné a bytové domy: 

Z4 (Br+Bd) za nábřežím (jižní část) RP a), j) 

plochy bydlení - venkovské domy: 

Z13 (Bv) naproti hřbitova -- i), j) 

Z50 (Bv) za ulicí Masarykova -- d), j), q) 

Z51 (Bv) za ulicí Havlíčkova US j) 

plochy smíšené obytné: 

Z7 (So) na ulici Kpt. Rubena RP h) 

Z18 (So) za Karlovou pekárnou -- -- 

plochy občanského vybavení - veřejné: 

Z52 (Ov) u školy na ulici Tyršova -- j), l) 

plochy smíšené výrobní: 

Z20 (Sv) na konci ulice Nádražní -- -- 

Z27 (Sv) za zahradnictvím -- -- 

plochy výroby a skladování - průmysl a řemesla: 

Z23 (Vp) u dráhy -- -- 

Z24 (Vp) za stavebninami -- -- 

Z25 (Vp) na ulici Topolová -- -- 

Z26 (Vp) před zahradnictvím -- -- 

Z28 (Vp) za drůbežárnou US k) 

Z29 (Vp) za bažantnicí US k) 

Z30 (Vp) k Nosislavi -- k) 

plochy dopravní infrastruktury - místní: 

Z32 (Dm) ze silnice na Nosislav -- -- 

Z48 (Dm) pro cyklostezku v lokalitě 
Cézavy 

-- ch) 

plochy veřejných prostranství - hřbitovy: 
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Z21 (Ph) nad hřbitovem -- -- 

plochy veřejných prostranství - komunikace: 

Z33 (Pk) z ulice Brněnská na Líchy -- -- 

Z34 (Pk) za sídlištěm -- -- 

Z35 (Pk) prodloužení ulice Palackého -- -- 

Z36 (Pk) prodloužení ulice Nad farou -- -- 

Z37 (Pk) prodloužení ulice Nerudova US -- 

Z38 (Pk) u prodejny před sídlištěm -- -- 

Z40 (Pk) na konci ulice Zámecká -- l) 

Z41 (Pk) u hřiště -- -- 

Z42 (Pk) mezi nábřežím a ul. Komenského RP -- 

Z43 (Pk) propojení konce ulice 
Malinovského 

-- -- 

Z49 (Pk) za ulicí Masarykova -- -- 

plochy vodní a vodohospodářské  - protipovodňová ochrana: 

Z46 (Wo) u Litavy -- -- 

Z47 (Wo) u silnice II/416 na Blučinu -- -- 
 

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

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

regulačního plánu. 
Zastavitelným plochám se nestanovuje etapizace. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Změna území v ploše Z13 je podmíněna prokázáním, že celková hluková zátěž z okolních 
ploch (zejména plochy výroby a skladování a ploch dopravy) nepřekročí přípustné hodnoty 
hygienických limitů pro chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb 
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stanovených legislativou na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
j) Změna území v plochách Z1-4, Z13, Z50-Z52 je podmíněna prokázáním, že hluková zátěž z 

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

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

l) Změna území v plochách Z40, Z52 je podmíněna prokázáním splnění požadavků 
vyplývajících z rozhodnutí o ochranném pásmu kulturních památek. 

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

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

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

 

označení 
plochy 

zkratka změny 
způsobu využití 

na 

 
druh a název plochy, lokalita: 

 

podmínky pro 
rozhodování 

koncepční 
podmínky pro 

změny v území 

plochy bydlení - bytové domy: 

P1 (Bd) na ulici Masarykova US, DOP -- 

plochy smíšené obytné: 

P4 (So) na nároží náměstí Míru 
a ulice Komenského 

-- -- 

plochy smíšené obytné, hasičské a veřejných prostranství: 

P5 (So+Oh+Pk) Žerotínovo nábřeží - Strejcův 
sbor 

RP -- 

plochy dopravní infrastruktury - dopravní terminál: 

P2 (Dt) na ulici Nádražní -- m), n), o) 

plochy veřejných prostranství - komunikace: 

P7 (Pk) na Komenského (před 
mostkem) 

US -- 

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

P9 (Pk) na Komenského (před 
Havlíčkovou) 

US -- 

P10 (Pk) na Komenského (za 
Havlíčkovou) 

US -- 

P11 (Pk) na ulici Palackého US -- 

P12 (Pk) na nároží Komenského - 
Havlíčkova 

US -- 

plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň: 

P13 (Pz) na ulici zámecká US o) 
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Plochám přestavby jsou stanoveny tyto podmínky pro rozhodování: 
US V plochách P1, P7-13 je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 

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

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

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

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

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

Další podmínky jsou stanoveny jednotlivý druhům ploch v článku I.6.2-3. 
 
I.3.4 Vymezení systému sídelní zeleně 
 
Pro stabilizaci systému sídelní zeleně je vymezeno 5 druhů ploch s následujícími způsoby využití, 
které jsou přítomny v hlavním zastavěném území a jsou v grafické i textové části označeny 
zkratkami (podle čl. I.6.2): 
Pz, (Pz) plochy „veřejných prostranství - veřejná zeleň“, 
Ph, (Ph) plochy „veřejných prostranství - hřbitovy“, 
Np plochy „zeleně - zámecký park“, 
Zk, (Zk) plochy zeleně krajinné, 
Zs plochy „zeleně sídelních zahrad“. 
Stabilizované plochy „veřejných prostranství - veřejná zeleň“ Pz jsou vymezeny na prostranstvích 
takto užívaných zejména v zastavěném území. To podél komunikací, před školou na ul. Tyršova, 
okolo kostela na Coufalíkovém náměstí a mezi bytovými domy v sídlišti Družba. Plochy s 
požadovanou změnou na veřejná prostranství - veřejnou zeleň ozn. Pz3-5 jsou vymezeny v 
návaznosti na zastavitelné plochy bydlení Z1, Z3, Z5. Na jižním okraji ul. Komenského je 
vymezena stabilizovaná plocha „veřejných prostranství - hřbitovy“ Ph. Stabilizovaná plocha 
„zeleně - zámecký park“ je vymezena v areálu Židlochovického zámeckého parku na západním 
okraji hlavního zastavěného území. 
Je vymezena zastavitelná plocha ozn. Z21 (Ph) „veřejného prostranství - hřbitovy“ pro rozšíření 
hřbitova. Je vymezena plocha přestavby „veřejného prostranství - veřejná zeleň“ ozn. P13 (Pz) na 
ulici Zámecká. V souběhu s řekou Svratkou jsou vymezeny stabilizované plochy „zeleně krajinné“ 
Zk, které umožní existenci regionálního biokoridoru územního systému ekologické stability 
(ÚSES) i jeho průchod hlavním zastavěným územím. Pro doplnění ÚSES je za hřištěm vymezena 
změna na plochu zeleně krajinné ozn. (Zk34). 
Stabilizované plochy „zeleně sídelních zahrad“ jsou vymezeny na takto užívaných (vesměs 
soukromých) pozemcích v hlavním zastavěném území. To zejména ve vnitroblocích rodinných 
domů severně od zámku, pak západně podél železnice a nejvíce za obytnou zástavbou podél 
východního okraje hlavního zastavěného území směrem do přírodního parku Výhon. Nejsou 
vymezeny plochy změn na zeleň sídelních zahrad či změny zeleně zámeckého parku. 
Koncepce systému sídelní zeleně spočívá v nezastavování ploch zeleně v hlavním zastavěném 
území, v nezmenšování jejího podílu v hustěji zastavěných částech města a v zachování zahrad 
zejména směrem do svahů Výhonu. 
 
I.4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 
 
I.4.1 Koncepce dopravní infrastruktury 
 
Pro jednotlivé druhy dopravní infrastruktury jsou vymezeny plochy s následujícími způsoby 
využití, které jsou v grafické i textové části označeny zkratkami (podle čl. I.6.2) jako plochy 
stávající bez závorky a jako plochy s požadovanou změnou způsobu využití v závorce (návrh): 
Dz plochy dopravní infrastruktury - drážní, 
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Ds plochy dopravní infrastruktury - silniční, 
Dg plochy dopravní infrastruktury - garáže, 
(Dt) plochy dopravní infrastruktury - dopravní terminál 
Dm, (Dm) plochy dopravní infrastruktury - místní, 
Pk, (Pk) plochy veřejných prostranství - komunikace. 
Pro umístění nové dopravní infrastruktury jsou vymezeny též plochy a koridory veřejně 
prospěšných staveb v čl. I.7.1, znázorněné na výkrese č. 3. Dopravní infrastruktura je dále 
přípustná jako související i v jiných plochách s rozdílným způsobem využití podle čl. I.6.2. 
Podmínky pro umísťování: 
- Pro dopravní infrastrukturu umísťovanou v zastavitelných plochách a v plochách přestavby 

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

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

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

území (ul. Tyršova). 
Nejsou vymezeny změny na silniční síti, která je stabilizovaná. Nejsou vymezeny zastavitelné 
plochy dopravní infrastruktury - silniční. 
 
Pro kombinovanou silniční a drážní dopravu je vymezena plocha přestavby: 
P2 plocha dopravní infrastruktury - dopravní terminál (Dt) na ulici Nádražní. 
Dopravní terminál umožní propojení dopravy silniční s dopravou drážní. Dále umožní bezpečné 
propojení silnice II/416 a III/41619, zařízení hromadné dopravy osob - autobusové nádraží 
Židlochovice včetně jeho zázemí a možnost bezpečného přestupu na drážní dopravu. V ploše 
přestavby P2 bude provedena úprava trasy silnice II/416, úprava křížení se silnicí III/41619. 
Dopravní terminál umožní odbočení ze silnic do místních komunikací. 
Podmínky pro umísťování: 
- V plochách obsahujících silnice II/425, II/416 a III/41619 nebude znemožněno vedení silnice 

v plynulé trase, a to v průjezdním úseku silnice v šířce odpovídající funkční skupině a 
zatížení silnice a mimo průjezdní úsek v souladu s Návrhovou kategorizací krajských silnic 
JMK. 

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

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

- Pro umísťování chráněných prostor v plochách podél silnic je stanovena společná podmínka 
F v článku I.6.2. 
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c) Koncepce místní dopravy 
Pro stabilizaci systému místní dopravy zejména mimo zastavěné území jsou vymezeny stávající 
plochy „dopravní infrastruktury - místní“ označené zkratkou Dm. Pro stabilizaci systému místní 
dopravy v zastavěném území jsou vymezeny stávající plochy „veřejných prostranství - 
komunikace“ označené zkratkou Pk. 
Pro zabezpečení a zlepšení dopravní obsluhy území (zejména pro zastavitelné plochy bydlení) 
jsou s požadovanou změnou využití vymezeny následující zastavitelné plochy pro umístění či 
prodloužení místních komunikací: 
Z32 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) ze silnice na Nosislav, 
Z33 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) z ulice Brněnská na Líchy, 
Z34 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) za sídlištěm, 
Z35 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) prodloužení ulice Palackého, 
Z36 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) prodloužení ulice Nad farou, 
Z37 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) prodloužení ulice Nerudova, 
Z40 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) na konci ulice Zámecká, 
Z42 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) mezi nábřežím a ulicí Komenského, 
Z43 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) propojení konce ulice Malinovského, 
Z49 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) za ulicí Masarykova. 
Pro zlepšení dopravní obsluhy a zlepšení parametrů místní dopravy jsou v zastavěném území 
vymezeny plochy přestavby s požadovanou změnou využití: 
P2 plocha dopravní infrastruktury - dopravní terminál (Dt) na ulici Nádražní, 
P5 plocha smíšená obytná, hasičská a veřejného prostranství (So+Oh+Pk) Žerotínovo 

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

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

- Pro změnu využití výše uvedených ploch jsou stanoveny podmínky v čl. I.3.2 a I.3.3. 
 
d) Koncepce účelové dopravy 
Pro stabilizaci systému účelové dopravy mimo zastavěné území jsou vymezeny stabilizované 
plochy „dopravní infrastruktury - místní“ označené Dm, které zabezpečují přístup k pozemkům v 
řešeném území. Nejsou vymezeny změny na stávající síti účelových komunikací. Účelové 
komunikace jsou přípustné též v plochách zemědělských či v plochách zeleně, popř. v jiných 
plochách podle čl. I.6.2. 
 
e) Koncepce dopravy v klidu 
Pro garáže jsou v zastavěném území vymezeny stabilizované plochy „dopravní infrastruktury - 
garáže“ označené Dg. Pro parkovací a odstavná stání (parkoviště automobilů) jsou v zastavěném 
území vymezeny stabilizované plochy „veřejných prostranství - komunikace“ označené Pk. Pro 
parkoviště automobilů jsou s požadovanou změnou využití vymezeny následující zastavitelné 
plochy: 
Z34 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) za sídlištěm, 
Z38 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) u prodejny před sídlištěm, 
Z40 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) na konci ulice Zámecká, 
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Z41 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) u hřiště. 
Součástí plochy přestavby P2 pro dopravní terminál (Dt) na ulici Nádražní budou i související 
parkovací stání pro potřebu autobusového a železničního nádraží. Související garáže a 
parkoviště aut jsou přípustné i v jiných plochách podle článku I.6.2. 
Podmínky pro umísťování: 
- Garáže a parkoviště aut budou v plochách, kde jsou přípustné, umísťovány o velikosti a 

technických parametrech podle platných norem. 
- Pro změnu využití uvedených zastavitelných ploch jsou stanoveny podmínky v čl. I.3.2. 
 
f) Koncepce veřejné dopravy osob 
V plochách „dopravní infrastruktury - silniční“, „dopravní infrastruktury - dopravní terminál“ a v 
plochách „veřejných prostranství - komunikace“ jsou přípustné zastávky autobusové dopravy. 
Pro obnovení veřejné dopravy osob na regionální železniční trati Židlochovice - Hrušovany u Brna 
je vymezena plocha přestavby: 
P2 plocha dopravní infrastruktury - dopravní terminál (Dt) na ulici Nádražní. 
Podmínky pro umísťování: 
- Pro změnu využití plochy P2 jsou stanoveny podmínky v čl. I.3.3. 
 
g) Koncepce pěší dopravy 
Pěší komunikace jsou přípustným využitím vymezených stávajících ploch, dále zastavitelných 
ploch a ploch přestavby zejména „veřejných prostranství - komunikace“ označených Pk. 
V rámci koncepce pěší dopravy jsou v grafické části vymezeny koridory pro pěší podél Žerotínova 
nábřeží, mezi Žerotínovým nábřežím a ulicí Komenského, z ulice Komenského směrem k 
zastavitelné ploše Z12 a směrem ke Svratce od ulice Topolová. 
Komunikace pro pěší a chodníky jsou přípustným využitím skoro všech druhů ploch jako 
související dopravní infrastruktura podle článku I.6.2. 
 
h) Koncepce cyklistické dopravy 
Trasy cyklistické dopravy (cyklotrasy) jsou přípustným využitím zejména ploch „dopravní 
infrastruktury - silniční“, ploch „dopravní infrastruktury - místní“ a ploch „veřejných prostranství - 
komunikace“. V koncepci řešení jsou respektovány tyto stávající cyklotrasy: 
- od Blučiny podél Litavy, přes Masarykovou, nám. Míru a podél pravého břehu Svratky 

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

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

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

platí podmínky stanovené těmto plochám v čl. I.3.2 a I.3.3. 
 
a) Koncepce zásobování elektrickou energií 
Stabilizované trasy vedení elektrické energie jsou součástí různých druhů ploch, kterými 
procházejí. Pro požadované záměry v trasách elektrického vedení 110 kV a 22 kV jsou vymezeny 
následející změny a koridory: 
- Přeložení elektrického 110 kV a 22 kV mimo zastavitelnou plochu Z5 v lokalitě Líchy. Pro 

možné nové vedení 110 kV a 22 kV je vymezen koridor na severozápadním okraji města 
vnějším obchvatem a dále přes území sousedních Vojkovic. 

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

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

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

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

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

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

oddílným způsobem s odvedením splaškových vod do čistírny odpadních vod a s odvedením 
dešťových vod do vodotečí s podílem vsakování povrchových vod do terénu v místě jejich 
vzniku. 

 
f) Koncepce odvodnění území 
Pro odvodnění či naopak pro zadržení vod v území jsou vymezeny stávající „plochy vodní a 
vodohospodářské“ v grafické a textové části označené zkratkou W. Systém odvodnění území 
pomocí dešťových příkopů a dešťové kanalizace do vodních toků Svratky a Litavy zůstává 
zachován a bude v území respektován. Mimo plochy vodní a vodohospodářské jsou za účelem 
odvodnění vymezeny stabilizované hlavní odtokové trasy a svodnice. Stávající odvedení 
povrchových vod okolo zastavěného území zejména ze svahů přírodního parku Výhon je (a bude) 
řešeno systémem otevřených příkopů. Podobně (otevřenými příkopy) je řešeno i odvodnění z 
event. přívalových vod okolo zdí po obvodu zámeckého parku. 
K ochraně hlavního zastavěného území před přívalovými vodami z východní strany jsou 
vymezeny nové odtokové trasy a svodnice (jejich návrhy) k doplnění systému odvodnění ze 
svahů Výhonu nad zastavěným územím a nad vymezenými zastavitelnými plochami. Pro 
zachycení dešťových vod jsou zde vymezeny 4 malé navržené plochy vodní a vodohospodářské 
označené (W1-4) podél komunikace z ulice Palackého do svahů Výhonu. Do těchto záchytných 
zdrží budou zaústěny odvodňovací příkopy. 
 
g) Koncepce nakládání s odpady 
Pro nakládání s odpady je vymezena stávající plocha „technické infrastruktury - specifická“ 
označená Ts v lokalitě za hřištěm s provozovaným sběrným odpadovým dvorem. 
Mimo tuto plochu lze umísťovat jen související odpadové hospodářství v plochách výroby a 
skladování ozn. Vp, Vz. Systém nakládání s odpady zůstává zachován a řídí se platnými 
předpisy. Není vymezena plocha pro provozování trvalé skládky odpadů či pro likvidaci odpadů 
na jiných částech území města, to zejména v nezastavěném území. 
 
 
 
 
I.4.3 Koncepce občanského vybavení 
 
Pro jednotlivé druhy občanského vybavení jsou vymezeny plochy s následujícími způsoby využití, 
které jsou v grafické i textové části označeny zkratkami (podle čl. I.6.2): 
Ov, (Ov) plochy občanského vybavení - veřejné, 
Oc plochy občanského vybavení - církevní, 
Oz plochy občanského vybavení - zdravotnictví, 
Oh, (Oh) plochy občanského vybavení - hasičské, 
Os plochy občanského vybavení - sportovní. 
Pro rozvoj „občanského vybavení - veřejné“ je vymezena zastavitelná plocha: 
Z52 plocha občanského vybavení - veřejné (Ov) u školy na ulici Tyršova. 
Pro rozvoj „občanského vybavení - hasičské“ je vymezena plocha přestavby: 
P5 plocha smíšená obytná, hasičská a veřejného prostranství (So+Oh+Pk) Žerotínovo 

nábřeží - Strejcův sbor. 
Z hlediska koncepce jeho rozmístění, je občanské vybavení vymezeno v centrální části města na 
obou březích Svratky. V pravobřežní části města zejména v blízkém okolí zámku, v levobřežní 
části města na náměstí Míru, na Coufalíkově náměstí a na ulici Masarykova. 
Občanské vybavení je přípustné či podmíněně přípustné i v jiných plochách s rozdílným 
způsobem využití podle čl. I.6.2. 
Podmínky pro umísťování: 
- Občanské vybavení nenaruší svým provozem či technickým zařízením užívání staveb v okolí 
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či staveb a zařízení ve vlastní ploše a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území. 
- Plochám Z52 a P5 jsou stanoveny podmínky v čl. I.3.2-3. 
 
I.4.4 Koncepce veřejných prostranství 
 
Pro veřejná prostranství jsou vymezeny 3 druhy ploch s následujícími způsoby využití, které jsou 
v grafické i textové části označeny zkratkami (podle čl. I.6.2): 
Pk, (Pk) plochy veřejných prostranství - komunikace, 
Pz, (Pz) plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň, 
Ph, (Ph) plochy veřejných prostranství - hřbitovy. 
Stabilizované plochy i plochy změn „veřejných prostranství - komunikace“ jsou vymezeny 
zejména v hlavním zastavěném území pro dopravu - pro silnice procházející zastavěným 
územím, pro místní komunikace, pro parkování aut, pro pěší komunikace a přístupy k objektům 
podle čl. I.6.2. Stabilizované plochy i plochy změn „veřejných prostranství - veřejná zeleň“ jsou 
vymezeny zejména v zastavěném území pro stabilizaci této funkce - tedy pro zachování podílu 
veřejné zeleně ve městě a pro její další plošný rozvoj zejména okolo komunikací, poblíž bytových 
domů a občanského vybavení. Stabilizované plochy i plocha změny „veřejná prostranství - 
hřbitov“ jsou vymezeny na jižním konci ulice Komenského pro veřejné pohřebiště a možnost jeho 
rozšíření. 
Pro rozvoj „veřejných prostranství - hřbitovy“ je vymezena zastavitelná plocha: 
Z21 plocha veřejného prostranství - hřbitovy (Ph) nad hřbitovem. 
 
Pro rozvoj „veřejných prostranství - komunikace“ jsou vymezeny zastavitelné plochy: 
Z33 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) z ulice Brněnská na Líchy, 
Z34 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) za sídlištěm, 
Z35 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) prodloužení ulice Palackého, 
Z36 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) prodloužení ulice Nad farou, 
Z37 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) prodloužení ulice Nerudova, 
Z38 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) u prodejny před sídlištěm, 
Z40 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) na konci ulice Zámecká, 
Z41 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) u hřiště, 
Z42 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) mezi nábřežím a ulicí Komenského, 
Z43 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) propojení konce ulice Malinovského, 
Z49 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) za ulicí Masarykova. 
 
Pro rozvoj „veřejných prostranství - komunikace“ jsou vymezeny plochy přestavby: 
P5 plocha smíšená obytná, hasičská a veřejného prostranství (So+Oh+Pk) Žerotínovo 

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

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

změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, 
protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných 
surovin a podobně 

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

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

Wo, (Wo) plochy vodní a vodohospodářské - protipovodňová ochrana, 
L plochy lesní, 
Ds plochy dopravní infrastruktury - silniční, 
Dm, (Dm) plochy dopravní infrastruktury - místní. 
V krajině jsou zejména vymezeny změny způsobu využití jiných ploch na „plochy zeleně krajinné“ 
a na plochy „vodní a vodohospodářské“, které jsou označeny zkratkami s indexy: 
(Zk1-41) plochy zeleně krajinné, 
(W1-4) plochy vodní a vodohospodářské. 
Požadované změny na plochy „zeleně krajinné“ ozn. (Zk1-Zk34) jsou vymezeny k založení či 
doplnění prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) a jsou specifikovány v 
následujícím čl. I.5.2. Další změny na plochy „zeleně krajinné“ ozn. (Zk35-Zk41) jsou vymezeny ke 
zvýšení ekologické hodnoty krajiny mimo vymezené prvky ÚSES za účelem protierozní ochrany 
území (např. jako větrolamy): 
(Zk35-37) 3 lineární plochy zeleně krajinné v lokalitě Šibeniční podsedky, 
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(Zk38-39) 2 lineární plochy zeleně krajinné v Lokalitě Výhon podél východní hranice katastru, 
(Zk40) plocha zeleně krajinné v lokalitě Líchy u severozápadní hranice katastru, 
(Zk41) lineární plocha zeleně krajinné podél Litavy okolo územní rezervy R2. 
Změny na plochy „vodní a vodohospodářské“ ozn. (W1-4) jsou vymezeny pro zvýšení retenčních 
schopností území na svazích přírodního parku: 
(W1-4) 4 plochy pro dešťové zdrže v lokalitách Nad náplavkou, Štěrbůvky, Prostřední 

podsedky a Strže (viz čl. I.5.4b). 
 
c) Stanovení podmínek pro změny využití ploch v krajině 
- V krajině nepřipustit způsoby využití, které by mohly mít negativní vliv na čistotu hlavních 

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

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

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

turistického využití krajiny i pro veřejnost a nezmenšovat její prostupnost. 
 
I.5.2 Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 
a) Koncepce řešení územního systému ekologické stability 

Řešení územního systému ekologické stability (ÚSES) zahrnuje v Židlochovicích vymezení prvků 
ÚSES, nebo jejich částí, na regionální i na lokální biogeografické úrovni, které budou po doplnění 
tvořit následující ucelený systém větví ÚSES procházejících řešeným územím: 
Větev regionálního biokoridoru Svratka: 
- regionální biokoridor RBK 088 na toku Svratky se 2 vloženými lokálními biocentry označenými 

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

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

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

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

území v lokalitě Hájek a Malý výhon, 
- regionální biokoridor RBK 075 vymezený severně od RBC 143 podél společné hranice s 

Blučinou se 2 vloženými lokálními biocentry označenými RBK 075/LBC 3, RBK 075/LBC 4 a 
se 3 dílčími úseky mezi biocentry označenými RBK 075-1, RBK 075-2, RBK 075-3 (přičemž v 
řešeném území jsou vymezeny jen části jeho prvků). 

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

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

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

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

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

 

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

označení prvku 

ÚSES: 

umístění 

a název lokality: 

funkční typ a 

biogeografická úroveň: 

cílová 

společenstva: 

RBK 088/LBC 1 Svratka 

- Na hrázi 

regionální biokoridor 

- lokální biocentrum vložené 

nivní a vodní 

RBK 088-1 Svratka - pod 

mostem a Nábřeží 

regionální biokoridor 

- dílčí úsek 

nivní a vodní 

RBK 088/LBC 2 Svratka 

- Obora 

regionální biokoridor 

- lokální biocentrum vložené 

nivní a vodní 

RBK 088-2 Svratka 

- kalová pole 

regionální biokoridor 

- dílčí úsek 

nivní a vodní 

RBC 144 Svratka 

- Pastviska 

regionální biocentrum nivní a vodní 

RBK 086-1 Výhon 

- Výšavy 

regionální biokoridor 

- dílčí úsek 

lesní a nelesní 

mezofilní 

RBC 143 Výhon regionální biocentrum lesní mezofilní 

RBK 075-1 Výhon 

- Zadní Hačky 

regionální biokoridor - 

dílčí úsek 

lesní a nelesní 

mezofilní 

RBK 075/LBC 3 Výhon 

- Nové hory 

regionální biokoridor 

- lokální biocentrum vložené 

lesní a nelesní 

mezofilní 

RBK 075-2 Výhon 

- Vrchní sady 

regionální biokoridor 

- dílčí úsek 

lesní a nelesní 

mezofilní 

RBK 075/LBC 4 Výhon 

- Prostřední sady 

regionální biokoridor - 

lokální biocentrum vložené 

lesní a nelesní 

mezofilní 

RBK 075-3 Výhon 

- Dolní sady 

regionální biokoridor 

- dílčí úsek 

lesní a nelesní 

mezofilní, nivní 

RBK 087-1 z Výhonu 

- Žleby 

regionální biokoridor 

- dílčí úsek 

lesní mezofilní 

LBK 1 Litava 

- Cézavy, Na hrázi 

lokální biokoridor nivní a vodní 

LBK 2 na Výhoně 

- Prostř. podsedky 

lokální biokoridor lesní a nelesní 

mezofilní 

LBC 5 na Výhoně 

- Cihelna 

lokální biocentrum lesní a nelesní 

mezofilní 

LBK 3 na Výhoně - 

Př. Hačky, Podhájí 

lokální biokoridor lesní a nelesní 

mezofilní 

LBK 4 na Výhoně 

- Vinohrádky 

lokální biokoridor lesní a nelesní 

mezofilní 

 

c) Stanovení cílových společentev územního systému ekologické stability 
Ve výše uvedené tabulce jsou pro vymezené prvky ÚSES stanovena následující cílová přírodní 
společenstva: 
Nivní společenstva - různé typy společenstev na podmáčených až vlhkých stanovištích údolní 
nivy řek Svratky a Litavy (včetně souvisejících lesních společenstev, extenzivně využívaných 
trvalých travních porostů a upravených ploch zeleně v zastavěném území). 
Vodní společenstva - společenstva tekoucích i stojatých vod. 
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Lesní mezofilní společenstva - lesní porosty, souvislé nelesní porosty dřevin, případně až 
společenstva lesostepního charakteru na stanovištích, která nejsou významněji ovlivněna 
podzemní vodou. 
Nelesní mezofilní společenstva - různé typy nelesních společenstev na stanovištích, která nejsou 
významněji ovlivněna podzemní vodou. 
 

d) Vymezení změn na plochy zeleně krajinné pro územní systém ekologické stability 
Pro založení a doplnění prvků ÚSES jsou vymezeny následující změny na plochy zeleně krajinné 
označené v grafické i textové části zkratkami (Zk1-34): 
(Zk1-3) 3 plochy pro založení RBK 075-3 v lokalitách Cézavy a Dolní sady, 
(Zk4) plocha pro doplnění RBK 075/LBC 4 v lokalitě Prostřední sady, 
(Zk5-6) 2 plochy pro založení RBK 075-2 v lokalitě Vrchní sady, 
(Zk7) plocha pro doplnění RBK 075/LBC 3 v lokalitě Nové hory, 
(Zk8-11) 4 plochy pro doplnění RBK 075-1 v lokalitách Šibeniční podsedky a Zadní Hačky, 
(Zk12) plocha pro doplnění RBC 143 Výhon v lokalitách Žleby, Malý výhon a Hájek, 
(Zk13) plocha pro doplnění RBK 078-1 v lokalitě Žleby, 
(Zk14-16) 3 plochy pro založení RBK 086-1 v lokalitě Výšavy, 
(Zk17-21) 5 ploch pro založení a doplnění LBK 2 v lokalitách Prostřední podsedky a Štěrbůvky, 
(Zk22) plocha pro doplnění LBC 5 v lokalitě Cihelna, 
(Zk23-27) 5 ploch pro založení a doplnění LBK 3 v lokalitách Přední Hačky a Podhájí, 
(Zk28-32) 5 ploch pro založení a doplnění LBK 4 v lokalitách Vinohrádky a Maděrán, 
(Zk33) plocha pro založení RBK 088/LBC 1 v lokalitě Na hrázi, 
(Zk34) plocha pro doplnění RBK 088/LBC 2 v lokalitě Obora (u hřiště). 
 
e) Podmínka pro využití a uspořádání krajiny v plochách zařazených do územního systému 

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

 
I.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 

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

 
1.6.1 Členění ploch s rozdílným způsobem využití 
 
Jsou vymezeny druhy ploch s následujícími způsoby využití, které jsou v grafické i textové části 
označeny zkratkami způsobu využití jako plochy stávající bez závorky a plochy s požadovanou 
změnou využití v závorce (návrh) v následujícím členění: 
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základní druh ploch: 

zkratka 
způsobu 
využití: 

 

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

plochy bydlení Br, (Br) plochy bydlení - rodinné domy 

Bd, (Bd) plochy bydlení - bytové domy 

Bv, (Bv) plochy bydlení - venkovské domy 

plochy smíšené obytné 
 

So, (So) --- 

Sz plochy smíšené obytné - zámek 

plochy občanského vybavení Ov (Ov) plochy občanského vybavení - veřejné 

Oc plochy občanského vybavení - církevní 

Oz plochy občanského vybavení - zdravotnictví 

Oh, (Oh) plochy občanského vybavení - hasičské 

Os plochy občanského vybavení - sportovní 

plochy smíšené výrobní Sv, (Sv) --- 

plochy výroby a skladování Vp, (Vp) plochy výroby a skladování - průmysl a 
řemesla 

Vz plochy výroby a skladování - zemědělská 
výroba 

Vza plochy výroby a skladování - zahradnictví 

plochy technické 
infrastruktury 

Ti plochy technické infrastruktury - inženýrské 
sítě 

Ts plochy technické infrastruktury - specifické 

plochy dopravní infrastruktury Dz plochy dopravní infrastruktury - drážní 

Ds plochy dopravní infrastruktury - silniční 

Dg plochy dopravní infrastruktury - garáže 

(Dt) plochy dopravní infrastruktury - dopravní 
terminál 

Dm, (Dm) plochy dopravní infrastruktury - místní 

plochy veřejných prostranství Pk, (Pk) plochy veřejných prostranství - komunikace 

Pz, (Pz) plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň 

Ph, (Ph) plochy veřejných prostranství - hřbitovy 

--- Np plochy zeleně - zámecký park 

--- Zk, (Zk) plochy zeleně krajinné 

--- Zs plochy zeleně sídelních zahrad 

plochy zemědělské Zp plochy zemědělské - polní 

Zz plochy zemědělské - zahrady, sady, louky, 
vinice 

plochy vodní a 
vodohospodářské 

W, (W) --- 

Wo, (Wo) plochy vodní a vodohospodářské - 
protipovodňová ochrana 

plochy lesní L --- 
 

Uvedené plochy jsou vymezeny v grafické části, kde je každý druh ploch vyznačen jinou barvou, 
přičemž stávající plochy jsou graficky odlišeny od ploch s požadovanou změnou využití (s 
návrhem na druh plochy uvedený zkratkou v závorce). V plochách požadovaných změn je (s 
výjimkou plochy přestavby P2) podkreslen stávající způsob využití. 
 
1.6.2 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 

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

 
a) Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití 
 

Funkční podmínky využití ploch 
Funkční podmínky využití jednotlivých druhů vymezených ploch jsou stanoveny pomocí 
přípustnosti účelu využití pro stávající plochy i pro plochy s návrhem změny na využití (se 
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zkratkou v závorce) stejně. Přitom platí, že: 
Hlavní využití plochy - určuje převažující účel využití, pro který je plocha určena (pokud bylo 
možné jej stanovit). 
Přípustné využití plochy - určuje přípustný účel využití plochy, které odpovídá druhu plochy. 
Podmíněně přípustné využití plochy - určuje účel využití plochy, který je podmíněn uvedenou 
podmínkou či podmínkami, které je nutno splnit. 
Nepřípustné využití plochy - určuje nepřípustný účel využití plochy. Za nepřípustné je třeba 
považovat to (třeba níže neuvedené), co by mohlo narušit hlavní využití plochy. 

 

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

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

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

 

Společné podmínky způsobu využití ploch 
A Stávající způsob využití ploch je možný za podmínky, že tento do budoucna neznemožní 

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

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

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

prostory stajících staveb včetně zastavitelných ploch určených pro tyto stavby podle 
hygienickými limitů (to i s ohledem na možnou kumulací jednotlivých zdrojů hluku či 
znečištění vzduchu např. v plochách výroby a skladování ozn. Vp, Vz, Vza) tak, že bude 
vyhodnocením prokázáno nepřekročení přípustných hygienických limitů na hranici pozemku 
ploch s umísťovaným zdrojem hluku či zápachu v dalších řízeních. 

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

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

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

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

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

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

Jsou vymezeny následující plochy, ve kterých je územním plánem vyloučeno umísťování níže 
specifikovaných staveb, zařízení či jiných opatření pro účely uvedené v § 18, odstavci 5 
stavebního zákona v nezastavěném území: 
 

Zk (Zk) plochy zeleně krajinné 
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 V plochách „zeleně krajinné“ vymezených v nezastavěném území nejsou přípustné budovy 
- nadzemní objekty, které nepatří do veřejné technické infrastruktury, nelze zde umísťovat 
parkoviště aut či techniky, dále stavby pro zemědělství a lesnictví, pro odpady, stavby pro 
cestovní ruch a stavby ekologických informačních center (přičemž opatření ochrany přírody 
a krajiny, zejména protierozní či protipovodňová jsou zde přípustná a nejsou vyloučena). 

 
c) Přehled ploch s rozdílným způsobem využití včetně stanovených podmínek 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, D, E, F, G. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a4, b, c1, c2, f1, f3. 
Plochy s navrženou změnou na (So): Z7, Z18, P4-5. 
 
Sz plochy smíšené obytné - zámek 
Hlavní využití plochy:  
- ubytování a očanské vybavení v areálu kulturní památky Zámku Židlochovice s vyloučením 

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

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

Podmíněně přípustné využití plochy:  
- dalších stavby (např. historická líheň bažantů a současná autodílna lesní správy) za 

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

Nepřípustné využití plochy:  
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- zejména stavby a zařízení pro těžbu, výrobu a skladování (např. hutnictví, chemickou výrobu, 
těžké strojírenství, asanační služby), nadřazená dopravní a technická infrastruktura 
nesouvisející s územím či s plochou. 

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

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

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

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

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

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

infrastruktura nesouvisející s územím či s plochou. 
Společné podmínky způsobu využití: B, C, D, E, F, CH. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a4, b, c1, c2, f1, f3. 
Plochy s navrženou změnou na (Ov): Z52. 
 
Oc plochy občanského vybavení - církevní 
Hlavní využití plochy: 
- církevní občanské vybavení. 
Přípustné využití plochy: 
- staveby církevního občanského vybavení (např. kostely, kaple, fary, církevní úřady, stavby 

pro církevní řády a církevní výchovu), související dopravní a technická infrastruktura, 
související veřejná prostranství a zeleň, související garáže a související (přiměřeně kapacitní) 
parkoviště aut. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, D, E, F, G. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a4, b, c1, f1, f3. 
Plochy s navrženou změnou na (Sv): Z20, Z27, R1. 
 
Vp, (Vp)  plochy výroby a skladování - průmysl a řemesla 
Hlavní využití plochy:  
- nezemědělská výroba a skladování, jejíž negativní vliv na prostředí vylučuje začlenění do 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- služební byt za podmínky, že je součástí výrobní stavby či její správní budovy a nevytváří 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

způsobu využití. 
Přípustné využití plochy: 
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- stavby a vedení technické infrastruktury a s nimi provozně související technologická zařízení, 
zejména pro vodovody a kanalizaci (např. vodojemy, čerpací vodovodní, kanalizační či 
zavlažovací stanice, pro vodní zdroje, čistírny odpadních vod, technické vodní nádrže), pro 
trafostanice, energetická elektrická zařízení, pro elektronická komunikační zařízení a veřejné 
komunikační sítě, pro zařízení plynovodů a produktovodů, související dopravní a technická 
infrastruktura, související zeleň. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- parkoviště aut, uliční vybavení zřizované ve veřejném zájmu (např. pomníky, kašny, sakrální 

a výtvarná díla, odpočívadla, lavičky) za podmínky, že jejich umístění a provozování nebude 
překážet dopravě na komunikaci, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

střetu s plochami stávající či navržené zeleně krajinné, odpočívadla pro turistiku do 30 m2, 
pokud budou umístěna u komunikací, 

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

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

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

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

Společné podmínky způsobu využití: A, C, D, G, H, CH. 
Podmínky prostorového uspořádání: a4, f1, f2, f3. 
Plochy s navrženou změnou na (Zk): (Zk1-41). 
 
Zs plochy zeleně sídelních zahrad 
Hlavní využití plochy: 
- záhumenní zahrady související s pozemky pro bydlení umožňující každodenní rekreaci a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trvalé travní porosty a vinice, oplocené zahrádkářské kolonie, zařízení a jiná opatření pro 
hospodaření se zemědělskou půdou, související dopravní a technická infrastruktura (zejména 
účelové komunikace), odtokové svodnice, protierozní meze, průlehy a stromořadí. 
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Podmíněně přípustné využití plochy: 
- stavby související se zemědělským využitím pozemků a stavby pro rodinnou rekreaci s max. 

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

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

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

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

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

Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, pro občanské vybavení, stavby pro nezemědělskou výrobu a 

skladování. 
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, D, E, G, H, CH. 
Podmínky prostorového uspořádání: a2, a4, f2, f3. 
Plochy s navrženou změnou na (Zz): nejsou vymezeny. 
 
W, (W)  plochy vodní a vodohospodářské 
Hlavní využití plochy:  
- vodní toky, vodní plochy a vodohospodářská opatření pro nakládání s vodami. 
Přípustné využití plochy: 
- pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití, pro ochranu před škodlivými 

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

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

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

znemožňovaly přístup pro údržbu vodních ploch a toků. 
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, D, G, H. 
Podmínky prostorového uspořádání: f1, f2, f3. 
Plochy s navrženou změnou na (W): (W1-4). 
 

Wo, (Wo)  plochy vodní a vodohospodářské - protipovodňová ochrana 

Hlavní využití plochy:  
- objekty určené k zajištění podmínek pro ochranu území před škodlivými účinky vod a pro 

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

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

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

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

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

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

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

krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury 
zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity 
jejich využití) 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

2) Nadzemní podlaží pro určení výškové hladiny je u ploch bydlení ozn. Br, Bd, Bv maximálně 
350 cm konstrukční výšky, u ploch smíšených obytných, občanského vybavení a dalších ozn. 
So, Ov, Oc, Oz, Oh, Os, Ts, Dg, Dt, je nadzemní podlaží maximálně 400 cm konstrukční 
výšky. Podlaží o vyšších konstrukčních výškách (než uvedená) se počítají jako 2 nadzemní 
podlaží. 
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3) Do nadzemního podlaží se počítá i každé podlaží vestavby do střešní konstrukce (např. 
kdyby byly v podkroví dvě půdorysně menší či ustupující podlaží, poř. i s menší světlou 
výškou než je minimum 250 cm pro obytné místnosti, tak se započítávají obě). 

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

5) Výšková hladina v plochách výrobních ozn. Sv, Vp, Vz, Vza je v grafické části uvedena v 
metrech nad průměrným okolním terénem a vztahuje se k souvislému hřebenu sklonité 
střechy či k souvislé atice ploché (rovné) střechy v jejích nejvyšších částech. 

6) Technická zařízení umístěná na střechách budov (např. stožáry, antény, klimatizace, komíny 
a podobné vyčnívající části) se do výškové hladiny nezahrnují. 

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

Hmotovým souladem s okolní zástavbou se rozumí, že: 
Objem a proporce umísťovaných staveb nepřesáhnou parametry objektů v nejbližším okolí a 
hmota objektu bude v maximální míře respektovat prostředí navazujícího území. 
 

V pravobřežní části města je nutno zachovat dominantní postavení budov Zámku Židlochovice. 
Objemové přetváření zástavby v území mezi ulicemi Tyršova, Nádražní, železnicí a hranicí 
sousedních Hrušovan u Brna bude prováděno pouze v souladu a v návaznosti na původní 
architektonickou a urbanistickou koncepci areálu kulturních památek (tj. zámku, cukrovaru a 
Robertovy vily). 
 
c) Struktura zástavby 
c1 V zastavěném území je třeba dodržet strukturu okolní, zejména řadové zástavby (podle 

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

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

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

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

ozn. Br a plochách bydlení - venkovské domy ozn. Bv bude v případě řadové zástavby 300 
m2, v případě samostatné zástavby bude min. 500 m2. Horní hranice výměr není stanovena. 

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

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

stanovena v plochách bydlení ozn. Br, Bv do 50% výměry stavebních pozemků. Přitom do % 
zastavění se počítají i bazény a zpevněné plochy (neplatí pro nárožní pozemky). 

e2 Maximální míra zastavění stavebních pozemků v plochách občanského vybavení - 
sportovních ozn. Os nadzemními stavbami se zastřešením je stanovena do 25% celkové 
výměry pozemků v ploše Os, v ploše Z52 (Ov) bude untenzita zastavění do 50%. 

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

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

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

f2 Stavby umísťované ve stabilizovaných plochách nebo v plochách změn v nezastavěném 
území nesmí významným způsobem narušit reliéf a siluetu krajiny. 

f3 Na území přírodního parku Výhon bude při změnách v území (tj. při změně využití nebo 
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umísťování staveb a jejich změn) posuzován jejich vliv na krajinný ráz, přišemž bude 
zajištěno co nejmenší možné dotčení přírody a krajiny. 

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

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

 
I.7.1 Vymezení veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 

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

označení: název veřejně prospěšné stavby: 

vsv 1 komunikace a inženýrské sítě v ploše Z35 prodloužení ulice Palackého 

vsv 2 komunikace propojení II/425 a ul. masarykova v ploše Z34 za sídlištěm 

vsv 4 komunikace a inženýrské sítě v ploše Z37 prodloužení ulice Nerudova 

vsv 5 komunikace a inženýrské sítě v ploše Z36 prodloužení ulice Nad farou 

vsv 6 komunikace a inženýrské sítě v ploše Z42 mezi nábřežím a ulice 
Komenského 

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

vsv 11 komunikace v ploše Z32 ze silnice na Nosislav 

vsv 13 komunikace a inženýrské sítě v ploše Z40 na konci ulice Zámecká 

vsv 15 dopravní terminál v ploše P2 na ulici Nádražní 

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

vsv 18 rozšíření komunikace na ulici Palackého 

vsv 19 cyklostezka v ploše Z48 v lokalitě Cézavy 

vsv 20 přeložení el. vedení 110 kV a 22 kV mimo plochu Z5 v lokalitě Líchy 

vsv 22 elektrické vedení 22 kV k trafostanici na ulice Brněnská, 

vsv 23 elektrické vedení 22 kV a trafostanice u silnice na Nosislav 

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

označení: název veřejně prospěšné stavby: 

vsv 24 protipovodňová ochrana v ploše Z46 u Litavy 

vsv 25 protipovodňová ochrana v ploše Z47 u silnice II/416 na Blučinu 

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

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

označení: název veřejně prospěšného opatření: 

vov 1 dešťová zdrž (W1) v lokalitě Nad náplavkou 

vov 2 dešťová zdrž (W2) v lokalitě Štěrbůvky 

vov 3 dešťová zdrž (W3) v lokalitě Prostřední podsedky 

vov 4 dešťová zdrž (W4) v lokalitě Strže 

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

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

označení: název asanace: účel asanace: 

asv 1 asanace na ulici Strejcův sbor pro uvolnění vodního toku a 
uličního prostoru 

asv 2 asanace v ploše P4 na nároží náměstí Míru a 
ulice Komenského 

pro novou smíšenou výstavbu 

asv 3 asanace v ploše Z42 na ulici Komenského pro novou komunikaci 

asv 5 asanace v ploše Z43 propojení konce ulice 
Malinovského 

pro novou komunikaci 

asv 8 asanace v ploše P11 na ulici Palackého pro uvolnění uličního prostoru 

asv 9 asanace v ploše P2 před zámkem pro uvolnění prostoru 

 
I.8 Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze  uplatnit  

předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních 
čísel pozemků a názvu katastrálního území 

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

 

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

čísla parcel pozemků pro 
uplatnění předkupního práva: 

veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury: 

vsv 7 komunikace a inženýrské sítě v ploše 
Z43 propojení konce ul. Malinovského 

117/63, 117/64, 117/65, 117/66, 
189/2, 192/1 

vsv 15 dopravní terminál v ploše P2 na ulici 
Nádražní 

647/14, 648/13, 648/139 

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

982/5, 982/24 

veřejná prostranství: 

vsp 1 rozšíření hřbitova v ploše Z21 nad 
hřbitovem 

299 

vsp 2 parkoviště aut v ploše Z41 u hřiště 557/3 

 
I.9 Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
 
Tato nejsou stanovena. 
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I.10 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 
 
Textová část Územního plánu Židlochovice obsahuje 53 číslovaných listů na stranách 1 až 53 
včetně titulního listu se záznamem o účinnosti. Grafická část územního plánu obsahuje tyto 
výkresy označené čísly 1 až 5: 
 

č. výkresu: název výkresu: měřítko: 

1 Výkres základního členění území 1 : 5 000 

2 Hlavní výkres 1 : 5 000 

3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 

4 Schéma koncepce územního systému ekologické stability 1 : 10 100 

5 Schéma koncepce dopravní infrastruktury 1 : 10 100 
 

Další listy textů a další výkresy jsou součástí připojeného odůvodnění územního plánu. 
 
I.11 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití 

včetně podmínek pro jeho prověření 
 
Územním plánem jsou vymezeny následující plochy územních rezerv označené v grafické části 
R1-2 pro možné budoucí využití (označené dále zkratkou druhu plochy v závorce podle čl. I.6.2): 
 

označení 
územní 
rezervy 

zkratka možného 
budoucího 

využití 

 

název územní rezervy 
včetně budoucího využití 

 

požadavky pro 
prověření 

koncepční 
podmínky pro 

prověření 

R1 (Sv) plocha územní rezervy 
smíšená výrobní v lokalitě Na 
hrázi 

ZÚ r), s) 

R2 (Vp) plocha územní rezervy 
výroby a skladování - 
průmysl a řemesla v lokalitě 
Cézavy 

ZÚ r), s), t), u) 

 

Pro prověření možného budoucího využití ploch územních rezerv jsou stanoveny následující 
požadavky ozn. ZÚ a koncepční podmínky ozn. r - u): 
ZÚ Bude vyhodnocen vliv možných záměrů v plochách R1-2 na záplavové území. Zejména 

bude posouzen vliv zmenšení plochy aktivní zóny záplavového území o plochy R1-2 na 
širší území a budou navržena koncepční řešení z hlediska vyvolaného úbytku ploch 
rozlivů v celém území. 

r) Možné budoucí využití bude řešeno z hlediska nutnosti provedení protipovodňové 
ochrany, resp. budou stanoveny konkrétní podmínky využití ploch R1-2 z hlediska jejich 
ochrany proti záplavové vodě. Přitom bude zohledněno, zda plochy R1-2 budou či 
nebudou nadále součástí aktivní zóny záplavového území. 

s) Možné budoucí využití ploch R1-2 nezhorší odtokové poměry v území. 
t) Bude řešeno odvádění dešťových vod ze svahů Výhonu, které je nyní řešeno svodnicemi, 

procházejícími přes plochu územní rezervy R2. 
u) Bude prověřeno budoucí využití plochy R2 s ohledem na skutečnost, že tato se nachází 

nad stávajícím vedením vysokotlakého plynovodu. 
 
I.12 Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením 

dohody o parcelaci 
 
Je vymezena plocha přestavby označené P1, ve které je rozhodování o změnách v území 
podmíněno uzavřením dohody o parcelaci: 
 

označení 
plochy: 

 

název plochy, lokalita: 

P1 plocha bydlení - bytové domy (Bd) na ulici Masarykova 
 

Dohodu o parcelaci lze případně uzavřít jen na části plochy (bude-li to dle zpracované územní 
studie možné), kde lze přestavbu realizovat samostatně nebo postupně. 
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I.13 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 

podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a 
přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 

 
a) Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

zpracováním územní studie 
Jsou vymezeny plochy označené Z5, Z10, Z28-29, Z32, Z37, Z51, P1, P7-13, ve kterých je 
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie: 
 

označení 
plochy: 

 

druh a název plochy, lokalita: 

Z5 zastavitelná plocha bydlení - rodinné domy (Br) v lokalitě Líchy 

Z10 zastavitelná plocha bydlení - rodinné domy (Br) za ulicí Nerudova 

Z28 zastavitelná plocha výroby a skladování - průmysl a řemesla (Vp) za 
drůbežárnou 

Z29 zastavitelná plocha výroby a skladování - průmysl a řemesla (Vp) za 
bažantnicí 

Z32 zastavitelná plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) ze silnice na Nosislav 

Z37 zastavitelná plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) prodloužení ulice 
Nerudova 

Z51 zastavitelná plocha bydlení - venkovské domy (Bv) za ulicí Havlíčkova 

P1 plocha přestavby bydlení - bytové domy (Bd) na ulici Masarykova 

P7 plocha přestavby veřejného prostranství - komunikace (Pk) na Komenského 
(před mostkem) 

P8 plocha přestavby veřejného prostranství - komunikace (Pk) na Komenského 
(za mostkem) 

P9 plocha přestavby veřejného prostranství - komunikace (Pk) na Komenského 
(před Havlíčkovou) 

P10 plocha přestavby veřejného prostranství - komunikace (Pk) na Komenského 
(za Havlíčkovou) 

P11 plocha přestavby veřejného prostranství - komunikace (Pk) na ulici Palackého 

P12 plocha přestavby veřejného prostranství - komunikace (Pk) nároží 
Komenského-Havlíčkova 

P13 plocha přestavby veřejného prostranství - veřejná zeleň (Pz) na ulici Zámecká 

 
b) Stanovení podmínek pro pořízení územních studií 
Níže uvedeným územním studiím se stanovují následující podmínky pro jejich pořízení: 
 

předpokládaný název 
územní studie: 

pro plochy 
označené: 

 

podmínky pro pořízení (požadavky): 

Územní studie plochy 
bydlení v lokalitě Líchy 

Z5 - prověří a navrhne celkové řešení využití plochy 
Z5 včetně veřejného prostranství pro obslužnou 
komunikaci uvnitř plochy Z5, 

- prověří způsob dopravního přístupu přes plochu 
Z33 z ulice Brněnská (event. prověří nutnost 
tohoto propojení) podle podmínky b) v čl. I.3.2, 

- prověří a navrhne způsob přeložení venkovního 
elektrického vedení 110 a 22 kV podle 
podmínky e) stanovené v čl. I.3.2. 

Územní studie plochy 
bydlení včetně prodloužení 
ulice Nerudova 

Z10, Z37 - prověří způsob podrobnějšího využití a řešení 
plochy Z10 a Z37, to i s ohledem na podmínku 
f) týkající se vodovodu v čl. I.3.2. 

Územní studie plochy 
výroby za drůbežárnou 

Z28 - posoudí, prověří a navrhne způsob dopravního 
napojení plochy Z28 ze silnice II/425 s ohledem 
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(dále viz násl. strana) na podmínku k) stanovenou v čl. I.3.2, 
- prověří a navrhne podrobnější řešení využití 

plochy Z28 a přitom zohlední požadavek, aby 
výrobou či skladováním nebyla ohrožena kvalita 
prostředí stávajících či budoucích ploch bydlení 
a aby v ploše Z28 bylo řešeno dostatečné 
zastoupení zeleně. 

Územní studie plochy 
výroby za bažantnicí 

Z29 - posoudí, prověří a navrhne způsob dopravního 
napojení plochy Z29 ze silnice II/425 s ohledem 
na podmínku k) stanovenou v čl. I.3.2, 

- prověří a navrhne podrobnější řešení využití 
plochy Z29 a přitom zohlední požadavek, aby 
výrobou či skladováním nebyla ohrožena kvalita 
prostředí a aby v ploše Z29 bylo řešeno 
dostatečné zastoupení zeleně. 

Územní studie propojení 
konce ul. Komenského 
ze silnice na Nosislav 

Z32 - prověří způsob řešení propojení jižního konce 
ulice Komenského na silnici II/425 

Územní studie plochy 
bydlení za ulicí 
Havlíčkova 

Z51 - prověří a navrhne podrobnější řešení využití 
plochy Z51 a přitom zohlední požadavek, aby v 
ploše bylo řešeno zastoupení sídelní zeleně, 

- prověří a navrhne způsob dopravního napojení 
plochy Z51 na silnici II/425. 

Územní studie přestavby 
bydlení na ulici 
Masarykova 

P1 - prověří a navrhne podrobnější řešení využití 
plochy P1, přičemž zohlední požadavek na 
řešení veřejné infrastruktury vč. řešení 
parkování aut pro obyvatele plochy, 

- prověří a navrhne dostatečné zastoupení 
veřejné zeleně v ploše, přičemž zeleň bude 
vymezena i podél ulice Masarykova. 

Územní studie veřejného 
prostoru ulice 
Komenského 

P7, P8, P9, 
P10, P12 

- prověří a navrhne rozšíření dopravního prostoru 
ulice Komenského vč. umožnění odstavných a 
parkovacích stání, 

- prověří a navrhne pás zeleně pro uliční 
stromořadí, 

- prověří a navrhne možnost posunutí stavební 
čáry přilehlé zástavby, 

Územní studie veřejného 
prostoru ulice Palackého 

P11 - prověří a navrhne rozšíření dopravního prostoru 
ulice Palackého vč. umožnění parkovacích 
stání, 

- prověří a navrhne pás zeleně pro uliční 
stromořadí, 

- prověří a navrhne možnost posunutí stavební 
čáry přilehlé zástavby. 

Územní studie využití 
prostoru mezi zámkem a 
ulicí Zámecká 

P13 - prověří a navrhne způsob využití plochy 
přestavby mezi zámkem a začátkem ulice 
Zámecká, to zejména pro veřejnou zeleň s 
přihlédnutím k ochrannému pásmu kulturní 
památky Zámku Židlochovice, 

- prověří a navrhne pás veřejné zeleně vč. 
uličního stromořadí a parkovacích stání, 

- prověří a navrhne posunutí stavební čáry 
zástavby zasahující do plochy P13. 

 

Předpokládaný název územních studií může být upřesněn. Územní studie mohou být 
vypracovány pro více ploch společně, nebo mohou být dále podrobněji členěny na územní studie 
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pro jednotlivé plochy či jejich části zvlášť. Územní studie mohou být (podle potřeby) zpracovány i 
pro využití jiných ploch, než předpokládané studie výše neuvedené. 
Územní studie navrhnou a prověří způsob zastavění ploch, vč. podrobnějšího členění ploch na 
stavební parcely, na plochy veřejné infrastruktury, na plochy veřejných prostranství a plochy 
zeleně. Územní navrhnou prostorové vztahy objektů tak, aby byl zajištěn hmotový i výškový 
soulad v řešené lokalitě i soulad s okolní zástavbou. Územní studie prověří a posoudí řešení 
veřejné infrastruktury, to včetně potřeby elektrické energie, pitné vody, plynu, řešení způsobu 
odkanalizování, odvedení povrchových vod a další event. infrastruktury. 
 
c) Stanovení přiměřené lhůty pro vložení dat o územních studiích do evidence územně 

plánovací činnosti  
Přiměřená lhůta pro pořízení územních studií, pro jejich schválení pořizovatelem a pro vložení dat 
o těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti je stanovena do 4 let (tj. do 48 měsíců) 
od data nabytí účinnosti tohoto územního plánu. 
 
I.14 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, 
stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, u 
regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání 

 
I.14.1 Výčet ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 

regulačního plánu 
 
Jsou vymezeny následující plochy označené Z1-4, Z7, Z9, Z42, P5, ve kterých je rozhodování o 
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu: 
 

označení 
plochy: 

 

druh a název plochy, lokalita: 

Z1 zastavitelná plocha bydlení - rodinné domy (Br) na nábřeží (severní část) 

Z2 zastavitelná plocha bydlení - rodinné domy (Br) za nábřežím (severní část) 

Z3 zastavitelná plocha bydlení - rodinné domy (Br) na nábřeží (jižní část) 

Z4 zastavitelná plocha bydlení - rodinné a bytové domy (Br+Bd) za nábřežím 
(jižní část) 

Z7 zastavitelná plocha smíšená obytná (So) na ulici Kpt. Rubena 

Z9 zastavitelná plocha bydlení - rodinné domy (Br) na ulici Nerudova 

Z42 zastavitelná plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) mezi nábřežím a 
ulicí Komenského 

P5 plocha přestavby obytná, hasičská a veřejného prostranství (So+Oh+Pk) 
Žerotínovo nábřeží - Strejcův sbor 

 

Regulační plány mohou být (podle potřeby) zpracovány a vydány i pro změnu využití jiných ploch, 
než jsou plochy výše neuvedené. 
 
I.14.2 Přehled regulačních plánů, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z 

podnětu nebo na žádost, stanovení přiměřené lhůty pro jejich vydání 
 

ozn. 
(poř. 
čís.): 

 

předpokládaný název 
regulačního plánu: 

 

pro plochy 
označené: 

zda se bude jednat o 
regulační plán z podnětu 

nebo na žádost: 

 

lhůta v 
letech: 

RP1 Regulační plán ploch bydlení vč. 
komunikace mezi nábřežím a ulicí 
Komenského 

Z1, Z2, 
Z3, Z4, 

Z42 

z podnětu 4 

RP2 Regulační plán plochy smíšené 
obytné na ulici Kpt. Rubena 

Z7 na žádost -- 

RP3 Regulační plán plochy bydlení vč. 
komunikace na ulici Nerudova 

Z9 z podnětu 4 

RP4 Regulační plán plochy smíšené 
Žerotínovo nábřeží - Strejcův sbor  

P5 z podnětu 4 
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Předpokládaný název regulačních plánů může být upřesněn. Přiměřená lhůta pro vydání 
regulačních plánů z podnětu je stanovena do 4 let (tj. do 48 měsíců) od data nabytí účinnosti 
tohoto územního plánu.  
 
I.14.3 Zadání regulačních plánů v rozsahu podle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 
 
RP1) Zadání regulačního plánu ploch bydlení vč. komunikace mezi nábřežím a ulicí 

Komenského 
 
a1) Vymezení řešeného území 
- Řešené území bude vymezeno v rozsahu zastavitelných ploch Z1,Z2, Z3, Z4 a Z42 ve 

vnitrobloku mezi ulicí Žerotínovo nábřeží a ulicí Komenského vč. části ulice Havlíčkova. 
 

b1) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití 
- V plochách Z1-3 budou podrobněji stanoveny podmínky pro využití pozemků pro rodinné 

domy, garáže a další stavby související s bydlením, pro zahrady za rodinnými domy a další 
pozemky směrem k přilehlé obslužné komunikaci, 

- v ploše Z4 budou podrobněji stanoveny podmínky pro využití pozemků pro rodinné domy, pro 
bytové domy, pro garáže a další stavby související s bydlením v rodinných i bytových 
domech, pro zahrady za rodinnými domy, pro veřejná prostranství a další pozemky směrem k 
obslužné komunikaci, 

- v plochách Z1-3 budou podrobněji stanoveny podmínky pro vymezení pozemků pro rodinné 
domy, pozemků pro zahrady za rodinnými domy a dalších pozemků směrem k přilehlé 
obslužné komunikaci, popř. budou tyto pozemky přímo vymezeny, 

- v ploše Z4 budou podrobněji stanoveny podmínky  pro vymezení pozemků pro rodinné domy, 
pozemků pro bytové domy, pozemků pro zahrady za rodinnými domy a dalších pozemků 
směrem k obslužné komunikaci, popř. budou tyto pozemky přímo vymezeny, 

- v ploše Z42 budou podrobněji stanoveny podmínky pro využití pozemků pro obslužné 
komunikace a pro rozvody technické infrastruktury (souběžné inženýrské sítě), pozemků pro 
parkovací stání osobních automobilů, pozemků pro pěší komunikace (chodníky) a dalších 
pozemků veřejných prostranství zejména pro veřejnou zeleň, 

- mezi plochami Z1, Z3 a silnicí II/425 budou vymezeny pozemky pro veřejné prostranství 
určené zejména pro veřejnou zeleň v souladu s územním plánem, 

- pro podrobnější vymezení pozemků a stanovení podmínek bude zohledněno řešení podle 
zpracované územní studie „Židlochovice - lokalita Nábřeží“ z března 2014, 

- regulační plán určí etapizaci výstavby v řešené ploše. 
 

c1) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb 
- Bude stanovena optimální kapacita obytné zástavby v plochách bydlení Z1-4 s ohledem na 

intenzitu a způsob zastavění této části města, 
- bude řešeno umístění a prostorové upořádání staveb bydlení pro individuální rodinné domy, 

pro řadové rodinné domy nebo dvojdomy a v ploše Z4 i pro bytové domy, 
- bude řešeno umístění a prostorové upořádání staveb dopravní a technické infrastruktury, 

přičemž obslužné komunikace zajistí svými parametry dopravní napojení umístěných staveb i 
propojení (průjezd) mezi silnicí II/425 a ulicí Komenského, 

- parkovací stání pro osobní automobily budou umístěna podél obslužné komunikace, 
- v plochách bydlení Z1-4 bude vymezena uliční stavební čára podél obslužné komunikace 

rovnoběžné se silnicí s odstupovými vzdálenostmi podle platných předpisů, 
- budou stanoveny podrobné podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb včetně 

urbanistických a architektonických podmínek pro zpracování následné dokumentace (např. 
způsoby zastřešení, oplocení, objem a tvar staveb - bude-li to účelné, základní údaje o 
kapacitě zástavby, určení částí pozemků, které mohou být zastavěny, zastavitelnost 
pozemků dalšími stavbami atd.) tak, aby byl zajištěn soulad staveb v řešené ploše a bude-li 
to možné, budou tyto podmínky vyjádřeny číselně (kótami). 

 

d1) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
- Stavby domů budou umístěny tak, aby tvořily oboustranně zastavěnou ulici rovnoběžnou se 

silnicí II/425 (tj. s Žerotínovým nábřežím). 
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e1) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
Požadavky na řešení dopravní infrastruktury 
- Dopravní přístup ke stavbám a pozemkům z obslužné komunikace umístěné v ploše Z42, 

která bude na jedné straně napojena na silnici II/425 a na druhé straně na ulici Komenského 
a na třetí straně bude napojena i do ulice Havlíčkova, 

- napojení obslužné komunikace na silnici II/425 a na ulici Havlíčkova bude řešeno při  
respektování volných rozhledových polí podle požadavků ČSN 73 6110, 

- nebude umožněn dopravní přístup k domům přímo ze silnice II/425, 
- počet umístěných parkovacích stání u obslužné komunikace bude min. odpovídat potřebě 

umístěné obytné výstavby v řešené ploše, přičemž odstavná stání u rodinných domů budou 
řešena na jejich pozemcích, 

- šířkové uspořádání obslužné komunikace musí umožnit příjezd a manipulaci (otočení) i 
větších vozidel, např. hasičských záchranných sborů, obslužná komunikace bude v místě s 
přilehlou zástavbou vybavena chodníky pro pěší. 

Požadavky na řešení technické infrastruktury 
- Bude řešeno napojení staveb na rozvody veřejné technické infrastruktury - na vodovod, na 

vedení plynu, vedení elektrické energie a spojů, v řešení bude upřednostněno 
odkanalizování oddílnou kanalizací, 

- bude řešen způsob odvedení dešťových vod, jejichž likvidace bude probíhat zejména v 
místě, kam tyto vody spadnou, např. vsakem do terénu, 

- v řešení technické infrastruktury bude zohledněna navržená etapizace obytné zástavby, 
- uliční řady a rozvody vedení technické infrastruktury budou řešeny na veřejně přístupných 

pozemcích v obslužné komunikaci, podél komunikace či podél chodníků tak, aby tyto byly 
přístupné pro jejich event. opravy. 

Požadavky na řešení občanského vybavení 
- Nejsou požadavky na umístění občanského vybavení. 
Požadavky na řešení veřejných prostranství 
- Podmínky pro vymezení pozemků pro veřejná prostranství a stanovené podrobnější 

podmínky pro jejich využití umožní bezbariérové pěší propojení mezi Žerotínovým nábřežím 
a ulicí Komenského. 

 

f1) Požadavky na veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření 
- Bude-li to účelné, budou podrobněji vymezeny pozemky pro veřejně prospěšné stavby 

dopravní infrastruktury  a s nimi souvisejících zařízení pro obslužnou komunikaci včetně ploch 
nezbytných k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel a pro rozvody 
inženýrských sítí. 

 

g1) Požadavky na asanace 
- Nejsou požadavky na asanace. 
 

h1) Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních 
předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní 
ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické 
stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) 

- Respektovat limity využití území či ochranná pásma zasahující do řešené plochy tak, jak 
vyplývají z platné legislativy a jak byly (event. budou) dohodnuty s dotčenými orgány, 

- obytná výstavba v plochách bydlení Z1-4 bude podmíněna prokázáním, že hluková zátěž z 
dopravního provozu silnice II/425 nepřekročí přípustné hodnoty hygienických limitů pro 
chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb stanovených legislativou 
na úseku ochrany veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

- budou zapracovány požadavky požární ochrany a požadavky civilní ochrany v rozsahu podle 
§ 21/a,b,c,e,h,k vyhlášky č. 380/2002 Sb. 

 
i1) Výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí 
- Regulační plán nenahradí územní rozhodnutí.  
 

j1) Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně dalšího postupu, pokud se postupy 
posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují 

- Tyto požadavky nejsou. 
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k1) Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci 
- Tyto požadavky nejsou. 
 

l1) 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 

Požadavky na obsah návrhu regulačního plánu a jeho odůvodnění 
- Textová  i grafická část bude zpracovaná v obsahu a rozsahu  dle platné legislativy. 
Požadavky na způsob vyhotovení 
- Výkresy, které jsou součástí grafické části regulačního plánu budou zpracovány a vydávány 

v měřítcích dle legislativy platné v době vydávání RP, 
- mapovým podkladem, bude katastrální mapa event. doplněná polohopisným či výškopisným 

zaměřením, výkresy budou obsahovat jevy zobrazitelné v použitém měřítku, 
- dokumentace bude vypracována při zohlednění metodických pokynů Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR a judikatury správních soudů v oblasti územního plánování, 
- dokumentace návrhu RP pro projednání bude předána počtu vyhotovení odpovídajících 

platné legislativě, data budou předána pořizovateli i objednateli na nosiči CD ve formátu pdf a 
word o velikosti umožňující zveřejnění na webových stránkách města a dálkový přístup k 
dokumentaci na internetu, 

- výkresy RP k jeho vydání budou předány i v digitálním provedení v souřadné soustavě S-
JTSK v datech dgn (dwg, shp či jiných) a v rastrech bez katastrální mapy pro vložení do 
geografického informačního systému. 

 
RP2) Zadání regulačního plánu plochy smíšené obytné na ulici Kpt. Rubena 
 
a2) Vymezení řešeného území 
- Řešené území bude vymezeno v rozsahu zastavitelné plochy Z7 mezi ulicí Kpt. Rubena, ulicí 

Brněnská a podél pěší komunikace Alšova vedle mateřské školy. 
 

b2) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití 
- V ploše Z7 budou prověřeny a podrobněji stanoveny podmínky pro využití pozemků  staveb 

přípustných v ploše smíšené obytné, popř. zvlášť pro stavby bydlení či ubytování, pro stavby 
občanského vybavení, pro stavby provozoven řemesel či služeb a pro zeleň, dále budou 
stanoveny podmínky pro vymezení těchto pozemků (popř. budou tyto pozemky přímo 
vymezeny), 

- podle potřeby budou event. dále stanoveny podmínky pro vymezení pozemků pro související 
garáže, pro parkovací a odstavná stání a veřejná prostranství, 

- bude prověřena nezbytná velikost plochy sousední mateřské školy včetně zázemí a 
související zahrady, která by měla být zachována. 

 

c2) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb 
- Bude stanovena optimální kapacita zástavby v ploše Z7 s ohledem na intenzitu a způsob 

zastavění této části města, 
- nadzemní stavby budou umístěny zejména podél ulice Kpt. Rubena, 
- na pozemcích v ploše Z7 bude vymezena uliční stavební čára podél ulice Kpt. Rubena i ulice 

Brněnská s odstupovými vzdálenostmi podle platných předpisů, přičemž stavební čára 
nebude blíže ke komunikaci, než obytná zástavba pokračující na ulici Kpt. Rubena a než je 
průčelí budovy mateřské školy na ulici Brněnská, 

- budou stanoveny podrobné podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb včetně 
urbanistických a architektonických podmínek pro zpracování následné dokumentace (např. 
způsoby zastřešení, oplocení, objem a tvar staveb - bude-li to účelné, základní údaje o 
kapacitě zástavby, určení částí pozemků, které mohou být zastavěny, zastavitelnost 
pozemků dalšími stavbami atd.) tak, aby byl zajištěn soulad staveb v řešené ploše a bude-li 
to možné, budou tyto podmínky vyjádřeny číselně (kótami). 

 

d2) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
- Plocha Z7 je součástí rezidenční čtvrti města v sousedství mateřské školy a v blízkosti 

gymnázia, přičemž řešení bude respektovat tyto hodnoty charakterem zástavby, 
- pokud bude v ploše Z7 umístěno výrobní zařízení, toto nepřekročí svou velikostí 100 m2. 
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e2) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
Požadavky na řešení dopravní infrastruktury 
- Hlavní dopravní přístup ke stavbám v řešené ploše bude řešen z ulice Kpt. Rubena, 

regulační plán prověří možnost event. dopravního přístupu i z ulice Brněnská, 
- nebude řešen dopravní přístup z ulice Alšova, odstavná stání budou řešena na pozemcích 

uvnitř plochy Z7 včetně možnosti parkování pro návštěvy, 
- způsob umístění a napojení vjezdů z řešené plochy na ulici Kpt. Rubena, event. na ulici 

Brněnská je třeba řešit při respektování volných rozhledových polí v místech napojení podle 
požadavků ČSN 73 6110. 

Požadavky na řešení technické infrastruktury 
- Bude řešeno napojení staveb na rozvody veřejné technické infrastruktury - na vodovod, na 

vedení plynu, vedení elektrické energie, vedení spojů a na splaškovou kanalizaci, 
- bude řešen způsob odvedení dešťových vod, jejichž likvidace bude probíhat zejména v 

místě, kam tyto vody spadnou, např. vsakem do terénu, 
- rozvody vedení technické infrastruktury budou řešeny na pozemcích tak, aby tyto byly 

přístupné pro jejich event. opravy. 
Požadavky na řešení občanského vybavení 
- Bude prověřena minimální nezbytná velikost sousední plochy občanského vybavení - 

mateřské školy, která je potřebná pro její fungování včetně zázemí a související zahrady 
(herní plochy) podle platných předpisů. 

Požadavky na řešení veřejných prostranství 
- Bude zachován bezbarierový chodník pro pěší podél ulice Kpt. Rubena. 
 

f2) Požadavky na veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření 
- Nejsou požadavky na jejich vymezení. 
 

g2) Požadavky na asanace 
- Nejsou požadavky na jejich vymezení. 
 

h2) Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních 
předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní 
ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické 
stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) 

- Respektovat limity využití území a ochranná pásma zasahující do řešené plochy tak, jak 
vyplývají z platné legislativy či jak byly (event. budou) dohodnuty s dotčenými orgány, 

- budou zapracovány požadavky požární ochrany a požadavky civilní ochrany v rozsahu podle 
§ 21/a,b,c,e,h,k vyhlášky č. 380/2002 Sb. 

 

i2) Výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje 
- Regulační plán nenahradí územní rozhodnutí. 
 

j2) Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně dalšího postupu, pokud se postupy 
posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují 

- Tyto požadavky nejsou. 
 

k2) Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci 
- Tyto požadavky nejsou. 
 
 
 
 

l2) 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 

Požadavky na obsah návrhu regulačního plánu a jeho odůvodnění 
- Textová  i grafická část bude zpracovaná v obsahu a rozsahu  dle platné legislativy. 
Požadavky na způsob vyhotovení 
- Výkresy, které jsou součástí grafické části regulačního plánu budou zpracovány a vydávány 

v měřítcích dle legislativy platné v době vydávání RP, 
- mapovým podkladem, bude katastrální mapa event. doplněná polohopisným či výškopisným 

zaměřením, výkresy budou obsahovat jevy zobrazitelné v použitém měřítku, 
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- dokumentace bude vypracována při zohlednění metodických pokynů Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR a judikatury správních soudů v oblasti územního plánování, 

- dokumentace návrhu RP pro projednání bude předána počtu vyhotovení odpovídajících 
platné legislativě, data budou předána pořizovateli i objednateli na nosiči CD ve formátu pdf a 
word o velikosti umožňující zveřejnění na webových stránkách města a dálkový přístup k 
dokumentaci na internetu, 

- výkresy RP k jeho vydání budou předány i v digitálním provedení v souřadné soustavě S-
JTSK v datech dgn (dwg, shp či jiných) a v rastrech bez katastrální mapy pro vložení do 
geografického informačního systému. 

 
RP3) Zadání regulačního plánu plochy bydlení vč. komunikace na ulici Nerudova 
 
a3) Vymezení řešeného území 
- Řešené území bude vymezeno v rozsahu zastavitelné plochy Z9 včetně přiléhající části 

komunikace - ulice Nerudova. 
 

b3) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití 
- V ploše Z9 budou podrobněji stanoveny podmínky pro využití pozemků pro rodinné domy, 

event. pro garáže či další stavby související s bydlením, pro soiuvisející zahrady a pro 
parkovací či odstavná stání, 

- v přilehlé části ulice Nerudova budou podrobněji vymezeny či stanoveny podrobnější 
podmínky pro vymezení pozemků pro obslužnou komunikaci a rozvody technické 
infrastruktury, pro procházející vodní příkop, pro příjezd k umístěným stavbám, event. pro 
další veřejné prostranství a veřejnou zeleň (stromořadí). 

 

c3) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb 
- Bude stanovena optimální kapacita obytné zástavby v ploše bydlení Z9 s ohledem na složité 

terénní podmínky a omezené prostorové podmínky v lokalitě, 
- bude řešeno prostorové upořádání staveb dopravní a technické infrastruktury v přilehlé části 

ulice Nerudova s ohledem na specifické podmínky v lokalitě, přičemž z ulice Nerudova budou 
dopravně napojeny stavby v řešené ploše Z9 a bude zde vyřešen i chodník pro pěší, 

- bude navržena uliční stavební čára v ploše Z9 podél ulice Nerudova s odstupovými 
vzdálenostmi podle platných předpisů, přičemž stavební čára bude umístěna min. 6 m od 
hranice pozemků komunikace na p. č. 1518/2, 1518/3, 

- návrh zástavby bude respektovat skutečnost, že lokalita je v úzce sevřeném a svažitém 
zastavěném území, kde je směrem k ulici Palackého výrazný výškový zlom, 

- budou stanoveny podrobné podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb včetně 
urbanistických a architektonických podmínek pro zpracování následné dokumentace (např. 
způsoby zastřešení, oplocení, objem a tvar staveb - bude-li to účelné, základní údaje o 
kapacitě zástavby, určení částí pozemků, které mohou být zastavěny, zastavitelnost 
pozemků dalšími stavbami atd.) tak, aby byl zajištěn soulad staveb v řešené ploše a bude-li 
to možné, budou tyto podmínky vyjádřeny číselně (kótami), 

- podmínky prostorového řešení staveb budou zohledňovat výrazné převýšení ulice Nerudova 
nad sousední ulicí Palackého tak, aby nebyl narušen krajinný ráz ani kvalita okolního 
prostředí pro bydlení. 

 
d3) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
- Budou stanoveny podrobné podmínky ochrany krajinného rázu s ohledem na skutečnost, že 

plocha Z9 je součástí přírodního parku Výhon. 
 

e3) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
Požadavky na řešení dopravní infrastruktury 
- Dopravní přístup ke stavbám a pozemkům v řešené ploše Z9 bude řešen z obslužné 

komunikace ulice Nerudova, která je součástí řešení RP,  
- šířkové uspořádání obslužné komunikace Nerudova musí umožnit příjezd a manipulaci - 

odbočení, otočení větších vozidel, např. hasičských záchranných sborů, obslužná 
komunikace bude v místě s přilehlou zástavbou vybavena chodníky pro pěší, 

- odstavná či parkovací stání pro navrženou obytnou zástavbu budou vymezena na pozemcích 
v ploše Z9 včetně možnosti parkování pro návštěvy. 
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Požadavky na řešení technické infrastruktury 
- Bude řešeno napojení staveb na rozvody veřejné technické infrastruktury - na vodovod, na 

vedení plynu, vedení elektrické energie, vedení spojů a na splaškovou kanalizaci, 
- bude řešen způsob odvedení dešťových vod, jejichž likvidace bude probíhat zejména v 

místě, kam tyto vody spadnou, např. vsakem do terénu, 
- uliční řady a rozvody vedení technické infrastruktury budou řešeny na pozemcích podél 

komunikace tak, aby tyto byly přístupné pro jejich event. opravy. 
Požadavky na řešení občanského vybavení 
- Nejsou požadavky na umístění občanského vybavení. 
Požadavky na řešení veřejných prostranství 
- Bude zachováno bezbariérové pěší propojení z ulice Nerudova do svahů Výhonu. 
 

f3) Požadavky na veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření 
- Bude-li to účelné, budou podrobněji vymezeny pozemky pro veřejně prospěšné stavby 

dopravní infrastruktury  a s nimi souvisejících zařízení pro komunikaci Nerudova včetně ploch 
nezbytných k zajištění jejího řádného užívání a pro rozvody inženýrských sítí. 

 

g3) Požadavky na asanace 
- Tyto požadavky nejsou. 
 

h3) Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních 
předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní 
ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické 
stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) 

- Respektovat limity využití území a ochranná pásma zasahující do řešené plochy tak, jak 
vyplývají z platné legislativy či jak byly (event. budou) dohodnuty s dotčenými orgány, 

- s ohledem na velké převýšení terénu v ploše Z9 bude třeba prověřit zastavitelnost pozemků 
pro bydlení na základě geologického průzkumu a jeho vyhodnocení, 

- budou zapracovány požadavky požární ochrany a požadavky civilní ochrany v rozsahu podle 
§ 21/a,b,c,e,h,k  vyhlášky  č. 380/2002 Sb. 

 

i3) Výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje 
- Regulační plán nenahradí územní rozhodnutí.  
 

j3) Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně dalšího postupu, pokud se postupy 
posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují 

- Tyto požadavky nejsou. 
 

k3) Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci 
- Tyto požadavky nejsou. 
 

l3) 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 

Požadavky na obsah návrhu regulačního plánu a jeho odůvodnění 
- Textová  i grafická část bude zpracovaná v obsahu a rozsahu  dle platné legislativy. 
Požadavky na způsob vyhotovení 
- Výkresy, které jsou součástí grafické části regulačního plánu budou zpracovány a vydávány 

v měřítcích dle legislativy platné v době vydávání RP, 
- mapovým podkladem, bude katastrální mapa event. doplněná polohopisným či výškopisným 

zaměřením, výkresy budou obsahovat jevy zobrazitelné v použitém měřítku, 
- dokumentace bude vypracována při zohlednění metodických pokynů Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR a judikatury správních soudů v oblasti územního plánování, 
- dokumentace návrhu RP pro projednání bude předána počtu vyhotovení odpovídajících 

platné legislativě, data budou předána pořizovateli i objednateli na nosiči CD ve formátu pdf a 
word o velikosti umožňující zveřejnění na webových stránkách města a dálkový přístup k 
dokumentaci na internetu, 

- výkresy RP k jeho vydání budou předány i v digitálním provedení v souřadné soustavě S-
JTSK v datech dgn (dwg, shp či jiných) a v rastrech bez katastrální mapy pro vložení do 
geografického informačního systému. 
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RP4) Zadání regulačního plánu plochy smíšené Žerotínovo nábřeží - Strejcův sbor 
 
a4) Vymezení řešeného území 
- Řešené území bude vymezeno v rozsahu plochy přestavby P5 na nároží Žerotínovo nábřeží - 

Strejcův sbor vč. hasičské zbrojnice a části ulice Strejcův sbor. 
 

b4) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití 
- V ploše přestavby P5 budou podrobněji stanoveny podmínky pro využití pozemků pro stavby 

v ploše se smíšeným využitím přípustné, zejména tedy pro stavby občanského vybavení - 
hasičské, popř. pro další občanské vybavení, pro stavby smíšené obytné, pro provozovny 
služeb, pro související garáže, pro obslužné komunikace, pro parkovací či odstavná stání aut 
a požární techniky a pro veřejná prostranství - veřejnou zeleň, 

- budou podrobněji stanoveny podmínky pro vymezení výše uvedených druhů pozemků popř. 
budou tyto pozemky přímo vymezeny. 

 

c4) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb 
- Bude stanovena optimální kapacita zástavby v ploše přestavby P5 s ohledem na intenzitu a 

způsob zastavění v této centrální části města, 
- na pozemcích v ploše přestavby P5 bude navržena uliční stavební čára směrem do náměstí 

Míru, podél ulice Žerotínovo nábřeží a podél ulice Strejcův sbor s odstupovými vzdálenostmi 
podle platných předpisů, 

- bude řešeno umístění a prostorové upořádání staveb veřejné infrastruktury, 
- budou stanoveny podrobné podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb včetně 

urbanistických a architektonických podmínek pro zpracování následné dokumentace (např. 
způsoby zastřešení, oplocení, objem a tvar staveb - bude-li to účelné, základní údaje o 
kapacitě zástavby, určení částí pozemků, které mohou být zastavěny, zastavitelnost 
pozemků dalšími stavbami atd.) tak, aby byl zajištěn soulad staveb v řešené ploše a bude-li 
to možné, budou tyto podmínky vyjádřeny číselně (kótami). 

 

d4) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
- Plocha přestavby P5 se nachází v centru města vedle náměstí Míru, kde bude respektován 

význam vč. architektonické hodnoty náměstí jak urbanistickým řešením, tak důrazem na  
architektonicky hodnotnou zástavbu. 

 

e4) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
Požadavky na řešení dopravní infrastruktury 
- V ploše přestavby P5 bude navržen sjezd ze silnice II/425 - z ulice Žerotínovo nábřeží do 

nové obslužné komunikace, která zabezpečí dopravní přístup dovnitř řešené plochy a 
zabezpečí též nové dopravní napojení ulice Strejcův sbor, 

- dopravní přístup ke stavbám a pozemkům v ploše přestavby vč. parkovacích stání bude 
řešen z navržené obslužné komunikace mezi silnicí II/425 a ulicí Strejcův sbor, přičemž 
stávající příjezd ze silnice II/425 do areálu hasičské zbrojnice zůstane zachován, 

 
- odstavná stání budou řešena na pozemcích jednotlivých zařízení uvnitř řešené plochy včetně 

možnosti parkování pro návštěvníky, 
- dopravní napojení na silnici II/425 bude řešeno při respektování volných rozhledových polí 

v místě napojení podle požadavků ČSN 73 6110, 
- šířkové uspořádání vnitřní obslužné komunikace musí umožnit příjezd a manipulaci 

(odbočení, otočení) větších vozidel, zejména hasičských záchranných sborů, součástí 
dopravního řešení budou i chodníky pro pěší. 

Požadavky na řešení technické infrastruktury 
- Bude řešeno napojení staveb na rozvody veřejné technické infrastruktury - na vodovod, na 

vedení plynu, vedení elektrické energie, vedení spojů a na kanalizaci, 
- bude řešen způsob odvedení dešťových vod, jejichž likvidace bude probíhat zejména v 

místě, kam tyto vody spadnou, např. vsakem do terénu, 
- rozvody vedení technické infrastruktury budou řešeny na pozemcích tak, aby tyto byly 

přístupné pro jejich event. opravy. 
Požadavky na řešení občanského vybavení 
- Umístění staveb občanského vybavení, popř. služeb nesníží svým provozováním či 
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technickým zařízením kvalitu prostředí souvisejícího území, zejména v centru města. 
Požadavky na řešení veřejných prostranství 
- Bude zachován chodník podél Žerotínova nábřeží, vymezená veřejná prostranství umožní 

bezbariérové pěší propojení mezi Žerotínovým nábřežím a Strejcovým sborem. 
 

f4) Požadavky na veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření 
- Tyto požadavky nejsou, nicméně veřejně prospěšné stavby mohou být vymezeny, bude-li to 

účelné. 
 

g4) Požadavky na asanace 
- Budou prověřeny požadavky a asanace, popř. budou na pozemcích v ploše přestavby 

vymezeny asanace na ozdravění území, bude-li to účelné. 
 

h4) Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních 
předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní 
ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické 
stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) 

- Respektovat limity využití území a ochranná pásma zasahující do řešené plochy tak, jak 
vyplývají z platné legislativy či jak byly (event. budou) dohodnuty s dotčenými orgány, 

- budou zapracovány požadavky požární ochrany a požadavky civilní ochrany v rozsahu podle 
§21/a,b,c,e,h,k vyhlášky č. 380/2002 Sb. 

 

i4) Výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje  
- Regulační plán nenahradí územní rozhodnutí. 
 

j4) Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně dalšího postupu, pokud se postupy 
posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují 

- Tyto požadavky nejsou. 
 

k4) Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci 
- Tyto požadavky nejsou. 
 

l4) 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 

Požadavky na obsah návrhu regulačního plánu a jeho odůvodnění 
- Textová  i grafická část bude zpracovaná v obsahu a rozsahu  dle platné legislativy. 
Požadavky na způsob vyhotovení 
- Výkresy, které jsou součástí grafické části regulačního plánu budou zpracovány a vydávány 

v měřítcích dle legislativy platné v době vydávání RP, 
- mapovým podkladem, bude katastrální mapa event. doplněná polohopisným či výškopisným 

zaměřením, výkresy budou obsahovat jevy zobrazitelné v použitém měřítku, 
 
- dokumentace bude vypracována při zohlednění metodických pokynů Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR a judikatury správních soudů v oblasti územního plánování, 
- dokumentace návrhu RP pro projednání bude předána počtu vyhotovení odpovídajících 

platné legislativě, data budou předána pořizovateli i objednateli na nosiči CD ve formátu pdf a 
word o velikosti umožňující zveřejnění na webových stránkách města a dálkový přístup k 
dokumentaci na internetu, 

- výkresy RP k jeho vydání budou předány i v digitálním provedení v souřadné soustavě S-
JTSK v datech dgn (dwg, shp či jiných) a v rastrech bez katastrální mapy pro vložení do 
geografického informačního systému. 

 
I.15 Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 
 
Není stanoveno. 
 
I.16 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může 

vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný 
architekt 
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Jsou vymezeny následující architektonicky nebo urbanisticky významné stavby (což platí i pro 
jejich novostavby, přístavby a stavební úpravy), pro které může vypracovávat architektonickou 
část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. Tyto jsou vyznačeny na výkrese č. 2 ve 
významných částech staveb směrem do veřejných prostranství: 
- areál kulturní památky Zámek Židlochovice včetně obou bastionů a objektů na nich, 
- gymnázium Židlochovice, 
- budova pošty na ulici Nádražní, 
- městský úřad na ulici Nádražní, 
- budova bývalého cukrovaru - filtrační věž, 
- orlovna a komín bývalého cukrovaru, 
- Robertova vila v území „A“ podle rozhodnutí o ochranném pásmu kulturních památek, 
- budovy s uličními fasádami po obou stranách do náměstí Míru vč. hotelu (Národní dům), 

polikliniky a městských domů, 
- radnice na nároží ulic Masarykova a Legionářská, 
- budovy v ploše přestavby P4 na ul. Komenského, 
- dva domy na nároží ulic Komenského a Legionářská, 
- budova katolické fary, 
- základní škola u kostela na ulici Komenského 
- budova márnice na hřbitově. 
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II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 
II.1 Údaje o způsobu pořízení  
 (část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem) 

Zastupitelstvo města Židlochovice (dále jen ZM) z vlastního podnětu  v souladu s § 44 písm. a) zákona č. 

183/2006Sb. (zákon o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů – dále jen SZ)   a 

v souladu s § 6 odstavec (5) písmeno a) SZ na svém zasedání dne 19.11.2008 usnesením č.I.23/9 rozhodlo o 

pořízení Územního plánu Židlochovice (dále ÚP) a bodem č.II.23/9 tohoto usnesení určilo jako určeného 

zastupitele pro plnění úkolů vyplývajících z § 47 odst. (1) a (4), § 51 odst. (1) a (3)  a § 53 odst.(1) SZ 

místostarostu města Židlochovice pana Františka Dobeše. Podklady pro pořízení územního plánu byly 

předány pořizovateli 6.4.2009. V říjnu 2009 uzavřelo Město Židlochovice na základě výběrového řízení 

smlouvu o zpracování ÚP s projektantem Ing. arch. Jiřím Hálou  

( IČ 15555267, číslo autorizace ČKA 1072).  

Pořizovatel dne 13.4.2010 dokončil doplňující průzkumy a rozbory dle §11 odst. (1) vyhlášky č.500/2006 

Sb. a do 19.4.2010 s jejich využitím a ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval návrh zadání ÚP dle 

§ 47 odst.(1) SZ a přílohy č. 6 vyhlášky č.500/2006 Sb.(dále jen NZ ÚP). Projednání NZ ÚP bylo zahájeno 

21.4.2010, pořizovatel zaslal NZ ÚP dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu jednotlivě a 

oznámil tak zahájení projednávání NZ ÚP dle § 47 odst. (2). Zajistil zveřejnění NZ ÚP a jeho vystavení k 

veřejnému nahlédnutí, a to tak, že veřejnou vyhláškou oznámil, kde bude návrh vystaven k nahlédnutí a 

jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice od 

data vyvěšení veřejné vyhlášky po 30 dnů, tedy do konce lhůty pro uplatnění připomínek dle § 47 odst. (2) 

SZ. Na možnost uplatnit připomínky byl každý upozorněn veřejnou vyhláškou, kterou byl návrh zveřejněn. 

Dotčené orgány obdržely NZ ÚP 21. a 22.4.2010. Posledním dnem lhůty pro uplatnění požadavků na obsah 

územního plánu pro dotčené orgány bylo pondělí 23.května 2010, protože konec lhůty připadl na sobotu a 

neděli. 

Svá vyjádření, z nichž některá obsahují požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních 

právních předpisů, uplatnily u pořizovatele ve lhůtě dle § 47 odst. (2) SZ tyto dotčené orgány: 

Dotčený orgán Číslo jednací vyjádření Podáno dne 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 , Brno  JMK 56786/2010 20.5.2010 

Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí, 

Masarykova 100, Židlochovice, 667 01 OZP/6339/10/Ve 21.5.2010 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v 

Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno KHSJM 3340/2010/BM/HOK 30.4.2010 

Obvodní báňský úřad v Brně, Cejl 13, 601 42 Brno 03671/2010/01/001 4.5.2010 

Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, 

Svatoplukova 84, 602 00 Brno 2923/2010-1383-ÚP-BR 17.5.2010 

Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Jihomoravský 

kraj, Opuštěná 4, 602 00 Brno 772/10/062.103/St 12.5.2010 

Ministerstvo životního prostředí,  odbor výkonu státní správy VII, 

Vršovická 65, 100 10 Praha 18485/P/10, 1130/560/10 23.4.2010 

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Brno-venkov,  

 Kotlářská 53, 602 00 Brno 
 
 987/2010, 880/10-Vr -130755-PÚBV 23.4.2010 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9,   

11010 Praha 1 SÚJB/OPZ/11822/2010 21.5.2010 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, Praha 2 MZDR49/2010,112/INV-947 26.4.2010 

 

Svá vyjádření, z nichž některá obsahují požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních 

právních předpisů uplatnili u pořizovatele po lhůtě dle § 47 odst. (2) SZ tyto dotčené orgány: 

Dotčený orgán Číslo jednací vyjádření Podáno dne 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 15577/2010/05100 1.6.2010 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje,  

Zubatého 1, 614 00 Brno HSBM-84-138/2010 2.6.2010 

 

Své stanovisko uplatnil u pořizovatele ve lhůtě dle § 47 odst. (2)  dotčený orgán z hlediska vyhodnocení vlivů 

územního plánu na životní prostředí, včetně jeho obsahu a rozsahu podle zvláštního právního předpisu 

Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska Podáno dne 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 , Brno JMK 56786/2010 20.5.2010 
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Své stanovisko uplatnil u pořizovatele ve lhůtě dle § 47 odst. (2) dotčený orgán z hlediska významného 

vlivu na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast: 

Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska Podáno dne 

Krajský úřad Jihomoravského kraje , Žerotínovo nám. 3/5 , Brno JMK 56786/2010 20.5.2010 

Ve svém stanovisku, které bylo součástí koordinovaného stanoviska, neuplatnil Krajský úřad 

Jihomoravského kraje jako dotčený orgán požadavek na posouzení územního plánu z hlediska vlivů na 

životní prostředí.  Také jako dotčený orgán vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či 

ptačí oblast dle § 47 odst. (3) stavebního zákona.  

Posledním dnem lhůty pro uplatnění připomínek k návrhu zadání na základě zveřejnění NZÚP a jeho 

vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání NZÚP na 

úřední desce bylo pondělí 23.května 2010, protože konec lhůty připadl na sobotu. 

Své připomínky k NZ ÚP u pořizovatele ve lhůtě dle § 47 odst.(2) SZ a po ní uplatnili organizace: 

Odesílatel podání: Číslo jednací vyjádření Podáno dne 

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno-venkov,  

Soběšická 820/156, 638 01 Brno 1822/2010 19.5.2010 

ČEPRO, a.s., Spálená 84/5, 11121 Praha 1 1858/PŘ/10(1201) 10.5.2010 

NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha4-Nusle 2278/10/OVP/N 28.4.2010 

Dial Telekom a.s., Křižíkova 36a/237, Praha -------- 23.4.2010 

MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou 2010/4/239-1 29.4.2010 

Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Moravy a Dyje, 

pracoviště Břeclav, nám. T.G,  Masaryka 13, 690 02 Břeclav  OPM/BV/209/2010 30.4.2010 

Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí,  

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno VOV/445/2010 5.5.2010 

ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 10152 Praha 10 499/10/BRN/198/16114 5.5.2010 

Správa železniční dopravní cesty s.o., Správa dopravní cesty Brno, 

Kounicova 26, 611 43 Brno 4705/10-SDC BNO/43/17 10.5.2010 

ČEZ Správa majetku s.r.o., Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV SM 14.5.2010 

Správa železniční dopravní cesty s.o., Dlážděná 1003/7,11000 Praha 1 20881/10-OKS 5.5.2010 

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno UP/1983/10 6.5.2010 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,  

Odbor správy majetku, Kounicova 24, 644 32 Brno 
KRPB-2026-211/ČJ-2010-

0600MN-Crh 6.5.2010 

Družstvo Holasice, IČO 00378674, Brněnská 289, 664 61 Holasice 
č.j. podatelny 

OUPSU/7997/2010 19.5.2010 

Družstvo Holasice, IČO 00378674, Brněnská 289, 664 61 Holasice 
č.j  podatelny 

OUPSU/7974/2010 19.5.2010 

České dráhy, a.s., GŘ, Odbor správy nemovitostí, Nábřeží Ludvíka 

Svobody 1222/12, 110/15 Praha 1 
č.j. podatelny 

OUPSU/7996/2010 19.5.2010 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno,  

Šumavská 33, 612 54 Brno 002038/10330/2010 21.5.2010 

Netprosys, s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno 1595/10 22.4.2010 

Své připomínky k NZ ÚP u pořizovatele po lhůtě dle § 47 odst. (2) SZ uplatnili organizace: 

Odesílatel podání: Číslo jednací vyjádření Podáno dne 

Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Brně,  

Náměstí Svobody 8, 601 54  Brno NPÚ/371/3477/2010/PP/S 15.6.2010 

Své připomínky k NZ ÚP u pořizovatele ve lhůtě dle § 47 odst.(2) SZ uplatnili: 

Odesílatel podání: Podáno dne - č.j. podatelny 

B.V. a M., M., Židlochovice 17.5.2010 - 7807/2010 

B.M., M., Židlochovice 17.5.2010 - 7808/2010 

D.F., K., Židlochovice 17.5.2010 - 7809/2010 

D. F., K., Židlochovice 17.5.2010 - 7810/2010 

B.V., Ing.V. a I.,Bc., M., Židlochovice 17.5.2010 - 7811/2010 

B. P., K., Židlochovice 17.5.2010 - 8085/2010 
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Svou připomínku, která je shodná a byla podána 21.5.2010 pod č. jednacím podatelny č.j. 8110/10, k NZ 

ÚP u pořizovatele ve lhůtě dle § 47 odst.(2) SZ  uplatnili: 

Ch. H., K., Židlochovice 

L. J., K., Židlochovice 

J. Č., K., Židlochovice 

M.K., K., Židlochovice 

S.P., K., Židlochovice 

Z. D., Ing. ,K., Židlochovice 

K., K., Židlochovice 

B. R., K., Židlochovice 

L. J., K., Židlochovice 

N., K., Židlochovice 

J.T., K., Židlochovice  

H.R.,K., Židlochovice 

L. O., K., Židlochovice 

H. L., K., Židlochovice 

Své připomínky k NZ ÚP uplatnili u pořizovatele po lhůtě dle § 47 odst.(2) SZ : 

Odesílatel podání: Podáno dne - č.j. podatelny 

K.K.,S., Židlochovice 15.3.2011 - 4308/2011 

L. L. J., Brno 18.2.2011 – 2895/2011 

Sousední obce, které uplatnily k NZ ÚP podnět u pořizovatele ve lhůtě dle § 47 odst. (2) SZ: 

Odesílatel podání: Číslo jednací vyjádření Datum vydání 

Obec Blučina, nám. Svobody 119, 664 56 STAR 371/2010 6.5.2010 

 Obce, které uplatnili k NZ ÚP připomínku u pořizovatele ve lhůtě dle § 47 odst.(2) SZ: 

Odesílatel podání: Číslo jednací vyjádření Datum vydání 

Obec Unkovice, Unkovice 28 OÚ-UNK/199/10 27.4.2010 

 

Veřejná vyhláška byla na úřední desce pořizovatele vyvěšena od 21.4.2010 a svěšena byla dne 24.5.2010. 

Zveřejnění vyhlášek způsobem umožňujícím dálkový přístup bylo potvrzeno osobou zodpovídající za toto 

zveřejňování přímo na svěšené veřejné vyhlášce.  

Pořizovatel do 11.12.2012 průběžně vyhodnocoval výsledky projednání. Ve spolupráci s určeným 

zastupitelem po schůzce z 15.7.2010 na základě tohoto vyhodnocení požadavků a podnětů vyplývajících 

z vyjádření a stanovisek upravil NZ ÚP a 16.7.2010 jej předložil ZM ke schválení. 

ZM dne 4.8.2010 usnesením č. 40/6 zadání ÚP schválilo. Výpis z usnesení o schválení zadání byl 

pořizovateli předán 14.9.2010. Údaj o schválení zadání zaevidoval pořizovatel do evidence územně 

plánovací činnosti dne 14.9.2010. Dne 30.12.2011 bylo Město Židlochovice informováno o tom, že získalo 

dotaci. Dne 3.1.2011 bylo zadání ÚP včetně kopií vyjádření a stanovisek k projednávání předáno 

projektantovi ÚP. 

Dne 8.3.2011 se konala konzultační schůzka nad rozpracovaným návrhem ÚP za účasti projektanta, 

pořizovatele a zástupce města Židlochovice odpovídajícího za jeho investice a rozvoj. Na jejím základu 

obdržel projektant podrobnější podklady např. pro zpracování územního systému ekologické stability a 

některých ploch ve městě. 

Dne 9.5.2011 konzultoval projektant svůj návrh s členy technické komise města. 

Návrh zpracovaný v souladu s požadavky vyhlášky č. 500/2006 Sb. byl předán pořizovateli dne 22.7.2011. 

Návrh byl zpracován autorizovaným architektem Ing. arch. Jiřím Hálou, který je osobou oprávněnou ke 

zpracování územně plánovací dokumentace dle § 158 odst. (1) SZ.  

Dne 9.8.2011 pořizovatel v souladu s §50 odst. (2) stavebního zákona oznámil přípisem č.j. 

OÚPSÚ/5739/2009-53 místo a dobu konání společného jednání o návrhu ÚP jednotlivě dotčeným 

orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím. Taktéž byly tímto dotčené orgány vyzvány k uplatnění 

stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání, které bylo stanoveno na 5.9.2011 a sousedním obcím bylo 

oznámeno, že mohou ve stejné lhůtě uplatnit připomínky. Jak dotčené orgány, tak sousední obce byly 

současně upozorněny na to, že k později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. Dotčeným 

orgánům a sousedním obcím bylo sdělení doručeno nejpozději 15.8.2011, lhůta 15 dnů předem dle §50 

odst.(2) byla tedy splněna. 
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Společné jednání se uskutečnilo 5.9.2011 a byl z něj pořízen záznam. Posledním dnem lhůty pro uplatnění 

stanovisek návrhu byla středa 5. října 2011. 

 

K návrhu ÚP uplatnily ve lhůtě dle §50 odst.(2) SZ svá stanoviska tyto dotčené orgány: 

Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska Podáno dne 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, 

 Žerotínovo náměstí 3/5 , 601 82 Brno JMK 139821/2011 5.10.2011 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, 

 Žerotínovo náměstí 3/5 , 601 82 Brno JMK 139822/2011 5.10.2011 

Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí, 

 Masarykova 100, Židlochovice OZP/12366/2011/VK 5. 10. 2011 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno KHSJM 44028/2011/BM/HOK 4. 10. 2011 

Státní energetická inspekce, ÚO Brno, Opuštěná 4, 602 00 Brno 1365/11/062.103/St. 9. 9. 2011 

Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, se 

sídlem Svatoplukova 84, Brno 6085/2011-1383-ÚP-BR 5. 10. 2011 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 31563/2011/03100 23. 8. 2011 

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Brno-venkov,  

 Kotlářská 53, 602 00 Brno 

147275/2011- MZE-

130755 17. 8. 2011 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje,  

Zubatého 1, 614 00 Brno HSBM-45-206/2011 3. 10. 2011 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 4, Praha 2 MZDR 116/2011-111/INV-1588 19. 8. 2011 

Ministerstvo životního prostředí,  

 odbor výkonu státní správy VII, Vršovická 65, 100 10 Praha 
1657/560/11 33908/P/11 

636960/ENV/11 22. 8. 2011 

Obvodní báňský úřad v Brně, Cejl 13, 601 42 Brno SBS 25642/2011 31. 8. 2011 

 

K návrhu ÚP uplatnily po lhůtě dle §50 odst. (2) SZ svá stanoviska tyto dotčené orgány: 

Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska Podáno dne 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a 

stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3/5 , 601 82 Brno  JMK 114819/2011 6. 10. 2011 

Sousední obce, které uplatnili připomínky u pořizovatele ve lhůtě dle § 50 odst. (2) SZ: 

Odesílatel podání: Číslo jednací vyjádření Podáno dne: 

Městys Nosislav, Městečko 54, 691 64 Nosislav, IČO 00283428 Nos/522/2011 16. 8. 2010 

 

K návrhu ÚP uplatnili podání: 

Jméno či název: Číslo jednací  Podáno dne 

NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha4-Nusle 4538/11/OVP/N 16.8.2011 

ČEPRO, a.s., Dělnická 12/č.p.213, 17004 Praha 7, IČ 60193531 913/OP/11 30.8.2011 

P. P., Velké Němčice 

 

24.8.2011 

Povodí Moravy , s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno PM039991/2011-230/Ho 5.10.2011 

A. H., M.,  Židlochovice 

 

27.9.2011 

L. M., P., Židlochovice 

 

23.9.2011 
České dráhy, a.s., Generální ředitelství,Odbor správy nemovitostí,  

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ 70994226 12065/2011-O31 1.9.2011 

ČEZ Správa majetku s.r.o., Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV SM 5.9.2011 

Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Moravy a Dyje, 

pracoviště Břeclav, nám. T.G, Masaryka 13, 690 02 Břeclav  ZVHS/2870/11/ÚPB 9.9.2011 

ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 10152 Praha 10 1315/11/BRN/336/16114 16.9.2011 

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno UP/2721/11 27.9.2011 

Správa železniční dopravní cesty s.o., Dlážděná 1003/7,11000 Praha 1 37897/11-OST 3.10.2011 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno,  

Šumavská 33, 612 54 Brno, IČ 65993390 001483/10330/2011 3.10.2011 

Pro spolupráci s pořizovatelem byl pro společné jednání určen místo pana Dobeše pan starosta Vlastimil 

Helma. 

Dne 30.11.2011 město Židlochovice nad rámec procesu projednání představilo rozpracovaný ÚP veřejnosti. 

Jelikož bylo uplatněno nesouhlasné stanovisko odboru životního prostředí Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje, byla za účelem dohody svolána koordinační schůzka 6.11.2011. Dne 9.7.2012 byla 

uzavřena dohoda s tímto dotčeným orgánem. 
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Téhož dne byla také uzavřena dohoda s odborem dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje ohledně 

znění jeho stanoviska. 

Přestože nemusí pořizovatel zohlednit stanoviska uplatněná po lhůtách dle stavebního zákona, dle 

judikatury to není vyloučeno. 

Pořizovatel byl upozorněn na nesoulad územního plánu a podmínek ochranného pásma zámku to 

v souvislosti s projednáváním změny č. VII a č. VIII územního plánu města Židlochovice. První 

konzultační schůzka se konala 11.9.2012. V průběhu od září 2012 do listopadu 2015 probíhala jednání 

ohledně úprav podmínek tohoto ochranného pásma mezi zástupci Města Židlochovice, orgánu památkové 

péče Městského úřadu Židlochovice, orgánu památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje, 

Ministerstva kultury a pořizovatelem. V listopadu 2015 nabylo právní moci rozhodnutí o změně těchto 

podmínek. 

10.12.2012 byla Krajskému úřadu Jihomoravského kraje zaslána zpráva o projednání návrhu ÚP 

Židlochovice a žádost o posouzení návrhu dle § 51 odst.(2) SZ. Dne 25.1.2013 bylo doručeno pořizovateli 

jeho stanovisko z hlediska  zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní 

vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem dle § 51 

odst.2 SZ.  

V průběhu 27.2.2013 - 5.4.2013 byly na koordinačních schůzkách vyhodnocovány výsledky projednání ÚP. 

Dne 11.4.2013 byly projektantovi předány zásady k zajištění upravení návrhu pro veřejné projednání. 

Po volbách do obecních zastupitelstev 10. a 11. října 2014 došlo ke změně ve složení zastupitelstva města 

Židlochovice a tak pořizovatel vyzval ZM přípisem č.j. 13804/2013-41, aby buď potvrdilo určeného 

zastupitele či určilo jiného určeného zastupitele. Dne 28.11.2014 obdržel pořizovatel rozhodnutí ZM o 

určení nového určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem; na základě usnesení ZM ze dne 

26.11.2014 je určeným zastupitelem Ing. Jan Vitula. 

Nadále probíhala jednání o podmínkách ochranného pásma zámku Židlochovice a tak byl zpracovatel 

požádán o zpracování návrhu zatím bez těchto podmínek, protože nebylo jasné, kdy dojde v jednáních 

k posunu. 

Dne 15.1.2016 byl pořizovateli předán upravený návrh. Pořizovatel v souladu s §52 odst. (1) SZ upravený a 

posouzený návrh spolu s oznámením o konání veřejného projednání doručil veřejnou vyhláškou. Jednotlivě 

byly také oznámením o konání veřejného projednání přizvány dotčené orgány, krajský úřad a sousední 

obce. 

Veřejná vyhláška byla na úřední desce pořizovatele vyvěšena dne 15.1.2016, doručena tedy byla 30.1.2016 

a svěšena 3.3.2016. Oznámení o konání veřejného projednání obdržely dotčené orgány a obce nejpozději 

18.1.2016. Veřejné projednání se konalo dne 25.2.2016. Byly tedy dodrženy zákonné lhůty dle § 52 odst. 

(1) stavebního zákona; lhůta 30 dní předem po přizvání pro dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce 

uplynula 17.2.2016, lhůta 15 dní od doručení návrhu a oznámení o konání veřejného projednání uplynula 

taktéž 14.2.2016. 

V oznámení o konání veřejného projednání upozornil pořizovatel, že nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného 

projednání může každý uplatnit připomínky a dotčené osoby podle §52 odst. (2) námitky, ve kterých musí 

uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené 

námitkou. Upozornil také, že k později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží v souladu s § 52 

odst. (3) stavebního zákona. 

V této veřejné vyhlášce oznámil také lhůtu a místo, v nichž bude návrh vystaven k veřejnému nahlížení a 

upozornil na vystavení návrhu způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města 

Židlochovice. 

Pořizovatel překontroloval vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách a fotokopie 

úředních desek založil do spisu. Taktéž v den vyvěšení veřejné vyhlášky uveřejnil návrh způsobem 

umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. Návrh byl od data vyvěšení 

veřejné vyhlášky vystaven k nahlédnutí u pořizovatele a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 

na webových stránkách pořizovatele a to až do data svěšení veřejné vyhlášky. 

Veřejné projednání se uskutečnilo 25.2.2016 a byl z něj pořízen záznam.  

Lhůta pro uplatnění stanovisek, připomínek a námitek uplynula dnem 3.3.2016. 
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K upravenému a posouzenému návrhu ÚP uplatnily ve lhůtě dle §52 odst. (3) SZ svá stanoviska tyto 

dotčené orgány: 

Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska Podáno dne 

Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno HSBM-3-14/2016 9.2.2016 

Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí, 

 Masarykova 100, Židlochovice OZP/879/2016/VK 25.2.2016 

Městský úřad Židlochovice,  Kancelář tajemníka – pracoviště 

památkové péče, Masarykova 100 , Židlochovice 878/2016 2.3.2016 

 

K upravenému a posouzenému návrhu ÚP uplatnili po lhůtě dle §52 odst. (3) SZ svá stanoviska tyto 

dotčené orgány: 

Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska Podáno dne 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a 

stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3/5 , 601 82 Brno JMK 7173/2016 4.3.2016 

Žádná nesouhlasná stanoviska nebyla ve lhůtě dle § 52 odst. (3) k upravenému a posouzenému návrhu 

uplatněna. Všechna uplatněná stanoviska obsahovala podmínky. Lhůta k jejich uplatnění uplynula 3.3.2016.  

K upravenému a posouzenému návrhu ÚP uplatnili  ve lhůtě dle §52 odst. (3) SZ  připomínky: 

Jméno či název odesílatele podání: Číslo jednací  Podáno dne 

Město Židlochovice, starosta a určený zastupitel Ing. Jan Vitula OIMH/3942/2016 3.3.2016 

Městský úřad Židlochovice, OÚPSÚ( pořizovatel), Masarykova 

100, Židlochovice 

příloha č.2 k záznamu 

z veřejného projednání 25.2.2016 

 

Dne 22.1.2016 uplatnila formou přílohy k e-mailu připomínku organizace itself s.r.o.,IČ 18826016, 

Pálavské náměstí 4343/11 628 Brno-Židenice. Podání však neobsahovalo náležitosti dle § 37 zákona 

č.500/2004 Sb. a podající byl výzvou č.j. OÚPSÚ/5739/2009-114 ze dne 25.1.2016 vyzván k doplnění 

podání. Podání nebylo doplněno ve lhůtě dle § 53 odst. (2), podání tedy nebylo akceptováno jako uplatněná 

písemná připomínka. 

K upravenému a posouzenému návrhu ÚP neuplatnily ve lhůtě dle §52 odst. (3) SZ námitky žádné dotčené 

osoby ani žádný oprávněný investor. 

Pořizovatel v souladu s §53 odst. (1) SZ vyhodnotil výsledky projednání návrhu ÚP ve spolupráci 

s určeným zastupitelem a s ohledem na veřejné zájmy vypracoval návrh vyhodnocení připomínek. 

Z vyhodnocení projednání bylo zjevné, zejména z nutnosti zapracování Ochranného pásma památek 

v Židlochovicích, které vyvolalo změny hlavně v prostorovém upořádání návrhu v okolí zámku, v 

podmínkách využití ploch či podmínkách pro změny v území v plochách, že dojde k podstatné úpravě 

návrhu, a tím i k dotčení práv vlastníků dotčených návrhem řešení, ke kterým by nemohli tito uplatnit 

připomínky či námitky. 

Pořizovatel si tedy v souladu s §53 odst. (2) SZ vyžádal stanovisko příslušného úřadu a stanovisko 

příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny k zamýšleným úpravám 

návrhu ÚP.  

Příslušný orgán: Číslo jednací stanoviska Podáno dne 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, oddělení 

ochrany přírody a krajiny, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno JMK 38964/2016 9.3.2016 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, oddělení 

posuzování vlivů na ŽP, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno JMK 42023/2016 17.3.2016 

Tyto orgány ve stanoviscích neuvedly, že má být upravený návrh posuzován z hlediska vlivů na životní 

prostředí. Pořizovatel zajistil úpravu návrhu ÚP v souladu s výsledky projednání. 

 

Dne 4.4.2016 byl předán pořizovateli upravený návrh, který byl v rozsahu těchto úprav projednáván na 

opakovaném veřejném projednání; přitom bylo postupováno obdobně podle § 52 SZ. 

Pořizovatel v souladu s §52 odst. (1) SZ upravený návrh ÚP spolu s oznámením o konání opakovaného 

veřejného projednání doručil veřejnou vyhláškou. Jednotlivě byly také oznámením o konání veřejného 

projednání přizvány dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. 

Veřejná vyhláška byla na úřední desce pořizovatele vyvěšena dne 4.4.2016, doručena tedy byla 19.4.2016 a 

svěšena 3.3.2016. Oznámení o konání veřejného projednání obdržely dotčené orgány a obce nejpozději 

24.5.2016. Veřejné projednání se konalo dne 16.5.2016. Byly tedy dodrženy zákonné lhůty dle § 52 odst. 

(1) stavebního zákona; lhůta 30 dní předem po přizvání pro dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce 

uplynula 4.5.2016, lhůta 15 dní od doručení návrhu a oznámení o konání veřejného projednání uplynula 

taktéž 4.4.2016. 
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V oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upozornil pořizovatel, že nejpozději do 7 dnů ode 

dne opakovaného veřejného projednání může každý uplatnit připomínky a dotčené osoby podle §52 odst. 

(2) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva 

a vymezit území dotčené námitkou. Upozornil také, že k později uplatněným připomínkám a námitkám se 

nepřihlíží v souladu s § 52 odst. (3) stavebního zákona. 

V této veřejné vyhlášce oznámil také lhůtu a místo, v níž bude návrh vystaven k veřejnému nahlížení a 

upozornil na vystavení návrhu způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města 

Židlochovice. 

Pořizovatel překontroloval vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách a fotokopie 

úředních desek založil do spisu. Taktéž v den vyvěšení veřejné vyhlášky uveřejnil návrh způsobem 

umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. Návrh byl od data vyvěšení 

veřejné vyhlášky vystaven k nahlédnutí u pořizovatele a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 

na webových stránkách pořizovatele a to až do data svěšení veřejné vyhlášky. 

Opakované veřejné projednání se uskutečnilo 16.5.2016 a byl z něj pořízen záznam.  

Lhůta pro uplatnění stanovisek, připomínek a námitek uplynula dnem 23.5.2016. 

K upravenému a posouzenému návrhu ÚP uplatnily svá stanoviska tyto dotčené orgány: 

Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska Podáno dne 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje,  Zubatého 1, 

 614 00 Brno HSBM-3-88/2016 17.5.2016 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a 

stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3/5 , 601 82 Brno JMK 50913/2016 25.5.2016 

K upravenému návrhu projednávanému v opakovaném veřejném projednání neuplatnily ve lhůtě dle §52 

odst. (3) SZ námitky žádné dotčené osoby ani žádný oprávněný investor. Taktéž nebyly uplatněny žádné 

připomínky. 

Pořizovatel v souladu s §53 odst. (1) SZ vyhodnotil  výsledky projednání návrhu ÚP a s ohledem na veřejné 

zájmy vypracoval návrh vyhodnocení připomínek ve spolupráci s určeným zastupitelem na koordinační 

schůzce dne 27.5.2016. Návrh rozhodnutí o námitkách nebyl zpracováván, protože nebyly uplatněny žádné 

námitky. Návrh vyhodnocení připomínek byl 27.5.2015 zaslán dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek. 

Nebyly obeslány dotčené orgány z hlediska ložisek nerostných surovin a dobývacích prostorů – Obvodní 

báňský úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, protože z jejich 

stanovisek vyplynulo, že návrhem nebyly dotčeny zájmy jimi hájené již v předchozích fázích projednání. 

Návrh vyhodnocení připomínek obdržely dotčené orgány nejpozději 30.5.2016. Lhůta 30 dní dle §53 odst. 

(1) pro uplatnění stanovisek uplynula taktéž 29.6.2016.  

 

K  návrhu vyhodnocení připomínek  uplatnily  ve lhůtě dle §53 odst. (1) SZ svá stanoviska tyto dotčené 

orgány: 

Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska Podáno dne 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje,  Zubatého 1, 

 614 00 Brno HSBM-3-150/2016 28.6.2016 

 

Jelikož nebyla uplatněna žádná nesouhlasná stanoviska ani stanoviska s podmínkami, pořizovatel návrh 

pouze upravil a doplnil v části odůvodnění své přezkoumání dle § 53 odst. (4) písmeno a) - d) a dne 

1.7.2016 předložil zastupitelstvu města Židlochovice k vydání v souladu s §54 odst. (1) SZ. 
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II.2 Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 

 
II.2.1 Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje 
 
Návrh Územního plánu Židlochovice je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR (též PÚR ČR) 
aktualizovanou usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15.4.2015 s níže uvedeným vyhodnocením. 
Pro řešené území vyplývají z PÚR ČR požadavky respektování obecných „Republikových priorit 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území“ podle článků č. 14) - 32). To 
zejména s důrazem na ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, s důrazem na zvyšování kvality 
života obyvatel a hospodářského rozvoje území, na vytváření předpokladů rozvoje cestovního 
ruchu, na zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury v území, na ochranu nezastavěného 
území, zejména zemědělské půdy, na ochranu před záplavami, před erozí a jinými rizikovými jevy 
atd... Republikové priority týkající se řešeného území jsou v návrhu územního plánu (dále ÚP) 
Židlochovice respektovány a konkrétně plněny podle jednotlivých článků PÚR ČR 2015 takto: 
čl.14) Vymezením stabilizovaných ploch ozn. Br, Bv, Bd, So,... až...  W, Wo, L včetně ploch v 

nezastavěném území a stanovenými podmínkami pro jejich využití jsou chráněny 
přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, to včetně urbanistického, architektonického 
a archeologického dědictví. V hodnotných částech zástavby města a v chráněných 
částech krajiny jsou podmínky přísnější. 

čl.14a) Jsou respektovány hodnotné půdy pro zemědělskou prvovýrobu zejména tím, že jsou 
vymezeny plochy zemědělské ozn. Zp, Zz. Na zemědělské půdě jsou vymezeny jen 
zastavitelné plochy, které navazují bezprostředně na zastavěné území a plochy pro 
územní systém ekologické stability (ÚSES). 

čl.15) Návrh ÚP nevytváří podmínky pro sociální segregaci obyvatel, nejsou vymezeny 
speciální plochy pro bydlení odlišných skupin, národnostních menšin či pro uprchlíky. 

čl.16) Návrh územního plánu je komplexním řešením zohledňující požadavky města na jeho 
rozvoj a zohledňuje i požadavky jeho obyvatel. 

čl.17) Pro podporu a rozvoj pracovních příležitostí jsou vymezeny zejména stabilizované a 
zastavitelné plochy výroby a skladování a plochy smíšené ozn.  Sv, Vs, Zz. 

čl.19) Zastavěné území je plně a hospodárně využito. Nejsou proto vymezeny areály 
„brownfields“ pro přestavbu. V návrhu je vymezena (tj. zachována) veškerá stávající 
veřejná zeleň jako stabilizovaná. Vymezením zejména stabilizovaných ploch v krajině je 
zajištěna ochrana nezastavěného území. 

čl.20) Zastavitelné plochy nejsou vymezeny v konfliktu s lokalitami soustavy NATURA, které se 
v řešeném území nacházejí dvě a jsou pro ně vymezeny stabilizované plochy. Je 
respektován zámecký park Židlochovice i přírodní park Výhon. Jsou respektovány 
hodnotné zemědělské půdy v řešeném území. Pro zvýšení ekologické i estetické úrovně 
krajiny jsou vymezeny zejména plochy změn na zeleně krajinnou určené k doplnění a 
založení chybějících částí ÚSES. Jsou vymezeny změny na plochy vodní a 
vodohospodářské pro zvýšení retence - zachycení přívalech vod a pro zvýšení 
protipovodňové ochrany města. 

čl.20a) Nejsou vymezeny plochy s bariérovým efektem, které by bránily propustnosti krajiny, pro 
volně migrující živočichy i člověka. Z návrhu byly v průběhu projednání vynechány 
plochy, které se přibližovaly k sousední obci Nosislav a byly tak více blízké jejímu území 
než centru města, ÚP tedy nevytváří územní podmínky pro srůstání sídel. 

čl.21) Jsou vymezeny plochy zeleně krajinné ozn. Zk zejména podél vodních toků Svratky a 
Litavy a v dalších částech krajiny i mimo les pro územní systém ekologické stability. 
Pásy zeleně krajinné po obou březích řeky prostupují celým městem. Tato zeleň je 
souvislá a je přístupná i pro veřejnost jako sídelní zeleň. 

čl.22) Trasy cyklistické či turistické dopravy jsou přípustné zejména v plochách dopravní 
infrastruktury. Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj pěší i cyklistické turistiky Podle 
těchto podmínek využití ploch bude v krajině umožněna nepobytová rekreace a 
rekreační i poznávací turistika. 

čl.23) Vymezeným systémem ploch dopravní infrastruktury - silniční ozn. Ds a ploch dopravní 
infrastruktury - místní ozn. Dm jsou v řešeném území zajištěny dostatečné podmínky pro 
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silniční a účelovou dopravu a pro propustnost krajiny bez její zbytečné segmentace. Za 
účelem zkvalitnění dopravy a propojení jejích jednotlivých druhů je v zastavěném území 
vymezena plocha přestavby P2 pro dopravní terminál a jsou vymezeny plochy přestavby 
P7-12 pro rozšíření dopravního prostoru stávajících komunikací. 

čl.24) Zastavitelné plochy jsou vymezeny tak, aby nevyvolaly nepřiměřené nároky na změny 
veřejné dopravní infrastruktury (vesměs v sídelních zahradách). Zastavitelné plochy jsou 
vymezeny zejména jako prodloužení uliční zástavby podél existujících místních 
komunikací. V plochách Z1-4, Z5,Z8 jsou změny v území podmíněny vybudováním 
dopravní či technické infrastruktury, některé další plochy jsou podmíněny regulačními 
plány či územními studiemi, které  vymezí či navrhnou veřejnou infrastrukturu. 

čl.24a) Zastavitelné plochy s požadovanou změnou využití pro účel výrobní jsou vhodně 
umístěny v území města tak, aby byly vytvořeny podmínky pro minimalizaci negativních 

vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Jsou vymezeny na okrajích města 
většinou v přímé návaznosti na silnice v dostatečné vzdálenosti od ploch bydlení. 

čl.25) Pro snížení rizika povodní jsou vymezeny stabilizované plochy zeleně krajinné s 
protierozním posláním. Za účelem zachycení vod ze svahů Výhonu jsou vymezeny 4 
plochy vodní a vodohospodářské pro možnost umístění retenční zdrže. Pro ochranu 
města před záplavami jsou vymezeny stabilizované i navržené plochy pro 
protipovodňovou ochranu. V záplavovém území nejsou podle v ÚP stanovených 
podmínek přípustné stavby a sklady látek ohrožujících kvalitu vody a nelze zde 
umísťovat objekty, které by bránily přirozenému odtoku vod. 

čl.26) Na toku Svratky i Litavy je stanoveno záplavové území včetně jeho aktivní zóny. V 
záplavovém území nejsou (s výjimkou plochy Z48 pro cyklostezku) vymezeny 
zastavitelné plochy ani plochy přestavby. Pro budoucí možné využití územních rezerv 
ozn. R1-2 vymezených v záplavovém území jsou v ÚP stanoveny podmínky prověření 
dopadů na přirozený rozliv povodňové vody v území. 

čl.27-29) V řešeném území nejsou vymezeny změny v trasách silniční dopravy a sítě technické 
infrastruktury. To s výjimkou možnosti přeložení el. vedení 110 a 22 kV mimo 
zastavitelnou plochu na západním okraji města. Jsou vymezeny 2 zastavitelné plochy 
dopravní infrastruktury a 10 ploch veřejných prostranství pro umístění či prodloužení 
místních obslužných komunikací v souvislosti s vymezeným rozvojem zástavby města. 
Na pravém břehu Svratky je v zastavěném území vymezena plocha přestavby P2 pro 
dopravní terminál, kterým bude propojena zejména autobusová a železniční doprava. V 
krajině jsou vymezeny stabilizované plochy dopravní infrastruktury místní ozn. Dm pro 
zachování sítě účelových komunikací. 

čl.30) Dodávka pitné vody byla nedávno posílena napojením městské vodovodní sítě na Vírský 
oblastní vodovod. Odpadní vody jsou oddělovány a likvidovány v čistírně odpadních vod 
umístěné na jihu města. 

čl.31) Nejsou vymezeny plochy pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. 
čl.32) V řešeném území nejsou „znevýhodněné městské části“ Jsou stanoveny podmínky pro 

rozvoj kvalitního bytového fondu ve zdravém prostředí jak podmínkami v plochách 
bydlení a v plochách smíšených obytných, tak společnými podmínkami zejména B, E, F, 
CH a koncepčními podmínkami pro jednotlivé plochy  v čl. I.3.2. 

Podle čl. 42) PÚR ČR se řešené území Židlochovic nachází na jižním okraji Metropolitní 
rozvojové oblasti Brno s označením OB3 v místech, kde z ní vychází rozvojová osa OS10 podle 
čl. 61). Podle kapitoly 4 PÚR ČR není řešené území zařazeno do specifických oblastí 
vymezených s problémy udržitelného rozvoje území. Toto je v návrhu ÚP respektováno a 
zohledněno. Vlastní území Židlochovic není podle kapitol 5-6 PÚR ČR součástí nadřazených 
koridorů či ploch dopravní a technické infrastruktury nadnárodního významu. Nejsou zde 
požadavky na vymezení koridorů dopravní (železniční, silniční, letecké) či technické infrastruktury 
republikového významu nebo s nimi souvisejících rozvojových záměrů. 
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II.2.2 Soulad návrhu územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
 
V současné době není vydána platná územně plánovací dokumentace vydaná Jihomoravským 
krajem. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR JMK) vydané 22.9.2011 
byly zrušeny rozsudkem Nejvyššího správního soudu s účinností od 21.6.2012. 
Přestože v současné době probíhá projednávání upraveného návrhu ZÚR JMK, nelze soulad s 
územně plánovací dokumentací vydanou krajem vyhodnotit či přezkoumat. 
Poznámka: 
Řešeným územím prochází vysokotlaký plynovod a venkovní elektrické vedení 110 kV, které jsou 
technickou infrastrukturou nadmístního významu. Tato vedení jsou v územním plánu 
respektována ve svých trasách v souladu s Územně analytickými podklady (ÚAP) 
Jihomoravského kraje. V souladu s jinými koncepcemi Jihomoravského kraje jsou respektovány 
skutečnosti vyplývající pro území Židlochovic - je respektována ochrana přírodního parku Výhon, 
kulturní památka Zámek Židlochovice, je zapracován regionální územní systém ekologické 
stability zpracovaný krajem jako záměr a poskytnutý jako údaj o území (Odvětvový podklad 
orgánu ochrany přírody – Koncepční vymezení regionálního a nadregionálního ÚSES), jsou 
respektovány koridory a trasy dopravní a technické infrastruktury krajského významu. Je navržen 
přiměřený rozvoj města s ohledem na jeho význam na přírodní hodnoty jeho území. 
 
II.3 Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území 

 
II.3.1 Soulad s cíli a úkoly územního plánování 
 
Soulad s cíli a úkoly územního plánování je v Územním plánu Židlochovice splněn  a níže 
odůvodněn podle jednotlivých odstavců a písmen § 18 a § 19 stavebního zákona takto: 
§18/1,2) Stabilizované plochy, zastavitelné plochy i plochy změn v nezastavěném území (v 

krajině) jsou vymezeny ve vzájemném poměru tak, aby byla zlepšena vyváženost tří 
podmínek udržitelného rozvoje: 

 
Pro posílení podmínek příznivého životního prostředí: 
- Jsou vymezeny změny na plochy zeleně krajinné označené (Zp1-34) určené k doplnění a 

založení prvků územního systému ekologické stability. 
- Jsou vymezeny stabilizované plochy zeleně krajinné označené Zk a plochy Zz se 

zahradami, sady, loukami, vinicemi a vysokým podílem stromové zeleně za účelem jejich 
ochrany a pro další ochranu území před vodní a větrnou erozí (pobřežní porosty, meze, 
větrolamy, zatravněné pozemky s vyšším vsakováním). 

- Jsou vymezeny stávající plochy lesní označené L určené pro ochranu a stabilizaci lesů v 
území. 

- Jsou vymezeny plochy vodní a vodohospodářské označené W pro vodní toky a hlavní 
odtokové trasy, určené pro stabilizaci a ochranu systému odvodnění území. 

- Jsou vymezeny plochy změn na zeleň krajinnou ozn. (Zk1-34) pro doplnění a založení 
chybějících prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) či jejich částí. 

- Jsou vymezeny plochy změn na plochy vodní a vodohospodářské označené (W1-4) pro 
vodní zdrže za účelem retence a zachycení přívalových vod ze svahů Výhonu. 

- Jsou vymezeny zastavitelné plochy Z46-47 pro doplnění systému protipovodňové 
ochrany města. 

 
Pro posílení podmínek hospodářského rozvoje: 
- Jsou vymezeny stabilizované plochy smíšené výrobní ozn. Sv a plochy výroby a 

skladování ozn. Vs, Vz, Vza včetně zemědělské živočišné výroby. 
- Jsou vymezeny zastavitelné plochy změn na plochy pro výrobu a skladování ozn. Z20, 

Z27, Z23-26, Z28-30 určené pro rozvoj podnikání. 
- Jsou vymezeny stabilizované plochy dopravní a technické infrastruktury označené Dz, 

Ds, Dg, Dm a plochy ozn. Pk a Ti zajišťující dopravní obslužnost území a veřejnou 
technickou infrastrukturu. 
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- Jsou vymezeny zastavitelné plochy dopravní infrastruktury a veřejných prostranství ozn. 
Z32-38, Z40-43, Z49 a plochy přestavby ozn. P2, P5, P7-12 pro zlepšení dopravní 
obsluhy, pro veřejnou dopravu a pro úpravu prostorů komunikací. 

Pro posílení podmínek soudržnosti společenství obyvatel: 
- S ohledem na stabilní demografický vývoj v posledních letech a s ohledem na plochy 

vymezené v původním ÚPM a v jeho změnách jsou vymezeny zastavitelné plochy pro 
bydlení ozn. Z1-6, Z8-13, Z50-51 a plocha přestavby P1. 

- Jsou vymezeny stabilizované plochy občanského vybavení označené Ov, Oc, Oz, Oh, 
Os, které slouží pro zajištění veřejné správy školství, vzdělání a výchovy, kultury, sportu, 
církví, zdravotnictví, ochrany obyvatelstva apod. 

- Je vymezena zastavitelná plocha Z52 pro rozšíření školy a zastavitelná plocha Z21 pro 
možnost. rozšíření hřbitova, které pomohou zvýšit standard veřejného vybavení. 

§18/4) Územní plán Židlochovice chrání přírodní hodnoty a rozvíjí civilizační hodnoty území 
vymezením zastavitelných ploch tak, že tyto přiléhají k zastavěnému území nebo jsou 
vymezeny uvnitř zastavěného území. Tím hospodárně využívá zastavěné území a chrání 
nezastavěné území, tedy i krajinu jako podstatnou složku životního prostředí. 
Společnými podmínkami způsobu využití ploch ozn. „A-CH“ v článku I.6.2 a podmínkami 
prostorového uspořádání ozn. „a1-5), b),  c1-3), d1-2), e1-3), f1-3)“ v článku I.6.3 jsou ve 
veřejném zájmu chráněny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území vč. 
urbanistického a architektonického dědictví. 

§18/5) Územní plán Židlochovice vymezuje plochy zeleně krajinné ozn. Zk s vyloučením 
některých staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v tomto článku 
stavebního zákona v nezastavěném území. Konkrétně dle čl. I.6.2b) takto: „V plochách 
„zeleně krajinné“ vymezené v nezastavěném území nejsou přípustné budovy - nadzemní 
objekty, které nepatří do veřejné technické infrastruktury, nelze zde umísťovat parkoviště 
aut či techniky, dále stavby pro zemědělství a lesnictví, pro odpady, stavby pro cestovní 
ruch a stavby ekologických informačních center...“ To z důvodu ochrany ploch Zk před 
výstavbou. Dalším důvodem je skutečnost, že krajinná zeleň tvoří v nezastavěném 
území prvky ÚSES. Další opatření dle §18/5) pro ochranu přírody a krajiny, zejména 
protierozní či protipovodňová, jsou v plochách Zk přípustná (nejsou vyloučena). 

§19/1a-b) Při zpracování územního plánu Židlochovice byl průzkumem zjištěn a posouzen 
aktuální stav území a jeho hodnoty. Při koncepci rozvoje území bylo přihlédnuto ke 
koncepci řešení předchozího ÚPM Židlochovice a jeho provedených změn č. I-VIII. To i s 
ohledem na hodnoty a podmínky v území. Koncepce rozvoje území a ochrany jeho 
hodnot je stanovena v čl.I.2  

§19/1c) Byly posouzeny nezbytné změny v území a požadavky ze společného jednání i z 
veřejného projednání a po úpravách návrhu jsou vymezeny zastavitelné plochy ozn. Z1-
13, Z18, Z20-21, Z23-30, Z32-38, Z40-43, Z46- 52 a plochy přestavby ozn. P1-2, P4-5, 
P7-13. Z toho zastavitelné plochy Z32-49 a plochy přestavby P2, P7-12 jsou vymezeny 
jako veřejná infrastruktura. Veřejné a soukromé zájmy v území jsou koordinovány i 
stanovenými „koncepčními podmínkami“ pro změny v území v čl. I.3.2 pro zastavitelné 
plochy, v čl. II.3.3 pro plochy přestavby a „společnými podmínkami“ způsobu využití 
druhů ploch v čl. I.6.2. Přitom společnými podmínkami ozn. „B, E, F“, které se týkají 
dodržení hygienických limitů (včetně hlukových), je chráněno veřejné zdraví i životní 
prostředí. 

§19/1d-e) Funkčními podmínkami (přípustnostmi využití) ploch s rozdílným způsobem využití a 
společnými podmínkami ozn. „A-CH“ stanovenými v článku I.6.2 a podmínkami 
prostorového uspořádání ozn. „a1-5), b),  c1-3), d1-2), e1-3), f1-3)“ v článku I.6.3 jsou mj. 
stanoveny urbanistické, architektonické a estetické požadavky na funkční a prostorové 
uspořádání zastavěného i nezastavěného území a požadavky na změny (vč. 
umísťování, uspořádání a řešení staveb) s ohledem na hodnoty v území. 

§19/1f) Není stanoveno pořadí změn v území (etapizace), protože nebylo shledáno účelným 
závazným způsobem určovat pořadí záměrů, jichž nebude investorem město 
Židlochovice a netýkají se veřejné infrastruktury. Změna využití některých zastavitelných 
ploch je „funkčními podmínkami“ v čl. I.3.2 podmíněna výstavbou či prodloužením 
místních komunikací včetně uličních inženýrských sítí. 
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§19/1g) Stabilizací a ochranou systému odvodnění území (vodních toků a hlavních odtokových 
tras), vymezenými plochami zeleně krajinné ozn. Zk s protierozními účinky, vymezením 
ploch zahrad, sadů, vinic, vymezením ploch pro územní systém ekologické stability a 
vymezením ploch pro vodní zdrže a ploch pro doplnění protipovodňové ochrany města 
jsou v ÚP vytvářeny podmínky pro snižování nebezpečí přírodních katastrof přírodě 
blízkým způsobem. 

§19/1i-j)  Vymezenými stabilizovanými i zastavitelnými plochami (zejména pro bydlení) a 
podmínkami stanovenými všem vymezeným plochám pro způsob jejich využití či pro 
jejich změnu v článcích I.3.1, I.3.2, I.3.3, I.6.2 a I.6.3 jsou stanoveny podmínky pro 
obnovu a příznivý rozvoj sídelní struktury včetně kvalitního bydlení. 

§19/1k) V řešeném území nejsou vymezeny plochy pro civilní ochranu. Způsob uplatnění 
požadavků podle § 20, vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 380/2002 Sb., „k přípravě a 
provádění úkolů ochrany obyvatelstva“ v současném znění do ÚP je uveden níže v 
článku II.5.1 k) odůvodnění. 

§19/1l) Po prověření z hlediska cílů a úkolů uzemního plánování a po doplnění požadavků ze 
společného jednání jsou v ÚP vymezeny plochy pro asanace ozn. asv 1-3, asv 5, asv 8-
9. Pro změnu využití stávajících ploch v zastavěném území jsou vymezeny plochy 
přestavby P1-2, P4-5, P7-13. 

§19/1m) Nejsou vymezeny plochy s negativními vlivy záměrů na území podle zvláštních právních 
předpisů. Splnění požadavků zvláštních právních předpisů je vyhodnoceno níže v článku 
II.5.1 odůvodnění. 

§19/1n) Nejsou vymezeny plochy pro využívání přírodních zdrojů. Tyto zdroje se v řešeném 
území vyskytují jen jako nevýhradní ložisko cihlářské suroviny. 

§19/2) Vyšší územně plánovací dokumentací, zadáním ÚP ani krajským úřadem nebylo 
požadováno (a proto ani vypracováno) posouztení vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož 
součástí by bylo vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Obě evropsky významné lokality 
soustavy Natura jsou respektovány a jsou pro ně vymezeny stabilizované plochy, nejsou 
zde ptačí oblasti. 

 
II.3.2 Soulad s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území 
 
Územní plán Židlochovice je v souladu s požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot území (dle § 18 čl. 4 stavebního zákona) s následujícím vyhodnocením. 
Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území města je stanovena v čl.I.2. Cíle ochrany a rozvoje 
hodnot území města jsou stanoveny v článku I.2.3. 
Pro ochranu architektonických a urbanistických hodnot zástavby města jsou v čl. I.6.3 stanoveny 
podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu, označené písmeny „a1-5), b),  
c1-3), d1-2), e1-3), f1-3)“. Těmito podmínkami jsou ve veřejném zájmu chráněny i architektonické 
a urbanistické hodnoty území - výšková hladina zástavby, charakter a struktura zástavby, 
rozmezí výměr a intenzita využití stavebních pozemků. 
 

Zvýšená pozornost bude věnována zástavbě navazující na areál kulturní památky Zámku 
Židlochovice, kde jsou stanoveny podmínky ochrany předpisem Ochranného pásma kulturních 
památek v Židlochovicích (dle zonace v něm uvedené). Na náměstí Míru, na Coufalíkově náměstí 
a v plochách navazujících na areál budov zámku jsou stanoveny v čl. I.6.3  podmínky pro 
hmotový i výškový soulad zástavby s navazujícími stavbami ÚP. Podmínky ozn. f1-3) jsou 
stanoveny pro ochranu krajinného rázu v zastavěné i nezastavěné části řešeného území vč. 
přírodního parku Výhon. 
V urbanistickém řešení je respektována ochrana kulturních památek podle zákona č. 20/1987 
Sb., „o státní památkové péči“ v současném znění. Kulturní památky jsou vyznačeny na 
koordinačním výkrese včetně pietních míst. Památkové zóny nejsou stanoveny. V urbanistickém 
řešení je respektován kompaktní způsob zástavby ve vazbě na historický půdorys města. V 
urbanistickém řešení jsou respektovány lokality Natura 2000, pro EVL Židlochovický zámecký 
park je stanoven samostatný druh plochy. 
Jsou vymezeny stabilizované plochy pro veřejná prostranství - veřejnou zeleň, které se podílejí 
na hodnotě území. Vymezenými plochami sídelních zahrad je stabilizován dostatečný podíl 
sídelní zeleně v území. Na území přírodního parku Výhon (ovšem i jinde) lze realizovat 
zahrádkářskou i turistickou rekreaci, k čemuž je stanovena podmínka v čl. I.5.1c). 
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Stanovené podmínky prostorového uspořádání dávají zákonný podklad k zachování 
architektonických a urbanistických hodnot v území i v dalších řízeních. Stabilizované plochy i 
změny na plochy bydlení, smíšené obytné, občanského vybavení, smíšené výrobní, výroby a 
skladování, veřejných prostranství, dopravní a technické infrastruktury, atd. jsou v ÚP prostorově 
vymezeny tak, aby nedocházelo k prolínání funkcí, které by se mohly navzájem negativně 
ovlivňovat. 
Byly vymezeny architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat 
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt v čl. I.16. Po veřejném 
projednání byl ještě upraven na základě dodatečného průzkumu v území, kde do tohoto 
vymezení byly přidány oba bastiony Zámku Židlochovice, dále hodnotná budova katolické fary a 
márnice na hřbitově.  
 
 
II.3.3 Soulad s požadavky na ochranu nezastavěného území 
 
Územní plán Židlochovice je v souladu s obecnými požadavky na ochranu nezastavěného území 
podle § 18, odst. 4-5 stavebního zákona (viz předchozí čl. II.3.1). Řešení ÚP respektuje 
produkční zemědělskou hodnotu území - obhospodařovanou zemědělskou půdu, na druhé straně 
respektuje krajinné hodnoty a přírodě blízké lokality - registrované významné krajinné prvky (R 
VKP), které nejsou ani nebudou zemědělsky obhospodařovány. 
Zastavitelné plochy jsou vymezeny buď uvnitř hlavního zastavěného území, nebo k němu 
přiléhají z jeho vnější strany. Plochy přestavby jsou vymezeny uvnitř hlavního zastavěného území 
s ohledem na co největší možnou míru jeho využití. Takovým řešením je minimalizován zásah do 
nezastavěného území. Rozsah zastavitelných ploch a ploch přestavby je řešen úměrně velikosti 
města a kapacitě veřejné infrastruktury. Je vymezeno doplnění zejména uliční zástavby - vyplnění 
proluk a pokračování uliční zástavby podél komunikací i s přesahem do nezastavěného území - 
plochy Z5, Z8, Z11-12, Z20-21, Z25, Z28-30, Z50. Město vzhledem k omezeným terénním a 
přírodním podmínkám nemá již jiné vhodné plochy pro svůj rozvoj. Plošný rozvoj zástavby je 
limitován na jedné straně záplavovým územím a na druhé straně přírodním parkem kopce Výhon. 
Urbanistické řešení respektuje „nezastavitelnost“ přírodního parku Výhon. Na druhé straně je 
třeba podporovat zahrádkářský způsob využití velké částí Výhonu vč. existence chatek. To 
protože pozemky zahrádkářských kolonií jsou soukromé, často i oplocené a jenom jejich vlastníci 
se o ně mohou postarat tak, aby krajina přírodního parku byla kulturně udržována a nechátrala. 
Jejich vymezením jsou respektovány (tj. stabilizovány) veškeré lesní porosty a porosty zeleně 
krajinné a plochy vodní. V těchto plochách jsou vymezeny prvky ÚSES, to zejména podél toku 
Svratky a Litavy, na Výhoně a na hranicích se sousední Blučinou. Ochrana nezastavěného území 
se bude (mimo platnou legislativu) opírat i o vydaný územní plán, který nezastavěná území 
vymezuje, a tím je i chrání. 
 
II.4 Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 
 
II.4.1 Soulad s požadavky stavebního zákona 
 
Územní plán je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona (dále SZ) s odůvodněním 
podle ustanovení jednotlivých § a odstavců zákona: 
§18-19 Vyhodnocení splnění § 18 a § 19 je uvedeno výše v čl. II.3.1. 
§43/1) Územní plán v grafické části na výkresech č. 1-5 a v textové části včl. I.1 - I.16 stanovuje 

požadavky uvedené v odst. 1) § 43 SZ - zastavěné území, urbanistickou koncepci, 
uspořádání krajiny, koncepci veřejné infrastruktury, zastavitelné plochy, plochy 
přestavby, veřejně prospěšné stavby, atd. a stanovuje pro ně podmínky.  V článcích 
I.3.2-3 stanovuje koncepční podmínky pro využití zastavitelných ploch a ploch přestavby 
a podmínky pro rozhodování v nich. Pro všechny druhy ploch jsou v čl. I.6.2 stanoveny 
funkční podmínky využití ploch a v čl. I.6.3 podmínky prostorového uspořádání. Po 
dohodě s dotčenými orgány jsou (namísto zastavitelných ploch) vymezeny 2 územní 
rezervy v záplavovém území Litavy se stanovenou aktivní zónou. 

§43/2) Jsou vymezeny zastavitelné plochy ozn. Z5, Z10, Z28-29, Z32, Z37, Z51 a plochy 
přestavby P1, P7-13, v nichž je rozhodování o změnách v území podmíněno 



 

(Územní plán Židlochovice) 

 
66 

zpracováním územní studie. Je vymezena plocha přestavby P1, v níž je rozhodování o 
změnách v území podmíněnou uzavřením dohody o parcelaci.  Jsou vymezeny 
zastavitelné plochy Z1-4, Z7, Z9, Z42 a plocha přestavby P5, v nichž je rozhodování o 
změnách v území podmíněnou vydáním regulačního plánu. Podmínky pro pořízení 
územních studií jsou stanoveny v čl. I.13 a zadání regulačních plánů jsou obsažena v čl. 
I.14, to včetně přiměřených lhůt. 

§43/3) Splnění cílů a úkolů územního plánování je vyhodnoceno výše v čl. II.3.1 odůvodnění. 
ÚP neobsahuje podrobnosti náležící svým obsahem regulačnímu plánu nebo územnímu 
rozhodnutí (např. není stanoveno umístění či hmotové řešení jedn. stavebních objektů ve 
vymezených plochách, tvary zastřešení, apod.). 

§43/4) Územní plán řeší využití ploch na celém území města Židlochovice, které tvoří 1 
katastrální území. 

§50-53 Proces pořizování ÚP je uveden v kapitole II.1. Součástí odůvodnění ÚP je komplexní 
zdůvodnění přijatého řešení a vyhodnocení účelného využití zastavěného území vč. 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch podle požadavku § 53, od 5e-f) SZ, 
které je uvedeno níže v článcích II.9 a II.10 odůvodnění. 

§58 V územním plánu je vymezeno více zastavěných území, do kterých jsou zahrnuty 
pozemky tzv. Intravilánu z r. 1966, zastavěné stavební pozemky, stavební propluky, 
přiléhající části pozemních komunikací a veřejná prostranství podle §58 SZ. Do 
zastavěného území nezasahují souvislé pozemky lesa ani pozemky vinic zapsaných v 
katastru. Při vymezení zastavěného území je zohledněn metodický pokyn „Vymezení 
zastavěného území“ zveřejněný MMR ČR a ÚÚR ze září 2013 a proto jsou v 
zahrádkářských koloniích vymezeny jednotlivé zastavěné plochy a nádvoří. 

§ 101 V ÚP jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vymezená 
v grafické části na výkrese č.3 a v textu v čl. I.8., pro které lzre uplatnit předkupní právo 

§ 170 V ÚP jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vymezená 
v grafické části na výkrese č.3 a v textu v čl. I.7., pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit 

 
 
II.4.2 Soulad s požadavky prováděcích předpisů stavebního zákona 
 
a) Územní plán je v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v současném 
znění podle ustanovení jedn. § a odstavců vyhlášky s následujícím vyhodnocením: 
§13/1) Dokumentace ÚP je vypracována v obsahu podle přílohy č. 7 zmíněné vyhlášky. 
§13/2) Použitým mapovým podkladem pro ÚP je výřez katastrální mapy (KM) v digitálním 

provedení, která byla poskytnuta projektantovi Městským úřadem Židlochovice 
elektronickou cestou začátkem r. 2016. Územní plán byl zpracováván v jednotlivých 
fázích návrhu nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy jako detail hlavního 
výkresu zpracovávaný naposledy k veřejnému projednání. 

 Výkresy ÚP jsou zpracovány pro vydání v měřítku 1 : 5 000. Výkres širších vztahů je 
vypracován nad základní mapou silniční v měřítku 1 : 50 000.  

 Pro koncepci ÚSES a dopravy jsou vypracována schémata nad KM v měřítku 1:10 100. 
Grafická část ÚP obsahuje pouze prvky zobrazitelné v daním měřítku a jsou v ní 
vyznačeny hranice řešeného území. 

§14/1) Textová část a grafická část je opatřena tabulkou pro záznam o účinnosti. 
Soulad s přílohou 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.: 
- Dokumentace ÚP je v souladu s přílohou této vyhlášky rozdělena na část I - „Územní plán“ a 

část II - „Odůvodnění územního plánu“. 
- Textová část územního plánu je vypracována v obsahu a členění podle části I. a II. přílohy 7 

k vyhlášce - viz obsah textové části uvedený na konci odůvodnění. 
- Textová část odůvodnění ÚP je vypracována a členěna podle metodického pokynu „Územní 

plán - obsah“ zveřejněného MMR ČR a ÚÚR Brno dne 13.2.2014. 
- Urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny i koncepce veřejné infrastruktury jsou 

patrny z hlavního výkresu č. 2. Koncepce dopravní a technické infrastruktury je patrna i z 
výkresu veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření č. 3, kde jsou 
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vymezeny mj. navrhované plochy či koridory dopravní a technické infrastruktury. Po 
společném jednání byla pro větší přehlednost vypracována samostatná chémata - výkresy č. 
4 a 5 obsahující řešení ÚSES a řešení dopravní infrastruktury v menším měřítku. Nebyly 
důvody k tomu, aby byl  vypracován výkres pořadí změn v území, prože v ÚP není stanovena 
etapizace. 

- Po prověření koncepce urbanistického řešení z hlediska cílů a úkolů územního plánování a 
po projednání je rozhodování o změnách v plochách Z5, Z10, Z28-29, Z32, Z37, Z51, P1, P7-
13 podmíněno zpracováním územní studie. 

- V plochách Z1-4, Z7, Z9, Z42, P5 je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 
regulačního plánu. V ploše P1 je rozhodování o změnách v území podmíněno i uzavřením 
dohody o parcelaci. 

- Soulad s přílohou 7 k vyhlášce je patrný též z „obsahu dokumentace územního plánu 
Židlochovice“, který je uveden na za poučením a podpisy OOP. 

 
b) Územní plán je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území v současném znění podle ustanovení jedn. § a odstavců vyhlášky s následujícím 
vyhodnocením: 
§3/1) V ÚP Židlochovice jsou vymezeny stávající plochy i plochy se změnou využití i menší 

než 2 000 m2 (pod 0,2000 ha). Důvodem je jednak použité měřítko hlavních výkresů 1 : 
5 000 (nikoliv 1 : 10 000), ve kterém jsou i menší plochy znázornitelné a pro něž bylo 
nutno stanovit podmínky dohodnuté s orgány při projednávání zejména změn ÚPM, 
které proběhly nedávno a bylo tedy nutno k nim přihlédnout a též proto, že zejména ve 
stabilizovaném území bylo nutno některé funkce stabilizovat právě k dosti konkrétnímu 
způsobu využití – např. občanské vybavení či veřejná prostranství. 

§3/2a) Jako stabilizované jsou vymezeny stávající plochy s rozdílným způsobem využití. Druhy 
jedn. ploch s rozdílným způsobem využití jsou označeny zkratkami Br, Bd, Bv, So,... až 
W, Wo, L. Způsoby využití ploch vč. podmínek jsou stanoveny v čl. I.6.2. Plochy jsou 
vymezeny tak, aby byly navzájem od sebe odděleny a nekolidovaly mezi sebou způsoby 
jejich využití. 

§3/2b) Jako plochy požadovaných změn využití jsou vymezeny plochy zastavitelné ozn. Z1-13, 
Z18, Z20-21, Z23-30, Z32-38, Z40-43, Z46-52, jsou vymezeny plochy přestavby ozn. P1-
2, P4-5, P7-13 a jako další změny jsou vymezeny ploch ozn. (Pz3-5), (Zk1-41), (W1-4) v 
krajině.Jsou vymezeny územní rezervy ozn. R1-2. 

§3/3) Plochy s rozdílným způsobem využití byly vymezeny s ohledem na specifické podmínky 
a charakter území zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a 
požadavků na uspořádání a využívání území.Nejsou vymezeny např. plochy výroby 
v přímé návaznosti na plochy bydlení, plochy bydlení, u nichž je předpoklad, že by mohlo 
dojít k zasažení nadlimitním hlukem z dopravy mají stanoveny podmínky prověření 
záměrů. Totéž platí o nově vymezovaných plochách výroby (podmínky koncepční – viz  
čl. I.3.2., podm. společné čl. 1.6.2. 

§3/4) S ohledem na specifické podmínky a na požadované rozdíly ve využití ploch, je většina 
ploch s rozdílným způsobem využití podrobněji členěna či specifikována a označena 
zkratkami podle čl. I.6.2 takto: 

- Plochy bydlení (§ 4 vyhlášky) jsou podrobněji členěny na „rodinné domy“ ozn. Br, „bytové 
domy“ ozn. Bd a „venkovské domy“. ozn. Bv., protože je důležité zachování pohody 
bydlení spojené s individuální výstavbou. 

- Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhlášky) jsou podrobněji na základní druh ozn. So a plochy 
„smíšené - zámecké“ ozn. Sz, protože areál zámku má velmi specifické způsoby využití 
vyplývající z využívání památtkově chráněného objektu a ochranného pásma Lesy ČR. 

- Plochy občanského vybavení (§ 6 vyhlášky) jsou podrobněji členěny na „veřejné“ ozn. 
Ov, „církevní“ ozn Oc, „zdravotnické“ ozn. Oz, „hasičské“ a „sportovní“ ozn. Os, protože 
je v některých případech nutná stabilizace velmi konkrétního způsobu využití v určitém 
malém území. 

- Plochy „smíšené výrobní“ (§ 12 vyhlášky) ozn. Sv nejsou dále členěny. 
- Plochy výroby a skladování (§ 11 vyhlášky) jsou podrobněji členěny na „průmysl a 

řemesla“ ozn. Vp, „zemědělská výroba“ ozn. Vz a „zahradnictví“ ozn. Vza, protože je 
v některých případech nutná stabilizace konkrétního způsobu využití v území. 
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- Plochy technické infrastruktury (§ 10 vyhlášky) jsou podrobněji členěny na „inženýrské 
sítě“ ozn. Ti a „specifické“ ozn. Ts. 

- Plochy dopravní infrastruktury (§ 9 vyhlášky) jsou podrobněji členěny na „drážní“ ozn. 
Dz, „silniční“ ozn. Ds, „garáže“ ozn. Dg, „dopravní terminál“ ozn. Dt, „místní“ ozn. Dm. 

- Plochy veřejných prostranství (§ 7 vyhlášky) jsou podrobněji členěny na „komunikace“ 
ozn. Pk, „veřejnou zeleň“ ozn. Pz a „hřbitovy“ ozn. Ph. 

- Plochy zemědělské (§ 14 vyhlášky) jsou podrobněji členěny na „polní“ ozn. Zp a 
„zahrady, sady, louky, vinice“ ozn. Zz. 

Dále jsou stanoveny tyto plochy s jiným způsobem využití, než je uvedeno v § 4 až § 19 vyhlášky 
označené zkratkami podle čl. I.6.2 výrokové části, a to: 

- plochy „zeleně - zámecký park“ ozn. Np, 
- plochy „zeleně krajinné „ozn. Zk, 
- plochy „zeleně sídelních zahrad“ ozn. Zs. 

Vyhláška nemá kromě ploch přírodních či smíšených nezastvěného území určen typ plochy pro 
zahrady, v nichž je žádoucí zachování maximálního podílu zeleně a přitom také možnosti 
umístění některých druhů staveb spojených s bydlením. 
§4-19 Plochy „smíšené obytné“ (§ 8 vyhlášky), „smíšené - výrobní“ (§ 12 vyhlášky), „vodní a 

vodohospodářské“ (§ 13 vyhlášky) označené W a „lesní“ (§ 15 vyhlášky) ozn. L  nejsou 
dále členěny. 

§3/5) Požadavek vytvářet a chránit bezpečně přístupná veřejná prostranství  v zastavěném 
území a v zastavitelných plochách, chránit stávající cesty umožňující bezpečný průchod 
krajinou je zabezpečen vymezením ploch, které jsou určeny jen pro veřejná prostranství 
a stávající cesty jsou chráněny vymezením ploch dopravní infrastruktury místní Dm. 

Stanovení výše uvedených druhů ploch je podle pořadavku § 3 odst. 4) vyhlášky samostatně 
zdůvodněno v článku II.9.6.1 odůvodnění s ohledem na jejich požadované využití. 
§7/2) Podle tohoto ustanovení jsou spolu se zastavitelnými plochami bydlení Z1-4, Z5 

vymezeny navržené plochy „veřejného prostrtanství - veřejná zeleň“ ozn. (Pz3-5) o 
požadované velikosti (1 000 m2 na 2 ha zastavitelné plochy). 

 
II.5 Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 
 
II.5.1 Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů 
 
Územní plán Židlochovice je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, které mají, 
nebo mohou mít dopad na koncepci a navržené řešení územního plánu. §4 odst.(2) stanoví, že 
orgány územního plánování postupují ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími 
veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů. K územnímu plánu se vztahují tyto zvláštní 
předpisy, s nimiž musí mít územní plán v souladu: 
 
a) Soulad s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., „o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon)“, ve znění pozdějších předpisů 
V řešeném území je vyhlášeno záplavovém území vodního toku Svratka, stanovené rozhodnutím 
JMK 151413/2006 Pol a vodního toku Litava stanovené opatřením č.j. JMK 142937/2009 OŽP-Bu 
z 11.12.2009, včetně vymezení jeho aktivní zóny. V tomto záplavovém území nejsou vymezeny 
větší zastavitelné plochy, resp. bylo od nich po společném jednání upuštěno a jsou zde 
vymezeny územní rezervy R1-2, jejichž budoucí možné využití bude prověřováno podle 
podmínek stanovených v čl. I.11. V záplavovém území jsou vymezeny jen zastavitelné plochy 
Z46-48 pro doplnění protipovodňové ochrany města. 
Vymezením stabilizovaných ploch vodních a vodohospodářských ozn. W je chráněn systém 
odvodnění v území. Vymezením ploch zeleně krajinné ozn. Zk (pro pobřežní porosty, meze, 
průlehy, územní systém ekologické stability) a ploch zemědělských ozn. Zz (pro zahrady, sady, 
louky, vinice se zvýšenou jímavostí) jsou vytvářeny podmínky pro zvýšení retenčních schopností 
území. Tyto plochy se budou podílet též na ochraně proti vodní erozi. Pro ochranu odtokových 
tras je v článku I.6.2 stanovena společná podmínka „H“. Pro zvýšení retenčních schopností území 
jsou vymezeny plochy (W1-4) pro vodní zdrže v přírodním parku Výhon 
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b) Soulad s požadavky zákona č. 114/1992 Sb., „o ochraně přírody a krajiny“, ve znění 
pozdějších předpisů 

Pro území evropsky významné lokality (EVL) „Židlochovický zámecký park“ CZ0623032 je 
vymezen samostatný druh plochy ozn. Np. Pro EVL - „Nové hory“ CZ0620011 je vymezena 
stabilizovaná plocha zeleně krajinné Zk. V řešení ÚP je respektována ochrana registrovaných 
významných krajinných prvků (R VKP) „Drůbežárna, Hájek, Křiby, Kyndlířky, Maděrán, Meze u 
cihelny, Nové hory-strže, Podhájí, U studánky, V hájku, Vrchní sady, Výšavy, Zámecký park“. 
Další významné krajinné prvky vyplývají přímo z výše uvedeného zákona a jsou jimi údolní niva 
Svratky a údolní niva Litavy. 
V navrženém rozvoji města je minimalizován plošný zásah do přírodního parku (PP) Výhon. 
Hranice PP Výhon probíhá ulicemi Masarykova a Komenského, takže dotčení PP se nelze 
vyhnout. Zastavitelné plochy jsou zde ale vymezeny v minimální míře a v přímé návaznosti na 
hlavní zastavěné území. 
Za účelem ochrany a zlepšení přírodní hodnoty krajiny jsou vymezeny změny na plochy zeleně 
krajinné určené zejména pro založení a doplnění prvků ÚSES. V řešeném území jsou vymezena 
2 regionální biocentra a 4 regionální biokoridory. Pro ochranu krajiny jsou stanoveny podmínky 
ochrany krajinného rázu v článku I.6.3f). 
 
c) Soulad s požadavky zákona č. 201/2012 Sb., „o ochraně ovzduší a o změně některých 

dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)“, ve znění pozdějších předpisů 
Územní plán nevytváří předpoklady ke znečišťování ovzduší, to tím, že v řešeném území nejsou 
vymezeny plochy pro chemickou výrobu, pro hutnictví či pro likvidaci odpadů. Nařízení 
Jihomoravského kraje č. 384/2004, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování 
emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, 
amoniaku, oxidu uhelnatého, atd... bude respektováno i mimo ÚP (který nenahrazuje žádné 
předpisy). Dodržování předpisů na ochranu ovzduší nelze beze zbytku zabezpečit územním 
plánem, který řeší jen vymezování a způsob využití ploch. Pro ochranu čistoty ovzduší je v čl. 
I.6.2 stanovena společná podmínka „B“ 
 
d) Soulad s požadavky zákona č. 334/1992 Sb., „o ochraně zemědělského půdního fondu“, 

ve znění pozdějších předpisů 
Splnění požadavků tohoto zákona a jeho souvisejících prováděcích předpisů je vyhodnoceno 
samostatně v kapitole II.14.1 „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond“ níže v odůvodnění. 
 
e) Soulad s požadavky zákona č. 20/1987 Sb., „o státní památkové péči“, ve znění 

pozdějších předpisů 
V řešeném území se nachází mnoho kulturních památek zapsaných v Seznamu nemovitých 
kulturních památek ČR, z nichž nevýznamnější je Zámek Židlochovice č. 45302. Kromě zámku se 
v řešeném území nachází v dalších 27 památek vč. kostela Povýšení sv. Kříže na Coufalíkově 
náměstí, zvonice, kaple sv. Kříže, dále krypta, radnice a několik měšťanských domů na náměstí 
Míru, Robertova vila, bývalý cukrovar, pak ještě sochy a sousoší (z nichž některé nejsou na 
seznamu). Kulturní památky jsou vyznačeny grafickou značkou na koordinačním výkrese, kde 
jsou vyznačeny též válečné hroby a pietní místa. V bezprostřední blízkosti kulturních památek 
jsou vymezeny zastavitelné plochy Z40, Z52 a plochy přestavby P2, P13. Na náměstí Míru a ul. 
Komenského je vymezeny plochy přestavby ozn. P4-5. 
Pro změnu využití ploch Z40, Z52, P2, P13 v „ochranném pásmu kulturních památek v 
Židlochovicích“ (platném od 10.10.2015) jsou v čl. I.3.2 a I.3.3 stanoveny koncepční podmínky 
ozn. l), n), o), které jsou stanoveny v souladu s výše zmíněným ochranným pásmem památek. 
Změna využití plochy P2 pro dopravní terminál je podmíněna respektováním dominantního 
postavení architektury budov Zámku Židlochovice, vč. zachování volného pohledu na zámek a na 
Robertovu vilu. Zájmy ochrany kulturních památek a výše zmíněného zákona jsou v ÚP 
zabezpečeny též podmínkami prostorového uspořádání stanovenými v čl. I.6.3. Podmínky 
prostorového uspořádání (např. výšková hladina zástavby, charakter zástavby, intenzita využití 
stavebních pozemků) jsou přizpůsobeny předpisům o ochraně kulturních památek. 
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V koordinačním výkrese jsou znázorněna území s archeologickými nálezy podle podkladů z ÚAP 
ORP Židlochovice. Celé řešené území je územím s potencionálními archeologickými nálezy. V 
řešeném území nejsou památky lidové architektury ani památkové zóny. 
 
f) Soulad s požadavky zákona č. 289/1995 Sb., „o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů (lesní zákon)“, ve znění pozdějších předpisů 
Splnění požadavků lesního zákona je vyhodnoceno samostatně v článku II.14.2 „Vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa“ níže v 
odůvodnění. Protože z k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je třeba souhlas 
dotčeného orgánu, je na koordinačním výkrese znázorněna tato hranice. 
 
g) Soulad s požadavky zákona č. 133/1985 Sb., „o požární ochraně“, ve znění pozdějších 

předpisů, 
Voda k hašení požárů podle požadavku § 29, odst. 1), písmene k) zmíněného zákona bude 
nadále zabezpečována z vodovodní sítě, která je napojena na vedení Vírského vodovodu. 
Územní plán umožňuje umístění související technické infrastruktury (tedy i rozvodů vody k hašení 
požárů) zejména v plochách veřejných prostranství ozn. Pk a v plochách vymezených pro veřejně 
prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury. Konkrétní umístění řadů a hydrantů není 
úkolem ÚP a je podrobností nepřípustnou pro ÚP podle § 43 odst. 3 stavebního zákona (tyto 
budou řešeny v následných řízeních). Na nároží Žerotínova nábřeží a ul. Strejcův sbor je 
vymezena plocha přestavby ozn. P5 (So+Oh+Pk), jejíž součástí je i stávající budova hasičské 
zbrojnice. Tato plocha umožní event. rozšíření zbrojnice a ostatních budov důležitých pro 
Záchranný sbor Jihomoravského kraje  a Sbor dobrovolných hasičů a doplnění tohoto areálu o 
požadované plochy a zázemí vč. odstavných stání a lepšího napojení na ul. Strejcův sbor. 
 
h) Soulad s požadavky zákona č. 13/1997 Sb., „o pozemních komunikacích“, ve znění 

pozdějších předpisů 
Pro silnice jsou mimo zastavěné území vymezeny plochy dopravní infrastruktury - silniční ozn. 
Ds, pro účelové komunikace mimo zastavěné území jsou vymezeny plochy dopravní 
infrastruktury - místní ozn. Dm. Pro silnice a místní komunikace v zastavěném území jsou 
vymezeny plochy veřejných prostranství - komunikace ozn. Pk. Tímto vymezením jsou 
zabezpečeny plochy pro pozemní komunikace v řešeném území, které umožní i bezkolizní 
průjezd silnic II/425, II/416 a III/41619. Silnice II/416 a III./41619 jsou součástí plochy přestavby 
P2 (Dt) pro dopravní terminál, kde mohou být tyto upravovány vč. odbočení do stávajících ulic 
podle stanovených podmínek. 
Pozemky související dopravní infrastruktury mohou být součástí i jiných ploch s rozdílným 
způsobem využití podle článku I.6.2. Pro plochy s umístěnými silnicemi jsou stanoveny 
„podmínky pro umísťování“ v čl. I.4.1b) tak, jak požadoval dotčený orgán ve svém stanovisku a 
jak s ním byly dohodnuty po veřejném projednání. Plochám s chráněnými prostory vymezeným v 
blízkosti silnic (tedy i stabilizovaným) je stanovena společná podmínka „F“ týkající se dodržení 
přípustných hygienických limitů z hluku způsobeném dopravním provozem na silnicích tak, aby 
nevznikaly nároky na omezování provozu. Pro zastavitelné plochy Z1-4, Z13, Z50-52 vymezené 
poblíž silnic jsou stanovany koncepční podmínky v čl. I.3.2, týkající se eliminace dopadů 
nepříznivých vlivů zejména dopravy na bydlení. Umisťování komunikací v řešeném území je 
podmíněno platnými předpisy, zejména ČSN 73 6102 „projektování křižovatek na silničních 
komunikacích“, ČSN 73 6101 „projektování silnic a dálnic“ a ČSN 73 6110 „projektování místních 
komunikací“. Zdůvodnění konkrétního řešení koncepce dopravní infrastruktury je uvedeno níže v 
článku II.9.4.1 odůvodnění. 
 
ch) Soulad s požadavky zákona č. 44/1988 Sb., „o ochraně a využití nerostného bohatství 

(horní zákon)“, ve znění pozdějších předpisů a soulad se zákonem č.   62/1988 Sb., o 
geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 

V řešeném území nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich prognózní zdroje a 
nejsou zde stanovena chráněná ložisková území (CHLÚ). Nejsou proto stanoveny plochy pro 
těžbu nerostných surovin. Nachází se zde nevýhradní ložiska cihlářské suroviny (netěžené) a na 
svazích kopce Výhon jsou přítomna sesuvná území podle ÚAP ORP Židlochovice. Tyto jevy jsou 
znázorněny zejména na koordinačním výkrese. V plochách sesuvných území jsou vymezeny 
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zastavitelné plochy Z11-12, Z50, převzaté z původního ÚPO a jeho změn s již vydanými souhlasy 
orgánů. Pro změny ploch v sesuvném území je stanovena společná podmínka CH v čl. I.6.2. 
týkající se eliminace event. sesuvů či jiného geologického rizika. V souladu s výše uvedeným 
horním zákonem (též v souladu s § 18, odst. 5 SZ) bude umožněno dobývání nerostných surovin 
na území jejich ložisek, pokud k tomu budou vydána  správní rozhodnutí vyžadovaná legislativou. 
 
i) Soulad s požadavky zákona č. 164/2001 Sb.,“ o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích 

přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o 
změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)“, ve znění pozdějších předpisů 

Do řešeného území nezasahují přírodní léčivé zdroje ani jejich ochranná pásma, o kterých 
pojednává lázeňský zákon.  
 
j) Soulad s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., „o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů“, ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády 
ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Pro ochranu veřejného zdraví jsou stanoveny společné podmínky využití ploch označené v 
článku I.6.2 výrokové části písm. B, E, F, které vycházejí z požadavků výše zmíněného zákona a 
souvisejících předpisů. Ze stejného důvodu je též stanovena koncepční podmínka v čl. I.3.2 pro 
změnu využití zastavitelných ploch ozn. Z1-4, Z13, Z50-52 vymezených poblíž silnice. Stanovené 
podmínky se týkají zejména nenarušení okolního prostředí, neumísťování zdrojů hluku či 
znečištění ovzduší v plochách, dále neumísťování chráněných prostor u silnic bez prokázání 
nepřekročení přípustných hygienických limitů. Prokázání splnění těchto požadavků je předmětem 
zejména dalších řízení v území. 
 
k) Soulad s požadavky zákona č. 239/2000 Sb., „o integrovaném záchranném systému a o 

změně některých zákonů“, a s požadavky vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky 
č. 380/2002 Sb., „k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva“ 

 
Podle vyjádření dotčeného orgánu (Hasičského záchranného sboru JMK), který hájí zájmy 
zmíněného zákona a jeho prováděcí vyhlášky a uplatnil požadavky k zadání ÚP Židlochovice, je 
řešení podle jednotlivých písmen a-i) § 20 zmíněné vyhlášky následující: 
a) Řešené území není ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní, protože se v 

blízkosti Židlochovic nenachází vodního dílo, které by takovou vlnu způsobilo. Je ale 
stanoveno záplavové území s aktivní zónou. Pro ochranu města před záplavami je 
vybudován systém protipovodňové ochrany, který bude déle rozšířen ve 
vodohospodářských zastavitelných plochách Z46-47. 

b) Nejsou vymezeny zóny havarijního plánování, protože řešené území se nenachází v 
blízkosti takového ohrožení (např. atomové elektrárny). 

c) Nejsou vymezeny plochy pro ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádných událostí. 
Evevent. ukrytí obyvatelstva může být řešeno improvizovanými úkryty v rámci ploch bydlení 
a občanského vybavení. Předané podklady neobsahovaly požadavky na vymezení ploch 
pro ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádných událostí. 

d) Předané podklady neobsahovaly požadavky k vymezení ploch pro řešení evakuace 
obyvatelstva a jeho ubytování bude řízeno orgány státní správy dle paltné legislativy a 
ostatních předpisů. 

e) Předané podklady neobsahovaly požadavky k vymezení ploch  pro skladování materiálů 
civilní ochrany a humanitární pomoci, činnosti jsou umožněny zejména v rámci 
stabilizovaných ploch občanského vybavení. 

f) Předané podklady neobsahovaly požadavky k vymezení ploch určených pro vyvezení a 
uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území, nejsou vymezeny plochy pro 
takové látky, na území města se nevyskytují. 

g) K usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací civilní ochrany: 
 1) jsou v urbanistickém řešení zohledněny následující zásady: 

- výrobní plochy jsou prostorově a dopravně odděleny od obytné zástavby, 
- nejsou vymezeny zcela uzavřené vnitrobloky bez možnosti příjezdu, 

 2) plochy byly vymezovány tak, aby bylo možno: 
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- komunikace v plochách umísťovat tak, aby umožňovaly příjezd zásahových jednotek a 
nouzovou obsluhu obce i v případě zneprůjezdnění silnic, 

- při umísťování nových místních komunikací v dalších řízeních zabezpečit jejich 
nezavalitelnost v důsledku rozrušení okolní zástavby (pozn.: šířka prostoru pro 
komunikaci = minimálně (v1+v2)/2 + 6m, kde „v1“ a „v2“ jsou výšky budov po hlavní 
římsu v metrech na protilehlých stranách ulice), 

- sítě technické infrastruktury podle možností zaokruhovat a umožňit tak ev. operativní 
úpravu dodávek z jiných částí zástavby či zdrojů. 

h) V řešeném území se nepočítá se skladováním nebezpečných látek. 
i) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií není předmětem řešení ÚP,  

jedná se o organizační opatření. 
 
l) Soulad s požadavky zákona č. 222/1999 Sb., „o zajišťování obrany České republiky“ a 

zákona č. 49/1997 Sb., „o civilním letectví“ vč. souvisejících předpisů 
Pro ochranu zájmů vojenského letectva a obrany státu ve smyslu uvedeného zákona je v 
plochách řešeného území stanovena společná podmínka využití území označená v článku I.6.2 
výrokové části pod písm. D ve znění: „Ve všech plochách lze umisťovat jen stavby, které 
negativně neovlivní zájmy vojenského letectva a obrany státu, zejména z hlediska jejich výšky 
nad terénem“. Tato podmínka byla stanovena i z toho důvodu, že část území se nachází v 
koridoru rádioreléových spojů a mikrovlnných spojů vojenských zařízení. Že se řešené území  
nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení MO ČR..., je uvedeno v poznámce 1) na 
koordinačním výkrese. Ochranné pásmo (OP) radiolokačního zařízení je takto vyznačeno. Tím je 
řešené území i zájmovým územím Armády České republiky podle § 175 stavebního zákona, kde 
projednávání staveb podléhá legislativě z hlediska obrany státu. Omezení by mohlo znamenat 
např. pro stavby,jejich rekonstrukce a přestavby výškových staveb, stavby venkovního el. vedení 
110 - 400 kV, základnové stanice mobilních operátorů, komíny, rozhledny apod. včetně jerjich 
rekonstrukcí.  
Ve vzdálenosti 100 m od paprsku nevojenského radioreléového spoje sítě elektronických 
komunikací se doporučuje projednat dokumentace v následných řízeních s vlastníkem těchto 
paprsků, to z důvodu částečného či krátkodobého zastínění nebo narušení tohoto paprsku. 
 
l) Soulad s požadavky zákona č. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů  
viz čl. II.6, II.7 a II.8 
 
 
UPOZORNĚNÍ: 
Požadavkům dotčených orgánů na citace ze zvláštních právních předpisů nebylo možno v ÚP 
zcela vyhovět. Dodržování platné legislativy nelze zaručit územním plánem, který nesmí podle 
odst. 3) § 43 SZ obsahovat mj. ani podrobnosti náležející regulačnímu plánu či územnímu 
rozhodnutí. V odůvodnění ÚP není možné stanovovat plochám další podmínky, než které jsou 
stanoveny textové části ÚP nebo o kterých nemůže rozhodnout zastupitelstvo města. 
Odůvodnění se týká jen toho, co je územním plánem vymezeno či stanoveno. 
 
II.5.2 Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 

popřípadě s výsledkem řešení rozporů 
 
a) Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, které byly 

uplatněny v rámci společného jednání 
Na základě stanovisek vydaných k návrhu Územního plánu Židlochovice v režimu podle odst. 2, § 
50 stavebního zákona byly provedeny následující úpravy: 
- Na základě nesouhlasného stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje ( dále KrÚ 

JmK) bylo upuštěno od zastavitelných ploch ozn. Z17 a Z22 vymezených v aktivní zóně 
záplavového území. Obě tyto zastavitelné plochy byly po dohodě s tímto dotčeným orgánem 
změněny na plochy územních rezerv ozn. R1-2 a byly stanoveny podmínky pro jejich 
prověření v čl. I.11, včetně prověření dopadu na plochy rozlivu v celém území. 
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- Pro zastavitelnou plochu ozn. Z48 pro mezinárodní cyklostezku v téže lokalitě byly stanoveny 
orgánem požadované podmínky. 

- Do textů ÚP byly doplněny požadavky a podmínky KrÚ JmK týkající se krajských silnic a 
dopravního terminálu. 

- Podle požadavku Krajské hygienické stanice byly v čl. I.6.2 upraveny podmínky pro chráněné 
prostory a chráněné venkovní prostory staveb u ploch vymezených poblíž silnice II/416 či v 
plochách výrobních, týkající se ochrany zdraví před účinky hluku a vibrací podle legislativy, 
zejména hygienických předpisů. 

- Do zadání 4 regulačních plánů v článku I.14.3 ozn. RP1-4 byl zapracován požadavek 
Hasičského záchranného sboru podle jedn. písmen § 21 vyhlášky č. 380/2002 Sb. 

- V čl. I.6.2 byly upraveny formulace týkající se podmíněně přípustného služebního bytu v 
plochách Os, Oh, Sv, Vp, Vz, Vza s tím, že takový byt nebude vytvářet chráněný prostor 
staveb ve smyslu platných hygienických předpisů. 

- dle připomínky stavebního úřadu Městského úřadu Židlochovice byly upraveny funkční 
podmínky pro využití ploch Zz (zahrad, sadů, luk a vinic) v čl. I.6.2, týkající se zejména 
existence či umísťování podsklepených staveb pro rodinnou rekreaci v přírodním parku 
Výhon s velikostí nadzemní části staveb do 25 m2. 

 
b) Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, které byly 

uplatněny v rámci veřejného projednání 
Na základě stanovisek vydaných k návrhu územního plánu v režimu podle odst. 1-2, § 52 
stavebního zákona - řízení o územním plánu, byly provedeny další úpravy: 
- Podle konzultace s KrÚ JmK byly upřesněny podmínky pro silnice II. a III. třídy v ploše 

přestavby P2 (Dt) a též podmínky pro umísťování silnic v článku I.4.1b). 
- Na základě požadavku orgánu ochrany přírody a krajiny bylo doplněno přípustné využití 

ploch zeleně krajinné Zk o vodní plochy a vodní toky. 
- Dle doporučení orgán ochrany přírody byla prověřena nutnost plochy Z8 a Z12 podmínit 

regulačním plánem z důvodu přítomnosti sesuvných území. Toto doporučení je v ÚP řešeno 
stanovenými podmínkami v čl. I.3.2 a I.6.2 týkajícími se změn využití v plochách 
nacházejících se v sesuvném území. Regulační plán by byl nadbytečný. Dále byla podle 
doporučení upravena intenzita využití stavebních pozemků v plochách Z8, Z11-12, Z50 
(vymezených v PP Výhon) tím, že zde byla stanovena rozvolněná struktura zástavby. 

- V souvislosti se stanoviskem dotčeného orgánu ochrany kulturních památek byly upraveny 
způsoby využití a podmínky prostorového uspořádání v „Ochranném pásmu kulturních 
památek v Židlochovicích“. Rozhodnutí o tomto ochranném pásmu je platné od 10.10.2016 a 
zakládá v území podmínky, které bylo nutno zapracovat do ÚP:  

 podle části „A“ ochranného pásma kulturních památek byla mezi začátkem ulice Zámecká 
a zámkem vymezena nová plocha přestavby P13 (Pz) pro veřejné prostranství - veřejnou 
zeleň, která zahrnuje i část domu na parc. 648/198. Pouze tímto způsobem bylo možno 
vyhovět podmínkám ochrany v části „A“ ochranného pásma kulturních památek, kde není 
možná nová výstavba, ani úpravy již dokončených staveb. Pro rozhodování o změnách v 
území plochy přestavby P13 je v ÚP s ohledem na tyto komplikované skutečnosti 
stanovena podmínka zpracování územní studie. 

 byla upravena výšková hladina zástavby v plochách podle jednotlivých částí „A-D“ 
ochranného pásma, to v ploše školy, školní zahrady, v ploše školního hřiště, ploše 
přestavby P2 (Dt), v ploše supermarketu, orlovny a v ploše výroby, která přiléhá k 
zámeckému parku. 

 byla zrušena zastavitelná plocha Z31 (Dg) pro garáže za Robertovou vilou. Toto území je 
součástí části „A“ ochranného pásma kulturních památek, kde není možná žádná nová 
výstavba. Sousední zastavitelná plocha Z40 (Pk) byla rozšířena o zrušenou plochu Z31, 
přičemž plocha Z40 pro veřejné prostranství - komunikace není již v rozporu s 
podmínkami ochrany v částí „A“ ochranného pásma kulturních památek v Židlochovicích.. 
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II.5.3 Vyhodnocení vyjádření dotčených orgánů a soulad se stanovisky dotčených orgánů 
a nadřízeného orgánu  

 (část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem) 

Poznámka: 

Seznam vyjádření s stanovisek uplatněných v průběhu projednávání k jednotlivým fázím územního plánu je 

obsažen v kapitole II.1. Postup při pořízení územního plánu.  

K návrhu vyhodnocení připomínek nebylo žádným z dotčených orgánů uplatněno nesouhlasné stanovisko 

nebo stanovisko s podmínkami ke splnění. Bylo uplatněno pouze jedno souhlasné stanovisko a to 

stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. 

 

Širší vztahy, zásady územního rozvoje, politika územního rozvoje 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů 

§ 47 odst. (2)§,50 odst. (7),§,52odst. (3) 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3, 

601 82 Brno 

Obsah vyjádření k zadání  

V návrhu zadání v bodě a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje a z ÚPD vydané krajem a 

z dalších širších územních vztahů je uvedeno, že správní území města je součástí území řešeného ÚPN 

VÚC Brněnské sídelní regionální aglomerace. Upozorňujeme, že ve smyslu § 187 odst. 1 stavebního 

zákona tato územně plánovací dokumentace k 1. 1. 2010 pozbyla platnosti a požadujeme v tomto smyslu 

provést opravu zadání.  
Vyhodnocení výsledku projednání  návrhu zadání: 

Zadáním ÚP v bodě a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje a z ÚPD vydané krajem a z dalších širších 

územních vztahů je uvedeno: 

„Správní území města bylo součástí území řešeného ÚP VÚC Brněnské sídelní regionální aglomerace, která je od 

1.1.2010 neplatná. Návrh ÚP bude zohledňovat skutečnosti, které vyplývají z ÚP VÚC Brněnské sídelní regionální 

aglomerace, která i nadále zůstává územně plánovacím podkladem, a to: 

 ochrana krajinného rázu oblasti přírodního parku Výhon  

 navržení přiměřeného rozvoje obce s ohledem charakter oblasti. 

 respektování nadřazené dopravy, nadřazených tras inženýrských sítí a respektování nadřazeného systému ÚSES.“ 

Krajský úřad neuvádí tedy žádné požadavky na obsah ÚP vyplývající ze stavebního zákona. Zadání bylo dle 

požadavku upraveno.  

 

Obsah stanoviska k návrhu: 

Dle § 4 odst. 6 stavebního zákona lze koordinované stanovisko vydat pouze v případě, nejsou-li požadavky 

na ochranu dotčených veřejných zájmů v rozporu. Z důvodu nesouhlasného stanoviska odboru životního 

prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oddělení vodního a lesního hospodářství, s návrhy lokalit 

situovaných do záplavového území řek Svratky a Litavy (navržené zábory Z17, Z22, Z46, Z47 a Z 48) však 

OÚPSŘ nemůže za krajský úřad k Návrhu ÚP Židlochovice vydat koordinované stanovisko ve smyslu § 4 

odst. 6 stavebního zákona. 

Stanoviska příslušných dotčených orgánů v rámci krajského úřadu proto obdržíte jednotlivě 
Vyhodnocení výsledku projednání  návrhu: 

Orgán oznámil, že nelze vydat koordinované stanovisko za krajský úřad. 

 

Obsah stanoviska dle § 51: 

Posouzení návrhu ÚP Židlochovice z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na 

širší územní vztahy: 

Z hlediska koordinace využívání území nemá KrÚ k vymezení ÚSES připomínky, z hlediska zajištění 

koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, k návrhu ÚP Židlochovice 

připomínky.  

Posouzení návrhu ÚP Židlochovice z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem: 

A) Z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR 2008) schválené vládou České 

republiky dne 20.07.2009 usnesením č. 929/2009 vyplývá, že město Židlochovice patří do rozvojové oblasti 

OB3 – Brno ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Židlochovice.  

Obecné republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území jsou návrhem ÚP 

Židlochovice respektovány, zejména s akcentem na body 16 a 22 kapitoly 2 PÚR ČR 2008 (tj. komplexní 

řešení území se zohledněním požadavků na kvalitu života a hospodářský rozvoj území, s využitím 
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předpokladů pro různé formy cestovního ruchu) a na body 25 a 26 kapitoly 2 PÚR ČR 2008 (tj. vymezení 

podmínek pro preventivní ochranu před riziky v území – protipovodňová ochrana a podmínka 

nevymezování zastavitelných ploch v záplavových územích).  

B) Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly Zastupitelstvem Jihomoravského 

kraje vydány dne 22.09.2011. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21.06.2012, který nabyl 

účinnosti dnem jeho vyhlášení, bylo opatření obecné povahy – ZÚR JMK – zrušeno, což je zohledněno v 

posuzované územně plánovací dokumentaci i ve Zprávě o projednání návrhu ÚP Židlochovice. OÚPSŘ 

upozorňuje pořizovatele na potřebu průběžného sledování právní situace ve věci ZÚR JMK v souvislosti s 

podanou ústavní stížností.  

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §51 odst.2 SZ: 

Stanovisko je souhlasné. Ústavní stížnost byla usnesením Ústavního soudu č.j. I. ÚS 3619/12-1 ze dne 11.12.2013 

zamítnuta. 

 

Obsah stanoviska k posouzenému a upravenému návrhu - k částem řešení, které byly od společného jednání 

změněny: 

Návrh řešení neomezuje budoucí využití dopravních koridorů řešených v Aktualizaci č. 1 PÚR ČR. “ je 

zřejmé, že jsou respektovány či řešeny republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 

rozvoje území dle Aktualizace č. 1 PÚR ČR, zejména s akcentem na body 16 a 22 kapitoly 2 Aktualizace č. 1 

PÚR ČR (tj. komplexní řešení území se zohledněním požadavků na kvalitu života a hospodářský rozvoj 

území, s využitím předpokladů pro různé formy cestovního ruchu) a na body 25 a 26 kapitoly 2 Aktualizace 

č. 1 PÚR ČR (tj. vymezení podmínek pro preventivní ochranu před riziky v území – protipovodňová 

ochrana a podmínka nevymezování zastavitelných ploch v záplavových územích. 

Nadřízený orgán (OÚPSŘ KrÚ JmK) nemá k upravenému „Návrhu ÚP Židlochovice“ připomínky. 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ: 

Nebyly uplatněny připomínky či podmínky  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 

 
Obsah stanoviska k návrhu upravenému po veřejném projednání -  k částem řešení, které byly od prvního veřejného 

projednání změněny -  vydal souhlasné stanovisko s odůvodněním, že části řešení, které byly prvního 

veřejného projednání změněny, se nedotýkají dané problematiky 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu upraveného po1.veřejném projednání: 

Nebyly uplatněny připomínky či podmínky  k částem řešení, které byly od minulého veřejného projednání 

změněny. 

 

Ochrana životního prostředí 
 zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů § 22 písm. b) a  e) 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Obsah stanoviska k návrhu zadání  
NZ může stanovit rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí a je tedy koncepcí ve smyslu ustanovení § 10a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí. Na základě posouzení podle kritérií uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona však odbor 

životního prostředí neuplatňuje požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí.  
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání: 

Zadání v bodě m) uvádí: 

„vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj nebude zpracováno, protože jej nevyžaduje dotčený orgán, pořizovatel ani 

obec“ 

„Upozornění na nutnost dodržení platné legislativy při realizaci konkrétních záměrů uvedených v § 4 odst. 1 zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí  - částečně zapracovat v odůvodnění s upozorněním na platnou legislativu – viz 

výše“ 

Jelikož příslušný orgán  neuplatil požadavek na vyhodnocení vlivů  územního plánu na životní prostředí, neuvedl 

pořizovatel do návrhu zadání požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ve smyslu § 47 odst.3 SZ a 

nebyl tedy vyhodnocován vliv ÚP na udržitelný rozvoj území. 

Obsahuje – li zadání požadavky na obsah návrhu s podrobností pro územní řízení či RP, pak tento obsah nemůže být 

s ohledem na § 43 odst. 3 SZ součástí územního plánu. Dle přechodných ustanovení zákona č.350/2012 bod 2 se tato 

část zadání nepoužije. Jelikož se upozornění na platnou legislativu týká procesních podmínek následných i územních 

rozhodnutí nelze je zapracovat do ÚPD. 

 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu: 

Orgán nezměnil své stanovisko z jednání před návrhem, neuplatnil stanovisko. 
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Obsah stanoviska k upravenému a posouzenému návrhu -  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny: 

Z hlediska dalších zájmů sledovaných odborem životního prostředí nejsou k předloženému „Návrhu ÚP 

Židlochovice“ připomínky. 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ: 

Nebyly uplatněny připomínky či podmínky  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 

 

Obsah stanoviska k podstatné úpravě návrhu dle§ 53 odst. (2) SZ 

na základě vyhodnocení doložených podkladů k podstatné úpravě Návrhu ÚP Židlochovice neuplatňuje 

požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů návrhu ÚP upraveného po 1. veřejném projednání na životní 

prostředí.  

Deklarovaná úprava návrhu ÚP obsahuje především vypuštění návrhových zastavitelných ploch pro bydlení 

Z14 a Z15 (plochy bydlení - rodinné a venkovské domy) a navazujících návrhových ploch Z44 a Z45 

(plochy veřejných prostranství – komunikace) a dále změnu stanoveného způsobu využití návrhové plochy 

Z18 z ploch smíšených výrobních (Sv) na využití „plochy smíšené obytné (So). Další deklarované změny 

pak mají z velké části charakter upřesnění regulativů návrhu ÚP ve smyslu posílení potenciálu ochrany 

životního prostředí v jednotlivých lokalitách, popř. se jedná o úpravy, které nemají potenciál ohrozit složky 

životního prostředí a veřejné zdraví 

KrÚ JMK OŽP konstatuje, že navrhované změny návrhu ÚP po prvním veřejném projednání nejsou 

takového charakteru a rozsahu, aby zavdávaly důvod k požadavku na posouzení vlivů upraveného návrhu.  

Vyhodnocení stanoviska 

Nebyl uplatněn požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů návrhu ÚP upraveného po 1. veřejném 

projednání na životní prostředí. 
 

Obsah stanoviska k návrhu upravenému po veřejném projednání -  k částem řešení, které byly od prvního veřejného 

projednání změněny -  vydal souhlasné stanovisko. 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu upraveného po1.veřejném projednání: 

Nebyly uplatněny připomínky či podmínky  k částem řešení, které byly od minulého veřejného projednání 

změněny. 

 

Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí  ve znění pozdějších předpisů § 23odst. e) 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 4,602 00  Brno 2 

Jako dotčený orgán ve vyjádření k zadání a poté ve stanoviscích k návrhům neuplatnil požadavky  

z hlediska tohoto zákona také proto, že příslušný orgán ochrany přírody a  příslušný úřad neuplatnili 

stanovisko požadující  posuzování ÚP z hlediska vlivů na životní prostředí. 
Vyhodnocení výsledku projednání ÚP: 

ÚP nevymezil žádné výrobní plochy v přímé návaznosti na plochy s chráněnými prostory dle zákona 

258/2000 Sb., ani plochy, které by mohly obsahovat chráněné prostory v přímé návaznosti na silnice. 

Plochy, kde by mohlo dojít k ohrožení hlukem, jsou podmíněny tak, aby v dalších stupních projektové 

přípravy bylo jednoznačně prokázáno, že nedochází k překračování limitních hodnot stanovených právními 

předpisy v oblasti hluku a vibrací. 

 

Ochrana přírody a krajiny 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  

§ 77a odst. 4 písm. n) v souvislosti s § 45i odst. 1 , § 77a odst. 4 písm. x)  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Obsah vyjádření k návrhu zadání: 

uplatnil stanovisko v tom smyslu, že vylučuje významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 

celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000.  

Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený záměr svou lokalizací zcela 

mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé 

či sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany. 
Vyhodnocení výsledku projednání k návrhu zadání: 

Jelikož příslušný orgán ochrany přírody a krajiny vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí  

oblast, neuvedl pořizovatel do návrhu zadání požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ve smyslu § 

47 odst.3 SZ. ÚP nebyl vyhodnocován z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj území. 

 

 



 

(Územní plán Židlochovice) 

 
77 

Obsah stanoviska k návrhu:  
orgán ochrany přírody příslušný uplatnil k předloženému návrhu následující připomínky: 

V textové ani mapové části návrhu územního plánu není uvedena lokalita soustavy NATURA 2000 Nové 

hory, vedená pod kódem CZ06200011. Tuto lokalitu podobně jako další lokalitu soustavy NATURA 2000 

Židlochovický zámecký park je nutné začlenit do ploch s regulativy dostatečně zabezpečujícími jejich 

ochranu zejména před stavební ale i jinou činností, která by mohla vést k poškození či narušení jejich 

předmětu ochrany. 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu: 

Připomínané bylo  zapracováno již v návrhu. Dotčený orgán nevěděl, že jakožto limity jsou tato území uvedena na 

koordinačních výkresech (kam patří) a také v textu a to na str. 59 v odůvodnění. Nebylo nutno nic zapracovávat, 

protože to, co bylo připomínáno, bylo již součástí návrhu. 

 

Obsah stanoviska k posouzenému a upravenému návrhu -  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny: 

dotčený orgán ochrany přírody k částem řešení, které byly od společného jednání změněny v „Návrhu 

územního plánu Židlochovice“, nemá připomínky 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ: 

Nebyly uplatněny připomínky či podmínky  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 

 

 
Obsah stanoviska k podstatné úpravě dle §53 odstz. (2) SZ: 
K možnosti vlivu koncepce „Podstatná úprava návrhu ÚP Židlochovice“ na lokality soustavy Natura 2000 a 

vydává s t a n o v i s k o podle § 45i odstavce 1)  zákona v tom smyslu, že předložená úprava  

nemůže mít  významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 

lokalit nebo ptačích oblastí soustavy NATURA 2000.  

Vyhodnocení stanoviska  

Nebyly uplatněny připomínky či podmínky  k zapracování do upravovaného návrhu. 

 
Obsah stanoviska k návrhu upravenému po veřejném projednání -  k částem řešení, které byly od prvního veřejného 

projednání změněny -  vydal souhlasné stanovisko – nemá připomínky. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu upraveného po1.veřejném projednání: 

Nebyly uplatněny připomínky či podmínky  k částem řešení, které byly od minulého veřejného projednání změněny. 

 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů § 77 odst. 1 písm. q) 

Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 

Obsah vyjádření k návrhu zadání : 

Umístění ploch pro bydlení v lokalitě ,,Náplavka“ je podmíněno respektováním VKP Meze u cihelny. 

Požadujeme, aby navrhované řešení bylo zpracováno tak, aby uvedený VKP zůstal nedotčen. 

Navrhované plochy určené jako plochy územních rezerv pro bydlení na severu k.ú. Židlochovice, při silnici 

II/416 na Blučinu, se nachází na území PP Výhon, kde dle zpracovaných podkladů, hodnotících krajinný 

ráz, je navržen úplný nebo částečný zákaz výstavby nových nadzemních objektů. Z hlediska ochrany 

krajinného rázu PP Výhon, který by byl v této lokalitě výrazně narušen, s umístěním těchto ploch 

nesouhlasíme. 

Další požadavky na řešení plošného a prostorového uspořádání území jsou v této fázi projednávání bez 

připomínek. 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu  zadání: 

Požadavky na obsah ÚP vyplývající ze zvláštních právních předpisů byly zapracovány do bodu d) zadání. 

prověřit možnost lokalizace ploch pro bydlení: 

 „jihovýchodně od lokality Náplavka ( směr do „cihelny“) – dle požadavku OŽP MěÚ Židlochovice je nutno 

respektovat VKP „Meze u cihelny“ tak, že uvedený VKP zůstane nedotčen 

 možnost lokalizace ploch územních rezerv pro bydlení na severu k.ú. při silnici II/416 na Blučinu nebude 

prověřována z důvodu nesouhlasu OŽP MěÚ Židlochovice a to z hlediska výrazného narušení krajinného rázu 

v této lokalitě“ 

Směrem do prostoru cihelny není žádná zastavitelná plocha vymezena z toho důvodu, že je zde vymezeno biocentrum 

ÚSES. Byla ale zvětšena zastavitelná plocha bydlení Z8 v této lokalitě. Do zmíněného VKP není návrhem ÚP 

vymezována žádná zastavitelná plocha. Rezervy nebyly v PP Výhon prověřovány. 

 

Obsah stanoviska k návrhu: 

orgán nemá k tomuto řešení připomínky. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu: 

Stanovisko je souhlasné, orgán neuplatnil žádné požadavky na změny návrhu. 
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Dne 19.11.2012 byl orgán požádán o součinnost z hlediska požadavků na ochranu krajinného rázu vzhledem 

k prověření plochy na úpatí Výhonu směrem na Blučinu. Orgán reagoval  přípisem OZP/16031/2012-1 z 19.12.2012. 

Požadavek byl situovat plochy pro bydlení v dolní části stabilnějšího svahu, nemá být dotčen VKP Křiby. Z důvodů 

zachování krajinného rázu nemá v území docházet ke vzniku výrazných výškových a prostorových dominant, 

podlažnost má být stanovena max. na 2 NP. 

Tyto podmínky nebyly v návrhu pro VP zapracovány,  proto bylo  požadováno jejich zapracování (všechny požadavky 

jsou  součástí vydané  změny č.VIII) do návrhu pro opakované veřejné projednání. 

 

Obsah stanoviska k upravenému a posouzenému návrhu -  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny: 

Orgán požaduje doplnění  či upřesnění koncepce v kapitole ploch krajinné zeleně – doplnit o vodní prvky, protože 

plochy krajinné zeleně jsou vymezeny tam, kde byl nedávno vybudován mokřad. 

Dále doporučuje zvážit vymezení dalších prvků ochrany krajinného rázu jako intenzita využití stavebního pozemku, 

požaduje z důvodu plynulého začlenění staveb do přírodního prostředí 50% zastoupení zeleně. 

Doporučuje zvážit i podmínění ploch Z8 a Z12 vypracováním RP i z toho důvodu, že se jedná o sesuvná území, 

podmínění RP i stabilizované plochy  v PP Výhon a to ze stejných důvodů. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ: 

Byly uplatněny připomínky či podmínky  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. Přípustné využití 

ploch zeleně bylo uloženo doplnit stejně jako prověření doporučení orgánu z hlediska stanovení intenzity využití 

stavebních pozemků a stanovení ploch pro podmínění RP. 

 

Obsah stanoviska k návrhu upravenému po veřejném projednání -  k částem řešení, které byly od prvního veřejného 

projednání změněny -  orgán neuplatnil stanovisko 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu upraveného po1.veřejném projednání: 

V upraveném návrhu bylo doplněno přípustné využití ploch zeleně krajinné Zk o vodní plochy a vodní toky. 

Dle doporučení orgánu ochrany přírody byla prověřena nutnost plochy Z8 a Z12 podmínit regulačním plánem z 

důvodu přítomnosti sesuvných území. Toto doporučení je v ÚP řešeno stanovenými podmínkami v čl. I.3.2 a I.6.2 

týkajícími se změn využití v plochách nacházejících se v sesuvném území. Regulační plán by byl nadbytečný. Dále byla 

podle doporučení upravena intenzita využití stavebních pozemků v plochách Z8, Z11-12, Z50 (vymezených v PP 

Výhon) tím, že zde byla stanovena rozvolněná struktura zástavby. 

ÚP je tedy v souladu s požadavky orgánu. 

 

Ochrana vod 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů  

§ 107 odst.1 písm. a) - územní plány obce s rozšířenou působností  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Obsah vyjádření k návrhu zadání: 
Upozornil, že v dotčeném území se nachází záplavová území řek Svratka a Litava. V záplavovém území považujeme 

za zcela nevhodné umísťování staveb rodinného bydlení, staveb skladů látek ohrožujících kvalitu vod, čerpacích stanic 

pohonných hmot atp. K ostatním stavbám lze vydat souhlas vodoprávního úřadu po zvážení, zda stavba nebude 

negativně ovlivňovat průtok vody, její kvalitu nebo zhoršovat odtokové poměry. V případě staveb komunikací v tomto 

území musí být zajištěny inundační mosty a propustky. Ve vyhlášené aktivní zóně tohoto záplavového území pak platí 

omezení vyplývající z § 67 vodního zákona. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání: 

Zadání v bodě d)uvádí 

z vyjádření OŽP KrÚ JMK jako vodoprávního orgánu vyplývá: 

 upozorňuje na záplavová území Svratky a Litavy – bude zapracováno do koord.výkresu 

 nepřípustnost staveb bydlení, staveb skladů látek ohrožujících kvalitu vod, čerpacích stanic apod. v záplavových 

územích -  bude zapracováno (jako podmínka pro využití plochy) 

 ostatní stavby lze v záplavových územích umísťovat po zvážení, zda negativně neovlivní průtok vody, její kvalitu či 

nezhorší odtokové poměry – bude zapracováno (jako podmínka pro využití plochy) 

 v případě staveb komunikací v záplavovém území je nutno plochy pro tyto stavby navrhnout tak, aby bylo možno 

povedení inundačních propustků a mostů 

 ve vyhlášené aktivní zóně záplavových území platí omezení vyplývající z §67 vodního zákona – bude zapracováno 

– budou navržena protipovodňová opatření a zrušení aktivní zóny v dané ploše bude podmínkou pro využití 

plochy 

Jelikož návrh neobsahuje žádné zastavitelné plochy v záplavových územích a aktivní zóně kromě ploch dopravních, 

nebylo nutno podmínku zrušení aktivní zóny uvádět, v odd.I.6.2 je uvedena podm. H, která  podmiňuje změny v území 

v záplavovém území. 

 

Obsah stanoviska k návrhu: 

Plochy Z46, Z47 se nacházejí ve vyhlášeném záplavovém území vodního toku Litava stanoveném opatřením č.j. JMK 

142937/2009 OŽP - Bu ze dne 11.12.2009, včetně vymezení jeho aktivní zóny. Z návrhu plyne, že se jedná o plochy 
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vodních a vodohospodářských (protipovodňových opatření), a proto s jejich navrhovanou změnou souhlasíme. V 

aktivní zóně tohoto záplavového území se také nachází plochy Z17, Z22 a Z48. Dle § 67 vodního zákona se v aktivní 

zóně záplavových území nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje 

vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s 

vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění 

srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury. Z tohoto důvodu s vymezením ploch 

Z17, Z22 a Z48 nesouhlasíme.  

 

Dne 22.6.2012 byla s orgánem uzavřena dohoda na tomto znění stanoviska: 

Za podmínek, že: 

 návrhová plocha Z17 – plocha výroby a skladování bude v návrhu přepracována na plochu územní rezervy pro 

funkci výrobní 

 návrhová plocha Z22 – smíšená výrobní plocha bude v návrhu přepracována na plochu územní rezervy pro funkci 

výrobní 

 tyto plochy územních rezerv pro funkci výrobní budou obsahovat podmínky pro budoucí prověření a to 

 nezhorší se odtokové poměry v území 

 bude posouzen vliv zmenšení plochy aktivní zóny na širší území a navrženo koncepční řešení z hlediska 

úbytku ploch rozlivu v území 

 návrhová plocha Z48 – plocha dopravní infrastruktury místní jako plocha dopravní infrastruktury nezbytné 

zůstane v návrhu ÚP Židlochovice plochou návrhovou, bude doplněna o podmínku pro využití plochy a to 

 nedojde k navyšování terénu v ploše 

 v ploše nebudou umisťovány objekty, které by zhoršovaly odtokové poměry, např. lavičky, stojany na kola, 

informační tabule apod. 

s návrhem ÚP Židlochovice souhlasíme. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu: 

Podmínky byly zapracovány do návrhu pro veřejné projednání takto: 

 Zastavitelné plochy Z17 a Z22 byly vymezeny jako plochy územních rezerv R1 a R2.  

 Podmínky pro prověření byly zapracovány jako Podmínky, r)-u).  

 Podmínka pro Z48 je zapracována v kap. I.3.2. bod ch). 

 

Obsah stanoviska k posouzenému a upravenému návrhu -  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny: 

OŽP jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad k předloženému nemá připomínky. 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ: 

Nebyly uplatněny připomínky či podmínky  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny 

 

Obsah stanoviska k návrhu upravenému po veřejném projednání -  k částem řešení, které byly od prvního veřejného 

projednání změněny -  vydal souhlasné stanovisko – nemá připomínky. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu upraveného po1.veřejném projednání: 

Nebyly uplatněny připomínky či podmínky  k částem řešení, které byly od minulého veřejného projednání změněny. 

 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů  

§ 106 odst.2 Územní plány obcí mimo těch s rozšířenou působností  

Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 

Obsah vyjádření k návrhu zadání: 

Dle § 106 vodního zákona vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností uplatňují stanoviska k územním 

plánům a regulačním plánům, s výjimkou územních plánů těchto obcí (spadá do kompetencí KÚ). 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání: 

Orgán pouze uvedl, že není věcně příslušný k uplatnění požadavků. 
Obsah stanoviska k návrhu: 

Orgán uvádí, že není věcně příslušný k vydání stanoviska. 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu: 

Orgán neuplatnil žádné připomínky k zapracování do návrhu. 
Obsah stanoviska k upravenému a posouzenému návrhu -  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny: 

Orgán zjistil, že není věcně příslušný k vydání stanoviska. 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ: 

Nebylo uplatněno stanovisko  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 
Obsah stanoviska k návrhu upravenému po veřejném projednání -  k částem řešení, které byly od prvního veřejného 

projednání změněny 

Orgán nebyl věcně příslušný k uplatnění stanoviska. 
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Ochrana ovzduší 
do 31.8.2012 zákon č. 86/2002 Sb. § 48 odst. 1 písm. w) v souvislosti s § 17 odst. 1 písm. a)  

od 1.9.2012 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší § 11 odst. 2 písm. a) 

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Obsah vyjádření k návrhu zadání  
Při zpracování návrhu ÚP je nutno respektovat zájmy ochrany ovzduší dotčených lokalit v souladu s ust. § 3 zákona č. 

86/2002 Sb. Pokud realizací konkrétních záměrů vznikne (bude umístěn) nový zdroj znečišťování ovzduší, je 

provozovatel povinen postupovat dle zákona č. 86/2002 Sb. - k umístění a stavbě zvláště velkých, velkých a středních 

zdrojů znečišťování ovzduší je provozovatel povinen získat povolení krajského úřadu dle § 17 odst. 1 zákona č. 

86/2002 Sb., malé zdroje znečišťování ovzduší jsou v souladu s § 50 zákona č. 86/2002 Sb. při územním a stavebním 

řízení z hlediska ochrany ovzduší v kompetenci příslušného obecního úřadu. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání: 
Zadání v bodě h)uvádí 

 při návrhu respektovat zájmy ochrany ovzduší dotčených lokalit v souladu s ust. § 3 zákona č. 86/2002 Sb 

 nutnost dodržení platné legislativy při realizaci nových zdrojů znečišťování ovzduší – tento požadavek zapracovat 

v odůvodnění větou: Dodržení platné legislativy v následných řízeních a činnostech v území v oblasti horního 

práva, energetiky, vodního práva, dopravy, ochrany památek, ochrany ovzduší, zdraví, přírody, zemědělského 

půdního fondu   atd. je důležitou podmínkou pro dodržení urbanistické koncepce a koncepce krajiny ÚP 

Židlochovice. 

Viz soulad se zadáním – podm. spol. B v čl. I.6.2 

Ohledně upozornění na dodržení platné legislativy, obsahuje – li zadání požadavky na obsah návrhu s podrobností 

pro územní řízení či RP, pak tento obsah nemůže být s ohledem na § 43 odst.3 SZ součástí územního plánu. Dle 

přechodných ustanovení zákona č.350/2012 bod 2 se tato část zadání nepoužije. Jelikož  se upozornění týká 

procesních podmínek následných i územních rozhodnutí nelze je  zapracovat do ÚPD. 

 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu: 

Orgán neuplatnil stanovisko z hlediska tohoto zvláštního právního předpisu.  

 

Obsah stanoviska k posouzenému a upravenému návrhu -  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny: 

OŽP jako příslušný orgán ochrany ovzduší sděluje, že k částem řešení, které byly od společného jednání 

změněny, nemá připomínky. 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ: 

Nebyly uplatněny připomínky či podmínky  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 

 
Obsah stanoviska k návrhu upravenému po veřejném projednání -  k částem řešení, které byly od prvního veřejného 

projednání změněny -  vydal souhlasné stanovisko – nemá připomínky. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu upraveného po1.veřejném projednání: 

Nebyly uplatněny připomínky či podmínky  k částem řešení, které byly od minulého veřejného projednání změněny. 

 

do 31.8.2012 zákon č. 86/2002 Sb. § 45 písm. e)  

Ministerstvo zdravotnictví (delegováno na krajské hygienické stanice)  
Orgán neuplatnil požadavky k návrhu zadání ani stanovisko k návrhu z hlediska tohoto zákona. 

 
Ochrana zemědělského půdního fondu 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, §17a písm. a) v souvislosti s § 5 odst. 2  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Obsah vyjádření k návrhu zadání  

uplatňuje vyjádření s požadavky na obsah změny územního plánu:  

Při zpracování návrhu je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zpracovatelé jsou povinni 

navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných 

obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na 

zemědělský půdní fond a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Obsah vyhodnocení 

předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond je uveden v příloze č. 3 

vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 

Orgán ochrany ZPF krajského úřadu požaduje v tabulkové části uvádět u jednotlivých návrhových lokalit 

výměru podle tříd ochrany ZPF.   
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Orgán ochrany  ZPF uplatní stanovisko podle ust. § 5 odst. 2 zákona k návrhu na základě zpracovaného 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na ZPF obsaženého v odůvodnění 

návrhu územního plánu.  

V případě, že výměra některé lokality (případně několika lokalit spolu souvisejících a tvořících jeden celek) 

přesahuje 10 ha, se doporučuje předložit návrh předmětné územně plánovací dokumentace orgánu ochrany 

ZPF krajského úřadu v dostatečném předstihu před společným jednáním (na CD). V opačném případě bude 

lhůta pro uplatnění stanoviska dle ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona prodloužena. V souladu s čl. II odst. 1 

metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 

1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 

Sb., bude lokalita s výměrou nad 10 ha projednána s orgánem ochrany ZPF příslušným k udělení souhlasu 

podle ust. § 9 zákona, tj. s Ministerstvem životního prostředí. Bez projednání s MŽP není možné souhlasné 

stanovisko udělit.   

Orgán ochrany ZPF Krajského úřadu Jihomoravského kraje dále upozorňuje, že podle přílohy č. 1 výše 

uvedeného Metodického pokynu je možno půdy I. třídy ochrany ze zemědělského půdního fondu odejmout 

pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, popřípadě pro 

liniové stavby zásadního významu. Půdy II. třídy ochrany zahrnují zemědělské půdy vysoce chráněné, jen 

podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.  

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání: 
Zadání v bodě h)uvádí: 

„respektovat zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, při dodržení zásad §4 a §5 zákona, a dále §3 a §4 vyhlášky 

Ministerstva životního prostředí České republiky  č. 13/1994 Sb. Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků Na 

ZPF bude zpracován podle přílohy č. 3 výše uvedené vyhlášky do přehledné tabulkové formy, dále z vyjádření OŽP 

KrÚ JMK jako orgánu ochrany ZPF vyplývá: 

 navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF nejvýhodnější 

 vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF a to zpravidla ve srovnání s jiným řešením 

 v případě, kdy výměra některé z lokalit či případně několika lokalit spolu souvisejících a tvořících jeden celek 

přesahuje 10ha předložit podklady s dostatečným předstihem před společným jednáním ( na CD ), aby mohly být 

projednány s Ministerstvem životního prostředí České republiky 

 upozornění, že půdy I a II. třídy ochrany lze ze ZPF odejmout jen výjimečně – dle přílohy č.1 metodického pokynu 

Ministerstva životního prostředí České republiky  z 1.10.96 č.j. OOLP/1067/96 

Požadavky orgánu ochrany ZPF jsou zapracovány návrhu pro veřejné projednání  v bodě II.14.1, 

odůvodnění souladu se zadáním  v čl. II.12.1 bod h) 
 

Obsah stanoviska k návrhu: 

orgán v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona  uděluje   s o u h l a s n é  s t a n o v i s k o   s  návrhovými 

plochami Návrhu územního plánu (ÚP) Židlochovice. 

Plochy navržené pro bydlení navazují na zastavěné území, snadno napojitelné na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu. S ohledem na skutečnost, že na pravém břehu řeky Svratky je záplavové území a 

na levém břehu řeky je přírodní park Výhon, návrh územního plánu neobsahuje další alternativní řešení. 

Plochy pro výrobu a skladování jsou převážně vymezeny na severním okraji města v lokalitě Cézavy. Jedná 

se o pozemky umístěné na ZPF ve II. třídě ochrany, ale v záplavovém území, v podstatě jako bezodtoká 

zóna, převážně zamokřená a pro zemědělské využívání nevhodná. Využití těchto lokalit pro rozvoj výroby 

město uvažuje až po provedení protipovodňových opatření.  
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu: 

Stanovisko bylo souhlasné. Z hlediska ochrany ZPF nebyly uplatněny připomínky či podmínky 

k zapracování do návrhu. 
 

Obsah stanoviska k posouzenému a upravenému návrhu -  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny: 

Jako dotčený orgán ochrany ZPF uplatňuje souhlasné stanovisko. V souladu s § 4 odst. 4 stavebního 

zákona, resp. v návaznosti na souhlasné stanovisko uplatněné v rámci společného jednání, dospěl orgán 

ochrany ZPF krajského úřadu k závěru, že předložené změny nejsou v rozporu se základními zásadami 

ochrany ZPF vyplývajícími z ust. § 4 zákona a lze je tudíž z hlediska zájmů ochrany ZPF akceptovat.   

Rovněž tak prokázání potřeby navrhovaného nezemědělského využití u nově navrhovaných zastavitelných 

ploch bylo řádně vypořádáno za současného akceptování zbývajících hlavních zásad ochrany ZPF. 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ: 

Nebyly uplatněny připomínky či podmínky  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 
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Obsah stanoviska k návrhu upravenému po veřejném projednání -  k částem řešení, které byly od prvního veřejného 

projednání změněny -  vydal souhlasné stanovisko s odůvodněním, že předložené změny nejsou v rozporu se 

základními zásadami ochrany ZPF vyplývajícími z ust. § 4 zákona a lze je tudíž z hlediska zájmů ochrany ZPF 

akceptovat. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu upraveného po1.veřejném projednání: 

Nebyly uplatněny připomínky či podmínky  k částem řešení, které byly od minulého veřejného projednání změněny. 

 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů: 

do 14.4.2015 § 15 písm. d) k  vymezení zastavěného území 

 od 15.4.2015 není orgán věcně příslušný k uplatnění stanoviska 

Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 

Obsah vyjádření k návrhu zadání: „Úsek ochrany ZPF nemá v této fázi připomínky“ 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu  zadání: 

Orgán ochrany ZPF  neuvedl tedy žádné požadavky na obsah ÚP vyplývající ze zvláštních právních předpisů 

k vymezení zastavěného území.  

Obsah stanoviska k návrhu: 

nemá připomínky k řešení 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ: 

Nebyly uplatněny připomínky či podmínky k zapracování do návrhu, k uplatnění stanoviska k návrhu územního plánu 

není obec s rozšířenou působností dle §15 odst.2 zákona č.334/1992 Sb. věcně příslušná. K vymezení zastavěného 

území orgán stanovisko nevydal. 

Obsah stanoviska k upravenému a posouzenému návrhu -  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny: 

Orgán oznámil, že neuplatní stanovisko, protože není věcně příslušný k vydání stanoviska 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ: 

Nemohlo být uplatněno stanovisko   k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 

 

Ochrana lesa 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů § 48a odst. 2 písm. a) územní plány obcí s rozšířenou působností  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Obsah vyjádření k návrhu zadání  
S návrhem zadání ÚP souhlasíme s tím, že při jeho zpracování se zpracovatel bude řídit ustanovením § 14 odst. 1 

lesního zákona. K přímému dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa nedojde. Umístění staveb ve vzdálenosti 

do 50 m od okraje lesa bude navrhováno jen v odůvodněných případech a pouze jen staveb, které svou existencí a 

svým provozem neohrozí plnění funkcí lesů na přilehlých lesních pozemcích, ke kterým je třeba zachovat stávající 

přístupové cesty.  

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu  zadání: 

Zadání v bodě d)uvádí 

z vyjádření OŽP KrÚ JMK jako orgánu státní správy lesů vyplývají tyto požadavky: 

- dbát návrhem zachování lesa a zpracovat jej dle ustanovení zákona č.289/1995 Sb. 

- navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních 

celospolečenských zájmů nejvhodnější 

- provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení a navrhnout alternativní řešení, způsob 

následné rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby 

- dbát návrhem na to, aby nedošlo k přímému dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa 

- navrhovat zastavitelné plochy ve vzdálenosti 50m od okraje lesa jen v odůvodněných případech a pouze u staveb, 

které svou existencí a svým provozem neohrozí plnění funkcí lesů na přilehlých lesních pozemcích 

- návrhem zachovat stávající přístupové cesty k přilehlým lesním pozemkům 

 

Obsah stanoviska k návrhu: 

Orgán uvádí, že hlediska dalších zájmů sledovaných odborem životního prostředí nejsou k předloženému 

návrhu připomínky. 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu: 

Orgán neuplatnil žádné připomínky k zapracování do návrhu. 
 

Obsah stanoviska k posouzenému a upravenému návrhu -  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny: 

Jako dotčený orgán státní správy lesů, dle § 48a odst. 2 písm. b) lesního zákona, nemá připomínky 

k předloženému „Návrhu územního plánu Židlochovice“. Podle předloženého návrhu nedojde k záboru 

pozemků určených plnění funkcí lesa. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas s umístěním staveb ve 

vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, k vydání kterého je dle § 48 odst. 2 písm. b) lesního zákona příslušný 

obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
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Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ: 

Nebyly uplatněny připomínky či podmínky  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 

 
Obsah stanoviska k návrhu upravenému po veřejném projednání -  k částem řešení, které byly od prvního veřejného 

projednání změněny -  vydal souhlasné stanovisko. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu upraveného po1.veřejném projednání: 

Nebyly uplatněny připomínky či podmínky  k částem řešení, které byly od minulého veřejného projednání změněny. 

 
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 

Obsah vyjádření k návrhu zadání : 

Orgán správy ochrany lesů obcí s rozšířenou působností uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním 

plánům, s výjimkou územních plánů těchto obcí (spadá do kompetencí KÚ). 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání: 

Orgán pouze uvedl, že není věcně příslušný k uplatnění požadavků. 

 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu: 

Obsah stanoviska k návrhu - stanovisko má stejné znění jako vyjádření k zadání. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu - Orgán pouze uvedl, že není věcně příslušný k uplatnění stanoviska. 

 

Obsah stanoviska k upravenému a posouzenému návrhu -  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny  

 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ: 

Nemohlo být uplatněno stanovisko  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 

 

Ochrana ložisek nerostných surovin 
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2,Zákon č. 62/1988 

Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů  § 13 odst. 2  

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

Obsah vyjádření k návrhu zadání : 

Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o 

ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 13 odst. 1 až 3 

zákona č. 66/2001 Sb., úplné znění zákona o geologických pracích, dle mapy ložiskové ochrany 1:50000, 

list 24 – 34 Ivančice, nezasahuje do k.ú. Židlochovice výhradní ložisko nerostů a nejsou zde stanovena 

chráněná ložisková území (CHLÚ). Protože v k.ú. Židlochovice nejsou evidována výhradní ložiska nerostů, 

nemá MŽP OVSS VII z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání připomínek a s 

jeho realizací s o u h l a s í . 

Pro úplnost uvádíme, že v dotčeném prostoru nejsou evidována poddolovaná území z minulých těžeb 

Dále uvádíme, že v předmětném prostoru jsou evidována sesuvná území : 

1. Židlochovice – ev. č. 2212 – sesuv aktivní – dotčená plocha 140x140m rok revize 1979.  

2. Židlochovice – ev. č. 2215 – sesuv potenciální – dotčená plocha 160x620m - rok revize 1979.  

3. Židlochovice – ev. č. 2216 – sesuv potenciální – dotčená plocha 140x350m – rok revize 1979.  

4. Židlochovice – ev. č. 2217 – sesuv potenciální – dotčená plocha 540x120m - rok revize 1979.  

5. Židlochovice – ev. č. 2218 – sesuv potenciální – dotčená plocha 640x160m – rok revize 1979.  

6. Židlochovice – ev. č. 2219 – sesuv potenciální – dotčená plocha 340x140m – rok revize 1979.  

 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání dle §47 SZ  

Dotčený orgán pouze textem uvádí limity, které byly předány jinou jeho složkou (státní příspěvkovou organizací Česká 

geologická služba, jejímž je zřizovatelem) jako údaje o území dle § 27 stavebního zákona. 

Z toho vyplývá, že orgán neuplatnil ve svém vyjádření žádné požadavky na obsah změny vyplývající z právních 

předpisů a územně plánovacích podkladů. 
V bodě h) zadání je uvedeno : „respektovat sesuvná území ( navrhnout podmínky pro využití ploch, pokud budou 

umístěny v sesuvech) – Ministerstvo životního prostředí ČR uvádí  tyto sesuvy: 

- 2212, 2218,  2217, 2216, 2215, 2219 z nichž první uvádí jako aktivní s plochou 140m na 140m, bude nutno prověřit 

ještě sesuv ev.č. 2220, který také zasahuje do k.ú. Židlochovice a je aktivním sesuvem a sesuv ev.č. 3407, který je 

situován na jihu území.“ 

 

Obsah stanoviska k návrhu dle § 50 SZ : 

Stanovisko je souhlasné a jeho obsah je téměř totožný s obsahem vyjádření k návrhu zadání, pouze se 

změnil počet uváděných sesuvných území a to o: 
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7. Židlochovice – ev. č. 3405 – sesuv potenciální – dotčená plocha 110x30m – rok revize 1979.  

8. Židlochovice – ev. č. 3407 – sesuv potenciální – dotčená plocha 150x40m – rok revize 1979.  

9. Židlochovice – ev. č. 3405 – sesuv potenciální – dotčená plocha 110x30 – rok revize 1980.  

10. Blučina – ev. č. 2220 – sesuv aktivní – dotčená plocha 340x1500 – rok revize 1979.  
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu:   

Stanovisko je souhlasné. Sesuv č. 3405 se nachází na k.ú. Nosislav dle údajů předaných do ÚAP. 

Do koordinačního výkresu jsou zapracována všechna sesuvná území tak, jak byla dodána do ÚAP, bylo prověřeno pak 

následným předáním stejných údajů Českou geologickou službou do aktualizace ÚAP 2014. Do návrhu byla 

zapracována i nevýhradní ložiska cihlářské suroviny a návrh je respektuje, nenavrhuje v nich zastavitelné plochy. 

Návrh dle § 50 neobsahoval podmínky pro využití ploch v sesuvných územích, protože neobsahoval zastavitelné plochy 

v sesuvných územích. Odůvodnění souladu se zadáním uvádělo, že nejsou navrhovány zastavitelné plochy v sesuvných 

územích. – bod h druhá odrážka. 

 
Obsah stanoviska k opakovanému veřejnému projednání návrhu a posouzenému návrhu - k částem řešení, 

které byly od veřejného  projednání  změněny: 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ: 

Nebylo uplatněno stanovisko  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 

 
Vyhodnocení výsledku projednání ÚP:  

Dotčený orgán pouze v textu uvádí  limity, které byly předány jinou jeho složkou (státní příspěvkovou organizací 

GEOFOND a  Česká geologická služba, jejímž je zřizovatelem) jako údaje o území dle § 27 stavebního zákona. 

Z toho vyplývá, že orgán neuplatnil  žádné požadavky na obsah ÚP  vyplývající z právních předpisů a územně 

plánovacích podkladů. 

Zadáním v  bodě h) bylo uloženo: „respektovat sesuvná území ( navrhnout podmínky pro využití ploch, pokud budou 

umístěny v sesuvech) a prověřit sesuvná území zasahujcí do k.ú. Židlochovice. 

Informace o sesuvných územích byla buď neúplná ( zadání) nebo obsahovala i údaje, které do řešeného území 

nespadaly ( návrh) a neshodovala se údaji poskytnutými dle § 27 SZ. Dle údajů poskytnutých do ÚAP v roce 2007 

CEOFONDEM a Českou geologickou službou v roce 2014 jsou v k.ú. Židlochovice evidovány sesuvy č.2220, 

2012,2218,2217,2219, 2215,3407,2216. V průvodním dopise však uvádí postytovatel, že nemůže u sesuvných území 

garantovat správnost, úplnost a celistvost. 

Projektant nenavrhl podmínky pro využití ploch, protože v původním návrhu nebyly obsaženy plochy vymezené 

změnou č. VIII ÚPM, která nabyla účinnosti 12.3.2016 a nestanovil ani podmínky pro plochy stabilizované. 

Upravený návrh již  plochy vyplývající ze změny č. VIII ÚPM obsahoval, podmínky však stanoveny nebyly.  

Požadavek pro zapracování podmínek vyplynul také z připomínky určeného zastupitele k posouzenému a upravenému 

návrhu. V návrhu pro opakované veřejné projednání bylo uloženo podmínky zapracovat, včetně podmínek pro všechny 

plochy v nacházející se v sesuvných územích, nejen pro plochy zastavitelné  a s tím spojené upravení vyhodnocení 

souladu návrhu se zadáním v bodě h) na str.85. 

V upraveném návrhu byla stanovena společná podmínka CH) pro všechny plochy, které se nacházejí v sesuvných 

územích.  

 
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2  

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32,11015 Praha 1 

Obsah vyjádření k návrhu zadání: 

 
Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Orgán ochrany ložisek nerostných surovin neuvedl žádné požadavky na obsah ÚP vyplývající ze zvláštních 

právních předpisů, protože dle jeho posouzení návrhu zadání se lokality změny nachází mimo výhradní 

ložiska nerostných surovin. 

 
Obsah stanoviska k návrhu dle § 50 SZ : 

Stanovisko je souhlasné a jeho obsah je téměř totožný s obsahem vyjádření k návrhu zadání. 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu:Orgán neuplatnil ve svém stanovisku požadavky na úpravy návrhu. 

 
Obsah stanoviska k posouzenému a upravenému návrhu -  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny: 

Orgán neuplatnil stanovisko ve lhůtě dle § 52 odst. 3 ani po ní. 
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Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ: 

Nebylo uplatněno stanovisko  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 
 

Vyhodnocení výsledku projednání upraveného návrhu v opakovaném projednání   

Upraveným návrhem nebyl žádným způsobem dotčen veřejný zájem chráněný zákony č.44/1988 Sb., 

dotčený orgán již nebyl vyzýván k uplatňování stanovisek k upravenému návrhu a k návrhu vyhodnocení 

připomínek.  

 
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2  

Obvodní báňský úřad v Brně, později Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, 

Cejl č.p. 481/13,601 42  Brno 2 

Obsah vyjádření k návrhu zadání  

Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 

44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v k.ú. 

Židlochovice, kraj Jihomoravský, není evidován žádný dobývací prostor, stanovený dle § 27 odst. 1 zákona 

č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. S 

ohledem na uvedenou skutečnost, v souladu s ustanovením § 15 cit. zák. č. 44/1988 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, zdejší úřad nemá připomínek k návrhu zadání územního plánu Židlochovice 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání: 

Orgán neuplatnil žádné požadavky na obsah ÚP  vyplývající ze zvláštních právních předpisů,  protože v k.ú. 

Židlochovice není zájem jím chráněný dotčen. 

 

Obsah vyjádření k návrhu:  

Stanovisko k návrhu je obsahově téměř totožné s vyjádřením k návrhu zadání. 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání: 

Orgán neuplatnil ve svém stanovisku žádné požadavky na úpravu návrhu  

 

Stanovisko k posouzenému a upravenému návrhu -  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny: 

Orgán není dotčen, na k.ú. Židlochovice nejsou vymezeny dobývací prostory, orgán nebyl vyzván 

k uplatnění stanoviska. 

 

Odpadové hospodářství 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů  

§ 75 písm. a)  

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 4,602 00  Brno 2 

Vyhodnocení výsledku projednání změny  - Jako dotčený orgán ve vyjádření k zadání a poté ve stanoviscích 

k návrhu neuplatnil orgán požadavky či stanoviska z hlediska tohoto zákona. 
 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů  

do 30.9.2013 § 79 odst. 1 písm. j) ,od 1.10.2013 § 79 odst. 1 písm. k)  

Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 

Obsah vyjádření k návrhu zadání: 

K navrhovanému územnímu plánu města Židlochovice nejsou v této fázi projednávání ze strany odboru 

životního prostředí zdejšího městského úřadu další zásadní připomínky s tím, že požadujeme předložit 

k vyjádření další stupeň ÚPD. 
 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání: 

Orgán neuplatnil žádné požadavky na obsah ÚP vyplývající ze zvláštních právních předpisů. 
 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu: 

Orgán neuplatnil  dle zákona 185/2001 Sb. stanovisko. Pouze ve svém souborném stanovisku uvedl, že k návrhu nemá 

zásadních připomínek. 

 

Obsah stanoviska k upravenému a posouzenému návrhu -  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny: 

Orgán uvádí, že koncepce je možná, protože systém nakládání s odpady zůstává zachován. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ: 

Nebyly uplatněny připomínky či podmínky  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 
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Ochrana veřejného zdraví 
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu,  § 70 odst. 1 písm. e) do 31.3.2012. 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 4, Praha 
Obsah vyjádření k návrhu zadání: 

Ministerstvo zdravotnictví ČR nemá v předmětné lokalitě žádné zájmy z hlediska neregionální výstavby 

zdravotnických zařízení. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání: 

Orgán neuplatnil žádné požadavky na obsah ÚP vyplývající ze zvláštních právních předpisů. 
 

Obsah stanoviska k návrhu: 

je totožný s obsahem vyjádření k návrhu zadání. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu: 

Dotčený orgán neuplatnil ve svém stanovisku požadavky na úpravu návrhu.  

K datu projednávání návrhu ve veřejném projednání nebyl již orgán zvláštním právním předpisem oprávněn 

k uplatnění stanoviska. 

  
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů § 82 odst. 2 písm. i) v souvislosti s § 77, § 82 odst. 2 písm. j)  

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 4,602 00  Brno 2 

Obsah vyjádření k návrhu zadání : 

uplatňuje na obsah ÚP Židlochovice, následující požadavek: 

aby při zpracování návrhu územního plánu Židlochovice byla prověřena a posouzena hluková situace v 

území, které je předmětem zpracování územního plánu a vhodnost navrhovaných lokalit pro bydlení z 

hlediska hlukové zátěže ze stávajících i nove navržených ploch výroby i ze stávajících i nove navržených 

ploch dopravních staveb a jejího dopadu na nově navržené i stávající chráněné venkovní prostory a stávající 

chráněné venkovní prostory staveb a navržena podmíněná využitelnost ploch bydlení s podmínkou, že: 

Chráněné prostory budou u stávajících ploch dopravy a ploch výroby navrhovány až na základe hlukového 

vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitu hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné 

venkovní prostory staveb, včetně zhodnocení reálnosti navržených protihlukových opatření, což musí být 

doloženo v navazujících řízeních. 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání: 

Zadání v bodě h)obsahuje: 
 dle požadavku KHS JmK jako orgánu ochrany veřejného zdraví prověřit a posoudit hlukovou situaci v území a 

vhodnost navrhovaných lokalit pro bydlení z hlediska hlukové zátěže ze stávajících i nově navržených ploch 

dopravních staveb a jejího dopadu na nově navržené i stávající chráněné venkovní prostory a stávající chráněné 

venkovní prostory staveb, dle tohoto vyhodnocení navrhnout využitelnost ploch pro bydlení s podmínkou, že 

chráněné prostory budou  u stávajících ploch dopravy a ploch výroby navrhovány až na základě hlukového 

vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní 

prostory stave, včetně zhodnocení reálnosti protihlukových opatření, což musí být doloženo v navazujících 

řízeních 

  

Obsah stanoviska k návrhu: 

s o u h l a s í   a   souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek: 
1) Vzhledem k nutnosti eliminace, resp. minimalizace zdravotních rizik z hlediska posouzení míry závažnosti zátěže 

populace vystavené rizikovým faktorům životních podmínek ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, odst. 2, odst. 3 z. 

c. 258/2000 Sb. požaduje, aby návrh byl do části „I.3.2 Vymezení zastavitelných ploch“ do odstavce „Pro změnu 

využití zastavitelných ploch jsou stanoveny následující podmínky:“ v textu „změna využití zastavitelných ploch 

Z1, Z3 je podmíněna prokázáním, že hluková zátěž z dopravního provozu silnice II/425 nepřekročí přípustné 

hodnoty hygienických limitu pro chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb stanovených 

legislativou na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ doplněn i o plochy Z2 a Z4. 

2) Vzhledem k nutnosti eliminace, resp. minimalizace zdravotních rizik z hlediska posouzení míry závažnosti zátěže 

populace vystavené rizikovým faktorům životních podmínek ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, odst. 2, odst. 3 z. 

č. 258/2000 Sb. požaduje, aby návrh ÚP Židlochovice byl do části „I.3.2 Vymezení zastavitelných ploch“ do 

odstavce „Pro změnu využití zastavitelných ploch jsou stanoveny následující podmínky:“ doplněn o následující 

text – „změna využití zastavitelných ploch Z13 je podmíněna prokázáním, že celková hluková zátěž ze stávajících 

ploch výroby a skladování nepřekročí přípustné hodnoty hygienických limitu pro chráněné venkovní prostory a 

chráněné venkovní prostory staveb stanovených legislativou na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací“. 

3) Vzhledem k nutnosti eliminace, resp. minimalizace zdravotních rizik z hlediska posouzení míry závažnosti zátěže 

populace vystavené rizikovým faktorům životních podmínek ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, odst. 2, odst. 3 z. 
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c. 258/2000 Sb. KHS JmK požaduje, aby v návrhu ÚP Židlochovice bylo do části „I.6.2 Podmínky pro využití 

ploch s rozdílným způsobem využití“ odstavce „Přípustné využití“ u ploch označených Ov, Ohz a Os doplněno 

slovo „venkovní“ a to mezi slova „…chráněné prostory…“ a mezi slova „…chráněné prostory staveb…“ (tzn. „… 

služební byty nevytvářející chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb…“) a dále do 

odstavce „Podmíněně přípustné využití“ u ploch označených Vp a Vz doplněno slovo „venkovními“ mezi slova 

„…chráněnými prostory…“ (tzn. „…které nejsou chráněnými venkovními prostory staveb ve smyslu…“). 

4) Vzhledem k nutnosti eliminace, resp. minimalizace zdravotních rizik z hlediska posouzení míry závažnosti zátěže 

populace vystavené rizikovým faktorům životních podmínek ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, odst. 2, odst. 3 z. 

č. 258/2000 Sb. KHS JmK požaduje, aby návrh ÚP Židlochovice byl do části „I.12.1 Zadání regulačního plánu 

ploch Z1-4, Z42, písm. h) Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladu (ÚAP) a ze zvláštních 

právních předpisu - Z1-4, Z42“ v textu doplněn i o plochy Z2 a Z4. 

5) Na pozemky v plochách pro výrobu, napr. „plochy smíšené výrobní – Sv, plochy výroby a skladování – Vp a 

plochy výroby a skladování – Vz“ lze v odůvodněných případech umisťovat nové zdroje hluku až po doložení, že 

celková hluková zátěž ze všech navrhovaných a stávajících zdrojů nebude překračovat na hranici těchto ploch 

hodnoty hygienických limitu hluku stanovených pro chráněné prostory definované právními předpisy v oblasti 

ochrany veřejného zdraví. Hluková vyhodnocení dokladující splnění hygienických limitu hluku musí být 

v odůvodněných případech doložena nejpozději v územním řízení s tím, že bude zohledněna také zátěž z 

povolených, doposud však nerealizovaných záměrů. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu: 

Požadavek orgánu ochrany veřejného zdraví k bodu: 

1) u ploch Z2 a Z4 byl doplněn – viz podmínka j) návrhu k veřejnému projednání v kap. I.3.2. 

2) u plochy Z13 byl doplněn – viz podmínka i) návrhu k veřejnému projednání v kap. I.3.2. 

3) byla doplněna obecná podmínka pro využití ploch F) a u ploch podmínka pro služební byty 

4) je-li uvedeno Z1-4 platí pro plochy Z1-4, tedy i pro Z2 a Z4 

5)zapracována jako společná podmínka E)v kap. 1.6.2 

ÚP je v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu. 
 

Obsah stanoviska k upravenému a posouzenému návrhu -  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny: 

Orgán neuplatnil stanovisko dle § 52 odst. (3). 

 

Obsah stanoviska k upravenému návrhu -  k částem řešení, které byly od 1.veřejného projednání změněny: 

Orgán neuplatnil stanovisko dle § 53 odst. (2). 

 

Veterinární správa 
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, § 49 odst. 1 písm. j)  

Krajská veterinární správa pro JmK, Palackého třída č.p. 174,612 00  Brno 12 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu: 

Orgán neuplatnil ve lhůtě dle § 47 odst. (2) ani po ní vyjádření s požadavky na obsah ÚP, neuplatnil ve 

lhůtě dle §50 odst. (2) ani po ní stanovisko, neuplatnil ve lhůtě dle §52  odst. (2)   ani po ní stanovisko. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu a splnění požadavků legislativy 

Jelikož územním plánem nejsou vymezovány plochy s navrhovanou změnou využití na výrobu a skladování 

– zemědělská výroba a v okolí takových stabilizovaných ploch nejsou navrhovány plochy bydlení a v 

sousedství ploch pro bydlení ani v blízkém okolí nejsou stanoveny podmínky pro využití ploch takové, které 

by umožňovaly chov zvířat či výrobu živočišných produktů, nebyl tedy žádným způsobem dotčen veřejný 

zájem chráněný zákony č.166/1999 Sb. 
 

Památková péče 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších zákonů  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, odd. památkové péče, Žerotínovo náměstí 

3, 601 82 Brno 

Obsah vyjádření k návrhu zadání  

sděluje, že v daném případě nejsou dotčeny zájmy, které by podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, patřily do kompetence Krajského úřadu Jihomoravského 

kraje, odboru kultury a památkové péče. 
Vyhodnocení výsledku projednání  návrhu zadání: 

Orgán památkové péče uvedl pouze, že není věcně a místně příslušný, a tedy žádné požadavky na obsah ÚP 

vyplývající ze zvláštních právních předpisů. 

 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu: 

Orgán památkové péče neuplatnil stanovisko.  
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Obsah stanoviska k posouzenému a upravenému návrhu -  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny  

Orgán památkové péče uvádí pouze, že není věcně a místně příslušný – nejsou uplatněny připomínky či 

podmínky k zapracování do návrhu. 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ: 

Nebyly uplatněny připomínky či podmínky  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 
 

Obsah stanoviska k návrhu upravenému po veřejném projednání -  k částem řešení, které byly od prvního veřejného 

projednání změněny – orgán vydal stanovisko -  nejsou dotčeny zájmy v kompetenci Krajského úřadu Jihomoravského 

kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení památkové péče.  

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu upraveného po1.veřejném projednání: 

Orgán není věcně příslušný. 

 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších zákonů § 29 odst. 2 písm. c)  
Městský úřad Židlochovice, Kancelář tajemníka – pracoviště památkové péče, Masarykova 100,  Židlochovice 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu  zadání: 

Orgán památkové péče nezaslal vyjádření, neuplatnil tedy požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze 

zvláštních právních předpisů. 

 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu: 

Orgán památkové péče neuplatnil stanovisko. 

Dne 19.11.2012 byl orgán požádán o součinnost z hlediska požadavků na ochranu památek vzhledem k prověření 

ploch v ochranném pásmu zámku – např. podlažnost, hmoty objektů a pod. Orgán  reagoval 18.12.2012 přípisem č.j. 

16030/2012 s tím, že platí podmínky stanovené ochranným pásmem zámku, které je i přes absenci data vydání, razítka 

orgánu a originálu rozhodnutí z roku 1966 platné a není tedy možno realizovat jakýkoliv typ výstavby.“ 

Přestože na základě souhlasu orgánu památkové péče byly ve stávajícím ÚPM vymezeny rozvojové plochy, v nich opět 

za souhlasu dotčeného orgánu památkové péče vydána územní rozhodnutí, stavební povolen a realizovány stavby, 

nelze nyní v tomto trendu dle orgánu pokračovat. Právě vzhledem k tomuto stavu v území vidí orgán cestu přes úpravy 

podmínek ochranného pásma a hodlá zpracovat materiál pro jejich úpravu v průběhu roku 2013 a napomáhat v jeho 

projednávání. 

Podklady pro změnu podmínek připravil orgán ochrany památek ORP ve spolupráci s Národním památkovým ústavem 

v průběhu roku 2013, do konce roku 2014 byl projektantem zpracován na základě podkladů návrh, s jehož 

projednáním bylo započato v březnu 2015. 10.10.2015 nabylo rozhodnutí o Ochranném pásmu památek 

v Židlochovicích právní moci. Do této doby bylo pořizování návrhu ÚP pozastaveno, protože orgán ochrany památek 

neměl právním podklad k vydání jiného než nesouhlasného stanoviska, přestože území bylo navrženo stávajícím ÚPM 

jako rozvojové a z hlediska zachování právní jistoty v území bylo důležité jeho zachování a to za jasných podmínek. 

 
Obsah stanoviska k posouzenému a upravenému návrhu -  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny: 

Orgán ochrany památek souhlasí s návrhem ÚP Židlochovice za podmínky, že plošná a prostorová regulace ploch 

vymezených v  Ochranném pásmu památek v Židlochovicích spolu s ostatními regulativy  budou upraveny tak, aby 

byly v souladu s podmínkami stanovenými rozhodnutím“ Ochranné pásmo památek v Židlochovicích“, které nabylo 

právní moci 10.10.2015 s odůvodněním, že plošná a prostorová regulace ploch vymezených v Ochranném pásmu 

památek v Židlochovicích   a ostatní prvky navrhovaného režimu neodpovídají  podmínkám, stanoveným pro 

jednotlivé zóny ve výše uvedeném ochranném pásmu. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ: 

Byly uplatněny připomínky a podmínky  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. Plochy 

vymezené o Ochranném pásmu památek v Židlochovicích byly upraveny tak, aby odpovídaly regulacím tohoto 

rozhodnutí ve smyslu konzultací s dotčeným orgánem. 

 
Obsah stanoviska k upravenému návrhu -  k částem řešení, které byly od 1.veřejného projednání změněny: 

Orgán neuplatnil stanovisko dle § 53 odst. (2). 

ÚP obsahuje tyto úpravy: 

 podle části „A“ ochranného pásma kulturních památek byla mezi začátkem ulice Zámecká a zámkem vymezena 

nová plocha přestavby P13 (Pz) pro veřejné prostranství - veřejnou zeleň, která zahrnuje i část domu na parc. 

648/198. Pouze tímto způsobem bylo možno vyhovět podmínkám ochrany v části „A“ ochranného pásma 

kulturních památek, kde není možná nová výstavba, ani úpravy již dokončených staveb. Pro rozhodování o 

změnách v území plochy přestavby P13 je v ÚP s ohledem na tyto komplikované skutečnosti stanovena podmínka 

zpracování územní studie. 

 byla upravena výšková hladina zástavby v plochách podle jednotlivých částí „A-D“ ochranného pásma, to v ploše 

školy, školní zahrady, v ploše školního hřiště, ploše přestavby P2 (Dt), v ploše supermarketu, orlovny a v ploše 

výroby, která přiléhá k zámeckému parku. 
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 byla zrušena zastavitelná plocha Z31 (Dg) pro garáže za Robertovou vilou. Toto území je součástí části „A“ 

ochranného pásma kulturních památek, kde není možná žádná nová výstavba. Sousední zastavitelná plocha Z40 

(Pk) byla rozšířena o zrušenou plochu Z31, přičemž plocha Z40 pro veřejné prostranství - komunikace není již v 

rozporu s podmínkami ochrany v částí „A“ ochranného pásma kulturních památek v Židlochovicích 

ÚP je v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu. 

 

Doprava na pozemních komunikacích 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  

§ 40 odst. 2 písm. g) z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy  

Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 

Orgán neuplatnil v celém procesu projednávání územního plánu ve lhůtách k tomu určených ani po nich 

ani vyjádření s požadavky na obsah návrhu ani stanoviska k návrhům -  není dotčen z hlediska řešení dálnic 

a silnic I., protože se tyto v řešeném území nenacházejí a nebyl ani předán údaj o území, ze kterého by 

vyplynulo dotčení tohoto orgánu z hlediska záměru. Ministerstvo dopravy bylo obesíláno z důvodu jeho 

příslušnosti z hlediska zájmů a záměrů ve věcech drah a součástí návrhu je lokalita dopravního terminálu.  

 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  

§ 40 odst. 3 písm. f) z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor rozvoje dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
Obsah vyjádření k návrhu zadání  

uplatňuje následující požadavky na obsah zadání - do zadání doplnit: 

Kategorie krajských silnic budou navrhovány podle Návrhové kategorizace krajských silnic JMK (2008) 

a stanoveny typy MK dle ČSN 736110 pro průjezdní úseky krajských silnic. Průjezdní úseky silnic 

II. tř. budou navrhovány ve funkční skupině B. 

U zastávek veřejné linkové dopravy budou prověřeny prostorové možnosti řešení zastávek dle norem. 

Bude prověřeno nové umístění autobusového terminálu dle Studie územních dopadů rekonstrukce a 

elektrizace železniční tratě Hrušovany u Brna - Židlochovice. 

Parkoviště pro terminál veřejné dopravy nebude sloužit jiným funkčním plochám. 

Návrhové plochy, ve kterých je přípustné realizovat chráněné prostory podle zákona o ochraně 

veřejného zdraví, budou zásadně vymezovány mimo hluková pásma silnic II. třídy, případně u silnic 

III. tř. budou navrhovány s podmíněně přípustným využitím tak, že v dalším stupni projektové 

dokumentace bude prokázáno nepřekročení limitních hladin hluku pro chráněné prostory podle 

zákona o ochraně veřejného zdraví. 

 V bodě a) zadání se uvádí, že "ÚP nemění stávající koncepci dopravy". Domníváme se, že by bylo 

vhodné lépe specifikovat význam. Respektováním studií na obnovu tratě Hrušovany - Židlochovice by se 

zcela zásadně měnila koncepce veřejné dopravy. Pokud je ustanovením míněno, že se "nemění koncepce 

stávajícího územního plánu", mělo by to být i takto uváděno. 
Vyhodnocení výsledku projednání  návrhu  zadání  

Zadání v bodě e)uvádí 

- ÚP nezmění stávající koncepci dopravy, tak jak byla stanovena platným ÚPM 

- respektovat generel dopravy Jihomoravského kraje a dle požadavku OD KrÚ JMK kategorie krajských silnic 

budou navrhovány podle Návrhové kategorizace krajských silnic JMK (2008) a stanoveny typy MK dle ČSN 

736110 pro průjezdní úseky krajských silnic; průjezdní úseky silnic II. tř. budou navrhovány ve funkční skupině B. 

- respektovat závěry Studie územních dopadů rekonstrukce a elektrizace železniční tratě Hrušovany u Brna - 

Židlochovice  dle požadavku OD KrÚ JMK bude prověřeno nové umístění autobusového terminálu , což bylo 

prověřeno již vydanou změnou č.IV ÚPM 

- do textu zapracovat trať Židlochovice – Hrušovany u Brna jako trať regionální 

- u zastávek veřejné linkové dopravy budou prověřeny prostorové možnosti řešení zastávek dle norem 

- parkoviště pro terminál veřejné dopravy nebude sloužit jiným funkčním plochám 

- návrhové plochy, ve kterých je přípustné realizovat chráněné prostory podle zákona o ochraně veřejného zdraví, 

budou zásadně vymezovány mimo hluková pásma silnic II. třídy, případně u silnic III. tř. budou navrhovány s 

podmíněně přípustným využitím tak, že v dalším stupni projektové dokumentace bude prokázáno nepřekročení 

limitních hladin hluku pro chráněné prostory podle zákona o ochraně veřejného zdraví – bude zapracováno 

uvedením podmínky využití území dle KHS JmK 

Generel vč. fčních skupin je respektován v návrhu pro opakované  VP, plochy Dt připouští pouze související 

parkoviště aut, studie byla zapracována, chráněné prostory jsou ošetřeny podmínkou prokázání hlukové zátěže. 
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Obsah stanoviska k návrhu 

souhlasí s řešením silnic II. a III. třídy  za podmínky respektování následujících připomínek: 

1. Návrhová kategorie silnic v průjezdním úseku (typ MK) bude uváděna v návrhu. Průjezdní úsek silnice 

III/41619 může být navrhován ve funkční skupině C.  

2. Podmínky pro RP ploch Z1-4, 42 ve vztahu k silnici II/425 nebudou měněny.  

3. V asanacích a veřejných stavbách bude přeformulován záměr terminálu tak, aby bylo jednoznačné, že 

obsahuje i stavbu dráhy. 

 

Dne 2.7.2012 byla s orgánem uzavřena dohoda o následujícím znění stanoviska: 
1. Návrhová kategorie silnic v průjezdním úseku (typ MK) bude uváděna v návrhu dle ČSN 73 6101. V odůvodnění 

bude uvedeno, že plocha dopravní infrastruktury silniční Ds v trase  krajské silnice II/425 je vymezena tak, aby 

bylo možno v této ploše umístit komunikaci návrhové kategorie S(9,5) včetně této kategorie v průjezdním úseku 

(typ MK)  a v trase III/41619 tak, aby bylo možno ji navrhnout jako funkční typ C dle ČSN 73 6110. 

2. Podmínky pro RP ploch Z1-4, 42 ve vztahu k silnici II/425 nebudou oslabeny z hlediska hlukového. 

3. V asanacích a veřejných prospěšných stavbách v  textové části v článku 1.7. návrhu  bude přeformulován záměr 

terminálu tak, že ve specifikaci veřejně prospěšné stavby vsv 15 bude vynecháno slovo městský, takže :veřejně 

prospěšná stavba bude pojmenována vsv 15 dopravní terminál na ploše P2 na ulici Nádražní a to z toho důvodu, 

aby toto vymezení odpovídalo specifikaci Dt - plochy dopravní infrastruktury – dopravní terminál na straně 20 

textové části návrhu ke společnému jednání 
 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu: 

Podmínky byly zapracovány do návrhu pro veřejné projednání tak, byly vynechány podrobnosti jako 

konkrétní návrhová kategorie, které byly shledávány podmínkami pro územní rozhodnutí, a tudíž nezákonné 

vzhledem k novele SZ v § 43 odst.3. Podmínky byly přeformulovány a uvedeny jako podmínky m) u 

vymezených ploch přestavby I.3.3., v kapitole I.4.1 v Koncepci silniční dopravy v podmínkách pro její 

umisťování jako: 

 Budou zachovány plynulé průtahy silnic přes řešené území i přes město ve stávajících trasách a v 

dostatečných šířkách, které neznemožní úpravy silnic v kategorii podle koncepčního dokumentu 

„Návrhové kategorie krajských silnic Jihomoravského kraje“ a funkční skupině podle platných norem. 

Názvy byly sjednoceny jako dopravní terminál. 

  
Obsah stanoviska k posouzenému a upravenému návrhu -  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny 

orgán souhlasí s řešením silnic II. a III. třídy za podmínky splnění následujících požadavků: 

V textové části ÚP bude v kapitole I.3.3 Vymezení ploch přestavby opravena podmínka pro plochu 

přestavby P2 z hlediska umisťování silnic II. a III. třídy. 

V textové části ÚP bude v podkapitole b) Koncepce silniční dopravy opravena podmínka pro umisťování 

silnic II. a III. třídy. 

Silnice II/416 a II/425 budou v průjezdním úseku upravovány ve funkční skupině B a silnice III/41619 bude 

v průjezdním úseku upravována ve funkční skupině C. 

Odůvodnění: 

Podmínka pro plochu přestavby P2 z hlediska umisťování silnic II. a III. třídy musí být opravena tak, aby 

v ploše P2, ve které jsou vedeny stávající silnice II. a III. třídy, nebylo znemožněno vedení silnice v plynulé 

trase, a to v průjezdním úseku silnice v šířce odpovídající funkční skupině a zatížení silnice. 

Podmínka pro umisťování silnic II. a III. třídy v podkapitole „b) Koncepce silniční dopravy“ musí být 

opravena tak, aby v plochách, ve kterých jsou vedeny stávající silnice II. a III. třídy nebylo znemožněno 

vedení silnice v plynulé trase, a to v průjezdním úseku silnice v šířce odpovídající funkční skupině 

a zatížení silnice a mimo průjezdní úsek v souladu Návrhovou kategorizací krajských silnic JMK.  

Funkční skupina průjezdního úseku silnic ovlivňuje využití sousedních návrhových ploch z hlediska jejich 

připojování – viz ČSN 736110, Tabulka 1. V návrhu ÚP pro společné jednání byly funkční skupiny 

průjezdního úseku silnic II. a III. třídy uvedeny v textové části ÚP v podmínkách pro umisťování silnic 

II. a III. třídy jednotně ve funkční skupině B. KrÚ JMK ORD ve stanovisku k návrhu ÚP pro společné 

jednání uvedl, že průjezdní úsek silnice III/41619 může být upravován ve funkční skupině C. 

V předloženém upraveném návrhu ÚP pro veřejné projednání nejsou funkční skupiny pro průjezdní úseky 

silnic II. a III. třídy uvedeny v textové části ÚP žádné.  

KrÚ JMK ORD souhlasí s návrhem územního plánu, ovšem pouze při respektování požadavků uvedených 

ve výroku. Podle ustanovení § 4 odst. 2. písm. b) stavebního zákona je toto stanovisko závazným 

podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle stavebního zákona. 
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Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ: 

Podmínka m) na str. 9 byla upravena na: změnou v území v ploše nesmí být znemožněno vedení silnice 

v plynulé trase, a to v průjezdním úseku silnice v šířce odpovídající funkční skupině a zatížení silnice. 

Podmínka pro umisťování  DI na str. 11 byla upravena na :  v plochách obsahujících silnice II/416 a II/425 

nebude znemožněno vedení silnice v plynulé trase, a to v průjezdním úseku silnice v šířce odpovídající 

funkční skupině a zatížení silnice. 

Byly doplněny podmínky: 

v plochách obsahujících silnice II/416 a II/425 v průjezdním úseku budou zachovány parametry 

komunikace funkční skupiny B dle ČSN ...... 

 v plochách obsahujících silnici III/41619 v průjezdním úseku budou zachovány parametry komunikace 

funkční skupiny C dle ČSN ...... 
 

Obsah stanoviska k návrhu upravenému po veřejném projednání -  k částem řešení, které byly od prvního veřejného 

projednání změněny - vydal souhlasné stanovisko s odůvodněním, že změny řešení provedené v předloženém 

upraveném návrhu respektují z hlediska řešení silnic II. a III. třídy požadavky KrÚ JMK ORD z prvního veřejného 

projednání. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu upraveného po1.veřejném projednání: 

Nebyly uplatněny připomínky či podmínky  k částem řešení, které byly od minulého veřejného projednání změněny 

 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,§ 40 odst. 4 písm. d) Z 

hlediska řešení silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací  

Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 

Orgán neuplatnil v v celém procesu projednávání změny ve lhůtách k tomu určených ani po nich ani 

vyjádření s požadavky na obsah návrhu ani stanoviska k návrhům. 
 

Vyhodnocení splnění požadavků legislativy: 

Jelikož dotčený orgán neuplatnil ani požadavky na obsah návrhu ani stanoviska k návrhům, pořizovatel 

vyhodnotil zájmy hájené tímto zákonem takto: 

Lokality vymezované ÚP jsou z hlediska dopravy ošetřeny a to návrhem ploch veřejných prostranství, 

jejichž součástí mohou být místní komunikace. Podmínkami je též zabezpečena možnost napojení těchto 

lokalit na dopravní infrastrukturu města, popř. komunikaci vyššího řádu. 

 

Doprava drážní 
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, § 56 písm. d) z hlediska zájmů a záměrů ve věcech drah. 

Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 
Vyhodnocení výsledku projednání změny 

Orgán neuplatnil ve lhůtě dle § 47 odst. (2) ani po ní vyjádření s požadavky na obsah návrhu a stanoviska 

k návrhům. 

Jelikož orgán uplatňuje požadavky ve vyjádřeních a stanoviskách k ÚPD z hlediska zájmů a záměrů ve 

věcech drah a ministerstvo, či jím zřízená organizace neposkytlo údaj o území – záměr, z nějž by vyplývalo, 

že na k.ú. Židlochovice má ministerstvo nějaké zájmy, nebyl žádným způsobem dotčen veřejný zájem 

chráněný zákonem drahách ve smyslu zájmů a záměrů státu. 

 

Doprava letecká 
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o podnikání 

(živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů,§ 88 odst. 1 písm. o),§ 88 odst. 1 písm. p)  

Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 

Jelikož orgán uplatňuje požadavky ve vyjádřeních a stanoviskách k ÚPD u hlediska řešení civilního letectví 

a na k.ú. obce se nenachází ani letiště, ani jeho ochranné pásmo, ani ministerstvo či jím zřízená organizace 

neposkytlo údaj o území – záměr, z nějž by vyplývalo, že na k.ú. Židlochovice se se záměrem z hlediska 

civilního letectví počítá, nebyl žádným způsobem dotčen veřejný zájem chráněný tímto zákonem a orgán 

nebyl vyzýván k uplatňování vyjádření s požadavky či stanovisek k návrhu. 

 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o podnikání 

(živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů, § 88 odst. 1 písm. o) v souvislosti s § 87 odst. 2,  

§ 88 odst. 1 písm.pt) v souvislosti s § 87 odst. 2  
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Ministerstvo obrany ČR, Vojenská ubytovací a stavební správa, později Agentura pro hospodaření 

s nemovitým majetkem později Sekce ekonomická a majetková, Oddělení ochrany územních zájmů Brno 

Svatoplukova 2687/84, 66210  Brno 

Obsah vyjádření k návrhu zadání  

Řešené území se nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení, proto případná výstavba především 

větrných elektráren, výškových staveb, průmyslových hal, venkovního vedení vvn a vn, retranslačních 

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

VUSS Brno. 

Sdělujeme, že do daného území zasahuje zájmové území AČR - koridoru RR směrů, proto veškerá 

nadzemní výstavba nad 30 m nad terénem v tomto území musí být předem konzultována s VUSS Brno. 

Dále požadujeme vždy projednat předem výstavbu všech výškových staveb nad 30 m nad terénem a stavby 

tvořící dominanty v terénu (např. rozhledny a výstavbu a rekonstrukci VVN a VN) na celém území řešené 

lokality z důvodu ochrany zájmů vojenského letectva. Dále je nezbytné předem projednat stavby dopravní 

infrastruktury z hlediska zájmů vojenské dopravy.  
Požadujeme, aby ve zpracované územně plánovací dokumentaci obce byly zapracovány uvedené územní 

zájmy MO ČR. 

Upozorňujeme, že ve výše jmenovaných zájmových územích MO ČR (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona 

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen 

na základě závazného stanoviska MO ČR zastoupeného VUSS Brno 
Vyhodnocení výsledku projednání  návrhu  zadání 

Zadání v bodě h) v odrážce Ministerstvo obrany uvádí: 

 zapracovat jako podmínku pro využití celého území. 

Jestliže pasporty předané jako údaje o území obsahují podrobnost pro územní řízení či RP, pak jejich obsah 

nemůže být s ohledem na § 43 odst.3 SZ součástí územního plánu; pokud je součástí  zadání – dle 

přechodných ustanovení zákona č. 350/2012 bod 2 se tato část zadání nepoužije. Jelikož § 175 se týká 

procesních podmínek vydávání územních rozhodnutí v územích vymezených Ministerstvem obrany, nelze 

podmínky pro jednotlivé druhy staveb zapracovat do ÚPD.  

 

Obsah stanoviska k návrhu: 

Souhlasí s předloženou ÚPD, protože nebyl shledán rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy 

Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu. Nemá k řešené ÚPD při dodržení ustanovení 

§175 zákona č. 183/2006 Sb. připomínek. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu: 
Stanovisko je souhlasné, nejsou uplatněny připomínky či podmínky k zapracování do návrhu. Nemožnost zapracování 

dodržení § 175 SZ se týká procesních podmínek vydávání územních rozhodnutí v územích vymezených Ministerstvem 

obrany, jedná se tedy o podmínky pro územní řízení a jejich zapracování by bylo v rozporu s § 43 odst. 3 SZ.  

 

Obsah stanoviska k posouzenému a upravenému návrhu -  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny:  

Orgán neuplatnil  stanovisko. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ: 

Nebylo uplatněno stanovisko  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 

 

Energetika 
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 

změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších zákonů § 94 odst. 3  

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií § 13 odst. 3 pokud se umisťují nebo mění zdroje energie, 

distribuční soustavy určené k distribuci elekrické energie a plynu, nebo rozvodná tepelná zařízení  

Státní energetická inspekce, Uzemní inspektorát pro Jihomoravský kraj, Opuštěná  4,602 00  Brno 2 

Obsah vyjádření k návrhu zadání  

Vzhledem k tomu, že NZ neřeší změnu v technické infrastruktuře – energetické vedení, nemá ČR – SEI 

žádné požadavky k výše uvedenému  

Současně upozorňuje účastníky řízení na platnost zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a z 

něho vyplývající nutnost dodržování ochranných a bezpečnostních pásem k zajištění spolehlivého provozu 

energetických zařízení a bezpečnostních pásem k zamezení nebo k zmírnění účinků případných havárií. 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání: 

Upozornění na dodržení energetického zákona v územních a ostatních řízeních bylo zapracováno do zadání 

poznámkou k zapracování do  odůvodnění návrhu -  upozornění, že dodržení platné legislativy v následných řízeních a 

činnostech v území v oblasti horního práva, energetiky, vodního práva, dopravy, ochrany památek, ochrany ovzduší, 
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zdraví, přírody, zemědělského půdního fondu   atd. je důležitou podmínkou pro dodržení urbanistické koncepce a 

koncepce krajiny ÚP Židlochovice – viz. bod h) odrážka OŽP KrÚ JmK. 

Povinnost dodržení vyplývá přímo z energetického zákona a plnění jeho jednotlivých ustanovení nelze územním 

plánem zajistit. Podmínka se také vztahuje k řízením územním a stavebním. K vedení územních řízení, územímu 

rozhodování a k řízením stavebním je věcně příslušný stavební úřad, nepřísluší tedy zastupitelstvu obce, aby 

rozhodovalo ve věcech, k nimž není věcně přílušným orgánem. Došlo by tak k porušení ustanovení § 2 odst. (2) zákona 

č. 500/2004 - správní řád. 

Obsahuje – li zadání požadavky na obsah návrhu s podrobností pro územní řízení či RP, pak tento obsah nemůže být 

s ohledem na § 43 odst.3 SZ součástí územního plánu. Dle přechodných ustanovení zákona č.350/2012 bod 2 se tato 

část zadání nepoužije. Jelikož  se upozornění týká procesních podmínek následných i územních rozhodnutí nelze je  

zapracovat do ÚPD. 

Upozornění na platnou legislativu bylo  součástí návrhu pro společné jednání, který byl zpracován v době, kdy SZ 

neobsahoval noveli č.350/2012 Sb.. 

 

Obsah stanoviska k návrhu: 

Orgán ve svém stanovisku č.j. 1365/11/062.103/St z 7.9.2011 souhlasí s koncepcí návrhu, posílení tras VN 

22kV, přeložky VVN 110kV a návrh trafostanic. Upozorňuje účastníky stavebních řízení na platnost 

zákona č. 458/2000 a z něj vyplývající nutnost dodržování tohoto zákona v ochranných a bezpečnostních 

pásmech energetických zařízení a vedení. 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ: 

Stanovisko je souhlasné, nejsou uplatněny připomínky či podmínky k zapracování do návrhu. Nemožnost zapracování 

upozornění pro účastníky stavebních řízení je odůvodněna výše. 

 
Státní energetická inspekce, Uzemní inspektorát pro Jihomoravský kraj, Opuštěná  4,602 00  Brno 2 byla dotčeným 

orgánem pouze do konce roku 2015 do nabytí účinnosti novely obou výše uvedených zákonů. Vzhledem k tomu, že 

Město Židlochovice nemá schválenou územní energetickou strategii, není již dotčeným orgánem a nebyla tudíž 

obesílána. 

 

Využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) § 3 odst. 

3 písm. y)  

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí č.e. 9,11000  Praha 1 

Obsah vyjádření k návrhu zadání  - orgán sdělil, že k návrhu ÚP nemá připomínky. 

Jelikož orgán uplatňuje požadavky ve vyjádřeních a stanoviskách k ÚPD u hlediska využívání jaderné 

energie a ionizujícího záření a z údajů poskytnutých pro ÚAP na k.ú. obce se žádný této problematiky 

netýká, ani ministerstvo či jím zřízená organizace neposkytlo takovýto údaj  území - nebyl žádným 

způsobem dotčen veřejný zájem chráněný zákonem a orgán nebyl vyzýván k uplatňování vyjádření 

s požadavky či stanovisek k návrhu. 

 

Obrana státu 
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky  § 6 odst. 1 písm. h) 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Oddělení ochrany územních zájmů Brno 

Svatoplukova 2687/84, 66210  Brno ( dříve Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa) 

Orgán uplatňuje stanovisko souborně i za zákon o civilním letectví a požadavky neodděluje. Vyhodnocení 

viz doprava letecká výše. 

 

Civilní ochrana 
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů § 12 odst. 2 písm. i)  

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p. 685/1,Zábrdovice,614 00  Brno 14 

Obsah vyjádření k návrhu zadání: 

v zadání ÚP Židlochovice rozpracovat bod h) „Další požadavky vyplývající ze zvláštních předpisů … 

požadavky civilní ochrany …“ v souladu se stávající legislativou – ve smyslu zákona č.239/2000 Sb. a 

vyhlášky MVČR č.380/2002 Sb., §20, písmeno a) až i). 

HZS Jm kraje je připraven dle potřeby zpracovatele konzultovat (popř. předat) podklady k danému území 

(ve smyslu Vyhl.č.380/2002 Sb.).. 
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Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání: 

Požadavek byl akceptován a zadání v bodě h) v 1.odrážce  uvádí: 

„respektovat z hlediska požární ochrany ČSN 73 0802 a zákon č. 133/1985 Sb., v platném znění a zákon č. 425/1990 

Sb., č.239/2000 Sb.v platném znění, z hlediska civilní ochrany vyhlášku č.380/2002 Sb.  - dle požadavku HZS JmK 

zpracovat požadavky civilní ochrany dle vyhlášky 380/2002 § 20 písm. a) až i)“ 

 
Obsah stanoviska k návrhu: 

K předmětné dokumentaci vydává souhlasné koordinované stanovisko s podmínkou: 

Pro navrhované regulační plány, zadané v návrhu ÚP Židlochovice požadujeme v dalším stupni ÚPD zapracovat do 

jednotlivých návrhů regulačních plánů doložku civilní ochrany členěnou na textovou a grafickou část v souladu se 

stávající legislativou – ve smyslu zákona č.239/2000 Sb. a vyhlášky MVČR č. 380/2002 Ab., § 24, požadavky civilní 

ochrany k regulačnímu plánu, zejména požadavky na pozemky a požadavky jejich využití pro: 

a) opatření vyplývající z určení záplavových území, 

b) umístění improvizovaných úkrytů, stále úkryty nejsou na území umístěny a jejich budování se nepředpokládá, 

c) ubytování evakuovaného obyvatelstva – město Židlochovice je příjmovou obcí pro evakuované obyvatele 

zóny havarijního plánování JE Dukovany, 

e) zdravotnické zabezpečení obyvatelstva, 

h) nouzové zásobování obyvatelstva vodou, 

k) požární nádrže a místa odběru vody pro hašení požáru. 

Nepředpokládáme řešit opatření uvedená ve výše jmenované vyhlášce č. 380/2002 Sb., § 21. označená písmeny: d), f), 

g), i), j). Tato opatření se města Židlochovice netýkají. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu: 

Vyhodnocení stanoviska – byly uplatněny podmínky k zapracování do návrhu. Byly zapracovány v rozsahu předaných 

podkladů a protože nebyly předány požadavky na vymezení staveb či pozemků, byl do požadavků vyplývajících ze 

zvl.právních předpisů do všech zadání RP zapracován požadavek zapracování požadavků PO a CO v rozsahu § 

21/a,b,c,e,h,k vyhl.č. 380/2002 Sb. 

 

Obsah stanoviska k posouzenému a upravenému návrhu -  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny 

-  vydal souhlasné koordinované stanovisko, s odůvodněním že z předmětného návrhu změny  je zřejmé, že bude 

naplněn požadavek  § 29 odst. 1 písmeno k) zákona č. 133/1985 Sb., a splněny požadavky uvedené v § 20 a 21 vyhl.č. 

380/2002 Sb. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ: 

Nebyly uplatněny připomínky či podmínky  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 

 
Obsah stanoviska k návrhu upravenému po veřejném projednání -  k částem řešení, které byly od prvního veřejného 

projednání změněny -  vydal souhlasné koordinované stanovisko s odůvodněním, že z rozsahu a charakteru úprav 

předmětného návrhu po veřejném projednání je zřejmé, že těmito úpravami nebudou dotčeny požadavky uvedené v 

ustanovení § 20 a § 21 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.  

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu upraveného po1.veřejném projednání: 

Nebyly uplatněny připomínky či podmínky  k částem řešení, které byly od minulého veřejného projednání změněny. 

 
Obsah stanoviska k návrhu vyhodnocení připomínek 

Návrhem nejsou dotčeny požadavky ust. § 29 odst. 1 písmeno k) zákona č. 133/1985 Sb., a  požadavky uvedené v § 20 

a 21 vyhl.č. 380/2002 Sb. 

Nebyly uplatněny připomínky či podmínky  k návrhu vyhodnocení připomínek.  

 

Požární  ochrana 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších zákonů  

§ 31 odst. 1 písm. b) bod. 1  

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p. 685/1,Zábrdovice,614 00  Brno 14 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání: 

Dotčený orgán ve svém koordinovaném stanovisku dle zákonů 239/2000 Sb. a 133/1985 Sb. neuplatnil jiné 

požadavky než požadavky k CO.   
Obsah stanoviska k návrhu: 

Bylo vydáno souhlasné koordinované stanovisko bez požadavků z hlediska zákona č. 133/1985 Sb. 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ: 

Nejsou uplatněny připomínky či podmínky k zapracování do návrhu. 

 

Obsah stanoviska k posouzenému a upravenému návrhu -  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny 

-  vydal souhlasné koordinované stanovisko, s odůvodněním že z předmětného návrhu změny  je zřejmé, že 
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bude naplněn požadavek  § 29 odst. 1 písmeno k) zákona č. 133/1985 Sb., a splněny požadavky uvedené v 

§ 20 a 21 vyhl.č. 380/2002 Sb. 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ: 

Vyhodnocení stanoviska – nebyly uplatněny připomínky či podmínky  k částem řešení, které byly od 

společného jednání změněny. 

 
Obsah stanoviska k návrhu upravenému po veřejném projednání -  k částem řešení, které byly od prvního veřejného 

projednání změněny -  vydal souhlasné koordinované stanovisko s odůvodněním, že z rozsahu a charakteru úprav 

předmětného návrhu po veřejném projednání je zřejmé, že těmito úpravami nebudou dotčeny úpravami nebudou 

dotčeny požadavky ustanovení § 29 odst. 1 písmeno k) zákona č. 133/1985 Sb.  

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu upraveného po1.veřejném projednání: 

Nebyly uplatněny připomínky či podmínky  k částem řešení, které byly od minulého veřejného projednání změněny. 

 

Obsah stanoviska k návrhu vyhodnocení připomínek 

Návrhem nejsou dotčeny požadavky ust. § 29 odst. 1 písmeno k) zákona č. 133/1985 Sb., a  požadavky uvedené v § 20 

a 21 vyhl.č. 380/2002 Sb. 

Nebyly uplatněny připomínky či podmínky  k návrhu vyhodnocení připomínek.  
 

Pozemkové úpravy 
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 

Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (ve znění pozdějších předpisů), ve 

znění pozdějších zákonů § 19 písm. c) 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno – venkov, 

Kotlářská 931/53, Veveří, 602 00 Brno ( do 1.1.2014 Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Brno-

venkov) 
Obsah vyjádření k zadání: 

V katastrálním území Židlochovice byly v minulých letech vlastníkům vraceny pozemky do užívání a to buď formou 

zatímního užívání, vytyčením ve vlastnické hranici nebo zpracováním jednoduché pozemkové úpravy. 

Komplexní pozemková úprava nebyla v tomto katastru doposud vyhlášena. Z hlediska pozemkového úřadu nejsou 

žádné připomínky k návrhu územního plánu Židlochovice. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání: 

Dotčený orgán neuplatnil ve svém vyjádření požadavky na obsah ÚP dle zvl. právních předpisů.  

Obsah stanoviska k návrhu: 

je totožný s obsahem vyjádření k návrhu zadání. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu: 

Dotčený orgán neuplatnil ve svém stanovisku požadavky na úpravu návrhu.  

Obsah stanoviska k posouzenému a upravenému návrhu -  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny:  

Orgán neuplatnil stanovisko. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ: 

Nebylo uplatněno stanovisko  k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(Územní plán Židlochovice) 

 
96 

II.6 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace 
o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí 

 
Návrh územního plánu nebyl posuzován z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území. Krajský úřad 
Jihomoravského kraje ve svém koordinovaném stanovisku k zadání ÚP Židlochovice ze dne 
19.5.2010 (spisová značka S-JMK 56786/2010/OÚPSŘ) neuplatnil ve smyslu § 47 odst. 3 
stavebního zákona požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Dále krajský úřad ve 
svém stanovisku vyloučil významný vliv ÚP na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura. Ani při podstatné úpravě 
návrhu ÚP podle odst. 2 § 53 SZ neuplatnil krajský úřad ve svém stanovisku (č.j. S-JMK 
38224/2016 z 14.3.2016) takové požadavky. 
Součástí návrhu ÚP Židlochovice proto není vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ani 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Odůvodnění v čl II.3.1obsahuje vyhodnocení návrhu ploch 
z hlediska vyváženosti podmínek udržitelného rozvoje. 
 
II.7 Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
 
Toto stanovisko nebylo vydáno, vyhodnocení vlivu ÚP Židlochovice na udržitelný rozvoj území 
nebylo požadováno. 
 
II.8 Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s 

uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny 
nebyly 

 
Dtto předchozí čl. II.7, stanovisko k vyhodnocení vlivu podle § 50 odst. 5) stavebního zákona 
nebylo vydáno. 
 
II.9 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 
 
V zadání územního plánu nebyly požadovány, a proto nejsou ani vypracovány varianty řešení. 
UPOZORNĚNÍ: 
1) Komplexní zdůvodnění je seřazeno v členění a následnosti podle číslování a značení jedn. 

kapitol a článků výrokové části ÚP označených I.1 až I.16 - zde v odůvodnění II.9.1 až 
II.9.16. V možné míře je zachováno i podrobnější člení článků podle výrokové části. 

2) Pro lokalizaci vymezených ploch, koridorů a změn v nezastavěném území jsou použity názvy 
tratí podle katastru (KM). Pro lokalizaci ploch a změn v hlavním zastavěném území jsou 
použity místní názvy tratí a oficiální názvy ulic. 

3) Zdůvodnění vymezení ploch či jejich změn je podle současné metodiky požadováno v 
různých částech odůvodnění. Proto znění jednotlivých článků může být takřka totožné, popř. 
jsou použity jen odkazy na jiné články odůvodnění. 

 
II.9.1 Zdůvodnění vymezení zastavěného území 
 
Zastavěné území (ZÚ) je vymezeno podle požadavků § 58 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v 
současném znění. Při vymezování ZÚ byl zohledněn metodický pokyn „Vymezení zastavěného 
území“ ze září 2013 (MMR ČR, ÚÚR Brno). Do zastavěného území jsou zahrnuty pozemky tzv. 
intravilánu (vymezeného k 1.9.1966) a dále pozemky vně intravilánu podle § 58, které do něj 
patří, zejména zastavěné plochy a nádvoří vedené takto v katastru nemovitostí a další parcely 
pod společným oplocením. Byly vymezeny do zastavěného území další parcely pod společným 
oplocením (např. v zahrádkářské osadě Pastviska). Vymezená zastavěná území byla prověřena 
a aktualizována i průzkumem v území, proto je uvedeno datum vymezení hranic ZÚ k 31.3.2016. 
Hranice zastavěného území byla měněna v průběhu projednávání územního plánu v závislosti na 
metodice a taktéž dle stavu území k datu zpracování jednotlivých fází územního plánu. 
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II.9.2 Zdůvodnění základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
 
II.9.2.1 Zdůvodnění hlavních zásad koncepce rozvoje území města 
 
Zásady koncepce rozvoje zohledňují skutečnost, že město Židlochovice je administratívním a 
správním centrem v oblasti a je též přirozeným centrem osídlení. Koncepce vymezení 
zastavitelných ploch a ploch přestavby v přímé návaznosti na stabilizované plochy v zastavěném 
území do volných uličních „proluk“ či jako pokračování (prodlopužení) zástavby ulic je koncepce, 
která je ekonomicky úsporná, mj. zejména napojením ploch na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu. Řešením podle těchto hlavních zásad se zástavba města může doplnit do 
kompalktního tvaru při vybáženém rozvoji na obou březích Svratky. Pro budoucí dopravní řešení 
je velmi přínosné vymezení ploch přestavby. Tato koncepce zvyšuje intenzitu využití zastavěného 
území a tím i chrání nezastavěné území podle požadavku § 18, odst. 4) stavebního zákona. Tyto 
zásady koncepce umožňí i přiměřený stavební rozvoj města mimo zastavěné území resp. na jeho 
okrajích bez hrozby rychlého nárůstu obyvatel města spojeného s vytvořením odloučených lokalit 
jako negativním jevem tohoto nárůstu. Doplněním regionálního i lokálního ÚSES bude zvýšena 
ekologická stabilita řešeného území. 
 
II.9.2.2 Zdůvodnění hlavních cílů rozvoje města 
 
Stanovené hlavní cíle rozvoje města (přiměřený rozvoj zástavby, rozvoj veřejné infrastruktury, 
doplnění ÚSES a protipovodňové ochrany) vycházejí z cílů územního plánování podle požadavku 
§ 18, odst. 1-4) stavebního zákona. Soulad s cíli územního plánování je doložen v článku II.3.1 
výše v odůvodnění. 
 
II.9.2.3 Zdůvodnění hlavních cílů ochrany a rozvoje hodnot území města 
 
Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území města jsou stanoveny z důvodu ochrany civilizačních 
hodnot v zastavěném území i přírodních hodnot v nezastavěném území. Těmito hodnotami je 
historický půdorys a charakter zástavby města. Hodnotami jsou zejména kulturní památky, 
kterých je v řešeném území hodně. Je stanoven cíl respektování areálu zámku vč. zámeckého 
parku a evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000. Hodnotou je kulturní zemědělská 
krajina s vysokým stupněm rekreačního využití, zejména přírodní park Výhon s rozhlednou 
Akátová věž. Hodnotou jsou i plochy zeleně krajinné, které se podílí na ekologické stabilitě 
(ÚSES) i na estetické úrovni krajiny. Potřeba ochrany hodnot území města vychází z platné 
legislativy, zejména ze zákona č. 20/1987 Sb., „o státní památkové péči“, ze zákona č. 114/2992 
Sb., „o ochraně přírody a krajiny“, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu i z jiných 
předpisů v jejich současných právních úpravách - viz. čl. II.5.1-2 výše v odůvodnění. Též viz 
„soulad s cíli a ukoly územního plánování“ v článku II.3.1 důvodnění. 
 
II.9.3 Zdůvodnění urbanistické koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch 

přestavby a systému sídelní zeleně 
 
II.9.3.1 Zdůvodnění urbanistické koncepce 
 
Urbanistická koncepce vychází z původního územního plánu města (dále ÚPM) Židlochovice 
včetně jeho dosud provedených změn. Koncepce urbanizované části spočívá v rozvoji hlavního 
zastavěného území (ZÚ), zejména ve vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby. 
Vymezené zastavitelné plochy umožní intenzivnější využití zastavěného území i jeho rozšíření a 
umožní přiměřený nárůst velikosti, vybavenosti a významu města. Plochy přestavby vymezené 
výhradně uvnitř ZU umožní zlepšení stavu veřejné (zejména dopravní) infrastruktury. Změny 
ploch v neurbanizované části - v nezastavěném území jsou vymezeny zejména za účelem 
zvýšení kvality krajiny. 
Jsou vymezeny především zastavitelné plochy bydlení, protože demografická tendence 
Židlochovic (jak vyplývá z ÚAP ORP Židlochovice), je v posledních letech příznivá a počítá s 
nárůstem počtu obyvatel podpořeným částečně i současnou tendencí přistěhování z Brna i z 
jiného okolí kvůli kvalitnímu životnímu prostředí. Rozvoj ploch bydlení je však vymezen tak, aby 
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nedocházelo k negativním jevům spojeným s vytvářením „syndromu noclehárny“ převážně 
rezidenčního satelitu Brna a ztráta sídelní identity a místní obslužnosti – tedy odloučených a 
uzavřených lokalit bez větší možnosti vazeb na sídlo. 
Jsou vymezeny zastavitelné plochy výroby a skladování a plochy smíšené výrobní, protože tyto 
umožní nárůst pracovních příležitostí a další hospodářský rozvoj města. Tyto plochy podpoří též 
vyvážený rozvoj podmínek udržitelného rozvoje (podle UAP je město Židlochovice hodnoceno s 
vyváženými podmínkami). 
Jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury a plochy veřejných prostranství pro komunikace, 
které zabezpečí zejména dopravní obsluhu zastavitelných ploch, realizaci dopravy v klidu 
(parkovacích stání). Rozsáhlá plocha přestavby na ulici Nádražní umožní realizaci nového 
dopravního terminálu vč. autobusového a vlakového nádraží a pospoří tak propojení různých 
druhů dopravy. 
Rozsah vymezených zastavitelných ploch a ploch přestavby vychází z konkrétních požadavků 
města Židlochovice a z požadavků orgánů a organizací na veřejnou infrastrukturu, které jsou 
obsaženy i v zadání ÚP a které byly do návrhu doplněny při společném jednání i při veřejném 
projednání. Vyvážené realizovatelné řešení podpoří i vyvážený udržitelný rozvoj města. 
V krajině jsou vymezeny četné stabilizované plochy a návrhy změn na plochy zeleně krajinné z 
důvodu potřeby doplnění prvků územní systém ekologické stability (ÚSES) a snížení erozního 
ohrožení území. Jsou vymezeny stávající plochy vodní a vodohospodářské pro Svratku (která 
protéká středem města) a říčku Litavu z důvodu jejich stabilizace a ochrany. Jsou vymezeny i 
plochy změn na plochy vodní a vodohospodářské z důvodu potřeby dořešení protipovodňové 
ochrany města a zvýšení retenčních schopností území (pro zachycení povrchových vod). V 
hlavním zastavěném území jsou vymezeny stabilizované plochy zeleně sídelních zahrad a plochy 
veřejných prostranství - veřejné zeleně. Dále jsou vymezeny plochy sídelních zahrad za obytnými 
domy a ve vnitroblocích, plochy veřejné zeleně zejména okolo komunikací, pak na sídlišti, okolo 
kostela, okolo veřejných staveb a v blízkosti škol. Pro zámecký park, který je evropsky 
významnou lokalitou Natura 2000 je vymezen samostatný druh stabilizované plochy. 
V souladu s požadavkem zadání je v územního plánu zohledněno řešení Územního plánu města 
(ÚPM) Židlochovice schváleného v roce 1998 včetně jeho provedených změn č. I – VIII, a to z 
důvodu právní kontinuity v území, a to zejména u zastavitelných ploch; některé z ploch však byly 
vynechány zejména z důvodu přizpůsobení se limitům – např. Ochrannému pásmu památek 
v Židlochovicích. Změna způsobu využití dříve vymezených zastavitelných ploch zůstává 
zachována z důvodu kontinuity způsobu využití ploch i návrhů na změny a z toho vyplývající 
předvídatelnosti dalšího rozvoje. V případě vypuštění některých návrhů by mohly být uplatněny 
finanční „náhrady za změnu v území“ podle § 102 stavebního zákona, pokud bylo již do ploch 
investováno. Původní územní plán města neumožňoval rozvoj výstavby v lokalitách, které jsou 
nyní vymezeny v ÚP nově jako zastavitelné, např. pro výrobu podél silnice na Nosislav. Návrhové 
plochy z ÚPM, které byly již využity pro stavební činnost a byly zastavěny, jsou zahrnuty do 
zastavěného území jako stabilizované v souladu s ustanovením § 58 stavebního zákona. 
ÚP počítá se zájmem o Židlochovice nejen v oblasti trvalého bydlení, ale také v oblasti turistiky s 
ohledem na skutečnost, že převážná část řešeného území je součástí přírodního parku Výhon a 
v roce 2009 byla na vrcholu Výhonu vybudována rozhledna Akátová věž. Územím města protéká 
řeka Svratka a je zde atraktivní areál zámeckého parku. V plochách dopravní infrastruktury jsou 
umístěny a provozovány značené cyklotrasy včetně mezinárodní „jantarové“ cyklostezky Brno - 
Vídeň. 
Osou zastavěného území Židlochovic je řeka Svratka, která rozděluje město na 2 zhruba stejně 
veliké části a v souběhu s řekou je vymezena plocha pro silnici II/425, která prochází rovněž 
celým hlavním zastavěným územím (podél levého břehu), čímž je i tato funkce stabilizována. 
Součástí urbanistické koncepce jsou podmínky prostorového uspořádání stanovené pro všechny 
druhy ploch společně, které jsou samostatně odůvodněny v čl. II.9.5.3. 
 

Prostorové možnosti rozvoje Židlochovic jsou značně omezeny přírodními podmínkami. Svratka, 
Litava a jejich záplavové území s aktivní zónou determinují prostorový rozvoj města na severní 
straně. Západní část území Židlochovic na pravém břehu Svratky je s výjimkou lokality Líchy plně 
zastavěna, tedy již využita. Na opačné straně řeky je stavební rozvoj města omezen rychle se 
zvedajícím terénem přírodního parku Výhon, který se nachází v celé východní větší část území a 
směrem k západnímu okraji přírodního parku Výhon jsou ve svahu přítomna četná sesuvná 
území. Přírodní park Výhon zasahuje i do zastavěného území, protože jeho hranici tvoří ulice 
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Masarykova a ul. Komenského a zahrnuje proto i značnou část stávající zástavby města. 
Podmínkami stanovenými předpisem, jímž je přírodní park vyhlášen, je na jeho území rozvoj 
zástavby omezen. Možnosti pro budoucí zástavbu jsou ztíženy i faktem, že v bezprostředním 
okolí i uvnitř zastavěného území se nacházejí hodnotné zemědělské půdy v I. a II. třídě ochrany. 
Z výše uvedených několika důvodů je stavební rozvoj města rozdroben do vymezení většího 
počtu menších zastavitelných ploch okolo zastavěného území a jen tam, kde to terénní možnosti 
a limity v území umožňují. 
Po prověření urbanistické koncepce s požadavky města, s požadavky zadání územního plánu, s 
požadavky územně analytických podkladů, s cíli a úkoly územního plánování s požadavky 
vyplývajícími z rozboru udržitelného rozvoje, z výsledků společného jednání a z výsledků 
veřejných projednání: 
- Jsou vymezeny 2 územní rezervy R1-2 (před společným jednání plochy zastavitelné 

přeřazené po dohodách s dotčenými orgány na rezervy) v záplavovém území severně od 
okraje města, kde bude nutno budoucí možné využití dále prověřovat. 

- Není stanoveno pořadí změn v území - etapizace z toho důvodu, že nebylo shledáno 
důvodným závazným způsobem určovat pořadí změn tam, kde není jejich investorem město 
a kde předmětem změn není veřejná infrastruktura. 

- Je vymezeno dosti ploch (včetně ploch přestavby), ve kterých je rozhodování o změnách v 
území podmíněno zpracováním územní studie. To s ohledem na rozsáhlost a umístění těchto 
ploch a zejména na potřebu prověření změny a jejich podrobnějšího řešení také z důvodu 
jejich nepojení na veřejnou infrastrukturu a okolní území. 

- Je vymezeno 8 ploch (včetně ploch přestavby), ve kterých je rozhodování o změnách v 
území podmíněno vydáním regulačního plánu, který stanoví další podmínky pro změnu 
využití jejich pozemků – důvodem je taktéž stanovení podrobnějších podmínek využití pro 
pozemky v plochách právě z důvodů návaznosti na okolní území a  tedy zachování 
urbanistických a architektonických hodnot území jako celku 

- Je vymezena 1 plocha, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením 
dohody o parcelaci s ohledem na vlastnická práva k pozemkům. 

- Jsou vymezeny architektonicky nebo urbanisticky významné stavby (či jejich části nebo 
stavební úpravy), pro které může zpracovávat architektonickou část projektové dokumentace 
jen autorizovaný architekt. 

 

Výše uvedená urbanistická koncepce byla prověřena z hlediska cílů územního plánování podle 
požadavků jednotlivých písmen § 19, odst. 1) stavebního zákona. Soulad s úkoly územního 
plánování je doložen v článku II.3.1 výše v odůvodnění. Podle požadavku vyhlášky č. 500/2006 
Sb., zejména přílohy č. 7 k této vyhlášce jsou stanoveny i podmínky prostorového uspořádání. 
Kapitola č. I.3.1 „urbanistická koncepce“ je zpracována a podrobněji členěna se zohledněním 
současné metodiky na obsah územního plánu (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, ÚÚR Brno z 
13.2.2014) a proto obsahuje i požadavky na uspořádání vztahů mezí sídly či jejich částmi, na 
uspořádání centra města a na uspořádání veřejných prostranství a sídelní zeleně. 
 
II.9.3.2 Zdůvodnění vymezení zastavitelných ploch 
 
Vymezení zastavitelných ploch je níže zdůvodněno podle druhů požadovaných změn (podle 
návrhu na změnu) jejich využití. 
 

 Zdůvodnění zastavitelných ploch bydlení a smíšených obytných Z1-13, Z18, Z50-51 
Návrh zastavitelných ploch bydlení ozn. Z1-6, Z8-12, Z50-51 (Br, Bd, Bv) vč. ploch smíšených 
obytných ozn. Z7, Z18 (So) je vymezen částečně uvnitř zastavěného území a částečně mimo 
hlavní zastavěné území. To s ohledem na možností jejich napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu. Je respektováno vymezení zastavitelných ploch bydlení podle původního ÚPM 
Židlochovice a jeho provedených změn č. I-VIII. Nově jsou vymezeny jen zastavitelné plochy 
bydlení (či jejich částí) Z8, Z13, ostatní plochy jsou vymezeny podle ÚPM. Plochy určené pro 
bydlení jsou vymezeny vesměs v návaznosti na stávající plochy se stejným způsobem využití. 
Navržené řešení umožní budoucí zastavění pozemků zahrad bezprostředně za stávající 
zástavbu, doplnění či pokračování zástavby stávajících ulic, vč. využití vnitrobloků. Konkrétně 
doplnění zástavby ulice Brněnská (Z6), Kpt. Rubena a za pekárnou (Z7, Z18), ulice Palackého 
(Z8), Nerudova (Z9-10), Nad Farou (Z11-12) a na ulici Komenského (Z13). Řešení dále umožní 
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využití vnitrobloku mezi ulicemi Žerotínovo nábřeží a ul. Komenského (Z1-4, Z51), využití plochy 
za ulicí Brněnská v lokalitě Líchy (Z5) a za ulicí Masarykova (Z50). Návrhem těchto změn bude 
zvýšena míra využití zastavěného území. V neposlední řadě je důvodem vymezení ploch bydlení 
i zájem vlastníků pozemků o výstavbu, podpořený zájmem města, který byl při zpracování 
územního plánu prověřen z hlediska úkolů a cílů územního plánování. Od zastavitelných ploch 
bydlení Z14-15 bylo po veřejném projednání upuštěno a to zejména z důvodu 
předcházení negativním jevům spojeným s vytvářením „syndromu noclehárny“ převážně 
rezidenčního satelitu Brna a ztráty sídelní identity a místní obslužnosti – tedy odloučených a 
uzavřených lokalit bez větší možnosti vazeb na sídlo.  
Další zdůvodnění jednotlivých vymezených ploch či jejich skupin jsou tato: 
Z1 plocha bydlení - rodinné domy (Br) na nábřeží (severní část) 
Z2 plocha bydlení - rodinné domy (Br) za nábřežím (severní část) 
Z3 plocha bydlení - rodinné domy (Br) na nábřeží (jižní část) 
Z4 plocha bydlení - rodinné a bytové domy (Br+Bd) za nábřežím (jižní část) 

U ploch Z1-4 se jedná o změnu využití vnitrobloku zahrad uvnitř zastavěného území pro 
bydlení podle původního ÚPM a jeho provedených změn. S realizací tohoto záměru se zde 
dlouhodobě počítá. Všechny 4 plochy Z1-4 budou mít dopravní a technické napojení z nové 
komunikace, která bude vybudována v ploše Z42 mezi ulicemi Žerotínovo nábřeží, Havlíčkova 
a Komenského. Pro tuto lokalitu byla vypracována v r. 2014 územní studie, podle které jsou 
plochy Z1-4 v ÚP vymezeny. 

Z5 plocha bydlení v rodinných domech (Br) v lokalitě Líchy 
Jedná se o změnu využití dosud nezastavěného území pro bydlení podle původního ÚPM a 
jeho provedených změn. Plocha bude mít dopravní a technické napojení na veřejnou 
infrastrukturu z ulic Janáčkova a Brněnská. Pro možnost výstavby v ploše Z5 byla provedena 
protipovodňová ochrana. 

Z6 plocha bydlení - rodinné domy (Br) na ulici Brněnská 
Jedná se o změnu využití uliční proluky na ulici Brněnská pro bydlení. Tato plocha je 
vymezena podle původního ÚPM a s jejím zastavěním se dlouhodobě počítá. Plocha má 
existující dopravní i technické napojení na uliční rozvody v ulici Brněnská. 

Z7 plocha smíšená obytná (So) na ulici Kpt. Rubena 
Jedná o změnu využití proluky na ulici Kpt. Rubena za školkou podle původního ÚPM a jeho 
provedených změn. Tato plocha smíšená obytná je vymezena v zastavěném území, kde 
navazuje a areál mateřské školy. Plocha má existující dopravní i technické napojení na 
rozvody v ulici Kpt. Rubena (event. i z ulice Brněnská). 

Z8 plocha bydlení - rodinné domy (Br) na konci ulice Palackého 
Plocha je vymezena pro obytnou výstavbu v prodloužení ulice Palackého. Plocha je vymezena 
částečně podle původního ÚPM a jeho provedených změn, v ÚP je vymezeno její rozšíření do 
Výhonu. Plocha bude mít dopravní a technické napojení z ulice Palackého. Pro pokračování 
ulice vč. obratiště aut je vymezena plocha Z35. 

Z9 plocha bydlení - rodinné domy (Br) na ulici Nerudova 
Jedná se o změnu využití nezastavěné části ulice Nerudova pro bydlení (naproti stávající 
zástavby) v zastavěném území. Plocha je vymezena z důvodu kontinuity rozhodování podle 
původního ÚPM a jeho provedených změn. Plocha má existující dopravní i technické napojení 
z ulice Nerudova. 

Z10 plocha bydlení - rodinné domy (Br) za ulicí Nerudova 
Jedná se o plochu bydlení pro možnost pokračování zástavby na konci ulice Nerudova 
směrem k vodojemu. Plocha je vymezena částečně uvnitř a částečně vně zastavěného území 
podle původního ÚPM a jeho provedených změn. Plocha bude mít dopravní a technické 
napojení prodloužením ulice Nerudova v ploše Z37. 

Z11 plocha bydlení - rodinné domy (Br) na konci ulice Nad farou 
Z12 plocha bydlení - rodinné domy (Br) na ulici Nad farou 

Jedná se o 2 plochy vymezené pro bydlení za účelem doplnění zástavby na ulici Nad Farou. 
Obě plochy jsou vymezeny podle původního ÚPM a jeho provedených změn. Plochy mají 
možnost dopravního a technického napojení na ulici Nad farou. Před plochou Z11 je 
vymezena plocha Z36 určená pro prodloužení komunikace. V ploše Z 11 jsou již vydána 
rozhodnutí spojená s využitím plochy, v případě plochy Z12 již bylo o takovýchto rozhodnutím 
předběžně jednáno. 
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Z13 plocha bydlení - venkovské domy (Bv) naproti hřbitova 
Jedná se o změnu využití malé proluky na ulici Komenského pro bydlení. Plocha nebyla 
vymezena v ÚPm, ale má existující dopravní a technické napojení z ulice Komenského. 

Z18 plocha smíšená obytná (So) za Karlovou pekárnou 
Jedná se o změnu využití části proluky na ulici Kpt. Rubena za letním kinem v zastavěném 
území. Plocha je vymezena v návaznosti na plochu vymezenou v ÚPM (jen s jinou funkcí), 
plocha má existující dopravní i technické napojení a navazuje na areál „Karlovy pekárny“. 

Z50 plocha bydlení - venkovské domy (Bv) za ulicí Masarykova 
Tato plocha je vymezena podle změny č. VIII původního ÚPM pod patou svahu u silnice na 
Blučinu. Pro dopravní napojení na silnici II/416 je navržena komunikace v ploše Z49, kudy lze 
do lokality provést i napojení na technickou infrastrukturu. Plocha je částečně již zastavěna (je 
využita). 

Z51 plocha bydlení - venkovské domy (Bv) za ulicí Havlíčkova 
Plocha je vymezena v zahradách zastavěného území mezi Žerotínovým nábřežím a ul. 
Komenského za ulicí Havlíčkova. Plocha bude mít dobré dopravní a technické napojení ze 
silnice II/425. Jedná se o využití vnitrobloku, čímž se dosáhne i vyššího využití hlavního 
zastavěného území. V původním ÚPM zde byla vymezena plocha pro výrobu, ale vymezení 
plochy bydlení s dostatečným odstupem od silnice je vhodnějším využitím. 

 

 Zdůvodnění zastavitelných ploch občanského vybavení Z52 a ploch smíšených 
výrobních  Z20, Z27 

Návrh zastavitelné plochy občanského vybavení - veřejné ozn. Z52 (Ov) a 2 zastavitelných ploch 
smíšených výrobních ozn. Z20, Z27 (Sv) je vymezen částečně uvnitř zastavěného území (ZÚ) a 
částečně mimo hlavní zastavěné území, na které navazují. Všechny tyto plochy jsou však 
vymezeny podle původního ÚPM a jeho provedených změn č. I-VIII. To i s ohledem na velmi 
dobré napojení těchto ploch na dopravní a technickou infrastrukturu. Plochy jsou vymezeny v 
návaznosti na stávající plochy se stejným způsobem využití. Dalším důvodem vymezení těchto 
ploch jsou konkrétní záměry města Židlochovice a záměry vlastníků pozemků, které byly při 
zpracování územního plánu prověřeny z hlediska úkolů a cílů územního plánování. Další 
zdůvodnění jednotlivých vymezených ploch jsou tato: 
Z52 plocha občanského vybavení - veřejné (Ov) u školy na ulici Tyršova 

Plocha je vymezena podle změny č. VII původního ÚPM Židlochovice. Konkrétním 
zdůvodněním plochy Z52 je plánovaná přístavba budovy školy směrem do ulice Tyršova, kde 
se nyní nachází veřejné prostranství. Plocha bude mít stávající dopravní a technické napojení 
z ulice Tyršova. 

Z20 plocha smíšená výrobní (Sv) na konci ulice Nádražní 
Tato plocha je vymezena mezi ulicí Nádražní, fotbalovým hřištěm a odpadovým dvorem podle 
původního územního plánu města. Plocha má existující dopravní i technické napojení z konce 
ulice Nádražní a je vymezena naproti stávajících ploch výroby. 

Z27 plocha smíšená výrobní (Sv) za zahradnictvím 
Tato plocha je vymezena na konci Žerotínova nábřeží u silnice na Nosislav podle původního 
ÚPM a jeho změn. Plocha přiléhá za stávající areál zahradnictví. S ohledem na návrh podle 
původního ÚPM se zde se změnou využití počítá. Plochu lze dopravně napojit ze silnice II/425, 
kde lze též realizovat napojení na technické sítě. 

 

 Zdůvodnění zastavitelných ploch výroby a skladování Z23-26, Z28-30 
Návrh zastavitelných ploch výroby a skladování - průmysl a řemesla (Vp) ozn. Z23-26, Z28-30 je 
vymezen v lokalitách na jižním okraji města mimo zastavěné území s výjimkou plochy Z26 (ta je 
zahrnuta do ZÚ podle „intravilánu“). Plochy Z23-26 a Z30 jsou vymezeny podle původního ÚPM, 
plochy Z28-29 jsou vymezeny nově. Všechny tyto plochy navazují na stávající výrobní areály na 
plochy s podobným způsobem využití. Plochy jsou vymezeny též s ohledem na jejich snadné 
dopravní a technické připojení. Vymezení ploch na jižním okraji města je zdůvodněno i tím, že 
zde v odlehlejší poloze od centra města nebude velký střet s obytnou zástavbou. V neposlední 
řadě je důvodem vymezení těchto ploch zájem města na rozvoji podnikání a na rozvoji 
pracovních příležitostí, který byl při zpracování územního plánu prověřen z hlediska úkolů a cílů 
územního plánování. Další zdůvodnění jednotlivých vymezených ploch jsou tato: 
Z23 plocha výroby a skladování - průmysl a řemesla (Vp) u dráhy 
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Z24 plocha výroby a skladování - průmysl a řemesla (Vp) za stavebninami 
Tyto 2 plochy jsou vymezeny mimo zastavěné území u drážního tělesa směrem na Hrušovany 
u Brna podle původního ÚPM. Obě plochy mají existující dopravním i technické napojení a 
navazují na stávající výrobní areály s možností event. přesahu do sousedního území 
Hrušovan u Brna. Jiné využití se zde nenabízí jako vhodnější. 

Z25 plocha výroby a skladování - průmysl a řemesla (Vp) na ulici Topolová 
Tato plocha je vymezena mimo zastavěné území podle původního územního plánu města. 
Jedná se o plochu, pro jejíž využití byla vybudována nová ulice Topolová. Plocha má existující 
dopravním i technické napojení na ulici Topolová, kde navazuje na současný výrobní areál 
(jedná se o již využitou část plochy). 

Z26 plocha výroby a skladování - průmysl a řemesla (Vp) před zahradnictvím 
Jedná se o změnu využití plochy vymezené podél Žerotínova nábřeží přiléhající ze strany od 
města k areálu zahradnictví. Plocha je vymezena podle původního územního plánu města a 
bude mít dopravním a technického napojení ze silnice II/425. 

Z28 plocha výroby a skladování - průmysl a řemesla (Vp) za drůbežárnou 
Z29 plocha výroby a skladování - průmysl a řemesla (Vp) za bažantnicí 

Jedná se o 2 nově vymezené plochy mezi silnicí na Nosislav a koncem ulice Komenského na 
jižním okraji města. Obě plochy navazují na stávající zemědělské výrobní areály (na 
drůbežárnu a bažantnici). Obě plochy budou mít dopravní napojení ze silnice II425, napojení 
na technické rozvody lze realizovat tamtéž či z konce ulice Komenského. 

Z30 plocha výroby a skladování - průmysl a řemesla (Vp) k Nosislavi 
Plocha je vymezena mimo zastavěné území podle původního územního plánu města (tam byla 
vymezena pro dopravu). Plocha se nachází na nezemědělském pozemku. Plocha bude mít 
dopravní napojení ze silnice II425, napojení na technické rozvody lze realizovat tamtéž (či z 
konce ulice Komenského). 

 

 Zdůvodnění zastavitelných ploch dopravní infrastruktury Z32, Z48 
Plocha dopravní infrastruktury ozn. Z32 jsou vymezeny podle původního ÚPM Židlochovice, 
plocha Z48 je vymezena nově. Jedná se o zastavitelné plochy dopravní infrastruktury - místní 
(Dm). Plocha Z48 je vymezena pro mezinárodní cyklostezku. Tyto záměry města byly při 
zpracování územního plánu prověřeny z hlediska úkolů a cílů územního plánování. V případě 
záměrů v plochách Z32, Z48 se bude jednat o veřejně prospěšné stavby.  Od plochy Z31 bylo po 
veřejném projednání upuštěno. Další zdůvodnění jednotlivých vymezených ploch jsou tato: 
Z32 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) ze silnice na Nosislav 

Tato plocha je vymezena mimo zastavěné území podle původního ÚPM. V ploše umístěná 
místní komunikace bude spojovat konec ulice Komenského se silnicí na II/425 na Nosislav a 
bude důležitá pro dopravní odlehčení ulice Komenského. 

Z48 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) pro cyklostezku v lokalitě Cézavy 
Plocha je vymezena nově mimo zastavěné území a bude v ní umístěna část mezinárodní 
cyklostezky Brno - Vídeň. Změna využití této plochy je podmíněna provedením protipovodňové 
ochrany s ohledem na její vymezení v záplavovém území. Plocha je pro cyklistickou turistiku 
takto již používána. 
Parametry ploch vymezených pro dopravní infrastrukturu jsou dostatečné pro případné 
provedení staveb s inundačními propustky a most 

 Zdůvodnění zastavitelných ploch veřejných prostranství Z21, Z33-38, Z40-43, Z49 
Zastavitelná plocha Z21 veřejného prostranství - hřbitovy (Ph) je vymezena částečně podle 
původního ÚPM a částečně nově pro možnost rozšíření hřbitova. 
Vymezené zastavitelné plochy Z33-38, Z40-43, Z49 veřejných prostranství - komunikace (Pk) 
jsou určeny pro umístění místních komunikací - dopravní obsluhu zastavitelných ploch a jejich 
napojení na technickou infrastrukturu. Dále jsou určeny pro umístění parkovacích a odstavných 
stání. Tyto plochy jsou vymezeny podle původního územního plánu města a jeho provedených 
změn. Z důvodu zabezpečení funkčnosti dopravního řešení nelze umístění těchto ploch 
alternovat. Z velké většiny jsou plochy (Pk) navrženy pro veřejně prospěšné stavby. Od 
zastavitelných ploch Z44-45 na konci ul. Komenského bylo po veřejném projednání upuštěno a to 
z důvodu vynechání ploch Z14 a Z15. Další zdůvodnění jednotlivých vymezených ploch jsou tato: 
Z21 plocha veřejného prostranství - hřbitovy (Ph) nad hřbitovem 
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Plocha je vymezena pro rozšíření stávajícího hřbitova na jihu města směrem do svahu 
Výhonu. Část plochy je vymezena podle původního územního plánu města (tehdy pro výrobu) 
a část plochy je vymezena nově. Plocha má existující dopravní napojení z účelové 
komunikace vedoucí okolo hřbitova. 

Z33 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) z ulice Brněnská na Líchy 
Plocha je vymezena v zastavěném území podle původního územního plánu města. Místní 
komunikace v ploše Z33 umožní dopravní a inženýrské napojení pro plochu Z5 do lokality 
Líchy. Jedná se o plochu pro veřejně prospěšnou stavbu. 

Z34 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) za sídlištěm 
Plocha je vymezena v zastavěném území podle původního územního plánu města. Místní 
komunikace a parkovací stání v ploše Z34 umožní dopravní propojení ulice Masarykova ze 
silnice II/425. Jedná se o plochu pro veřejně prospěšnou stavbu. 

Z35 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) prodloužení ulice Palackého 
Plocha je vymezena mimo zastavěné území částečně podle původního ÚPM a je návrhem v 
ÚP rozšířena. Prodloužení místní komunikace ul. Palackého umožní dopravní a inženýrské 
napojení pro plochu Z8. Bude se jednat o veřejně prospěšnou stavbu. 

Z36 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) prodloužení ulice Nad farou 
Tato malá plocha je vymezena mimo zastavěném území podle původního územního plánu 
města. Prodloužení místní komunikace Nad farou zde umožní dopravní a inženýrské napojení 
pro plochu Z11. Jedná se o plochu pro veřejně prospěšnou stavbu. 

Z37 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) prodloužení ulice Nerudova 
Plocha je vymezena v zastavěném území podle původního územního plánu města. 
Prodloužení místní komunikace ulice Nerudova zde umožní dopravní a inženýrské napojení 
pro plochu Z10. Jedná se o plochu pro veřejně prospěšnou stavbu. 

Z38 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) u prodejny před sídlištěm 
Tato plocha je vymezena v zastavěném území podle původního územního plánu města pro 
parkoviště automobilů. Toto parkoviště bude sloužit zejména pro nákupní středisko. 

Z40 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) na konci ulice Zámecká 
Plocha je vymezena v zastavěném území podle původního územního plánu města. 
Prodloužení místní komunikace ul. Zámecká umožní vybudování parkoviště. Plocha byla po 
veřejném projednání rozšířena o zrušenou plochu Z31. Jedná se o plochu pro veřejně 
prospěšnou stavbu. 

Z41 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) u hřiště 
Tato plocha je vymezena v zastavěném území podle původního územního plánu města pro 
parkoviště automobilů. Toto parkoviště bude sloužit zejména pro sousední hřiště. 

Z42 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) mezi nábřežím a ul. Komenského 
Plocha je vymezena v zastavěném území podle původního územního plánu města. Místní 
komunikace v ploše Z42 umožní dopravní propojení Žerotínova nábřeží s ulicí Komenského a 
též s ulicí Havlíčkova. Plocha umožní dopravní a inženýrské napojení pro zastavitelné plochy 
Z1-4. Jedná se o plochu pro veřejně prospěšnou stavbu. 

Z43 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) propojení konce ulice Malinovského 
Plocha je vymezena v zastavěném území podle původního územního plánu města. Místní 
komunikace zde umožní dopravní propojení konce ulice Malinovského s ulicí Komenského. 
Jedná se o plochu pro veřejně prospěšnou stavbu. 

Z49 plocha veřejných prostranství - komunikace (Pk) za ulicí Masarykova 
Tato malá ploška je vymezena mimo zastavěné území podle změny VIII původního ÚPM. 
Místní komunikace zde umožní dopravní napojení plochy Z50 ze silnice II/416. 

 

 Zdůvodnění zastavitelných ploch vodních a vodohospodářských Z46-47 
Zastavitelné plochy ozn. Z46-47 vodní a vodohospodářské - protipovodňová ochrana (Wo) jsou v 
ÚP vymezeny nově na základě požadavku města obsaženého v zadání ÚP. V obou případech se 
bude jednat o velmi důležité veřejně prospěšné stavby. To z důvodu umístění staveb (zdí čí 
hrází) protipovodňové ochrany v severní části území města, kterou bude třeba doplnit. Další 
zdůvodnění ploch jsou tato: 
Z46 plocha vodní a vodohospodářská - protipovodňová ochrana (Wo) u Litavy 
Z47 plocha vodní a vodohospodářská - protipovodňová ochrana (Wo) u silnice II/416 na 

Blučinu 
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Plocha ozn. Z46 (Wo) je určena pro propovodňovou ochranu obytné zástavby části ulice 
Masarykova, která zde přiléhá k regulovanému toku Litavy. Plocha ozn. Z47 (Wo) je určena 
pro propovodňovou ochranu celého severní části zastavěného území. Po realizaci 
protipovodňových staveb v plochách Z46-47 bude event. možno severní část města vyloučit ze 
záplavového území a z jeho aktivní zóny.  

 

 Zdůvodnění podmínek pro rozhodování stanovených zastavitelným plochám 
Po prověření urbanistické koncepce s požadavky zadání, s požadavky územně analytických 
podkladů, s cíly a úkoly územního plánování a s hodnotami v území jsou některým zastavitelným 
plochám stanoveny podmínky pro rozhodování s následujícím zdůvodněním: 
- Jsou vymezeny zastavitelné plochy ozn. Z5, Z10, Z28-29, Z32, Z37, Z51, ve kterých je 

rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. To z důvodu 
rozsáhlosti těchto ploch a zejména z důvodu prověření způsobu a podrobnějšího řešení 
těchto ploch. Též viz odůvodnění v čl. II.9.13. 

- Jsou vymezeny zastavitelné plochy ozn. Z1-4, Z7, Z9, Z42, ve kterých je rozhodování o 
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu. To z toho důvodu, že regulační 
plány stanoví v plochách další podmínky pro vymezení a využití pozemků, jejichž stanovení 
neumožňuje územní plán. Též viz odůvodnění v čl. II.9.14. 

 

 Zdůvodnění koncepčních podmínek pro změny v území stanovených zastavitelným 
plochám 

V tabulce s přehledem vymezených zastavitelných ploch jsou v článku I.3.2 stanoveny koncepční 
podmínky pro změny v území některých zastavitelných ploch, které bude nutno dodžet. Tyto 
podmínky jsou označeny malými písmeny „a - i, q)“ a jsou zdůvodněny takto: 
a-b)  Podmínky realizace či výstavby komunikace je stanovana tam, kde je nutno vybudovat 

napřed dopravní přístup k zastavitelným plochám. Podmínka vychází z odst. 1) § 23 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., v současném znění, kde se požaduje pro umísťování staveb v 
plochách jejich napojení na pozemní komunikace. 

c) Podmínky zde stanovené pro zastavitelnou plochu Z12 vycházejí z podmínek, které byly 
pro změnu v této ploše stanoveny a dohodnuty s dotčenými orgány při projednávání změny 
č. VIII (dílčí změny Z1/VIII), která nabyla účinnost v r. 2016. Podmínky vycházejí vesměs z 
existujících limitů v území. 

d) Podmínky zde stanovené pro zastavitelnou plochu Z50 vycházejí z podmínek, které byly 
pro změnu v této ploše stanoveny a dohodnuty s dotčenými orgány při projednávání změny 
č. VIII (dílčí změny Z2/VIII), která nabyla účinnost v r. 2016. I zde vycházejí stanovené 
podmínky vesměs z existujících limitů v území. 

e) Podmínka přeložení procházející trasy venkovního elektrického vedení 110 a 22 kV je pro 
plochu Z5 stanovena z důvodu nemožnosti zastavění ochranného pásma el. vedení. 
Podmínka vychází z dodržení energetického zákona č. 458/2000 Sb. a z požadavku, aby 
funkčnost tohoto vedení zůstala zachována. 

f-g) Podmínky týkající se využití zastavitelných ploch o nadmořské výšce nad 220 m jsou 
stanoveny z důvodu tlakového pásma veřejného vodovodu, resp. dodržení dostatečného 
tlaku v stávající vodovodní síti. 

ch) Podmínka nenavyšování terénu v ploše Z48 je dohodnuta s dotčenými orgány s ohledem 
na aktivní zónu záplavového území, ve která se tato plocha nachází. 

i-j) Podmínky prokázání, že hluková zátěž pro chráněné prostory v plochách Z1-4, Z13, Z50-52 
nepřekročí přípustné hygienické limity vychází z dodržení legislativy na úseku ochrany 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákona č. 258/2000 Sb., a nařízení vlády 
ČR č. 272/2011 Sb. 

l) Podmínka prokázání dodržení dalších podmínek v plochách vymezených poblíž zámku 
vychází z platného rozhodnutí o ochranném pásmu kulturních památek v Židlochovicích. 

q) Podmínka rozvolněného způsobu struktury zástavby ve svazích přírodního parku Výhon je 
stanovena (na doporučení dotčeného orgánu ochrany přírody) proto, aby na horizontu 
svahů přírodního parku nevznikala zástavba bariérového typu. 

Koncepční podmínky jsou stanoveny zastavitelným plochám zejména z důvodu dodržení platných 
předpisů a reflektují na skutečnost, že některé zastavitelné plochy kolidují s limity v území podle 
zvláštních právních předpisů (např. i hygienických), nebo jsou vymezeny přes stávající veřejnou 
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technickou infrastrukturou apod. (pozn.: dotčené limity v území jsou znázorněny na koordinačním 
výkrese podle aktuálních ÚAP). Potřeba stanovení koncepčních podmínek vychází z úkolů 
územního plánování podle odst. d-e) § 19 stavebního zákona. 
 
II.9.3.3 Zdůvodnění vymezení ploch přestavby 
 
Vymezení ploch přestavby je níže zdůvodněno podle druhů požadovaných změn (návrhu) na 
jejich využití. Jedná se o plochy již zastavěné, určené k obnově či změně v území a jejich 
umístění nelze proto alternovat. 
 

 Zdůvodnění ploch přestavby bydlení a smíšených obytných P1, P4-5 
Plocha přestavby ozn. P1 bydlení - bytové domy (Bd) je vymezena podle původního ÚPM 
Židlochovice v zastavěném území, které je nyní využito pro bydlení, garáže a provozovnu. 
Plocha přestavby ozn. P4 smíšená obytná (So) je vymezena podle původního územního plánu 
města a jeho provedených změn v ploše, pro kterou je již vydaný regulační plán. Plocha 
přestavby ozn. P5 je polyfunkční a bude vedle plochy smíšené obytné (So) obsahovat i plochu 
občanského vybavení - hasičskou (Oh) a plochy veřejného prostranství - komunikace (Pk). Část 
plochy přestavby P5 je vymezena podle původního ÚPM a část je vymezena nově namísto 
plochy stabilizované. Tyto 3 plochy jsou vymezeny též s ohledem na jejich snadné dopravní a 
technické připojení. Důvodem vymezení těchto ploch přestavby jsou konkrétní záměry města, 
které byly při zpracování územního plánu prověřeny z hlediska úkolů a cílů územního plánování. 
Od ploch přestavby P3, P6 bylo po veřejném projednání upuštěno. Další zdůvodnění jedn. ploch 
přestavby jsou tato: 
P1 plocha bydlení - bytové domy (Bd) na ulici Masarykova 

Plocha je vymezena pro přestavbu stávající různorodé zástavby na ulici Masarykova 
sestávající nyní z 3 rodinných domů, 19 garáží, provozního objektu a zpevněných ploch v 
zastavěném území. Cílem přestavby je ozdravění území a event. výstavba dalšího bytového 
domu. Přestavba je zde vymezena podle návrhu původního územního plánu města. Plocha 
má existující dopravním i technické napojení na ulici Masarykova. 

P4 plocha smíšená obytná (So) na nároží náměstí Míru a ulice Komenského 
Plocha přestavby je vymezena pro změnu využití budov a pozemků na nároží náměstí Míru a 
ulice Komenského. Plocha je vymezena podle původního územního plánu města a jeho 
provedených změn. Plocha přestavby má existující dopravním a technické napojení. Pro 
změnu využití této plochy, která zasahuje do historického náměstí, byl v roce 2013 vydán 
regulační plán a záměr je dlouhodobě sledován. 

P5 plocha smíšená obytná, hasičská a veřejného prostranství (So+Oh+Pk) Žerotínovo 
nábřeží - Strejcův sbor 

Tato plocha přestavby je vymezena podél Žerotínova nábřeží mezi náměstím Míru a ulicí 
Strejcův sbor. Část plochy je vymezena podle původního územního plánu města a část je 
vymezena pro změnu v ploše areálu hasičské zbrojnice. Plocha je polyfunkční a bude 
obsahovat i plochy občanského vybavení - hasičské a plochy veřejných prostranství - 
komunikace pro veřejnou infrastrukturu vč. nezbytného zázemí. V rámci plochy přestavby 
bude vybudováno nové dopravní napojení ulice Strejcův sbor z Žerotínova nábřeží (podle 
studie z r. 2013 a následující dokumentace). 

 

 Zdůvodnění plochy přestavby - dopravní terminál P2 
P2 plocha dopravní infrastruktury - dopravní terminál (Dt) na ulici Nádražní 

Tato plocha přestavby je vymezena na ulici Nádražní v úseku od pošty směrem na jih až k 
drážnímu tělesu. Na železniční trati Židlochovice - Hrušovany u Brna se počítá se 
znovuobnovením osobní železniční dopravy. Plocha pro „dopravní terminál“ (Dt) zahrnuje 
prostory mezí zámkem a městským úřadem, prostory před bývalým pivovarem a orlovnou a 
prostor mezi Robertovou vilou a nábřežím Svratky. Účelem takto vymezené poměrně rozsáhlé 
plochy je vybudování dopravního terminálu pro autobusovou a železniční dopravu - 
autobusové nádraží, vlakové nádraží, pro možnost jejich provázání (pro přestup), pro nezbytné 
zázemí související s veřejnou přepravou osob vč. související občanské vybavenosti, 
souvisejících parkovacích stání atd. Součástí plochy P2 bude i úprava trasy silnice II/416, 
úprava jejího křížení se silnicí III/41619 a úprava odbočení ze silnice II/416 na místní 
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komunikace ul. Zámecká a ul. Robertova. Jedná se o plochu pro důležitou veřejně prospěšnou 
stavbu dopravní infrastruktury. 

 

 Zdůvodnění ploch přestavby veřejných prostranství - komunikace P7-12 
Plochy přestavby ozn. P7-12 veřejných prostranství - komunikace (Pk) jsou vymezeny zejména 
pro rozšíření dopravního prostoru stávajících ulic, pro doplnění potřebných parkovací stání ( 
zejména na základě požadavků zadání) a veřejné zeleně (stromořadí) a pro možnost posunutí 
stavební čáry dále od komunikací. 
Tyto plochy jsou vymezeny v zastavěném území právě na základě požadavků zadání v bodě e), 
kdy měla být prověřena potřeba parkovacích ploch a řešena dopravu v klidu - odstavování a 
parkování vozidel v souladu s vyhl.č.501/2006 Sb. Tento požadavejk zadání nebyl v návrhu pro 
společné jednání řešen a proto byly plochy vymezeny až v návrhu pro veřejné projednání. Nelze 
vymezit právě z důvodu stávající souvislé řadové zástavby ulice Komenského plochu pro 
odstavování vozidel a vytvořit tak podmínky pro parkování obyvatel této řadové zástavby, která je 
historická (celá její východní strana je umístěna na opěrné zdi) a tudíž téměř neobsahuje garáže 
či možnost parkování na vlastních pozemcích a těsně přimyká k úzké místní komunikaci, která je 
jedinou komunikací propojující zástavbu u hřbitova a za ním s centrem a silnicí II/425. Ulice 
Komenského je na jihu slepá a tudíž veškerá doprava směřující na II/425 se realizuje po této 
komunikaci, která šířkově uzpůsobena prozvýšený provoz a současně odstavování vozidel. 
Jejich důvodem je i zlepšení dopravní situace a průjezdnosti na ulici Palackého, která je rovněž 
slepá a její hrdlo směrem do centra je příliš úzké. Důvodem vymezení těchto ploch přestavby jsou 
konkrétní záměry města, které byly při zpracování územního plánu prověřeny z hlediska úkolů a 
cílů územního plánování. Toto zdůvodnění je společné pro následující jednotlivé plochy 
přestavby: 
P7 plocha veřejného prostranství - komunikace (Pk) na Komenského (před mostkem) 
P8 plocha veřejného prostranství - komunikace (Pk) na Komenského (za mostkem) 
P9 plocha veřejného prostranství - komunikace (Pk) na Komenského (před Havlíčkovou) 
P10 plocha veřejného prostranství - komunikace (Pk) na Komenského (za Havlíčkovou) 
P11 plocha veřejného prostranství - komunikace (Pk) na ulici Palackého 
P12 plocha veřejného prostranství - komunikace (Pk) na nároží Komenského-Havlíčkova 
Rozšíření dopravního prostoru v ploše přestavby P11 na ulici Palackého bude veřejně 
prospěšnou stavbou dopravní infrastruktury. 
 

 Zdůvodnění plochy přestavby - veřejné prostranství P13 
P13 plocha veřejného prostranství - veřejná zeleň (Pz) na ulici Zámecká 
Tato plocha přestavby byla vymezena až po veřejném projednání mezi začátkem ulice Zámecká 
a zámkem v rozsahu části „A“ ochranného pásma kulturních památek v Židlochovicích. 
Rozhodnutí o tomto ochranném pásmu, které nabylo účinnost 10.10.2015, nepřipouší v částech 
„A“ s nejpřísnějším režimem ochrany žádné novostavby ani přístavby stávajících budov. 
Vymezení plochy přestavby pro veřejné prostranství je jediným způsobem, jak bylo možné se s 
novým limitem v územním plánu vyrovnat. 
 

 Zdůvodnění podmínek pro rozhodování stanovených plochám přestavby 
Po prověření urbanistické koncepce s požadavky zadání, s požadavky územně analytických 
podkladů, s cíli a úkoly územního plánování a s hodnotami v území jsou některým plochám 
přestavby stanoveny podmínky pro rozhodování s následujícím zdůvodněním: 
- Jsou vymezeny plochy přestavby ozn. P1, P7-13, ve kterých je rozhodování o změnách v 

území podmíněno zpracováním územní studie. To z důvodu potřeby prověření podrobnějšího 
řešení těchto ploch. Též viz odůvodnění v čl. II.9.13. 

- Je vymezena plocha přestavby ozn. P5, ve které je rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu. To z toho důvodu, že regulační plán stanoví v ploše 
další podmínky pro vymezení a využití pozemků, jejichž stanovení již neumožňuje územní 
plán. Též viz odůvodnění v čl. II.9.14. 

- Je vymezena plocha přestavby ozn. P1, ve které je rozhodování o změnách v území 
podmíněno uzavřením dohody o parcelaci. To z důvodu nutnosti řešení vlastnických vztahů k 
pozemkům v ploše (je zde více vlastníků). Též viz odůvodnění v čl. II.9.12. 
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 Zdůvodnění koncepčních podmínek pro změny v území stanovených plochám 
přestavby 

V tabulce s přehledem vymezených ploch přestavby jsou v článku I.3.3 stanoveny koncepční 
podmínky pro změny v území, týkající se ploch přestavby označené malými písmeny „m - o)“, 
které bude nutno dodržet a které jsou zdůvodněny takto: 
m) Podmínka zachování průtahů silnic v ploše P2 v dostatečné šířce vychází z požadavků 

platných norem ČSN a požadavku krajského úřadu na možnosti úprav krajských silnic ve 
funkčních skupinách dle Generelu krajských silnic v ploše P2. 

n) Podmínka respektování dominantního postavení zámku a zachování volných pohledů 
vychází z legislativy na ochranu kulturních památek, zejména zákona č. 20/1987 Sb., v 
současném znění a z nového rozhodnutí o ochranném pásmu. 

o) Podmínka prokázání dodržení dalších podmínek pro plochy v blízkosti zámku vychází 
rovněž z nového rozhodnutí o ochranném pásmu kulturních památek v Židlochovicích. 

Koncepční podmínky jsou stanoveny plochám přestavby zejména z důvodu dodržení platných 
předpisů a s ohledem na limity v území, zejména ochrany kulturních památek. Potřeba stanovení 
koncepčních podmínek vychází i z úkolů územního plánování podle odst. d-e) § 19 stavebního 
zákona. 
 
II.9.3.4 Zdůvodnění vymezení systému sídelní zeleně 
 
Požadavek na vymezení sídelní zeleně vychází z části I. přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., 
v současném znění, kde v článku 1c) „obsah územního plánu“ je požadováno „vymezení systému 
sídelní zeleně“. Způsob vymezení systému sídelní zeleně vychází z podmínek a požadavků, které 
jsou stanoveny v článku I.3.1f). 
Důvodem vymezení 5 druhů ploch, které se podílejí na sídelní zeleni je stabilizace a 
nezmenšování podílu zeleně v hlavním zastavěném území. Proto jsou vymezeny zejména plochy 
„veřejných prostranství - veřejná zeleň“ ozn. Pz a „plochy zeleně sídelních zahrad“ ozn. Zs v 
hlavním zastavěném území. Dalším důvodem jejich vymezení je zachování zahradního 
charakteru města a oddělení zejména obytné zástavby od ploch zemědělských zahrad na 
svazích Výhonu. To i z toho důvodu, že pro plochy zeleně sídelních zahrad v zastavěném území 
jsou stanoveny jiné podmínky využití bež pro plochy zemědělské ozn. Zz mimo zastavěné území 
(zejména jiné podmínky pro stavby). Plochy s požadovanou změnou na veřejná prostranství - 
veřejnou zeleň ozn. Pz3-5, jsou vymezené v návaznosti na zastavitelné plochy bydlení ze dvou 
důvodů. Prvním důvodem je splnění požadavku na vymezení veřejných prostranství podle § 7 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., kde na každé 2 hektary zastavitelné plochy bydlení (Z5, Z1-4) se s 
těmito plochami vymezuje min. 1000 m2 plochy veřejného prostranství mimo komunikace. Dalším 
důvodem je odclonění zastavitelných ploch bydlení (Z1, Z3) od silnice II/425 pásem zeleně. 
Zastavitelná plocha Z21 veřejného prostranství - hřbitovy (Ph) pro rozšíření hřbitova a plocha 
přestavby P13 veřejného prostranství - veřejná zeleň (Pz) na ulici Zámecká jsou odůvodněny v 
předchozích článcích.  
Velký podíl na sídelní zeleni má v Židlochovicích zámecký park, pro jehož stabilizaci a územní 
ochranu je vymezena „plocha zeleně - zámecký park“ ozn. Np se stanovenými podmínkami (v čl. 
I.6.2), které umožňují i její současné využití i jako myslivecká obora. 
Nemalý podíl na sídelní zeleni mají i plochy zeleně krajinné ozn. Zk, zejména jako pobřežní 
porosty podél obou břehů Svratky, které prostupují celým hlavním zastavěným územím a dělí 
spolu s řekou město na dvě části. Tato zeleň umožní průchod regionálního biokoridoru ÚSES 
řešeným územím včetně části, která je součástí zastavěného území, čímž je zeleň krajinná v 
zastavěném území i odůvodněna. 
 
II.9.4 Zdůvodnění koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 
 
II.9.4.1 Zdůvodnění koncepce dopravní infrastruktury 
 
Potřeba vymezení ploch dopravní infrastruktury naplňuje požadavek § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
o obecných požadavcích na využívání území. Plochy dopravní infrastruktury jsou podrobněji 
členěny na „drážní Dz“, „silniční Ds“, „garáže Dg“, „dopravní terminál Dt“ a „místní Dm“. Do ploch 
dopravní infrastruktury též patří plochy „veřejných prostranství - komunikace“. Toto rozdělení je 
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provedeno z důvodu jejich specifického (tedy odlišného) způsobu využití, kdy plochy ozn. Dz jsou 
určeny pro železniční dopravu, plochy Ds pro silniční dopravu mimo zastavěné území, Dg pro 
řadové garáže, plochy Dm zejména pro účelové komunikace k pozemkům. Plochy Dt jsou 
multifunkční a jsou určeny pro železniční i silniční dopravu, pro související vybavenost. Plochy 
veřejných prostranství Pk jsou rovněž víceúčelové, jsou určeny pro silnice, místní a pěší 
komunikace a přístupy ke stavbám v zastavěném území, či podél zastavitelných ploch (kde se po 
uskutečnění okolní výstavby stanou součástí zastavěného území). Tyto plochy jsou zvlášť 
vymezeny i z toho důvodu, že se jedná často o plochy pro veřejně prospěšné stavby podle čl. 
I.7.1. V plochách dopravní infrastruktury lze umísťovat vedení a zařízení technické infrastruktury 
podle čl. I.6.2 z toho důvodu, že se jedná o pozemky vesměs veřejné a přístupné (neoplocené) 
kde je vhodné umísťování vedení či zařízení inženýrských sítí z důvodu jejich možného přístupu a 
údržby. 
 
a) Zdůvodnění koncepce drážní dopravy 
Plocha ozn. Dz je vymezena pro „dopravní infrastrukturu - drážní“. Tato plocha je vymezena pro 
znovuobnovení železničního provozu na trase Židlochovice - Hrušovany u Brna. Drážní doprava 
bude přítomna v ploše přestavby P2 pro dopravní terminál, kde bude vybudováno železniční 
nádraží. Obnovení provozu na železnici a doplnění vybavení pro osobní dopravu je zdůvodněním 
ploch Dz a P2 (Dt). 
 
b) Zdůvodnění koncepce silniční dopravy 
Jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury ozn. Ds a v zastavěném území ozn. Pk se silnicemi 
č. II./425, II./416 a III./41619, které procházejí řešeným územím. Těmito plochami jsou silnice 
stabilizovány ve své poloze tak, aby mohly zajišťovat plynulou automobilovou dopravu. Silnice 
II./425 (Žerotínovo nábřeží) a II./416 (ulice Nádražní) zajišťují dopravní obsluhu části hlavního 
zastavěného území a též spojení Židlochovic s okolím, včetně napojení na nedalekou dálnici D2 
za Blučinou. 
Je vymezena multifunkční plocha přestavby ozn. P2 pro dopravní terminál (Dt). To proto, že zde 
bude řešen nejen přestup z autobusové dopravy na železniční dopravu, ale bude zde řešen i 
průtah silnice II/416 v části města na pravém břehu Svratky a křižovatka pro odbočení ze silnice 
II/416 na silnici III/41619. 
Podmínky pro umísťování silnic uvedené v čl. I.4.1b) se odkazují na parametry a funkční skupiny 
podle současně platných norem, zejména ČSN 736101 „projektování silnic a dálnic“, ve kterých 
budou zmíněné silnice mimo průjezdné úseky obcí upravovány a normy ČSN 73 6102 
„projektování křižovatek na silničních komunikacích“ pro odbočení. Podmínky jsou upraveny tak, 
jak byly dohodnuty s krajským úřadem při veřejném projednání. 
Stabilizované plochy dopravní infrastruktury - silniční (Ds) a plochy veřejných prostranství - 
komunikace (Pk) v zastavěném území (po nichž jsou vedeny i silnice), jsou vymezeny 
v dostatečných šířkách tak, aby zajistily bezproblémový průtah silnic řešeným územím vč. jejich 
možných úprav. Silniční komunikace budou v plochách pro ně určených umísťovány v souladu s 
dokumentem „Návrhová kategorizace krajských silnic Jihomoravského kraje do roku 2030“, což 
požadoval ve svém vyjádření krajský úřad. Plochy dopravní infrastruktury v trasách  krajských 
silnic II/425, II/416 a III/41619 jsou vymezeny tak, aby bylo v jejich plochách „Ds“ i „Pk“ možné 
umísťovat komunikace požadované návrhové kategorie. 
V dopravním řešení je v únosně možné míře potlačeno přímé napojování zastavitelných ploch na 
silnici II/425 (jak požadoval orgán), aby nebyl příliš omezován její provoz. Zatavitelné plochy P26-
30 pro výrobu vymezené u silnice směrem na Nosislasv však nebude možno jinak dopravně 
napojit (byť některé nepřímo), než právě ze silnice II/425, protože obytná ulice Komenského není 
pro takovýto provoz vůbec vhodná. 
 
c) Zdůvodnění koncepce místní dopravy 
Z důvodu doplnění a rošíření ploch pro místní dopravu jsou vymezeny zastavitelné plochy 
dopravní infrastruktury - místní Z32, Z48 (Dm), dále zastavitelné plochy veřejných prostranství - 
komunikace Z33-38, Z40-43, Z49 (vše Pk) a plochy přestavby P7-12 (Pk). Zastavitelná plocha 
Z32 je vymezena z důvodu požadovaného propojení konce ul. Komenského se silnicí II/425, 
plocha Z48 je vymezena pro doplnění mezinárodní cyklostezky a tím jsou tyto 2 plochy 
dostatečně odůvodněny (též čl. II.9.3.2). Zastavitelné plochy Z33-38, Z40-43, Z49 jsou určeny pro 
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umístění místních komunikací či pro prodloužení ulic, které budou zajišťovat dopravní napojení 
zastavitelných ploch u nich vymezených. Plochy přestavby P7-12 jsou vymezeny z důvodu 
možnosti rozšíření dopravního prostoru stávajících ulic v zastavěném území vč. možnosti 
umístění parkovacích stání a veřejné zeleně. To i pro event. posunutí stabební čáry přiléhající 
zástavby tak, aby takovéto rozšíření bylo v budoucnu uskutečnitelné. Plochy přestavby P2 
(dopravní terminál) a P5, které jsou polyfunkční a budou též obsahovat komunikace, jsou 
zdůvodněny výše v odůvodnění. 
Podmínky stanovené pro umísťování místních komunikací vycházejí zejména z legislativy. 
 
d) Zdůvodnění koncepce účelové dopravy 
Pro účelové komunikace mimo zasatavěné území jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury - 
místní Dm. Tyto budou zajišťovat zejména přístup k pozemkům v celém řešeném území, což je i 
jejich zdůvodněním. Nejsou vymezeny další plochy pro zvýšení prostupnosti území z toho 
důvodu, že umísťování účelových komunikací je přípustným způsobem využití i jiných ploch podle 
čl. I.6.2 a může být provedeno v rámci komplexní pozemkové úpravy. 
 
e) Zdůvodnění koncepce dopravy v klidu 
Pro tzv. dopravu v klidu jsou vymezeny plochy „dopravní infrastruktury - garáže“ a plochy 
„veřejných prostranství - komunikace“ v hlavním zastavěném území tam, kde jsou přítomny 
řadové garáže a parkoviště aut. Zastavitelné plochy Z34, Z38, Z40-41 jsou vymezeny tak, aby v 
nich mohla být budována dalších parkoviště aut, a proto jsou tyto plochy vymezeny zejména u 
ploch veřejného občanského vybavení. 
 
f) Zdůvodnění koncepce veřejné dopravy osob 
Systém veřejné dopravy je v území stabilizovaný. Pro propojení železniční a autobusové 
přepravy osob je vymezena plocha přestavby P2 určená pro dopravní terminál (Dt), která umožní 
realizaci nového vlakového a autobusového nádraží vč. souvisejích zařízení a souvisejícího 
dalšího vybavení pro cestující. 
 
g) Zdůvodnění koncepce pěší dopravy 
Pěší komunikace jsou přípustné jako související dopravní infrastruktura v různých plochách podle 
čl. I.6.2, a proto ji nebylo nutno zvlášť vymezovat. Vymezené koridory pro pěší znázorňují 
nejvýznamnější pěší tahy, které je třeba ve městě zachovat. 
 
h) Zdůvodnění koncepce cyklistické dopravy 
Severo-jižním směrem prochází Židlochovicemi evropská cyklistická stezka - tzv. Jantarová ECS 
Brno - Vídeň. Územím prochází též regionální cyklotrasy směrem do Nosislavi, do Hrušovan u 
Brna a do Vojkovic, které jsou v grafické části ÚP znázorněny značkami. Z důvodu doplnění 
soustavy cyklistických tras, je navrženo umístění cyklotrasy z ulice Masarykova přes ulici 
Palackého k rozhledně na kopci Výhon a dál směrem na Blučinu. Zastavitelná plocha Z48 je 
vymezena na severu obce pro část zde již provozované evropské cyklistické stezky Brno - Vídeň, 
čímž je i tato plocha zdůvodněna. 
 
II.9.4.2 Zdůvodnění koncepce technické infrastruktury 
Potřeba vymezení ploch technické infrastruktury naplňuje požadavek § 10 vyhlášky č. 501/2006 
Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Plochy „technické infrastruktury - inženýrské 
sítě“ ozn. „Ti“ jsou určeny zejména pro inženýrské sítě a jejich zařízení, které mají či vyžadují 
vlastní pozemek. Např. pro regulační stanice, pro vodojemy, pro čistírny odpadních vod, 
trafostanice apod. Plocha „technické infrastruktury - specifická Ts“ je vymezena pro sběrný 
odpadní dvůr, protože tato plocha se neslučuje s jinými plochami či způsobem využití. Společná 
podmínka, že „technická infrastruktura bude umísťována zejména na přístupných pozemcích a 
podél komunikací...“ je stanovená kvůli umožnění snadného přístupu k údržbě vedení a zařízení 
technické infrastruktury. 
S ohledem na použité měřítko dokumentace 1 : 5 000 (podle čl. 2 § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
na „zobrazitelnost“ takových jevů), nejsou v územním plánu vyznačeny, tedy ani navrženy 
konkrétní uliční rozvody technické infrastruktury pro zastavitelné plochy. To též z toho důvodu, že 
taková podrobnost vymezená závazně by předjímala či znemožnila možná technická řešení, 
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která budou věcí následných řízení v území a mohou být řešena jinak. Trasy stávajících vedení 
technické infrastruktury jsou převzaty z územně analytických podkladů ORP Židlochovice. Pro 
umístění vedení a zařízení inženýrských sítí technické infrastruktury jsou vymezeny plochy a 
koridory veřejně prospěšných staveb dopravní a technické infrastruktury označené na výkrese č. 
3 a v článku I.7.1 jako vsv 1-23, čímž je jejich návrh v ÚP řešen dostatečným způsobem. 
 
a) Zdůvodnění koncepce zásobování elektrickou energií  
V některých stabilizovaných plochách i zastavitelných plochách se nacházejí procházející trasy 
nadzemního vedení elektrické energie 110 kV a 22 kV, kde dochází ke střetům zájmů v území. 
Tyto střety jsou řešeny návrhem přeložení tras stávajícího el. vedení, kterým je např. podmíněna 
změna využití plochy Z5. To z důvodu dodržení legislativy, zejména energetického zákona, kdy 
nelze plochy v ochranném pásmu vedená použít k obytné výstavbě. Bilance nárůstu spotřeby 
elektrické energie, z níž vychází návrh je zde v odůvodnění, protože se jedná jen o nezávazný 
odhad. 
 

BILANCE NÁRUSTU ODBĚRU ELEKTRICKÉ ENERGIE 
Podle požadavku zadání je zpracována bilance teoretického nárůstu potřeby příkonu elektrické 
energie pro zastavitelné plochy určené pro bydlení ozn. Z1-13. Přitom je podle požadavku 
uvažováno o potřebě příkonu 3 kVA/1 dům. 
Podle vyhodnocení zastavitelných ploch v čl. II.10.3 odpovídá navrženým plochám bydlení o 
velikosti 8,0989 ha nárůst o 147 domů a bytů. To s ohledem na to, že po veřejném projednání 
byly zastavitelné plochy bydlení zredukovány o 6,1370 ha vyřazením ploch Z14-15 (z původních 
14,2359 ha). Proto je bilance nárůstu jiná, než byla provedena před veřejným projednáním. 
Nárůst o 147 bytů x 3 kVA = 441 kVA. Pro zastavitelné plochy výroby a skladování Z23-30 se 
počítá s teoretickým nárůstem o 50% nárůstu odběru pro zastavitelných plochy bydlení. 
Teoretický nárust: 441 kVA x 0,50 = 220 kVA. 
Celkem pro nárust bydlení a výroby: 441 + 220 = 661 kVA. 
 
b-c)Zdůvodnění koncepce elektronických komunikačních zařízení a zásobování plynem 
Nejsou vymezeny změny na síti těchto zařízení, ani stanoveny podmínky, které by bylo třeba zde 
zdůvodnit. 
 
d) Zdůvodnění koncepce zásobování pitnou vodou 
Nejsou vymezeny změny na vodovodní síti. Koncepční podmínky f), g) stanovené některým 
zastavitelným plochám s nadmořskou výškou nad 220 m jsou stanoveny z důvodu omezeného 
tlaku pitné vody v současné vodovodní síti, která je ale již napojena na Vírský oblastní vodovod. 
Bilance nárůstu spotřeby pitné vody, z níž vychází návrh je tato bilance provedena zde v 
odůvodnění, protože se jedná jen o nezávazný odhad. 
 

BILANCE NÁRUSTU ODBĚRU PITNÉ VODY 
Podle požadavku vodárenské akciové společnosti (VAS) obsaženého v zadání územního plánu je 
zapracována bilance teoretického nárůstu potřeby pitné vody pro zastavitelné plochy bydlení Z1-
13. Přitom je podle požadavku uvažováno o velikosti pozemku 600 m2 a obložnosti 3,6 
obyvatel/1 dům. 
Podle vyhodnocení zastavitelných ploch v čl. II.10.3 odpovídá navrženým plochám bydlení o 
velikosti 8,0989 ha nárůst o 147 domů a bytů. To s ohledem na to, že po veřejném projednání 
byly zastavitelné plochy bydlení zredukovány o 6,1370 ha vyřazením ploch Z14-15. Proto je 
bilance nárůstu jiná, než byla provedena před veřejným projednáním. 
Teoretický nárůst počtu obyvatel podle VAS = 8,0989 ha : 600 m2 = cca 135 nových domů či bytů 
x 3,6 obyvatel = cca 486 nových obyvatel. 
Teoretická průměrná potřeba = 130 l/den/obyvatele: x 486 ob. = 63.180 l/den = 23.061 m3/rok = 
cca 0,73 l/sec. Potřebu pitné vody pro zastavitelné plochy výroby a skladování Z23-30 nelze 
zodpovědně předpovědět. Může se jednat o nárůst odpovídající cca 50% nárůstu potřeby z titulu 
zastavitelných ploch bydlení, tedy o dalších cca 0,37 l/sec. Celkem pro nárůst bydlení a výroby: 
0,73 + 0,37 = 1,10 l/sec. 
 
e) Zdůvodnění koncepce odkanalizování 
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Nejsou vymezeny změny na způsobu odkanalizování. Stanovená podmínka, že „pro zastavitelné 
plochy bude prověřena možnost odkanalizování oddílným způsobem s odvedením splaškových 
vod do čistírny odpadních vod...“ vychází ze stávajícího způsobu odkanalizování a z požadavku 
vodohospodářského orgánu ze zadání na její uvedení. 
 
f) Zdůvodnění koncepce odvodnění území 
Pro odvodnění či naopak pro zadržení vod v území jsou vymezeny stávající „plochy vodní a 
vodohospodářské“ označené zkratkou W, to v souladu s vodním zákonem a protože to požaduje i 
stavební zákon. Pro odvodnění ze svahu Výhonu nad stávající zástavbou jsou vymezeny hlavní 
odtokové trasy a svodnice, které jsou návrhem ÚP doplněny tak, aby ochránily severní a 
východní část města proti přívalovým vodám. Plochy změn na vodní a vodohospodářské ozn, 
(W1-4) jsou vymezeny z důvodu potřeby zadržení povrchových vod ze svahů Výhonu do 
dešťových zdrží.  
 
g) Zdůvodnění koncepce nakládání s odpady 
Nejsou vymezeny změny v koncepci nakládání s odpady, ani nové plochy, či podmínky, které by 
bylo třeba zdůvodnit. 
 
II.9.4.3 Zdůvodnění koncepce občanského vybavení 
Potřeba vymezení ploch občanského vybavení naplňuje požadavek § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
o obecných požadavcích na využívání území. Přitom s ohledem na požadovaný odslišný způsob 
využití jsou plochy občanského vybavení podrobněji specifikovány za pomlčkou na 5 druhů ploch 
- veřejné, - církevní, - zdravotnictví, - hasičské, - sportovní.  
Stabilizované plochy občanského vybavení jsou v Židlochovicích vymezeny v dostatečném 
množství a v dostatečném druhovém složení, které odpovídá velikosti a významu města. Přitom 
rozmístění ploch občanského vybavení v centrální části zastavěného území na obou březích 
Svratky odpovídá současné potřebě (ve městě je gymnázium, základní škola, 2 mateřské školy, 
základní škola umění, poliklinika, další zdravotnická zařízení, kino, sokolovna, orlovna, fotbalové 
hřiště, areál spotrovišť za školou na ul Tyršova, areál Zámku Židlochovice se zámeckým parkem, 
atd.) a není třeba na tomto rozložení nic měnit. 
Podle změny č. VII původního územního plánu města je vymezena 1 zastavitelná plocha Z52 
občanského vybavení - veřejné (Ov). To z důvodu možnosti přístavby budovy školy směrem do 
ulice Tyršova a vytvoření územních podmínek pro vybudování energeticky výhodnější budovy pro 
školství.  Dále je vymezena polyfunkční plocha přestavby P5, která bude využita i pro Hasičský 
záchranný sbor a Sbor dobrovolných hasičů a event. další občanské vybavení. Stanovená 
podmínka týkající se nenarušení prostředí ve vlastní ploše a v souvisejícím území vychází z 
platné legislativy o ochraně veřejného zdraví. 
Menší provozovny občanského vybavení (např. maloobchodní či stravovací zařízení, a služby) 
mohou být součástí i jiných druhů ploch, např. ploch smíšených či ploch pro bydlení podle článku 
I.6.2. To proto, že město podporuje živnostenské podnikání a tato zařízení jsou v plochách 
přípustná i podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
 
II.9.4.4 Zdůvodnění koncepce veřejných prostranství 
Potřeba vymezení ploch veřejných prostranství naplňuje požadavek § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
o obecných požadavcích na využívání území. Přičemž jsou veřejná prostranství podrobněji 
členěna na 3 druhy ploch za pomlčkou „komunikace“ ozn. Pk, „veřejná zeleň“ ozn. Pz a na 
„hřbitovy“ ozn. Ph. To z důvodu jejich odlišného požadovaného způsobu využití. 
Koncepce veřejných prostranství je založena na stabilizaci ploch současných veřejných 
prostranství vč. hřbitova. Jejich vymezením v hlavním zastavěném území a stanovenými 
podmínkami využití jsou tato veřejná prostranství chráněna. Jedná se o veřejnou infrastrukturu 
podle § 2 odst. k) stavebního zákona. Důvodem vymezení veřejných prostranství - komunikace 
Pk je zabezpečení ploch pro dopravní obsluhu zástavby a pro technickou infrastrukturu, důvodem 
vymezených ploch Pz je zajištění dostatku veřejné zeleně v hlavním zastavěném území. 
 
Pro rozšíření a zvýšení kapacity stávajícího hřbitova je vymezena zastavitelná plocha ozn. Z21, 
která je zdůvodněna též  čl. II.9.3.2. 
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Pro rozvoj „veřejných prostranství - komunikace“ jsou vymezeny zastavitelné plochy ozn. Z33-38, 
Z40-43, Z49, které jsou zdůvodněny v čl. II.9.3.2 a plochy přestavby  ozn. P2, P5, P7-12, které 
jsou zdůvodněny v čl. II.9.3.3 výše v odůvodnění. Po veřejném projednání byla vymezena plocha 
přestavby P13 (Pz) pro veřejné prostranství z důvodu nutnosti zapracování ochranného režimu a 
podmínek, vyplývajích z ochranného pásma kulturních památek. 
Pro rozvoj „veřejných prostranství - veřejná zeleň“ jsou vymezeny plochy změn ozn. (Pz3-5), které 
jsou vymezeny v návaznosti na zastavitelné plochy bydlení. To z důvodu splnění požadavku na 
vymezení veřejných prostranství podle § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., kde na každé 2 hektary 
zastavitelné plochy bydlení (zde Z5, Z51) se s těmito plochami vymezuje min. 1000 m2 plochy 
veřejného prostranství mimo komunikace. 
V urbanistcké koncepci jsou plochy pro bydlení, plochy smíšené i plochy občanského vybavení 
(stávající, zastavitelné i plochy přestavby) vymezeny v tak, aby z nich byl možný přístup k 
vymezeným veřejným prostranstvím. To zejména pro jejich napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu podle požadavku vyhlášky č. 501/2006., v současném znění. 
 
II.9.5 Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení 

podmínek pro změny v jejich využití, územního systém ekologické stability, 
prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, 
dobývání ložisek nerostných surovin a podobně 

 
II.9.5.1 Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným 

způsobem využití v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití 
 
a) Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny 
Uspořádání krajiny se územním plánem zásadně nemění, v návrhu ÚP je respektován stávající 
krajinný typ - polní krajina (na kopci Výhon) a krajina říčních niv (podél Svratky a Litavy). Protože 
koncepce uspořádání krajiny vychází ze stávajícího způsobu jejího využití. 
Krajina řešeného území je podle toku Svratky a morfologie terénu rozdělena na část údolí Svratky 
a Litavy, na východní levobřežní část a na západní pravobřežní část. To za účelem odlišné 
koncepce uspořádání krajiny s takovým rozdělením. 
 
b) Zdůvodnění vymezených ploch s rozdílným způsobem využití v krajině 
Plochy stávající (stabilizované) v krajině 
Stávající vymezené plochy s rozdílným způsobem využití jsou v krajině (tj. v nezastavěném 
území) označeny ve výkresové části zkratkami Zk, Zp, Zz, W, Wo, L. Dále jsou v krajině 
vymezeny plochy pro dopravní infrastrukruru (zejména pro silnice a účelové komunikace) ozn. 
Ds, Dm. Důvodem vymezení všech těchto ploch v krajině je, že každá část řešeného území musí 
být zařazena do některého z druhů ploch, aby bylo možno regulovat způsob jejího využití a aby 
bylo v ÚP řešeno beze zbytku celé území, jak požaduje stavební zákon v odst. 4) § 43. Plochy s 
rozdílným způsobem využití jsou stanoveny a podrobněji členěny do jednotlivých druhů podle 
ustanovení § 9, § 13-15 vyhlášky č. 501/2006 Sb., viz též čl. II.9.6.1 níže v odůvodnění. 
Plochy s návrhem změny v krajině 
V krajině (v nezastavěném území) jsou vymezeny změny na plochy „zeleně krajinné“ ozn. (Zk1-34) 
pro založení či doplnění prvků ÚSES , které jsou zdůvodněny v odstavci níže. Další změny na 
plochy „zeleně krajinné“ ozn. (Zk35-41) jsou vymezeny z důvodu zvýšení ekologické hodnoty 
krajiny mimo vymezené prvky ÚSES, které budou plnit funkci krajinotvornou (estetickou) a funkci 
protierozní ochrany území (např. tzv. větrolamy), čímž jsou tyto v nezastavěném území  
zdůvodněny. 
Změny v krajině na plochy „vodní a vodohospodářské“ ozn. (W1-4) jsou vymezeny z důvodu 
zvýšení retenčních schopností území a jsou určeny zejména pro možnost vybudování záchytných 
zdrží povrchových vod ze svahů přírodního parku Výhon. 
 
c) Zdůvodnění stanovených podmínek pro změny vyžití ploch v krajině 
Stanovené podmínky pro způsoby využití ploch v krajině vycházejí z platných předpisů. Zejména 
ze zákona č. 334/1992 Sb., „o ochraně zemědělského půdního fondu“, zákona č. 254/2001 Sb., 
„o vodách“, zákona č. 201/2012 Sb., „o ochraně ovzduší“ a zákona č. 114/1993 Sb., „o ochraně 
přírody a krajiny“, v současných zněních. Podrobněji viz výše čl. II.5.1 „Soulad s požadavky 
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zvláštních právních předpisů“, kde je vyhodnoceno splnění požadavků těchto předpisů v ÚP. 
Stanovení těchto podmínek v krajině je v souladu s cíli a úkoly územního plánování podle § 18-19 
stavebního zákona. 
Podmínky jsou stanoveny tak, že zohledňují přítomnost Přírodního parku Výhon ve východní části 
řešeného území, kde se vyskytují i četné zahrádkářské (mnohdy oplocené) kolonie. Požadavek 
na nezmenšování zahrad, sadů a luk a na doplnění krajinné zeleně je stanoven z důvodu 
protierozního účinku ploch zeleně, zejména ve svazích přírodního parku. 
Krajina bude chráněna i základními podmínkami ochrany krajinného rázu, které jsou stanoveny v 
článku I.6.4e). 
 
II.9.5.2 Zdůvodnění územního systému ekologické stability (ÚSES) 
Důvodem řešení územní systému ekologické stability (ÚSES) je zachování a posílení ekologické 
hodnoty krajiny Židlochovic. Krajina v řešeném území je zatěžovaná zemědělským využíváním, 
zejména v zahrádkářských koloniích a na území přírodního parku Výhon. Dále bylo třeba 
stabilizovat plochy s pobřežní zelení Svratky a Litavy, stávající lesní pozemky a plochy zeleně 
krajinné a proto jsou vymezeny. Z tohoto důvodu jsou tyto části krajiny zahrnuty do ÚSES. Dalším 
důvodem vymezeného ÚSES je zvýšení autoregulační schopnosti krajiny a ochrana před vodní a 
větrnou erozí. Potřeba vymezení ÚSES vychází z úkolů a cílů uzemního plánování podle 
stavebního zákona. 
 
a) Zdůvodnění koncepce řešení územního systému ekologické stability 
Tři větve ÚSES jsou vymezeny pro regionální biokoridory - větev RBK 088 „Svratka“, větev RBK 
086 a RBK 075 „Výhon“ a větev RBK 087 podle aktuálních územně analytických podladů. Další 
dvě větve jsou vymezeny pro lokální biokoridory - větev LBK 1 „Litava“ a větev LBK 2-4 s 
ohledem na předchozí ÚPM. Větve ÚSES jsou vymezeny tak, aby zahrnuly co nejvíce stávajícých 
vzrostlých lesních porostů, či ploch stávající zeleně krajinné s porosty. Regionální biocentra RBC 
144 (Nosislavský les) a RBC 143 (Výhon) jsou v ÚP vymezena a zpřesněna podle stejné zásady 
- co nejvíce stávajících porostů. Plochy pro ÚSES jsou vymezeny a upřesněny podle hranic 
parcel katastrální mapy (pokud možno co nejvíce) a s ohledem na měřítko ÚP 1 : 5 000, které 
provedené zpřesnění umožňuje jen do určité míry. V řešení jsou zohledněny i prostorové 
požadavky na ÚSES vyplývající z dříve používaných metodik - šířka regionálního biokoridoru min. 
40 m, lokálního biokoridoru min. 10-15 m apod. Regionální větev RBK 088 prochází i hlavním 
zastavěným územím, a proto jsou jeho plochy v zastavěném území vymezeny jako plochy zeleně 
krajinné (a nikoliv plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň). 
Jako podklady pro řešení územního systému ekologické stability byly zohledněny: 
- Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JmK) vydané 22.9.2011 a zrušené 

21.6.2012, nyní v projednávané úpravě zveřejněné na internetu od r. 2014, 
- Územně analytické podklady (ÚAP) Jihomoravského kraje v aktualizaci 2015, 
- ÚAP správního obvodu obce s rozšířenou působností Židlochovice v aktualizaci 2014, 
- řešení ÚSES obsažené v původním Územním plánu města Židlochovice, ve znění jeho 

provedených změn, 
- řešení ÚSES v aktuálně platné či rozpracované nové územně plánovací dokumentaci (ÚPD) 

sousedních obcí, 
- provedený průzkum v území v letech 2014-5. 
Koncepce řešení regionální biogeografické úrovně ÚSES v územním plánu vychází z řešení 
obsaženém ve zrušených ZÚR Jihomoravského kraje a současných ÚAP (JM kraje i ORP 
Židlochovice). Schematické zobrazení skladebných částí (prvků) regionálního ÚSES obsažené 
v grafické části ZÚR a ÚAP Jihomoravského kraje je v ÚP zpřesněno v souladu s celkovou 
podrobností řešení územního plánu tak, jak požaduje i zadání ÚP. 
b) Zdůvodnění vymezení prvků územního systému ekologické stability 
Je vymezeno celkem 11 částí (tzv. prvků) ÚSES na regionální a na lokální úrovni. 
Regionální biokoridory jsou vymezeny jako biokoridory složené, sestávající z vložených lokálních 
biocenter a dílčích úseků mezi nimi. Vymezení dílčích částí regionálních biokoridorů zohledňuje 
především přírodní charakter biokoridorů, potřebu zachování maximální přípustné délky dílčích 
úseků mezi vloženými biocentry, aktuální stav využití území, dodržení návaznosti řešení s 
okolními územími a do určité míry i vlastnické vztahy k pozemkům. V případě regionálního 
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biokoridoru v nivě Svratky je z velké části převzato původní řešení i podle dosavadního ÚPM 
Židlochovice. 
Vymezení lokálního ÚSES vychází z okresního generelu ÚSES z roku 2002 a z původního ÚPM 
Židlochovice vč. jeho provedených změn. Prvky lokálního ÚSES ozn. LBC 5 a LBK 1- 4 jsou ve 
srovnání s původním územním plánem města vymezeny jako nové. Hlavní důvodem jejich 
vymezení je posílení autoregulačních schopností krajiny vč. krajinotvorného poslání ÚSES a 
doplnění mezí proti vodní erozi. Podstatnými faktory ovlivňujícími koncepci zpřesněného 
vymezení ÚSES byly tyto: 
- potřeba provázanosti řešení s regionální úrovní ÚSES, 
- uplatnění principu tvorby ucelených hydrofilních a mezofilních větví ÚSES, 
- zohlednění aktuálního stavu a limitů využití území, 
- zohlednění hranic pozemků zařazeným do ÚSES podle KM (majetkoprávních poměrů), 
- zohlednění záměrů města Židlochovice na jeho rozvoj zástavby a na využití území, 
- dodržení návaznosti a ÚSES vymezený v ÚPD sousedních obcích, 
- limitující prostorové a funkční parametry pro jednotlivé typy prvků ÚSES. 
 
c) Zdůvodnění stanovených cílových společentev územního systému ekologické stability 
Cílová společenstva jsou pro prvky ÚSES stanovena podle přírodních charakteristik (ekobiotopů), 
které jsou blízké přírodě a které s v daných lokalitách nacházejí či jsou pro ně v řešeném území 
vhodné podmínky. Pro větší variabilnost jsou každému prvku stanoveny 2 možnosti, které mohou 
být navzájem kombinovány. Co se týká přírodní charakteristiky vymezených větví ÚSES, 
spektrum cílových společenstev je v nivních a vodních větví stanoveno pestřejší než v případě 
větví mezofilních (tj. suchých). 
 
d) Zdůvodnění vymezení změn na plochy zeleně krajinné pro územní systém ekologické 

stability 
Za účelem doplnění a založení chybějících částí nebo celých prvků ÚSES na obou úrovních jsou 
vymezeny změny na plochy zeleně krajinné. (Zk1-34). Důvodem návrhu těchto ploch je zvýšení 
ekologické stability a posílení autoregulační schopností krajiny (viz výše). 
V řešení ÚSES je zohledněna skutečnost, že východní polovina území Židlochovic je součástí 
přírodního parku Výhon, a že se zde nachází část evropsky významná lokalita EVL Nové hory 
CZ0620011, která je zahrnuta do plochy ÚSES. Vymezenými změnami na plochy zeleně krajinné 
se dolní prvky do potřebného tvaru, šířky a délky tak, aby tento systém se navzájem propojil a 
mohl být ve všech větvích funkční. Realizace doplnění zeleně krajinné pro ÚSES budou probíhat 
v následných řízeních na základě podrobnější dokumentace. 
Poznámka: V rámci jiných ploch s různým způsobem využití lze v území umísťovat i stromořadí, 
která mohou být volně zapojena do územního systému ekologické stability ve funkci interaktivních 
prvků ÚSES (jen zpozornění, stromořadí nejsou v ÚP vymezena, nejedná se o nové popdmínky). 
 
e) Zdůvodnění podmínky pro využití a uspořádání krajiny v plochách zařazených do 

územního systému ekologické stability 
Podmínka pro využití území v plochách prvků územního systému ekologické stability je 
stanovena pro ochranu budoucí změny ploch na zeleň krajinnou, kde by např. stavba či skládka 
pro zemědělství (přípustná např. v plochách zemědělských) mohla znemožnit pozdější realizaci 
zeleně krajinné či trvale snížit ekologickou hodnotu dotčené plochy. 
 
 
II.9.5.3 Zdůvodnění řešení prostupnosti krajiny, dopravní a technické infrastruktury v 

krajině 
Prostupnost krajiny pro automobilovou dopravu je zajištěna silnicemi II. a III. třídy, pro které jsou v 
nezastavěném území z tohoto důvodu vymezeny plochy „dopravní infrastruktury - silniční“ ozn. 
Ds. Z důvodu zajištění přístupu k pozemkům je prostupnost krajiny zajištěna místními a zejména 
účelovými (zemědělskými či polními) komunikacemi umístěnými v pro ně vymezených plochách 
„dopravní infrastruktury - místní“ ozn. Dm. V plochách Dm lze optimálně provozovat cyklistickou 
dopravu i turistické trasy. 
Prostupnost krajiny je v řešeném území omezena jen hlavním zastavěným územím a v přírodním 
parku oplocenými zahrádkářskými koloniemi, které mohou tvořit bariéru např. pro větší savce. 
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Přirozenou bariéru tvoří i řekla Svratka. Jinak není migrace volně žijících živočichů územním 
plánem omezena. Nejsou vymezeny změny v dopravního řešení v krajině, které by bylo nutno 
zdůvodnit. 
 
II.9.5.4 Zdůvodnění řešení protierozních opatření a ochrany území před povodněmi 
 
a) Zdůvodnění řešení vodního režimu a protierozních opatření 
Pro odvodnění či pro regulaci vodního režimu jsou vymezeny plochy vodní a vodohospodářské - 
pro Svratku a pro Litavu, čímž jsou tyto plochy i zdůvodněny. Z důvodu jejich stabilizace a územní 
ochrany systému odvodnění jsou v ÚP vymezeny hlavní odtokové trasy, top jako stávající, či jako 
navržené pro jejich doplnění v jiných plochách. Změnou využití částí zemědělských pozemků na 
zeleň krajinnou se zvýší jímavost povrchových vod. Vymezené plochy zeleně krajinné v rámci 
ÚSES i mimo něj (meze, průlehy, stromořadí) se budou podílet též na ochraně proti vodní a 
větrné erozi, zejména v nezalesněných a svažitých částech řešeného území a v tom spočívá i 
další zdůvodněšní těchto změn. 
 
b) Zdůvodnění koncepce ochrany území před povodněmi 
Z důvodu ochrany zástavby města před povodněmi je vybudován systém protipovodňové ochrany 
proti stoleté vodě ze Svratky a Litavy. Proto jsou v ÚP vymezeny plochy „vodní a 
vodohospodářské - protipovodňová ochrana“ označené Wo, v nichž jsou umístěny vodní hráze a 
protipovodňové zdi. Pro doplnění ochrany severní části města před povodněmi jsou vymezeny 2 
zastavitelné plochy s požadovanou změnou na protipovodňovou ochranu ozn. Z46-47 (Wo), které 
jsou zdůvodněny v čl. II.9.3.2. Pro zvýšení retenčních schopností území jsou vymezeny 4 změny 
na plochy vodní a vodohospodážské ozn. (W1-4). V těchto lze vybudovat dešťové zdrže, které se 
budou podílet i na protipovopdňové ochraně města (zde proti vodě se svahů kopce Výhon). 
Erozní ohroženost půdy v nivě Svratky a Litavy je zapříčiněna rizikem vybřežení povodňových 
vod v záplavovém územím a v jeho vymezené aktivní zóně. Pro plochy v záplavovém území je v 
čl. I.6.2 stanovena společná podmínka „H“ týkající se umísťování staveb a nezmenšování 
průtočného profilu území. 
 
II.9.5.5 Zdůvodnění řešení rekreace a koncepce rekreačního využití krajiny 
 
Nejsou vymezeny plochy rekreace podle § 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. To proto, že se rekreační 
oblasti jako takové v řešeném území nevyskytují . V krajině přírodního parku Výhon a podél 
Svratky jsou stávající zahrádkářské kolonie se stavbami pro rodinnou rekreaci, zahradními domky 
či rekreačními chatkami, které jsou zahrnuty do ploch zemědělských ozn. Zz s přípustným 
využitím podle čl. I.6.2. Tyto slouží svým majitelům i k rekreaci. Užívání takových objektů i pro 
rekreaci není v rozporu s posláním přírodního parku, stejně tak jako i cyklistická či pěší turistika. 
V krajině Výhonu není žádoucí vznik rekreačních ploch pro intenzivnější rekreační využívání 
území (zvlášť pobytové), než je dosud. Z tohoto důvodu nebyly vymezovány přímo plochy 
rekreace, přestože to bylo zadáním požadováno. 
 
II.9.5.6 Zdůvodnění řešení dobývání nerostných surovin 
 
Nejsou vymezeny plochy dobývání ložisek nerostných surovin, protože v řešeném území nejsou 
(aspoň zatím) stanovena jejich dobývací prostory a chráněná ložisková území. Věta „dobývání 
nerostných surovin bude možné na ložiskovém území, pokud budou k tomu vydána správní 
rozhodnutí“ uvedená v čl. I.5.6 vychází z obecných požadavků horního zákona. Též viz čl. 
II.5.1ch) výše v odůvodnění. 
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II.9.6 Zdůvodnění stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
s určením převažujícího využití (hlavní využití) pokud bylo možné jej stanovit, 
přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je 
vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 
odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití 
těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, 
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování 
stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 

 
II.9.6.1 Zdůvodnění členění ploch s rozdílným způsobem využití 
 
Vymezení stávajících ploch s rozdílným způsobem využití a navržených změn způsobu využití v 
rozsahu celého řešeného území vychází z požadavku § 43, odst. 1) a 4) stavebního zákona. 
Druhy ploch jsou v textové i grafické části ÚP označeny zkratkami jejich využití Br, Bd, Bv, So,... 
až W, Wo. L, přičemž pro návrhy (plochy změn) jsou na výkresech použity zkratky v závorce. V 
tabulce obsažené v čl. I.6.1 jsou uvedeny základní druhy ploch podle § 4 až § 19 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (dále jen vyhlášky). Základní druhy 
ploch jsou v souladu s vyhláškou stanoveny tyto: 
So, (So) plochy smíšené obytné (§ 8 vyhlášky), 
Sv, (Sv) plochy smíšené výrobní (§ 12 vyhlášky), 
W, (W) plochy vodní a vodohospodářské (§ 13 vyhlášky), 
L plochy lesní (§ 15 vyhlášky). 
Dále jsou v tabulce čl. I.6.1 uvedeny podrobněji členěné plochy a jsou stanoveny i plochy s jiným 
způsobem využití, než určuje vyhláška v § 4-19 s níže uvedeným zdůvodněním: 
 

 Zdůvodnění druhů ploch s podrobnějším členěním způsobu využití 
Níže uvedené plochy s rozdílným způsobem využití stanovené v čl. I.6.1 jsou s ohledem na 
specifické podmínky a na požadovaný účel jejich využití podrobněji členěny podle § 3 odst. 4 
vyhlášky s následujícím zdůvodněním takto: 
Br,  (Br) plochy bydlení - rodinné domy 
Bd, (Bd) plochy bydlení - bytové domy 
Bv, (Bv) plochy bydlení - venkovské domy 

Plochy bydlení (§ 4 vyhlášky) jsou podrobněji specifikovány za pomlčkou na „rodinné domy“, 
„bytové domy“ a „venkovské domy“ s ohledem na rozdíly požadované v jejich využití, kde např. 
plochy Bd neobsahují rodinné domy a mají více veřejných prostranství, plochy Bv zase 
umožňují více provozování řemesel, služeb a rekreaci. 

Sz plochy smíšené obytné - zámek 
Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhlášky) jsou zde podrobněji specifikovány na „zámek“ s 
ohledem na současné polyfunkční využití areálu Židlochovického zámku, kde jsou nyní 
kanceláře, obřadní síň, ubytovací zařízení ale taky líheň bažantů, autodílny a garáže. 

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

Zmíněných 5 druhů ploch občanského vybavení (§ 6 vyhlášky) je podrobněji členěno s 
ohledem na jejich požadované odlišné využití, které vyplývá z jejich podrobnějších názvů za 
pomlčkou, kde např. plochy „veřejné“ jsou určeny pro veřejnou správu, školství a kulturu, 
plochy „hasičské“ jsou určeny zejména pro hasičské zbrojnice a plochy „sportovní“ jsou určeny 
pro sport a sportovní rekreaci. 

Vp, (Vp) plochy výroby a skladování - průmysl a řemesla 
Vz plochy výroby a skladování - zemědělská výroba 
Vza plochy výroby a skladování - zahradnictví 

Plochy výroby a skladování (§ 11 vyhlášky) jsou podrobněji členěny s ohledem na požadované 
rozdíly v jejich využití, které vyplývají z jejich podrobnějších názvů za pomlčkou, nejsou zde 
určeny např. pro těžbu a hutnictví podle paragrafového znění. 
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Ti plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě 
Ts plochy technické infrastruktury - specifické 

Plochy technické infrastruktury (§ 10 vyhlášky) jsou podrobněji členěny s ohledem na 
požadované rozdíly v jejich využití, které vyplývají z jejich názvů za pomlčkou, kde např. 
plochy „specifické“ jsou určeny zejména pro dočasné skladování odpadů a materiálů. 

Dz plochy dopravní infrastruktury - drážní 
Ds plochy dopravní infrastruktury - silniční 
Dg plochy dopravní infrastruktury - garáže 
(Dt) plochy dopravní infrastruktury - dopravní terminál 
Dm,(Dm) plochy dopravní infrastruktury - místní 

Plochy dopravní infrastruktury (§ 9 vyhlášky) jsou podrobněji členěny s ohledem na 
požadované rozdíly v jejich využití, které vyplývají z jejich názvů za pomlčkou, kde uvedené 
druhy podrobněji členěných ploch mají stanovenou jinou přípustnost využití. Plocha „dopravní 
terminál“ je polyfunkční a obsahuje všechny druhy dopravy s vyjímkou letecké a vodní 
dopravy, a obsahuje i vybavenost pro cestrující apod. 

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

Uvedené 3 druhy ploch veřejných prostranství (§ 7 vyhlášky) jsou podrobněji členěny s 
ohledem na jejich požadované odlišné využití vyplývající z jejich názvů za pomlčkou. Plochy 
„komunikace“ jsou určeny zejména pro silnice a místní komunikace v zastavěném území, 
plochy „veřejná zeleň“ jsou určeny pro veřejnou zeleň a „hřbitovy“ jsou určeny pro veřejná 
pohřebiště. Dalším důvodem podrobnějšíhi členění je provázanost s vyhláškou č. 500/2006 
Sb., kde je v příloze č. 7 požadováno vymezení systému sídelní zeleně. 

Zp plochy zemědělské - polní 
Zz plochy zemědělské - zahrady, sady, louky, vinice 

Plochy zemědělské (§ 14 vyhlášky) jsou podrobněji členěny s ohledem na požadované rozdíly 
v jejich využití, které vyplývají z jejich názvů za pomlčkou. Plochy „polní“ jsou určeny zejména 
pro velkoplošně obhospodařovanou zemědělskou půdu, v plochách „zahrady, sady, louky, 
vinice“ jsou přípustné stavby pro rodinnou rekreaci, vinné sklepy či oplocené zahrádkářské 
kolonie. 

Wo,(Wo) plochy vodní a vodohospodářské - protipovodňová ochrana 
Plochy vodní a vodohospodářské (§ 13 vyhlášky) zde podrobněji specifikované jako 
„protipovodňová ochrana“ jsou určeny jen pro stavby a zařízení protipovodňové ochrany jako 
jsou např. hráze, zdi apod. 

 

 Zdůvodnění druhů ploch s jiným způsobem využití 
Níže uvedené plochy s jiným způsobem využití nevycházejí z definic uvedených v § 4 až § 19 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. To z důvodu jejich jiného požadovaného využití. Stanovení 
následujících druhů ploch je v souladu s § 3, odst. 4) vyhlášky zdůvodněno takto: 
Np plochy zeleně - zámecký park 

Plocha „zeleně - zámecký park“ je vymezena speciálně pro Židlochovický zámecký park, který 
je evropsky významnou lokalitou EVL soustavy Natura CZ0623032, registrovaným 
významným krajinným prvkem a slouží zároveň jako chovná myslivecká obora. Pro tento 
způsob využití se nehodí žádný paragraf vyhlášky. 

Zk, (Zk) plochy zeleně krajinné 
Plochy „zeleně krajinné“ jsou vymezeny jako plochy s jiným způsobem využití z důvodu jejich 
funkci v krajině. Vyhláška č. 501/2006 Sb., pojem „zeleň“ ve svých §4-19 nemá. Nejedná se o 
plochy zemědělské (§ 14 vyhlášky) ani o plochy smíšené nezastavěného území (§ 17 
vyhlášky) či o plochy přírodní (§ 16 vyhlášky). Plochy zeleně krajinné jsou určeny zejména k 
protierozní ochraně území (např. jako meze, průlehy, pobřežní porosty) a k územnímu 
systému ekologické stability (ÚSES). 

Zs, (Zs) plochy zeleně sídelních zahrad 
Plochy zeleně sídelních zahrad jsou vymezeny jako plochy s jiným způsobem využití z důvodu 
provázanosti s vyhláškou č. 500/2006 Sb., kde je v odst. I.1bc) přílohy č. 7 požadováno 
vymezení systému sídelní zeleně. Vyhláška č. 501/2006 Sb., pojem „zeleň“ nezná. Jedná se o 
zahrady v zastavěném území vesměs za domy či uvnitř vnitrobloků. Nejedná se o plochy 
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zemědělské (§ 14 vyhlášky), protože jsou zde přípustné stavby související s bydlením, 
nejedná se o plochy bydlení (§ 4 vyhlášky) či smíšené obytné (§ 8 vyhlášky), protože v nich 
nejsou obytné domy. 

 
II.9.6.2 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 

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

 
a) Zdůvodnění podmínek vyžití ploch s rozdílným způsobem využití 
 

Každému druhu ploch jsou v čl. I.6.2 stanoveny 1. funkční podmínky (hlavní, přípustné, 
podmíněně přípustní a nepřípustné využití plochy), 2. společné podmínky způsobu využití (ozn. 
velkými písmeny A-H), 3. podmínky prostorového uspořádání (ozn. malými písmeny a1-5, b, c1-2, 
d1-2, e1-3, f1-3). Přičemž podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v čl. I.6.3 a 
zdůvodněny níže v článku II.9.6.3 odůvodnění. 
 
- Zdůvodnění funkčních podmínek využití ploch 
Funkční podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny pro koordinaci 
veřejných a soukromých zájmů, kterou ukládá stavební zákon v § 18, odst. 2-3). Pomocí těchto 
podmínek bude v dalších řízení rozhodováno v jednotlivých plochách v celém řešeném území vč. 
nezastavěného (v krajině). Stanovení těchto podmínek pro využití ploch vyplývá z požadavku 
části I. odstavce 1) písmene f) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., kde se ukládá „stanovení 
podmínek s určením převažujícího způsobu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit,... 
atd.“ Tyto podmínky jsou stanoveny pro všechny druhy vymezených ploch označených zkratkami 
druhů ploch (viz čl. výše), přičemž u navržených změn jsou zkratky požadovaného vyžití udedeny 
v závorkách. 
Protože to vyhláška požaduje a protože bude v dalších řízeních rozhodováno o umísťování 
konkrétních staveb, provozů a činností v plochách, je každému z druhů určeno: „hlavní využití 
plochy“, „přípustné využití plochy“, „podmíněně přípustné využití plochy“ a „nepřípustné využití 
plochy“. Tyto pojmy jsou dostatečně vysvětleny přímo v čl. I.6.2. Za nepřípustné využití je třeba 
považovat i to (třeba neuvedené), co by narušilo hlavní využití - to z toho důvodu, že ani zdánlivě 
úplné vyjmenování nepřípustného způsobu využití by nemuselo být dostatečně podrobné (na 
něco by se zapomnělo). Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití  (znázorněných na 
výkresech) a stanovení podmínek pro jejich využití (v techtech) je tím nejpodstatnějším, k čemu 
slouží územní plán tak, aby naplňoval požadavky legislativy. 
 
- Zdůvodnění společných podmínek způsobu využití ploch 
Zdůvodnění společných podmínek způsobu využití ploch uvedených v článku I.6.2 pod písmeny 
A - CH je toto: 
A Podmínka neznemožnění navržené změny budoucího využití ploch je stanovena pro 

ochranu vymezených záměrů v území, kde by např. stavba pro zemědělství znemožnila 
pozdější realizaci bydlení či vybavení nebo výsadbu zeleně krajinné pro ÚSES. 

B Podmínka nenarušení užívání okolních ploch a staveb je stanovena proto, aby bylo možno 
zejména v plochách bydlení realizovat „nerušený a bezpečný pobyt v kvalitním prostředí 
umožňující každodenní relaxaci a rekreaci obyvatel“ jak stanovuje § 4 vyhlášky č. 501/2006 
Sb. Podmínka je stanovena i z důvodu dodržování hygienických předpisů a z důvodu 
ochrany životního prostředí. 

C Podmínka nepřípustnosti větrných elektráren je stanovena z důvodu ochrany krajinného 
rázu. Dalším důvodem je i ochrana zájmů vojenského letectva. Podmínka nepřípustnosti 
trvalého skladování odpadů vychází z legislativy na ochranu životního prostředí. Převážná 
část řešeného území se nachází v přírodním parku, další části jsou v záplavovém území, 
další část řešeného území je v ochranném pásmu zámku Židlochovice a proto jsou zde 
taková zařízení vyloučena. 

D Odůvodnění podmínky týkající se zájmů vojenského letectva a obrany státu vychází z 
požadavku Ministerstva obrany ČR a ze skutečnosti, že řešené území se nachází v 
ochranném pásmu radiolokačního zařízení s výškovým omezením staveb. Je tudíž 
zájmovým územím Armády České republiky podle § 175 stavebního zákona a projednávání 
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staveb v území proto podléhá i platné legislativě z hlediska obrany státu, též podle § 37 
zákona č. 491/1997 Sb., o civilním letectví a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (viz čl. II.5.1 výše v odůvodnění). 

E, F Tyto 2 podmínky požadující respektování chráněných venkovních prostorů staveb a 
prokázání nepřekročení hygienických limitů (zejména u ploch výroby a podél silnic) 
vycházejí z platných hygienických předpisů, tedy zákona č. 258/2000 Sb., „o ochraně 
veřejného zdraví“, z nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,“ o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací“ a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Tyto podmínky 
vychází rovněž z požadavků dotčených orgánů při projednávání ÚP na jejich stanovení, 
zejména pro plochy v blízkosti silnic. 

G Podmínka nezastavitelnosti hlavních odtokových tras objekty, které by narušily systém 
odvádění vod je stanovana z důvodu ochrany území před účinky povodní. Podmínka se 
opírá o zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon). 

H Podmínka stanovená pro plochy v záplavovém území vychází z platné legislativy, zejména 
vodního zákona a reflektuje na skutečnost, že severní část území města se nachází v 
aktivní (bezodtokové) zóně vyhlášeného záplavového území, které zde zasahuje i do 
hlavního zastavěného území. 

CH Podmínka stanovení pro změny využití v plochách sesuvných území je stanovena za tím 
účelem, aby nedocházelo k sesuvům půdy. Podmínka je stanovena na základě požadavku 
orgánu ochrany přírody i požadavku města. 

 
b) Zdůvodnění stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a 

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

V plochách „zeleně krajinné“ a v plochách změn na zeleň krajinnou je vyloučeno umísťování 
specifikovaných staveb, zařízení či jiných opatření pro účely uvedené v § 18, odstavci 5 
stavebního zákona v nezastavěném území. Tyto jsou specifikovány jako „budovy - nadzemní 
objekty, které nepatří do veřejné technické infrastruktury, parkoviště aut či techniky, stavby pro 
zemědělství a lesnictví, stavby pro odpady,...“ Ostatní zařízení podle § 18, zejména protierozní či 
protipovodňová opatření, jsou zde přípustná a nejsou územním plánem vyloučena. Důvodem 
vyloučení některých specifikovaných staveb v plochách zeleně krajinné je ochrana funkcí, pro 
které jsou plochy Zk (Zk) v územním plánu určeny - pro územní systém ekologické stability a pro 
protierozní opatření v krajině. Jejich zastavováním by plochy zeleně krajinné ztratily svoje 
poslání. 
 
II.9.6.3 Zdůvodnění stanovených podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 

podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, 
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování 
stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 

 
Důvodem stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu, je ochrana architektonických a urbanistických hodnot území a ochrana krajiny ve 
smyslu požadavků článku 14) Politiky územního rozvoje ČR a požadavků § 18-19 stavebního 
zákona. Stanovení těchto podmínek je pořadováno též přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., v 
části I, odst 1f). Dodržování podmínek prostorového uspořádání je ochranou veřejných zájmů v 
území. 
 
a) Zdůvodnění podmínek výškové hladiny zástavby 
Výšková regulace je stanovena rozdílně. V odstavci a1) maximálním počtem „nadzemní podlaží“ 
podle čísla 1-4 uvedeného za lomítky zkratek druhů ploch v plochách bydlení, smíšených, obč. 
vybavení aj., nebo údajem v metrech podle  čísla 6-15 uvedeného za lomítky druhů ploch 
výrobních. V odstavci a2) je v stanovena výšková hladina v plochách zahrad. V odstavci a4) je 
výškově regulována výstavba vyších staveb technického charakteru a dominant. Jižně od 
zahradnictví je hladina omezena převýšením oproti komunikaci. 
Toto rozdělení způsobu výškové regulace je provedeno proto, že něco jiného je regulovat výšku 
zástavby obytných domů, výšku zástavby výrobních hal, výšku zástavby v zahradách za domy a 
něco jiného je výškově regulovat např. elektrické vedení 110 kV. Použité pojmy (zejm. „nadzemní 
podlaží“) jsou vysvětleny přímo ve výrokové části. Výšková regulace je stanovena pro ochranu 
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urbanistické a architektonické hodnoty zástavby města a vychází z cílů a úkolů územního 
plánování podle § 18 odst 4) a § 19 odst. 1d-e) stavebního zákona. 
 
b) Zdůvodnění podmínek charakteru zástavby 
Tím, že „není předepsán charakter zástavby“ je míněno, že mohou být domy současné 
architektury i vedle domů starších tradičních, pokud se navzájem neruší. Podmínka b) žádající 
hmotový soulad s okolní zástavbou, je stanovena proto, aby např. nebylo možno stavět úplně 
odlišný či hmotově rušící dům do prostředí se stávající zástavbou. Podmínka zachování 
dominantního postavení budov zámku vychází z nového rozhodnutí o ochranném pásmu 
kulturních památek v Židlochovicích, které nabylo účinnost od 10.10.2015. 
 
c) Zdůvodnění podmínek struktury zástavby 
Podmínka dodržení struktury zástavby je stanovena rozdílně v odst. c2) na náměstí Míru, na 
Coufalíkově náměstí a v plochách navazujících na areál zámku, kde je vyšší požadavek na 
respektování charakteru i struktury zástavby. V odst. c1) - pro ostatní části zástavby města, kde 
je požadavek na respektování struktury okolní zástavby o hodně mírnější. Přitom centrální či 
hodnotnější část města není graficky vymezena, aby uplatňování podmínek nebylo příliš striktní a 
nebránilo hodnotným současným stavbám. Po veřejném projednání doplněna podmínka c3) pro 
plochy ve svazách Výhonu na základě požadavku orgánu ochrany přírody. 
Regulace struktury zástavby je stanovena pro ochranu urbanistické a architektonické hodnoty 
zástavby Židlochovic a vychází z cílů a úkolů územního plánování podle § 18 odst 4) a § 19 odst. 
1d-e) stavebního zákona. 
 
d) Zdůvodnění podmínek týkajících se rozmezí výměr pro vymezování stavebních 

pozemků 
Rozmezí výměr při vymezovaných stavebních pozemků je v ÚP stanoveno jen v plochách bydlení 
ozn. Br a Bv nejnižší hranicí - min. 300/500 m2 (horní hranice není stanovena). To z toho důvodu, 
že v plochách s rodinnými domy je žádoucí zachovat stávající zahradní charakter zástavby města 
(tj. s vysokým podílem zahrad za domy či vysokým podílem sídelní zeleně ve vnitroblocích). V 
ostatních plochách není nutno omezovat rozmezí výměr budoucích stavebních pozemků. 
 
e) Zdůvodnění stanovení intenzity využití stavebních pozemků 
Maximální intenzita využití stavebních pozemků (tzn. míra zastavění nadzemními stavbami) je 
stanovena v bodě e1) procentem výměry stavebních pozemků. To na základě požadavku orgánu 
ochrany přírody a krajiny. Další zdůvodnění této podmínky je obdobné jako u bodu d) výše - v 
plochách bydlení je třeba zachovat stávající zahradní charakter zástavby města. Maximální míra 
zastavění stavebních pozemků v plochách občanského vybavení - sportovních je stanovena v 
bodě e2) nižším procentem, protože je žádoucí zde převažovala venkovní sportoviště nad 
sportovními stavbami (halami). Intenzita zastavění je pro plochy Z12, Z50 stanovena již v jejich 
koncepčních podmínkách, protože byla dohodnuta s dotčenými orgány ve změně č. VII ÚPM. 
Stejně tak i u plochy Z52 (Ov), kde je intenzita zastavění stanovena do 50%. 
 
f) Zdůvodnění základních podmínek ochrany krajinného rázu 
Podmínka stanovená v odst. f1) týkající se „nenarušení měřítka zástavby, současných dominant 
města, jeho siluety a sídelní struktury“ vychází z cílů a úkolů územního plánování podle § 18 odst. 
4) a § 19 odst. 1d-e) stavebního zákona. Pro podmínku f2) týkající se nenarušení reliéfu a siluety 
krajiny nezastavěného území existuje i legislativní opora v § 12, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny v současném znění, podle kterého „zásahy do krajinného rázu, 
zejména umisťování a povolování staveb mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování 
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, s ohledem 
na harmonické měřítko a vztahy v krajině." 
Podmínka stanovená v odst. f3) týkající se změn v území vč. umísťování staveb v přírodním 
parku Výhon vychází z předpisu přírodního parku. Proto zde umisťování a povolování staveb v 
nezastavěném území, jakož i jiných činností, které by mohly mít vliv na krajinný ráz, bude 
posuzováno příslušným orgánem ochrany přírody. 
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II.9.7 Zdůvodnění vymezených veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro 
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

 
II.9.7.1 Zdůvodnění veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a 

stavbám vyvlastnit 
 
a) Zdůvodnění veřejně prospěšných staveb dopravní a technické infrastruktury 
Plochy a koridory pro umístění veřejně prospěšných staveb dopravní a technické infrastruktury 
jsou vymezeny z důvodu umožnění jejich realizace, která je pro další rozvoj města důležitá. 
Veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury vychází z celkového urbanistického 
řešení. Plochy a koridory pro ně jsou vymezeny v nezbytném rozsahu tak, aby bylo možno zajistit 
jejich provedení v dostatečných šířkách. Bude se jednat o stavby pro zajištění dopravní 
obslužnosti a technické infrastruktury zejména pro vymezené zastavitelné plochy bydlení, a takto 
jsou taky zdůvodněny. Po veřejném projednání bylo upuštěno od veřejně prospěšných staveb vsv 
8-10 na jihu města. 
Plochy pro veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury jsou vymezeny v 
souladu s § 170 odst. 1a) stavebního zákona. Nutnost vymezení ploch a koridorů těchto staveb 
vychází z § 20, odst. 3-4) vyhlášky č. 501/2006 Sb., „o obecných požadavcích na využívání 
území“, podle kterých musí být budoucí „stavební pozemky“ dopravně napojeny na kapacitně 
vyhovující „veřejně přístupnou pozemní komunikaci“. Jako veřejně prospěšné stavby nejsou 
graficky vyznačena jednotlivá budoucí vedení inženýrských sítí, ale jen plochy a koridory pro 
jejich umístění, což je pro použité měřítko 1 : 5 000 výkresu č. 3 dostatečné. Pro veřejně 
prospěšné stavby technické infrastruktury lineárního charakteru lze uplatnit v katastru i věcné 
břemeno a není pro ně třeba vymezovat plochu či koridor na vyvlastnění.  
 
b) Zdůvodnění veřejně prospěšných vodohospod. staveb protipovodňové ochrany 
Veřejně prospěšné stavby protipovodňové ochrany jsou vymezeny z důvodu doplnění ochrany 
severní části zastavěného území města před event. vodami z povodní. Toto je jejich poslání i 
zdůvodnění. 
 
II.9.7.2 Zdůvodnění vymezení veřejně prospěšných opatření, pro která lze práva k 

pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 
c) Zdůvodnění veřejně prospěšných vodohospodářských opatření ke zvýšení retenčních 

schopností území 
Tato veřejně prospěšná opatření jsou vymezena z důvodu umožnění realizace dešťových zdrží 
pro zvýšení retenčních schopností území svahů přírodního parku Výhon nad severní částí 
hlavního zastavěného území. Tato opatření budou mít i protierozní účinek. 
Plochy pro veřejně prospěšná opatření jsou vymezeny v souladu s § 170 odst. 1b) stavebního 
zákona. S ohledem na práva vlastníků pozemků bylo po společném jednání upuštěno od 
možnosti vyvlastnění pro vymezený územní systém ekologické stability. 
 
II.9.7.3 Zdůvodnění nevymezení staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti 

státu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 
Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu nejsou vymezeny(a), protože se tyto v 
řešeném území nenecházejí. Ani dotčené orgány jejich vymezení nepožadují. 
 
II.9.7.4 Zdůvodnění vymezení ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a 

stavbám vyvlastnit 
 
Je vymezeno 6 ploch určených pro asanace na ozdravení a uvolnění území podle odst. d) § 170 
stavebního zákona. To podle jejich plošného vymezení na výkrese č. 3 pro níže uvedený účel s 
tímto zdůvodněním: 
asv 1 Asanace v parcele 489 na ulici Strejcův sbor pro uvolnění vodního toku a uličního 

prostoru. Stávající budova zde vyčnívá z řadové zástavby ulice Strejcův sbor nevhodně 
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přes Farský potok, který v těchto místech nemůže být spravován podle zákona o vodách. 
Uliční prostor je touto stavbou velmi zúžený, což omezuje dopravní obsluhu. Dotčená 
stavba je v majetku města Židlochovice. 

asv 2 Asanace v ploše P4 na nároží náměstí Míru a ulice Komenského. Jedná se o asanaci 2 
budov v ploše přestavby smíšené obytné. Pro tuto plochu byl vydán regulační plán, 
podle kterého bude v ploše provedena smíšená výstavba o čtyřech nadzemních 
podlažích. Pro realizaci bude nutno provést asanaci stávajících starších přízemních 
budov na parc. 493/3-4. Tyto stavby i pozemky jsou v majetku města Židlochovice. 

asv 3 Asanace v ploše Z42 na ulici Komenského. Jedná se o asanaci 2 budov v zastavitelné 
ploše Z42 s navrženou změnou na plochu veřejného prostranství - komunikace. Pro tuto 
lokalitu byla zpracována prověřovací územní studie, podle kterého je plocha Z42 
zpřesněna po společném jednání. V ploše Z42 bude vybudováno dopravní propojení 
mezi ul. Komenského a Žerotínovým nábřežím. Pro realizaci bude nutno provést asanaci 
2 starších přízemních budov na parc. 414. Dotčené stavby i pozemky jsou v majetku 
města Židlochovice. Asanace je nutná pro provedení veřejně prospěšné stavby vsv 6. 

asv 5 Asanace v ploše Z43 propojení konce ulice Malinovského. Jedná se o asanaci stavby v 
zastavitelné ploše Z43 s navrženou změnou na plochu veřejného prostranství - 
komunikace. V ploše bude vybudováno dopravní propojení mezi ul. Malinovského a ul. 
Komenského. Návrh dopravního propojení je vymezen podle původního ÚPM. Jedná se 
o záměr zlepšení dopravní obsluhy v území. Pro realizaci bude nutno provést asanaci 
stavby na parc. 189/2, jejíž pozemek není v majetku města. Asanace je nutná pro 
provedení veřejně prospěšné stavby vsv 7. 

asv 8 Asanace v ploše P11 na ulici Palackého. Jedná se o asanaci budovy v ploše přestavby 
P11 s navrženou změnou na plochu veřejného prostranství - komunikace. V této ploše 
bude rozšířen dopravní prostor ulice, jejíž průjezd je v této části dotčenou stavbou 
nevhodně zúžený. Jedná se o záměr pro zlepšení dopravní obsluhy území. Pro rozšíření 
dopravního prostoru komunikace bude nutno provést asanaci stavby na parc. 1390, jejíž 
pozemek je v majetku města Židlochovice. Asanace je nutná pro provedení veřejně 
prospěšné stavby vsv 18. 

asv 9 Asanace v ploše P2 před zámkem. Jedná se o asanaci menší budovy na p. 655 u zdi 
zámku. Tato budova je v části „A“ ochranného pásma kulturních památek a je i v něm 
označená na dožití. Asanace umožní uvolnění prostoru úpravu prostoru před zámmkem  
a pro dopravní terminál v ploše P2, který je veřejně prospěšnou stavbou vsv 15. 

 
II.9.8 Zdůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro 

které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo 
zřizováno, parcelních čísel pozemků a názvu katastrálního území 

 
Město Židlochovice uplatní předkupní právo pro veřejně prospěšné stavby a pro veřejná 
prostranství, která jsou plošně vymezena na výkrese č. 3 a specifikována podle dotčených parcel 
v tabulce článku I.8. Jedná se jen části vymezených veřejně prospěšných staveb a veřejných 
prostranství, které dosud nejsou ve vlastnictví města. To z toho důvodu, aby město mohlo získat 
(tj. legálně zakoupit) dotčené pozemky do svého vlastnictví, bez čehož by nebylo možno tyto 
stavby a tato prostranství realizovat. Další zdůvodnění vyplývají z navržených (požadovaných) 
změn využití dotčených pozemků podle druhů a názvů veřejně prospěšných staveb a veřejných 
prostranství, které jsou: 
vsv 7 komunikace a inženýrské sítě v ploše Z43 propojení konce ul. Malinovského, 
vsv 15 dopravní terminál v ploše P2 na ulici Nádražní, 
vsv 17 komunikace a inženýrské sítě v ploše Z33 z ulice Brněnská na Líchy, 
vsp 1 rozšíření hřbitova v ploše Z21 nad hřbitovem, 
vsp 2 parkoviště aut v ploše Z41 u hřiště. 
Na výkrese č. 3 jsou dotčené pozemky pro předkupní právo obtaženy silnou černou čarou. S 
ohledem na vlastnické vztahy, bylo po společném jednání upuštěno od uplatnění předkupního 
práva k pozemkům pro územní systém ekologické stability. 
 
II.9.9 Zdůvodnění nestanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního 

zákona 
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Nejsou stanovena opatření podle § 50 odst. 6) stavebního zákona týkající se kompenzace 
negativních vlivů na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti z toho důvodu, že nebylo 
požadováno (ani zpracováno) vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Krajský úřad ve svém 
stanovisku k zadání i k úpravě návrhu ÚP po veřejném projednání vyloučil vliv návrhu ÚP na 
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí 
soustavy Natura 2000 (přestože se 2 lokality EVL v řešeném území vyskytují, nejsou změnami 
využití dotčeny). 
 
II.9.10 Zdůvodnění údajů o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 

grafické části 
 
Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojení grafické části vycházejí z 
požadavků na obsah územního plánu podle části I., článku 1) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 
Sb., v současném znění. Po společném jednání byly doplněny výkresy č. 4 a 5 obsahující 
schéma koncepce ÚSES a koncepci dopravní infrastruktury v menším měřítku. 
 
II.9.11 Zdůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného 

budoucího využití včetně podmínek pro jeho prověření 
 
V územním plánu jsou vymezeny 2 plochy územních rezerv označené v grafické i v textové části 
R1-2 s následujícím odůvodněním: 
R1 plocha územní rezervy smíšená výrobní (Sv) v lokalitě Na hrázi 
Územní rezerva R1 je vymezena mimo zastavěné území v bezodtokové (aktivní) zóně 
záplavového území v trojúhelníkovém prostoru mezi Litavou a oběma silnicemi II. třídy. Před 
společným jednáním zde byla vymezena zastavitelná plocha Z17, od které bylo na základě 
dohody s krajským úřadem upuštěno a plocha byla proto převedena do územní rezervy R1. 
R2 plocha územní rezervy výroby a skladování - průmysl a řemesla (Vp) v lokalitě Cézavy 
Územní rezerva R2 je vymezena mimo zastavěné území v bezodtokové zóně záplavového území 
mezi Litavou a silnicí II/416 směrem na Blučinu. Před společným jednáním zde byla vymezena 
zastavitelná plocha Z22, od které bylo na základě dohody s krajským úřadem upuštěno a plocha 
byla proto převedena do územní rezervy R2. 
 

Pro prověření možného budoucího využití ploch územních rezerv R1-2 jsou ve 2 pravých 
sloupcích tabulky v čl. I.11 stanoveny podmínky pro prověření ozn. ZÚ a r) - u). Stanovení 
podmínek pro budoucí využití územních rezerv je vyžadováno v odstavci 2a) části I. přílohy 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb. Tyto podmínky jsou odůvodněny takto: 
ZÚ Tato podmínka je stanovena podle požadavku krajského úřadu - dohody z 19.6.2012 a 

týká se event. vlivu možných záměrů v plochách R1-2 na celé záplavové území včetně 
možných úbytku ploch rozlivů v území. 

r-s) Tyto 2 podmínky jsou stanoveny kvůli předpokládané nutnosti provedení ochrany záměrů 
v plochách R1-2 proti záplavové vodě. To i z hlediska možnosti vyjmutí obou ploch z 
aktivní zóny záplavového území při nezhoršení odtokových poměrů v území. 

t) Podmínka je stanovena pro zajištění odvádění dešťových vod ze svahů Výhonu, jejíž 
svodnice nyní procházejí přes plochu územní rezervy R2. 

u) Podmínka je stanovena s ohledem na vedením vysokotlakého plynovodu, které prochází 
přes plochu R2 a jehož funkčnost nusí být zachována. 

 
II.9.12 Zdůvodnění vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území 

podmíněno dohodou o parcelaci 
 
Je vymezena 1 plocha přestavby, ve které je rozhodování o změně v území podmíněno 
uzavřením dohody o parcelaci. To zejména z toho důvodu, že v ploše se vyskytují pozemky 
patřící více vlastníkům a bude třeba dohodou docílit jejich souladu se záměrem změny využití a 
se změnou parcelace tím vyvolanou: 
P1 plocha přestavby bydlení - bytové domy (Bd) na ulici Masarykova - plocha je vymezena 

pro změnu využití různorodé zástavby a je zdůvodněna v čl. II.9.3.3. 
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Dohodu o parcelaci lze příp. uzavřít jen na části ploch, které se budou moci realizovat 
samostatně nebo postupně. To z toho důvodu, že podmínka uzavření dohody (která není 
limitovaná časovou lhůtou jako např. územní studie), by mohla teoreticky i na dlouhou dobu 
znemožnit změnu využití území v ploše. Dohoda o parcelaci bude obsahovat souhlas vlastníků 
pozemků se záměrem, s dělením parcel..., atd. podle přílohy 12 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 
Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o 
parcelaci vychází z požadavku odst. 2) § 43 stavebního zákona a je obsahem územního plánu 
podle odst. 2b) části I. přílohy 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.. 
 
II.9.13 Zdůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v 

území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její 
pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně 
plánovací činnosti 

 
a) Zdůvodnění vymezených ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v 

území podmíněno zpracováním územní studie 
Po prověření urbanistické koncepce s požadavky města a zadáním ÚP, s požadavky legislativy a 
s požadavky na konkrétnější řešení ploch je vymezeno 7 zastavitelných ploch a dále 8 ploch 
přestavby, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní 
studie. Důvodem jejich vymezení je, že urbanistické studie prověří a navrhnou podrobnější řešení 
využití ploch. Např. prověří možnosti umístění dalších komunikací v zastavitelných plochách a 
plochách přestavby, způsob odkanalizování, odvodnění aj. V plochách přestavby studie prověří 
též možnosti rozšíření dopravního prostoru, zastoupení ploch veřejných prostranství, veřejné 
zeleně atd. podle potřeby zpřesnění řešení. Po veřejném projednání (kdy bylo ustoupeno od 
ploch Z13-14, Z44-45 a byla přidána plocha P13) byl upraven i počet požadovaných územních 
studií. 
 
b) Zdůvodnění stanovených podmínek pro pořízení územní studie 
Jsou stanoveny podmínky pro pořízení územních studií, jejichž název, územní obsah ani počet 
není závazně stanoven. Podmínky pro pořízení územních studií jsou stanoveny pro každou 
předpokládanou územní studii jednotlivě v pravém sloupci tabulky. Podmínky a požadavky na 
zpracování územních studií uvedené též pod tabulkou jsou stanoveny zejména takové, které 
prověří podrobnější řešení ploch, což je i posláním a zdůvodněním územních studií. Vymezení 
ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie 
vychází z požadavku odst. 2) § 43 stavebního zákona a je obsahem územního plánu podle odst. 
2c) části I. přílohy 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., v současném znění. 
 
c) Zdůvodnění přiměřené lhůty pro vložení dat o územních studiích do evidence územně 

plánovací činnosti 
Tato lhůta je stanovena do 4 let od účinnosti územního plánu podle doporučení metodického 
pokynu MMR ČR a ÚÚR Brno z 13.2.2014. Lhůta logicky odpovídá i zákonnému požadavku, kde 
podle § 55, odst. 1 stavebního zákona pořizovatel do 4 let po vydání ÚP předloží zastupitelstvu 
obce „zprávu o uplatňování územního plánu“. 
Pozn.: Podle odst. 2) § 43 Stav. zákona zaniká v plochách podmínka územní studie marným 
uplynutím této lhůty a území je pro změnu využití na navržený druh plochy propustné. 
 
II.9.14 Zdůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v 

území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu 
podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo 
na žádost, u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho 
vydání 

 
II.9.14.1 Zdůvodnění vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území 

podmíněno vydáním regulačního plánu 
 
Po prověření urbanistické koncepce s požadavky města a zadáním ÚP, s cíli a úkoly územního 
plánování a s požadavky na konkrétnější řešení ploch je vymezeno 7 zastavitelných ploch a 1 
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plocha přestavby, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 
regulačního plánu. Vymezení ploch či koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu vychází z požadavku odst. 2) § 43 stavebního zákona a je 
obsahem územního plánu podle odst. 2d) části I. přílohy 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 
 
II.9.14.2 Zdůvodnění regulačních plánů vč. stanovení, zda se bude jednat o regulační plán 

z podnětu nebo na žádost a stanovení přiměřené lhůty pro jejich vydání 
 
V přehledu jsou uvedeny 4 regulační plány ozn. RP1-4, ve kterých budou podrobněji řešeny plochy 
Z1-4, Z7, Z9, Z42, P5. Účelem (cílem) regulačních plánů bude stanovení podrobnějších 
podmínek pro vymezení pozemků v plochách vč. podrobnějšího vymezení jedn. druhů pozemků a 
podrobnějších podmínek prostorového uspořádání staveb. Bude stanovena kapacita výstavby, 
bude řešeno umístění staveb vč. dopravní a technické infrastruktury. Bude-li to účelné, budou 
vymezeny pozemky pro veřejně prospěšné stavby. Budou stanoveny další podmínky s hledem na 
platnou legislativu (vč. ochrany veřejného zdraví) a na či limity v území, které zajistí např. 
hmotový soulad staveb v ploše a s okolím. Další zdůvodnění regulačních plánů jsou patrná i z 
jejich názvů: 
RP1 Regulační plán ploch bydlení vč. komunikace mezi nábřežím a ulicí Komenského - vyřeší 

využití zastavitelných ploch bydlení Z1-4 a plochy Z42 pro komunikaci. 
RP2 Regulační plán plochy smíšené obytné na ulici Kpt. Rubena - vyřeší využití zastavitelné 

plochy smíšené obytné Z7. 
RP3 Regulační plán plochy bydlení vč. komunikace na ulici Nerudova - vyřeší využití 

zastavitelné plochy bydlení Z9 vč. přiléhající veřejné komunikace. 
RP4 Regulační plán plochy smíšené Žerotínovo nábřeží - Strejcův sbor - vyřeší využití 

polyfunkční plochy přestavby P5. 
Přiměřená lhůta pro vydání regulačních plánů ozn. RP1, RP3-4 pořizovaných „z podnětu“ je 
stanovena do 4 let (tj. do 48 měsíců) od data nabytí účinnosti tohoto územního plánu. Pro 
regulační plán ozn. RP2 pořizovaného „na žádost“ vyplývá zákonná lhůta do 1 roku od podání 
úplné žádosti o jeho pořízení podle odst. 2) § 43 stavebního zákona. 
Pozn.: Podle odst. 2) § 43 Stav. zákona zaniká v plochách podmínka regulačního plánu marným 
uplynutím této lhůty a území je pro změnu využití na navržený druh plochy propustné. 
 
II.9.14.3 Zdůvodnění zadání regulačních plánů v rozsahu podle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 

500/2006 Sb. 
 
Zadání regulačních plánů RP1-4 jsou sestavena podle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., v 
současném znění. V zadáních jsou obsaženy požadavky města na způsob řešení pozemků v 
řešených plochách vč. podmínek pro jejich vymezení a využití a podmínek prostorového 
uspořádání staveb. V rámci společného jednání o návrhu ÚP Židlochovice se k těmto zadáním 
vyjadřovaly i orgány státní správy, jejichž požadavky (pokud byly uplatněny) jsou v jednotlivých 
zadáních zapracovány. 
Pozn.: Jedná se o zadání, nikoliv o budoucí návrhy, které by bylo nutno zdůvodňovat. 
 
II.9.15 Zdůvodnění nestanovení pořadí změn v území (etapizace) 
 
Po prověření urbanistické koncepce s požadavky města a s cíli a úkoly územního plánování není 
stanoveno pořadí změn v území - tzv. etapizace. To zejména z toho důvodu, že není nezbytné 
určovat pořadí změn v území, pokud není předmětem etapizace veřejná infrastruktura či a tam, 
kde město nebude investorem navržených změn v území. 
 
II.9.16 Zdůvodnění vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro 

které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen 
autorizovaný architekt 

 
Po prověření urbanistické koncepce s požadavky města a zadáním ÚP, s požadavky územně 
analytických podkladů (např. kulturní památky), s cíli a úkoly územního plánování a s hodnotami v 
území jsou vymezeny „architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může 
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vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt“ (dále jen 
významné stavby). Vymezení významných staveb vyplývá z požadavku odst. 4) § 18 stavebního 
zákona - cílů územního plánování, kde územní plán mj. „ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí 
kulturní a civilizační hodnoty území včetně architektonického dědictví“ a podle odst. d) § 19, kde 
úkolem územního plánování je mj. „stanovovat urbanistické, architektonické a estetické 
požadavky na využívání, prostorové uspořádání území a jeho změny“... Vymezení významných 
staveb je obsahem územního plánu podle odst. 2f) části I. přílohy 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., v 
současném znění. Největším důvodem pro vymezení významných staveb je ochrana kulturních 
památek podle zákona č. 20/1987 Sb., vč. ochrany okolí kulturních památek v jejich ochranných 
pásmech. Vymezení významných staveb je na hlavním výkrese provedeno vyznačením na 
fasádách budov zejména směrem do veřejných prostranství. Další zdůvodnění vymezení 
významných staveb vyplývá i z jejich názvů: 
- Areál kulturní památky Zámek Židlochovice včetně obou bastionů a objektů na nich - jedná se 

o významnou kulturní památku. 
- Gymnázium Židlochovice - jedná se o architektonicky významnou stavbu naproti kulturní 

památky Zámku Židlochovice. 
- Budova pošty na ul. Nádražní - jedná se o architektonicky významnou stavbu v blízkosti 

kulturní památky Zámku Židlochovice . 
- Městský úřad na ulici Nádražní - jedná se o architektonicky významnou stavbu naproti kulturní 

památky Zámku Židlochovice. 
- Budova bývalého cukrovaru filtrační věž - jedná se o kulturní památku. 
- Orlovna a komín bývalého cukrovaru - komín cukrovaru je kulturní památkou, orlovna se 

nachází v ochranném pásmu kulturních památek. 
- Robertova vila v území „A“ podle rozhodnutí o ochranném pásmu kulturních památek -  

Robertova vila je kulturní památkou. 
- Budovy s uličními fasádami po obou stranách do náměstí Míru vč. hotelu (Národní dům), 

polikliniky a městských domů - významné stavby v uliční frontě jsou buď kulturními 
památkami, nebo se nacházejí v jejich blízkosti. 

- Radnice na nároží ulic Masarykova a Legionářská - jedná se o kulturní památku na velmi 
významném místě v centru města. 

- Budovy v ploše přestavby P4 na ul. Komenského - jedná se stavbu na exponovaném místě v 
centru města v blízkosti kulturních památek. 

- Dva domy na nároží ulic Komenského a Legionářská - jedná se o kulturní památky (bývalá 
lékárna a městský dům). 

- Budova katolické fary - jedná se o budovu  s architekturou konce 19. století v těsné 
návaznosti na válečné hroby 

- Základní škola u kostela na ulici Komenského - jedná se o významnou stavbu v centru města 
v blízkosti kulturních památek kostela a zvonice (pozn.: stavba školy není architektonicky 
zdařilá, proto bude nezbytné ji při úpravách svěřit autorizovanému architektovi). 

- Budova márnice na hřbitově - jedná se historicky hodnotnou malou stavbu. 
Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb není bezvýhradné a týká se 
jejich částí, které se podílejí na architektonickém vzhledu staveb zejména směrem do veřejných 
prostranství. Např. pro opravu chodníků či pro opravu kanalizace uvnitř či okolo významné stavby 
nemusí být jejich dokumentace projektována autorizovaným architektem. Na druhé straně, 
vymezení významných staveb vůbec neznamená, že jiné stavby ve městě by nemohly mít 
dokumentaci zpracovanou autorizovaným architektem. 
 
II.10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch 
 
II.10.1 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 
 
Hlavní zastavěné území Židlochovic je rozděleno řekou Svratkou a je po obou stranách řeky 
kompaktně využito stávající zástavbou. To v historické části města (na levobřežní straně Svratky 
a směrem k Výhonu) se strukturou řadového řazení jednotlivých domů v uliční frontě vedle sebe a 
v novějších částech (na pravobřežní straně Svratky) i se strukturou dvojdomů a individuálních 
domů (mezi ul. Lidická a Brněnská, ul. Svratecká). 
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Mezi obytnou zástavbou jsou v hlavním zastavěném území umístěny jednotlivé areály s objekty s 
občanského vybavení a též stávající plochy smíšené obytné a smíšené výrobní. Na jižním okraji 
města po obou stranách řeky jsou vymezeny plochy výroby a skladování. Do zastavěného území 
patří i zámecký park, jehož využití k zástavbě je nepřípustné. Tím je hlavní zastavěné území 
účelně využito. To s výjimkou několika málo uličních „proluk“, či s výjimkou chybějící zástavby v 
sídelních zahradách na koncích ulic v zastavěném území, kde lze využití zastavěného území 
zvýšit (např. Žerotínovo nábřeží). Právě v těchto prolukách či v zahradách uvnitř zastavěného 
území jsou vymezeny zastavitelné plochy bydlení označené Z1-4, Z6-7, Z9-10, Z51, zastavitelná 
plocha občanského vybavení ozn. Z52, plochy smíšené a výrobní ozn. Z18, Z26, plochy určené 
pro dopravu ozn. Z33-34, Z38, Z40-43. Uvnitř zastavěného území jsou vymezeny všechny plochy 
přestavby ozn. P1-13. Tímto doplněním vymezených ploch bude využití hlavního zastavěného 
území zintenzivněno a doplněno. 
Není cílem územního plánu vyplnit celé zastavěné území města zástavbou. Je nutno ponechat ve 
stávajícím rozsahu plochy veřejných prostranství pro komunikace a pro veřejnou zeleň. Ve 
vnitroblocích obytné zástavby či za ní je třeba zachovat vymezené plochy zeleně sídelních 
zahrad tak, aby bydlení mohlo plnit svoji funkci podle vyhl. 501/2006 Sb. (kde bydlení „umožní 
nerušený pobyt, každodenní relaxaci a rekreaci obyvatel“). Proto je třeba nadále zachovat 
charakter Židlochovic jako města zeleně, což je též dáno přítomností zámeckého parku a 
přítomností přírodního parku kopce Výhon. 
 
II.10.2 Vyhodnocení vymezených zastavitelných ploch 
 
Zastavitelné plochy jsou vymezeny buď uvnitř hlavního zastavěného území, nebo k němu 
přiléhají z vnější strany. Rozsah zastavitelných ploch je řešen úměrně velikosti města a kapacitě 
veřejné infrastruktury, to zejména s ohledem na plochy vymezené v předchozím ÚPM a jeho 
změnách č. I-VIII. Je vymezeno doplnění zejména uliční zástavby, tj. vyplnění proluk a 
pokračování uliční obytné zástavby podél komunikací i směrem do nezastavěného území - v 
lokalitě Líchy plochou Z5, na konci ul. Palackého plochou Z8, ulice Nerudova plochou Z10, za ul. 
Masarykova plochou Z50, na ul. Komenského plochou Z13. Vymezené zastavitelné plochy 
výroby a skladování Z20, Z23-25 navazují na výrobní areály mezi železnicí a čistírnou odpadních 
vod. Zastavitelné plochy výroby a skladování ozn. Z28-30 navazují na stávající zemědělské 
areály podél silnice na Nosislav. Značně zastavitelných ploch pro rozvoj města mimo ZÚ je 
vymezen právě mezi silnicí na Nosislav a ulicí Komenského. Město vzhledem k omezeným 
terénním a přírodním podmínkám nemá již jiné vhodné plochy o podobné velikosti pro svůj rozvoj, 
než na okrajích města. 
 

Vyhodnocení vymezených zastavitelných ploch v upraveném návrhu: 
 

 

označení zastavitelných ploch, navržený způsob změny jejich 
využití (zkratka požadovaného druhu plochy): 
 

 

celková výměra 
vymezených ploch v ha: 

Z1-6, Z8-13, Z50-51   plochy bydlení (Br, Bd, Bv) 8,0989 

Z7, Z18                      plochy smíšené obytné (So) 0,6235 

Z52                     plochy občanského vybavení (Ov) 0,2776 

Z20, Z27             plochy smíšené výrobní (Sv) 1,7587 

Z23-26, Z28-30   plochy výroby a skladování (Vs) 7,3608 

Z32, Z48        plochy dopravní infrastruktury (Dg, Dm) 0,6448 

Z33-38, Z40-43, Z49  plochy veřejných prostranství - 
komunikace (Pk) 

2,2401 

Z21          plochy veřejných prostranství - hřbitovy (Ph) 0,3745 

Z46-47     plochy vodní a vodohospodářské (Wo) 0,3221 

celkem: 21,7010 ha 
 

Upozornění na provedené úpravy řešení provedené po společném jednání: 
Po společném jednání bylo na základě požadavků dotčených orgánů upuštěno od zastavitelných 
ploch Z17, Z22 (jsou přeřazeny do územních rezerv). Plochy Z16 a Z19 byly přeřazeny do ploch 
přestavby, plocha Z39 byla přeřazena do plochy stabilizované. Návrh byl doplněn o zastavitelné 
plochy Z49, Z50, Z52 podle změn č. VII-VIII ÚPM, vč. zvětšení plochy Z12. Plocha Z51 je 
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vymezena namísto plochy stabilizované, plocha Z14 byla rozšířena též na úkor plochy 
stabilizované. Byly zvětšeny (zpřesněny) plochy Z8, Z42, Z44, Z28. Zastavitelným plochám Z7, 
Z21, Z27 byla změněna funkce na jiný požadovaný druh plochy. Plochy Z1, Z3, Z5, Z13, Z15 byly 
zmenšeny ve prospěch vymezení zeleně. 
 

Upozornění na provedené úpravy řešení provedené po veřejném projednání: 
Na základě výsledku veřejného projednání bylo ustoupeno od návrhu zastavitelných ploch 
bydlení Z14-15 a od souvisejících ploch pro komunikace Z44-45. Bylo ustoupeno od zastavitelné 
plochy Z31, o kterou byla zvětšena plocha veř. prostranství Z40. Zastavitelná plocha Z2 byla 
zmenšena o již realizovanou část. Plocha Z18 byla přeřazena do jiného druhu  
 

Celková výměra vymezených zastavitelných ploch činí 21,7010 ha. Před společným jednáním 
byly vymezeny zastavitelné plochy bydlení o velikosti 14,6737 ha, nyní je návrh zastavitelných 
ploch bydlení zmenšen na 8,0989 ha. I z tabulek záborů ZPF je patrné, že po dvojnásobné 
úpravě řešení ÚP byl návrh zastavitelných ploch zredukován z původních 30,2074 ha na 
sočasných 14,7109 ha (mnoho zastavitelných ploch je vymezeno na ostatních plochách mimo 
ZPF). Vymezení zastavitelných ploch bylo sníženo během projednávání zhruba na polovinu. 
 
II.10.3 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 
 
Podle údajů z ÚAP a statistiky ČSÚ vzrostl počet trvalých obyvatel Židlochovic z 3 092 obyvatel v 
roce 2001 na 3 735 obyvatel k 31.12.2014 (jiný statistický údaj není k dispozici). . Každým rokem 
je v Židlochovicích dokončeno 13-40 nových bytů. Demografický vývoj je tedy poměrně 
vzrůstající. 
Poznámka k bilancím: 
Následující bilance jsou provedeny podle údajů obsažených v Územně analytických podkladech 
správního obvodu města s rozšířenou působností Židlochovice (ÚAP ORP Židlochovice) v 
aktualizaci z r. 2014. Dále bylo přihlédnuto ke statistickým údajům ČSÚ. 
 
 

 Bilance potřeby zastavitelných ploch bydlení 
Při vypočtu se vycházelo z následujících údajů a ÚAP Židlochovice: ukazatel: 
tempo rozvoje bydlení v období od r. 2001-2011 podle grafu na str. 67 ÚAP  ............. 117 % 
odhad vlivu rozvojové oblasti osídlení OB3  ................................................................. + 3 % 
celkem tempo rozvoje bydlení  ........................................................... 117 % + 3 % = 120 % 
stávající počet bytů 2011 dle ČSÚ  .......................................................................... 1.350 bytů 
potřeba počtu bytů  ......................................................... 1.350 bytů x 120 % = 1.620 bytů 
(podle tabulky na str. 69 ÚAP má být celkový počet bytů v návrhovém období  .... 1 529 bytů) 
předpokládaný nárůst bytů  ............................................ 1.620 bytů - 1.350 bytů = + 270 bytů 
potřeba zastavitelné plochy na 1 byt  ........................................................ 550 m2 = 0,055 ha 
potřeba zastavitelných plochy pro nárust bydlení  ................ 270 bytů x 0,055 ha = 14,85 ha 
 

Podle údajů uvedených v předchozím článku jsou vymezeny zastavitelné plochy bydlení ozn. Z1-
6, Z8-13, Z50-51 (Br, Bd, Bv) o celkové velikosti 8,0989 ha, což je méně, než odpovídá možnému 
teoretickému nárůstu podle výše provedené bilance. Teoretická kapacita vymezených 
zastavitelných ploch pro bydlení je 80.989 m2 : 550 m2 = 147 nových bytů při velikosti pozemku 
550 m2/1 dům a 1 byt v městském prostředí. Při stanovení plochy pozemku 550 m2 na 1 byt byla 
zohledněna současná převažující poptávka po bytech v rodinných domech. Při teoretické velikosti 
800 m2 pozemku na 1 dům a byt bude kapacita vymezených zastavitelných ploch bydlení cca 
100 rodinných domů. V Židlochovicích je nyní cca 45% trvale osídlených bytů realizováno v 
bytových domech, což je poměrně hodně a vymezenými plochami bydlení lze tuto skutečnost 
ovlivnit ve prospěch bydlení v rodinných domech. Vymezené zastavitelné plochy bydlení 
odpovídají požadavku města na jeho přiměřený rozvoj, resp. nepřekračují možnosti jeho 
teoretického (číselného) rozvoje. Důvodem skromnějšího, ale reálnějšího návrhu zastavitelných 
ploch bydlení je skutečnost, že město s ohledem na stísněnou konfiguraci terénu, na záplavové 
území v nivě obou řek a na svažitý přírodní park Výhon nemá dostatek vhodných ploch s 
přiměřené vzdálenosti od centra města. Tyto skutečností eliminují rozvoj města a bylo třeba je i v 
návrhu ploch pro bydlení akceptovat. 
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 Bilance potřeby zastavitelných ploch smíšených výrobních, výroby a skladování 
Při vypočtu se vycházelo z následujících údajů a ÚAP Židlochovice: ukazatel: 
tempo rozvoje bydlení (viz bilance potřeby zastavitelných ploch bydlení)  ................. 120 % 
vyjížďka za prací podle tabulky na str. 65 ÚAP (vybrané údaje dojížďky za prací 2001) 
vyjížďka za prací  .................................. 844 osob, z nichž 40%, tj. 337 by nemuselo vyjíždět  
snížení vyjížďky za prací o 40%  ........... 337 =. 23,5 % z ekonomicky aktivních 1 435 obyv. 
zohlednění vlivu nedostatku pracovních příležitostí  ................................................ 123,5 % 
stávající plochy výroby a skladování podle tabulky na str. 87 ÚAP  ......................... 21,18 ha 
odhad potřeby ploch výroby a skladování  ................ 21,18 ha x 120 % x 123,5% = 31,39 ha 
potřeba nárustu zastavitelných ploch výroby a skladování  31,39 ha - 21,18 ha = 10,21 ha 
 

Jsou vymezeny zastavitelné plochy smíšené výrobní Z20, Z27 (Sv) a dále plochy výroby a 
skladování Z23-26, Z28-30 (Vs) o celkové velikosti 1,7587 + 7,3608 = 9,1185 ha. Tato velikost 
odpovídá předpokládané potřebě ploch výroby a skladování podle výpočtu o velikost 10,21 ha. 
Bylo zohledněno předpokládané tempo rozvoje bydlení 120% a potřeba pracovních příležitostí v 
místě bydliště (při snížení vyjíďďky za pací) je odhadnuta na dalších 123,5 %. Vymezené plochy 
jsou úměrné demografickému vývoji, poloze města v rozvojové oblasti osídlení a též i potřebě 
nových pracovních příležitostí, což povede k posílení ekonomických podmínek udržitelného 
rozvoje Židlochovic. 
 

 Bilance potřeby zastavitelných ploch veřejné infrastruktury 
Vymezené zastavitelné plochy dopravní infrastruktury, občanského vybavení a veřejných 
prostranství ozn. Z21, Z32, Z48, Z33-38, Z40-43, Z49 (Ph, Dm, Pk) naplňují potřebu doplnění 
nezbytné veřejné infrastruktury ve struktuře města a tímto jsou taky odůvodněny. 
 
 
II.11 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů 
 
a) Postavení a význam města v sídelní struktuře 
Město Židlochovice je významným nižším centrem osídlení ve struktuře Jihomoravského kraje. 
Židlochovice jsou obcí s rozšířenou působností (ORP) státní správy pro 23 obcí ve správním 
území ORP. Potenciál města ve struktuře osídlení je nadmístní a odpovídá jeho velikosti, která 
činí v současné době cca 3.735 trvalých obyvatel (údaj ČSÚ k 31.12.2014). Demografická situace 
je příznivá a počet obyvatel Židlochovic v posledních letech vzrůstá. To proto, že Židlochovice 
jsou i zdrojem pracovních příležitostí. Dobrá dostupnost z krajského města Brna (či naopak) je 
důležitá především z hlediska pracovních příležitostí. 
Území města sestává z jediného katastrálního území Židlochovice. Využívání území města o 
velikosti 595,1 ha odpovídá členění jeho katastru, kde 63,8% rozlohy tvoří zemědělské pozemky, 
22,7% tvoří ostatní plochy, 6,0% tvoří zastavěné plochy a jen 4,7% rozlohy tvoří lesní pozemky. 
Význam využívání území Židlochovic z hlediska širších vztahů je zemědělský a průmyslový. V 
budoucnu se počítá s nárustem významu města v oblasti vinařství, protože v řešeném území se 
vyskytují velké registrované viniční tratě I. - III. kategorie. S ohledem na polohu ve struktuře 
osídlení nedaleko krajského města Brna se jedná o město s vysokým potenciálem dalšího 
rozvoje zejména v oblasti bydlení a komerčních aktivit. 
 
b) Koordinace vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace 
Židlochovice se nacházejí na jižním okraji Metropolitní rozvojové oblasti Brno s označením OB3 v 
místech, kde z ní vychází rozvojová osa OS10 podle Politiky územního rozvoje ČR 
(aktualizované v r. 2015), což je v řešení ÚP respektováno a zohledněno. 
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly zrušeny rozsudkem Nejvyššího 
správního soudu dne 21.6.2012 a proto z územně plánovací dokumentace vydané krajem 
nevyplývají od uvedeného data pro Židlochovice žádné skutečnosti, podle kterých by měly být 
koordinovány záměry vyplývající z širších územních vztahů. 
 
c) Návaznost území na dopravní a technickou infrastrukturu 
Územím Židlochovic procházejí silnice krajského významu II/425, II/416, III/41619, pro které jsou 
vymezeny stabilizované plochy dopravní infrastruktury a veřejná prostranství. Západním okrajem 
řešeného území prochází trasa nadzemního elektrického vedení 110 kV nadmístního významu. 
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Směrem od Hrušovan u Brna zasahuje do území dráha regionální železnice, která v 
Židlochovicích končí ve vymezeném dopravním terminálu (Dt). Dopravní spojení na nedalekou 
dálnici D2 je možné po silnici II/416 přes sousední Blučinu. 
Trasy této nadřazené dopravní a technické infrastruktury jsou v územním plánu respektovány 
včetně jejich ochranných pásem. 
 
d) Příroda a územní systém ekologické stability 
V řešeném území se nacházejí 2 evropsky významné lokality soustavy Natura, to EVL 
CZ0623032 „Židlochovický zámecký park“ a EVL CZ0620011 „Nové hory“ - tady s přesahem na 
území sousední Blučiny. Pro obě lokality jsou vymezeny stabilizované plochy. Celá východní 
polovina území města je součástí přírodního parku Výhon. 
Územím Židlochovic procházejí koridory územního systému ekologické stability (ÚSES) na 
regionální biogeografické úrovni označené RBK 088, RBK 086, RBK 075, RBK 087. Je zde 
vymezeno regionální biocentrum RBC 143 Výhon a zasahuje část biocentra RBC 144 Svratka. 
Prvky ÚSES na regionální i na lokální úrovni jsou v ÚP vymezeny tak, aby tyto navazovaly na 
prvky ÚSES, které jsou vymezené na území sousedních obcí. 
Východní částí řešeného území i hlavním zastavěným územím protéká významný vodní tok 
Svratka a jeho levobřežní přítok Litava (též Cézava se stanoveným záplavovým územím a jeho 
aktivní zónou), pro které jsou vymezeny stabilizované plochy. 
 
e) Koordinace využívání území 
Územní plán řeší zejména místní problematiku bez významného přesahu mimo území města. To 
s výjimkou nadřazené dopravní a technické infrastruktury - průtahu krajských silnice II/425, II/416, 
III/41619 a prvků regionálního ÚSES. 
Na západním okraji řešeného území je v lokalitě Líchy vymezena trasa pro přeložení venkovního 
elektrického vedení 110 kV a 22 kV mimo zastavitelnou plochu Z5. Aby toto přeložení bylo možno 
uskutečnit, bude přeložka zasahovat (pokračovat) na území sousedních Vojkovic, kde by měl s 
tímto záměrem počítat i územní plán Vojkovic. 
Stávající systém protipovodňové ochrany Židlochovic je vybudován s mírným přesahem 
protipovodňových hrází do území sousedních Vojkovic, protože zde plynule pokračuje obytná 
zástavba městské ulice Brněnská a též do území sousedních Hrušovan u Brna - zde prakticky jen 
okolo ohradních zdí zámeckého parku. 
 
II.12 Vyhodnocení splnění požadavků zadání , splnění pokynů pro úpravu návrhu po 

společném jednání a po veřejném projednání 
 
II.12.1 Vyhodnocení splnění požadavků zadání 
 
Požadavky schváleného zadání jsou v upraveném návrhu ÚP splněny podle jednotlivých článků 
zadání a podle jednotlivých (níže kurzívou uvedených) jeho požadavků. 
Poznámka: 
Splnění jednotlivých požadavků zadání je obsaženo i v jiných částech odůvodnění, zejména v 
kapitole II.9 „Komplexní odůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty)“. Aby nebyla 
jednotlivá zdůvodnění opakována, jsou uvedeny i odkazy i na jiné články odůvodnění. 
 
a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje a z územně plánovací dokumentace 

vydané krajem a z dalších širších územních vztahů 
Pozn.: Zadání ÚP Židlochovice bylo schváleno 4.8.2010. Proto požadavky zadání uvedené v 
tomto článku se týkaly Politiky územního rozvoje ČR 2008 (nikoliv její aktualizace z r. 2015). 
Návrhem ÚP neomezovat budoucí využití dopravních koridorů. 
- Návrh neomezuje budoucí využití dopravních koridorů, tyto jsou doplněny návrhem 

dopravního terminálu ve vymezené ploše přestavby P2, dále jsou vymezeny stabilizované  
plochy pro silnicce II/425, II/416, III/41619 a stabilizovaná plocha pro dráhu (železnici). 

V záplavovém území navrhovat zastavitelné plochy a veřejnou infrastrukturu jen ve zcela 
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech (čl. 26 PÚR ČR) 
- Návrh zastavitelných ploch Z17, Z22 v záplavovém území byl po dohodě s dotčenými orgány 

zrušen. Plochy Z17, Z22 byly změněny na územní rezervy R1-2 se stanovenými podmínkami 
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pro jejich budoucí využití, týkající se prověření dopadů na záplavové území. Plocha Z48 je 
vymezena pro evropskou cyklostezku bez vlivu na záplavové území. 

Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat 
její fragmentaci (čl. 23 PÚR ČR) 
- Je zachována prostupnost krajiny respektováním stabilizovaných ploch dopravní 

infrastruktury. Pro zachování prostupnosti krajiny nejsou vymezeny zastavitelné plochy pro 
umístění nových silnic či technické infrastruktury v krajině - tyto nebyly třeba. 

Zajistit zachování veřejné zeleně včetně minimalizace její fragmentace (čl. 19 PÚR ČR). 
- Jsou vymezeny stabilizované plochy Pz „veřejných prostranství - veřejná zeleň“ pro stabilizaci 

ploch veřejné zeleně v zastavěném území. 
Vytvořit podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti 
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi (čl. 24 PÚR ČR) 
- Tyto podmínky ochrany před hlukem a emisemi z dopravy jsou obsaženy ve článku I.3.2 pro 

zastavitelné plochy a v článku I.6.2 pro všechny plochy. 
Respektování nadřazené dopravy, nadřazených tras inženýrských sítí a respektování 
nadřazeného systému ÚSES. 
- Jsou vymezeny stabilizované plochy dopravní infrastruktury silniční pro silnice II/425, II/416, 

III/41619 krajského významu v jejich stávajících trasách. 
- Je zachována nadřazená trasa elektrického vedení 110 kV s tím, že toto vedení může být v 

části procházející přes zastavitelnou plochu Z5 přeloženo do trasy zasahující území sousední 
obce Vojkovice, což je zohlednit v ÚPD Vojkovic. 

- Nadřazený územní systém ekologické stability je zapracován podle Územně analytických 
podkladů Jihomoravského kraje s návazností na respektování územně plánovací 
dokumantaci sousedních obcí. 

Zohlednit  požadavek obce Unkovice - navrhovná protipovodňová opatření upravit tak, aby přímo 
jejich vlivem nedošlo k dalšímu rozšiřování záplavového území v k.ú. Unkovice. 
- Navrženými protipovodňovými opatřeními v Židlochovicích nedojde k rozšiřování záplavového 

území na území Unkovic. Pro event. budoucí využití územních rezerv R1-2  v záplavovém 
území bude toto posouzeno v samostatném dokumentu. 

V ÚP zohlednit návaznosti na územně plánovací dokumentace sousedních obcí. 
- Návaznost na územně plánovací dokumentace sousedních obcí je zohledněna zejména v 

trasách technické a dopravní infrastruktury a ve vymezení prvků ÚSES. 
Návrhem zohlednit i probíhající změnu ÚP SÚ Vojkovice, která řeší koridor přeložky silnice II/416 
poblíž severní hranice k.ú. Židlochovice. 
- Koridor přeložky silnice II/416 podle ÚAP JMK nebude zasahovat do území Židlochovic, což 

je v souladu i s ÚPD sousedních Vojkovic. 
 
b) Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů 
Respektovat VTL plynovod a jeho ochranné a bezpečnostní pásmo. 
- Trasa vysokotlakého přívodního (VTL) plynovodu je respektována ve své poloze. V části, kde 

prochází VTL plynovod přes plochu územní rezervy R2, bude tato skutečnost předmětem 
prověření. Tato situace bude řešena buď respektováním vedení ve stávající trase vč. jeho 
ochranného a bezpečnostního pásma, nebo bude podle dohody s jeho správcem vedení 
přeloženo (není účelné nyní předjímat způsob řešení územním plánem). 

Respektovat silnice č. II/425 a II/416, III/41619 a železnici Židlochovice - Hrušovany u Brna. 
- Trasy zmíněných silnic jsou respektovány tím, že jsou pro ně vymezeny stabilizované plochy 

dopravní infrastruktury a veřejných prostranství. To včetně úseků silnic II/416 a III/41619, 
které jsou zahrnuty do plochy přestavby P2 pro dopravní terminál, jehož budou nezbytnou 
součástí, a pro jejich průjezd jsou stanoveny podmínky. 

- Trasa železnice Židlochovice - Hrušovany u Brna je respektována tím, že je vymezena  
stabilizovaná plocha „dopravní infrastruktury - drážní“. Železnice bude součástí plochy 
přestavby P2 pro dopravní terminál (vč. výstavby nádraží). 

Návrh prostorových regulací přizpůsobit historickému jádru a liniím města jako hodnotě a 
prostředí kulturních památek nacházejících se v tomto centru a jeho okolí. 
- Prostorové regulace jsou stanoveny v článku I.6.3 - v podmínkách prostorového uspořádání, 

kde je na náměstí Míru, Coufalíkovo náměstí a v okolí zámku stanovena podmínka dodržení 
hmotového a výškového souladu s navazujícími stavbami. Nově jsou upraveny regulace s 
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ohledem na „Ochranné pásmo kulturních památek v Židlochovicích“. 
- V blízkosti zámku je vymezena zastavitelná plocha Z52 pro přístavbu školy, plocha přestavby 

P13 pro veřejnou zeleň, plocha přestavby P2 pro dopravní terminál. Za Robertovou vilou je 
vymezena plocha Z40 pro veřejné prostranství. Těmto plochám jsou stanoveny podmímnky v 
souladu s novým předpisem o ochranném pásmu. Na obou nárožích náměstí Míru jsou 
vymezeny plochy přestavby ozn. P4-5. Ochrana kulturních památek vč. jejich okolí vyplývá 
ze zákona a bude v území respektována vč. podmínek stanovených v rozhodnutí o 
ochranném pásmu kulturních památek. 

- V historickém jádru města jsou vyznačeny architektonicky nebo urbanisticky významné 
stavby (či jejich části), pro které může vypracovávat architektonickou část projektové 
dokumentace jen autorizovaný architekt, které jsou odůvodněny v čl. II.9.16. 

- Město zatím nehodlá vymezit speciální zónu historického jádra se samostatnou regulací. 
Respektovat přírodně cenná území, zvláště pak ochranu a charakter - přírodní park Výhon, 
NATURA 2000 - Židlochovický zámecký park. 
- Pro tato území jsou vymezeny plochy stabilizované, pro zámecký park je stanoven i 

samostatný druh plochy „plocha zeleně - zámecký park“ ozn. Np. Ochrana těchto území 
vyplývá ze zvláštních předpisů a z jiných správních rozhodnutí (než je ÚP). 

Respektovat pozemky určené k plnění funkce lesa a pozemky do vzdálenosti buď 50 m či jinak 
dohodnuté vzdálenosti od okraje lesa. 
- Pozemky určené k plnění funkce lesa jsou vymezeny jako stabilizované, v koordinačním 

výkrese je vyznačena „vzdáílenost 50 m od lesa“. Zastavitelné plochy jsou vymezeny mimo 
lesní pozemky - viz článek II.14.2 odůvodnění. 

Respektovat cyklotrasy a cyklostezky, popř. navrhnout jejich doplnění dalšími cyklotrasami a 
cyklostezkami. 
- Pro cyklotrasy a cyklostezky jsou vymezeny zejména stabilizované plochy dopravní 

infrastrukrury označené Dm, Pk. 
- Pro zkrácení trasy cyklostezky mezinárodního významu (Brno-Vídeň je vymezena 

zastavitelná plocha Z48 (Dm). 
- Je navržena doplňující cyklotrasa z ulice Palackého směrem k rozhledně na kopci Výhon, 

která bude navazovat na ostatní cyklotrasy v území. 
Zohlednit ložiska cihlářské suroviny na severovýchodě a východě k.ú. Židlochovice. 
- Ložiska cihlářské suroviny jsou zohledněna a jsou graficky vyznačena na koordinačním 

výkrese. Ložiska nerostných surovin jsou chráněna samostatnými zvláštními předpisy. 
Nevytvářet předpoklady pro nevhodné dominanty narušující hodnotné krajinné dominanty. 
- Tento požadavek je řešen ve stanovených podmínkách prostorového uspořádání, čl. I.6.3. 
Zohlednit vývoj očekávaného rozvoje bydlení dle ÚAP. 
- Očekávaný rozvoj bydlení je zohledněn návrhem zastavitelných ploch bydlení o výměře, která 

odpovídá současnému tempu rozvoje bydlení, viz provedená bilance výše. 
Respektovat rozbor udržitelného rozvoje území, tj. vytvořit územní podmínky pro využití silných 
stránek a příležitostí: dobré dopravní dostupnosti, vinařské oblasti, příznivé demografické 
struktury populace, využití dobré dostupnosti krajského města, realizace skladebných částí 
ÚSES, revitalizace říční sítě, podpory obnovy krajinných struktur, zalesňování méně využitelných 
zemědělských půd, využití potenciálu urbanizační osy Brno - Vídeň, rozvíjení vinařské turistiky a 
na ni navazujících služeb. 
Respektovat rozbor udržitelného rozvoje území, tj. vytvořit územní podmínky pro řešení slabých 
stránek a hrozeb: vedení průjezdné dopravy centrem obce, ohrožení zastavěného území 
přívalovými dešti, nižší funkční a ekonomické autonomie správního území ORP v závislosti na 
vnějším centru, relativně neatraktivní oblasti z hlediska cestovního ruchu, nízké lesnatosti, 
znečištění vody ve většině vodních toků, řešení rizika vzniku syndromu noclehárny (satelitu 
Brna), ztráty sídelní identity, místní obslužnosti, špatné prostupnosti krajiny, řešení nízké retenční 
schopnosti zemědělsky využívaných ploch (zejména v přírodním parku Výhon) a upravených 
koryt říčních toků. 
- Tyto požadavky jsou v navrženém řešení zapracovány vymezenými plocham a podmínkami 

pro tyto plochy stanovenými. Vyhodnocení splnění těchto podmínek je obsaženo samostatně 
v článku II.3.1 výše v odůvodnění. 
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c) Požadavky na rozvoj území obce 
Zohlednit při návrhu Strategický plán rozvoje s vizí "Židlochovice - uznávané kulturně-vzdělávací 
centrum regionu s poklidným venkovským charakterem života" 
- Požadavky zmíněného strategickáho plánu rozvoje byly zapracovány již do zadání územního 

plánu, jehož splnění bylo pro projektanta závazné. Jedná se zejména o vymezení 
zastavitelných ploch, ploch dopravní infrastruktury, o vymezení ploch pro dopravní terminál a 
o vymezení změn ploch v krajině. Tyto požadavky jsou v návrhu ÚP splněny, viz kapitola II.9 
odůvodnění. 

Vymezit nové (oproti platnému ÚPM) plochy pro bydlení úměrně s ohledem na velikost a potřeby 
města. 
- Oproti platnému ÚPM a jeho provedeným změnám jsou vymezeny nově jen zastavitelné 

plochy bydlení Z13 a část plochy Z8. Dvě veliké plochy bydlení ozn. Z14-15 na konci ulice 
Komenského byly po veřejném projednání z návrhu ÚP vyřazeny. To zejména pro jejich 
odlehlost od centra města a jejich nadbytečnost. 

Vymezit nové (oproti platnému ÚPM ) plochy pro jiné druhy dopravy - cyklotrasy, cyklostezky, 
polní cesty pro zvýšení prostupnosti krajiny. 
- Je vymezena nová zastavitelná plocha Z48 pro část mezinárodní cyklostezky (Brno - Vídeň) a 

je vymezena i nová cyklotrasa přes kopec Výhon. Za účelem zvýšení prostupnosti krajiny lze 
umísťovat účelové komunikace (polní cesty) zejména v plochách dopravní infrastruktury 
místní Dm, dále v zemědělských plochách označených Zp, Zz, i v jiných plochách jako 
související podle čl. I.6.2. 

Vymezit nové (oproti platnému ÚPM ) plochy pro rekreaci. 
- po prověření stávajících funkcí v území nejsou vymezeny samostatné plochy rekreace (resp. 

od vymezení ploch rekreace bylo po společném jednání ustoupeno). 
Prověřit potřebu vymezení nových (oproti platnému ÚPM ) ploch pro občanské vybavení. 
- Stabilizované plochy občanského vybavení jsou v Židlochovicích vymezeny v dostatečném 

množství a dostatečném druhovém složení, které odpovídá velikosti a významu města. 
Vymezení ploch občanského vybavení v  zastavěném území odpovídá současné potřebě, 
další zařízení (maloobchodní, stravovac, služby apod.) mohou být i součástí jiných druhů 
ploch podle čl. I.6.2, zejména ploch smíšených. 

- Po prvovedené změně VIII původního ÚPM byla vymezena zastavitelná plocha Z52 (Ov) pro 
rozšíření školy na ul. Tyršova a dále je vymezena zastavitelná plocha Z21 (Ph) pro možnost 
rozšíření stávajícího hřbitova. 

Vymezit nové plochy pro výrobu (oproti platnému ÚPM) 
- Oproti platnému územnímu plánu města a jeho provedeným změnám jsou vymezeny nové 

zastavitelné plochy výroby a skladování ozn. Z28-29 na jižním okraji města (tady zejména 
z důvodu izolované polohy ploch od stávající zástavby). 

Vymezit plochy jako smíšené tam, kde je to účelné. 
- Podle stávajícího způsobu využití jsou vymezeny stabilizované plochy smíšené obytné So, 

plochy smíšené výrobní Sv a plochy „smíšené obytné - zámek“ ozn. Sz, to i s ohledem na 
předchozí územní plán města, podle kterého se dosud území řídilo. 

- Jsou vymezeny zastavitelné plochy smíšené ozn. Z7, Z18, Z20, Z27 a smíšené plochy 
přestavby ozn. P4-5 tam, kde jsou tato vymezení účelná s ohledem na jejich požadovaný 
kombinovaný způsob využití, který bude zahrnovat více funkcí. 

Vymezit ostatní plochy dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., kde návrhová plocha podle dosud platného 
ÚPM neodpovídá požadavkům rozvoje města a taktéž i v případě ploch stabilizovaných, to dle 
skutečného způsobu využití. 
- Toto je splněno - viz článek I.6.1 „členění ploch s rozdílným způsobem využití“, který 

obsahuje výčet všech ploch stanovených v ÚP pro řešeném území. 
Dle účelnosti vymezit plochy územních rezerv pro bydlení,  pro občanské vybavení (hřbitov) 
eventuálně i pro jiné způsoby využití. 
- Po společném jednání, kdy bylo upuštěno od zastavitelných ploch Z17, Z22 v záplavovém 

území, byly namísto nich vymezeny územní rezervy ozn. R1-2. 
- Rozšíření hřbitova je řešeno zastavitelnou plochou ozn. Z21 (Ph). 
Prověřit plochy veřejných prostranství (vymezených stávajícím ÚP) také s ohledem na dosavadní 
způsob zástavby zvláště ve stabilizovaných plochách a vymezit další plochy s tímto způsobem 
využití bude-li to účelné (respektovat platnou legislativu). 
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- Toto bylo v území prověřeno a na základě toho jsou vymezeny stabilizované plochy 
„veřejných prostranství - veřejná zeleň“ ozn. Pz pro veřejnou zeleň a stabilizované plochy 
„veřejných prostranství - komunikace“ ozn. Pk pro silniční a místní komunikace v zastavěném 
území tam, kde se tyto nacházejí. 

- V rámci řešení dopravy jsou vymezeny zastavitelné plochy a plochy přestavby dopravní 
infrastruktury ozn. Z32, Z48, P2 a dále zastavitelné plochy Z33-38, Z40-43, Z49 a plochy 
přestavby veřejných prostranství ozn., P7-12, kde mohou být umístěny zejména nové místní 
komunikace pro dopravní obsluhu území vč. souběžných rozvodů technické infrastruktury a 
plochy pro dopravu v klidu (parkoviště). 

- Po veřejném projednání byla vedle zámku vymezena plocha přestavby P13 určená pro 
veřejné prostranství - veřejnou zeleň. 

Prověřit a popřípadě doplnit síť hlavních účelových komunikací zajišťujících zlepšení prostupnosti 
krajiny. 
- Je vymezena zastavitelná plocha Z48 s účelovou komunikací pro úpravu cyklostezky, další 

účelové komunikace lze za účelem zajištění a zlepšení prostupnosti krajiny umísťovat ve 
vymezených plochách „dopravní infrastruktury místní“ ozn. Dm, dále v zemědělských 
plochách Zp, Zz a v plochách podle čl. I.6.2. 

Vymezit trasy a plochy pro odvádění extravilánových vod. 
- Toto bylo splněno jsou vymezeny stabilizované hlavní odtokové trasy a svodnice včetně 

příkopů protipovodňové ochrany, stávající odtokové trasy a svodnice jsou doplněny o 
navržené trasy a svodníce zejména ze svahů přírodního parku Výhon. 

Vymezit plochy vodní a vodohospodářské pro ochranu proti záplavám Litavy. 
- Za tímto účelem jsou vymezeny zastavitelné plochy ozn. Z46-47, ve kterých bude možno 

realizovat stavby protipovodňové ochrany proti případným záplavám směrem od Litavy. 
Upravit prostorové regulace na všech plochách tak, aby odpovídaly požadavkům rozvoje města a 
platné legislativě (životní prostředí, prostředí kulturních památek, zachování hodnot prostředí). 
- Prostorové regulace z původního územního plánu jsou upraveny na „podmínky prostorového 

uspořádání“ v čl. I.6.2 a I.6.3 podle současné legislativy a metodiky. To zejména podle 
vyhlášky č. 500/2006 Sb. a vyhlášky č. 501/6002 Sb., a s ohledem na současné požadavky 
města na způsoby využití jed. ploch. Dále bylo v regulacích zohledněno rozhodnutí o 
ochranném pásmu kulturních památek v Židlochovicích. 

Zohledňovat při návrhu dosud platný ÚPM. 
- V souladu s ÚPM Židlochovice a jeho provedenými změnami č. I.-VIII, jsou vymezeny 

zastavitelné plochy (či jejich převážné části) ozn. Z1-12, Z18, Z20-21, Z23-27, Z30, Z32-38, 
Z41-43, Z49-52, a plochy přestavby P1-2  (tj. naprostá většina vymezených ploch). 

Prověřit pozemky vedené jako lesní v zastavitelných plochách a v zastavitelném území dle 
skutečnosti zalesnění. 
- V zastavěném území ani v zastavitelných plochách nejsou dotčeny lesní pozemky či pozemky 

určené k plnění funkce lesa. To jen s vyjímkou kousku lesní půdy na p. 559 před odpadovým 
dvorem, kde je v souč. době stávající zpevněná komunikace. 

Při návrhu ÚSES zohlednit taktéž Územní prognózu JMK, okresní generel ÚSES a ÚSES na 
území sousedních obcí. 
- Ve vymezení ploch pro ÚSES je toto zohledněno - viz článek II.9.5.2 odůvodnění. 
V zastavitelných plochách a v zastavěném území budou zohledněny pozemky s platným 
územním rozhodnutím. Zastavěné území bude vymezeno dle skutečného zastavění. 
- Byla zohledněno územní rozhodnutí na odpadový dvůr, do zastavěného území byly zahrnuty 

plochy s již realizovanou obytnou výstavbou podle průzkumu v území a podle dokumentace 
poskytnuté stavebním úřadem. V nezastavěném území (zejména v přírodním parku Výhon) 
nejsou do zastavěných území zařazeny objekty, které dle KM netvoří zastavěnou plochu a 
nádvoří. 

Prověřit nutnost vymezení ploch přestavby a ploch asanací. 
- Podle původního ÚPM a jeho změn je vymezena plocha přestavby P1 pro bydlení - bytové 

domy na ulici Masarykova a je vymezena plocha přestavby P2 pro dopravní terminál na ulici 
Nádražní. Po zapracování požadavků ze společného jednání a z veřejného projednání jsou 
vymezeny plochy přestavby P4-5 smíšené obytné, dále jsou vymezeny plochy přestavby P7-
12 pro veřejná prostranství - komunikace a P13 pro veřejnou zeleň. 

- Je vymezeno 6 asanací pro uvolnění území k záměrům veřejné infrastruktury, které jsou na 
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výkrese č. 3 označené asv 1-3, asv 5, asv 8-9. 
 
d) Požadavky na řešení plošného a prostorového uspořádání území (na urbanistickou 

koncepci a koncepci uspořádání krajiny) 
Území bude v ÚP členěno na plochy s rozdílným způsobem využití, s přihlédnutím k podrobnosti 
budou vymezeny zejména plochy o rozloze větší než 2 000 m2. 
- Plochy s různým způsobem využití jsou vymezeny i menší než 2 000 m2, to i s ohledem na 

použité měřítko 1 : 5 000 (kde jsou i takové plochy znázornitelné) a s ohledem na to, že bylo 
třeba zachovat většinu řešení z původního ÚPM a jeho změn I.VIII, kde jsou takové malé 
plochy samostatně vymezeny. 

Plochy s rozdílným způsobem využití lze dále podrobněji dělit dle § 3 vyhl. č. 501/2006 Sb. 
- Jako plochy s podrobnějším členěním jsou v čl. I.6.1 stanoveny plochy označené zkratkami 

způsobu využití (u ploch s navrženou změnou v závorce): Br, Bd Bv, So, Sz, Ov, Oc, Oz, Oh, 
Os, Sv, Vp, Vz, Vza, Ti, Ts, Dz, Ds, Dg, Dt, Dm, Pk, Pz, Ph, Zp, Zz, W, Wo, L. Dále jsou 
stanoveny plochy s jiným způsobem využití (než se základním či podrobnějším členěnýím) 
ozn. zkratkami Np, Zk, Zs. Zdůvodnění stanovení uvedených ploch podle § 3, odst.4 vyhlášky 
je obsaženo v čl. II.9.6.1 odůvodnění. 

Stávající urbanistická koncepce bude zachována, bude respektováno a posíleno centrum města, 
respektovány dominanty a stávající charakter sídla i hladina zástavby. 
- Urbanistická koncepce je zachována zejména tím, že jsou respektovány stabilizované i 

zastavitelné plochy vymezené v původním ÚPM Židlochovice a jeho provedených změnách 
ozn. nyní Z1-12, Z18, Z20-21, Z23-27, Z30, Z32-38, Z41-43, Z49-52, P1-2. 

- V článku I.6.3 (podmínkách prostorového uspořádání) jsou stanoveny podmínky chránící 
dominanty města, charakter sídla, výškovou hladinu zástavby a kulturní památky. 

- Maximální přípustná výšková hladina zástavby je pro stabilizované i zastavitelné plochy 
určena číselnou značkou uvedenou lomítkem značky druhu plochy ve výkresové části. Tam 
kde není stanovena výšková hladina za lomítkem, je stanovena v článku I.6.3. 

Zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tak zábor 
do krajiny. 
- Zastavitelnými plochami byla doplněna kompaktnost zástavby zejména v částech města na 

ulicích Brněnská, Nádražní, Nerudova, Komenskéhu, Žerotínovo nábřeží, Masarykova. 
Budou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínky 
prostorového uspořádání. 
- Tyto podmínky jsou stanoveny v čl. I.6.2-3 a zdůvodněny v čl. II.9.6.2-3. 
Navázat na způsoby využití ploch vymezených platným ÚPM a prověřit dosud nevyužité 
návrhové plochy tohoto ÚPM z hlediska možnosti využití. 
- Skoro všechny dosud nevyužité návrhové plochy vymezené v původní ÚPM Židlochovice a 

jeho dosud provedených změnách č. I.-VIII jsou zapracovány jako zastavitelné nebo jako 
plchy přestavby. To zejména z důvodu zachování právní kontinuity v území. 

Respektovat způsob využití ploch, u nichž bylo rozhodnuto o změně dosud platného ÚPM a tyto 
změny nebyly dosud vydány. 
- V řešení ÚP jsou zohledněny i způsoby využití ploch vymezených ve změnách ÚPM, to opět z 

důvodu zachování právní kontinuity v území. 
Zohlednit požadavky Národního památkového ústavu a to: respektování památek dle platné 
legislativy, respektování podmínek vyhlášeného ochranného pásma zámku, respektování 
charakteristické siluety obce, výškové hladiny zástavby a charakteru dálkových pohledů. 
- Tyto požadavky jsou zapracovány v článku I.6.3. Kulturní památky jsou respektovány vč. 

jejich okolí podle platné legislativy. Pro plochy navazující na areál zámku je v čl. I.6.3 
stanovena podmínka dodržení hmotového souladu s navazujícími stavbami a další podmínky 
týkající se výškové hladiny atd. Tyto podmínky jsopu v souladu s rozhodnutím o ochranném 
pásmu kulturních památek v Židlochovicích. 

Požadavky Národního památkového ústavu týkající se platné legislativy ohledně archeologických 
nálezů či povinnosti oznámení nálezů či záměrů zapracovat upozorněním na platnou legislativu 
(viz bod h - odrážka KrÚ JMK). 
- Dodržování platné legislativy nelze vynucovat územním plánem. Upozornění je ale obsaženo 

v čl. II.5.1e) odůvodnění. 
V případě potřeby bude stanoveno pořadí změn v území - etapizace. 
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- Není stanovena etapizace z toho důvodu, že město nehodlá závazným způsobem určovat 
pořadí změn v území tam, kde není investorem. To též z toho důvodu, že není nezbytné 
určovat pořadí změn, pokud není předmětem etapizace veřejná infrastruktura. 

Prověřit možnost lokalizace ploch pro bydlení východně podél prodloužení ulice Komenského 
směrem na Nosislav, jihovýchodně od lokality Náplavka směrem do „cihelny“ (dle požadavku 
OŽP MěÚ Židlochovice je nutno respektovat VKP „Meze u cihelny“ tak, že uvedený VKP zůstane 
nedotčen). 
- Toto bylo prověřeno - na konci ulice Komenského byly v návrhu ÚP vymezeny zastavitelné 

plochy bydlení Z14-15 a související plochy pro komunikace Z44-45. K těmto plochám byly v 
rámci projednávání ÚP již vydány souhlasy dotčených orgánů vč. záborů ZPF. Od 
zastavitelných ploch Z14-15,. Z44-45 bylo po veřejném projednání však upuštěno. To 
zejména z důvodu odlehlosti této lokality od centra města a celkové nadbytečnosti. Nebylo by 
optimální vybudovat zde satelitní sídlo bez návaznosti na město, které mj. v poslední době 
zaznamenalo dostatečný stavební rozvoj bydlení v jiných a přilehlejších lokalitách. 

- Směrem do prostoru cihelny není žádná zastavitelná plocha vymezena z toho důvodu, že je 
zde vymezeno biocentrum ÚSES. Byla ale zvětšena zastavitelná plocha bydlení Z8 na 
protilehlé straně ulice. Zmíněný R VKP není návrhem ÚP dotčen. 

Prověřit možnost lokalizace ploch pro výrobu za drůbežárnou - směr jih. 
- Toto bylo prověřeno jako vhodný směr rozvoje výrobní zástavby města. Proto jsou vymezeny 

nové zastavitelné plochy Z28-29 pro výrobu a skladování  za drůbežárnou a za bažantnicí, na 
které přímo navazují. V lokalitě bude dobré dopravní a inženýrské napojení. 

Prověřit možnost zajištění podmínek pro umístění smíšených ploch pro výrobu, služby a obchod 
v cípu na soutoku Svratky a Litavy. 
- Toto bylo prověřeno vymezením zastavitelné plochy smíšené výrobní Z17 v lokalitě Na hrázi, 

od kterté bylo na základě nesouhlasu krajského úřadu a Povodí Moravy po společném 
jednání upuštěno, To z důvodu přítomné aktivní zóny záplavového území. Je zde vymezena 
územní rezerva R1 pro požadované budoucí možné využití, které bude dále prověřováno z 
hlediska možných dopadů na rozlivy v území. 

Prověřit možnost umístění ploch pro výrobu v návaznosti na plochy výroby - Blučina (výrobna 
knedlíků) na severu k.ú. (záplavové území a aktivní zóna, technická infrastruktura) 
- Toto bylo prověřeno vymezením zastavitelné plochy výroby a skladování Z22 v lokalitě 

Cézavy, od kterté bylo na základě nesouhlasu krajského úřadu a Povodí Moravy po 
společném jednání upuštěno z důvodu aktivní zóny záplavového území. Je zde vymezena 
územní rezerva R2 pro požadované budoucí možné využití, které bude dále prověřováno z 
hlediska možných dopadů na rozliv v území. 

Požadavky z vyjádření OŽP KrÚ JMK jako vodoprávního orgánu (záplavové území): 
- Záplavové území vč. jeho aktivní zóny je graficky znázorněno na koordinačním výkrese. 
- Nepřípustnost staveb bydlení, staveb skladů látek ohrožujících kvalitu vod, čerpacích stanic 

v záplavovém území, nepřípustnost ostatních staveb v záplavovém území, které by mohly 
negativně ovlivnit průtok vody, její kvalitu či zhoršit odtokové poměry, apod... vychází z 
předpisu záplavového území a platné legislativy. Jako společná podmínka „H“ je v čl. I.6.2. 
stanoveno, že „V záplavovém území nejsou přípustné stavby a sklady látek ohrožujících 
kvalitu vody a nelze zde umísťovat objekty,...“. 

Prověřit možnost lokalizace ploch pro občanské vybavení se zaměřením na sportovní funkce 
v okolí ZŠ Tyršova. 
- S ohledem ideální rovinatý terén, na přítomnost zázemí v budově školy, na již provedená 

protipovodňová opatření, s ohledem na sousední areál zámeckého parku (kde sportoviště 
nebudou nikoho rušit), je ideální poloha pro rozvoj sportovních funkcí za arálem základní 
školy na ulici Tyršova. Jelikož jsou zde již sportoviště přítomna, byla plocha pro sport 
vymezena jako stabilizovaná (tj. stávající). Další rozvoj sportovišť na území Židlochovic je 
s ohledem na terén a limity v území možný jen vedle fotbalového hřiště. 

Větší plochy pro územní rozvoj nebudou vymezovány směrem výrazného zásahu do Přírodního 
parku Výhon. 
- Podle předchozího požadavku prověření dostavby konce ulice Komenského byly na území 

přírodního parku vymezeny zastavitelné plochy bydlení Z14-15, od kterých bylo po veřejném 
projednání ustoupeno. Takže návrh do území Výhonu je jen u malých zastavitelných ploch 
Z5, Z8, Z9-12, Z21, Z43, Z50, které jsou vymezeny podle dosud platného ÚPM a jeho 
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provedených změn. 
Navrhnout územní ochranu stávající protipovodňové ochrany. 
- Tato územní ochrana je zajištěna vymezením stabilizovaných ploch vodních a hospodářských 

- protipovodňové ochrany označených Wo. Na severním okraji města jsou vymezeny 2 
lineární zastavitelné plochy Z46-47 (Wo) pro vybudování protipovodňové ochrany 
zastavěného území na ulici Masarykova. 

Prověřit síť hlavních účelových komunikací a navrhnout její doplnění zejména s ohledem na 
potřeby cykloturistiky a pěší turistiky. 
- Hlavní účelové komunikace jsou stabilizovány v plochách dopravní infrastruktury - místní Dm. 

Účelové komunikace lze umísťovat v plochách Zp, Zz i jiných podle čl. I.6.2. Je vymezena 
zastavitelná plocha Z48 (Dm) pro část mezinárodní cyklostezky, je doplněna cyklotrasa z 
ulice Masarykovy přes ulici Palackého směrem na kopec Výhon. 

Bude zohledněn Projekt krajinného plánu regionu Židlochovicko. 
- Tento je zohledněn v návrhu ÚSES a v návrhu ploch zeleně krajinné - byl zapracován. 
Zohlednit při návrhu funkční a prostorové regulace platného ÚPM. 
- Funkční a prostorové regulace podle ÚPM jsou respektovány, ale jsou přizpůsobeny 

současně platné legislativě. Funkční regulace = plochy s rozdílným způsobem využití, 
prostorové regulace = podmínky prostorového uspořádání stanovené v čl. I.6.2. 

Zohlednit při návrhu návaznost prvků ÚSES  na platné ÚP sousedních obcí. 
- Toto bylo v návrhu ÚSES zohledněno, zejména se jedná o návaznost prvků ragionálního 

ÚSES označených RBC 144, RBK 088/LBC 1, RBK 086-1, RBK 087-1, RBK 075/LBC 3 a 
RBK 075-2-3, které pokračují na území sousedních obcí. 

Návrhové plochy pro bydlení nebudou umisťovány v záplavovém území. 
- V záplavovém území nejsou vymezeny plochy pro bydlení. 
 
e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
ÚP nezmění stávající koncepci dopravy, tak jak byla stanovena platným ÚPM (vyplývá 
z požadavku OD KrÚ JMK). 
- Koncepce dopravy je (vymezenými plochami dopravní infrastruktury) zachována v souladu s 

původním ÚPM a jeho provedenými změnami. 
Respektovat generel dopravy Jihomoravského kraje a požadavky Odboru dopravy Krajského 
úřadu JMK. 
- V řešeném území se nevyskytují dálnice či silnice I. třídy. Silnice II. a III. třídy zůstávají s 

vyjímkou plochy přestavby P2 ve svých trasách zcela respektovány (stabilizovány). 
- Podmínka pro umísťování silnic s odkazem na legislativu je obsažena v článku I.4.1c) 

výrokové části a je konkretizována i v čl. II.5.1h). 
Respektovat závěry Studie územních dopadů rekonstrukce a elektrizace železniční tratě 
Hrušovany u Brna - Židlochovice,  dle požadavku OD KrÚ JMK bude prověřeno nové umístění 
autobusového terminálu, což bylo prověřeno již vydanou změnou č. IV ÚPM. 
- Závěry zmíněné studie jsou respektovány, v souladu se změnou IV ÚPM je pro vlakové a 

autobusové nádraží vymezena plocha přestavby P2 na ulici Nádražní, která byla po 
společném jednání upravena podle změšny VIII ÚPM. Tato plocha byla po projednání 
úpravena podle projektu Přestupní terminíl IDS Židlochovice z r. 2015. 

Zapracovat další požadavky OD KrÚ JMK, požadavky Ředitelství silnic a dálnic ČR a požadavky 
SŽDC a drážních úřadů. 
- Zastávky veřejné dopravy jsou přípustnýn využitím ploch ozn. Ds, ploch ozn. Pk a v ploše Dt, 

které jsou vymezeny tak, aby možno možné v nich zastávky umísťovat v potřebných 
parametřech podle předpisů. 

- Pro parkoviště v ploše dopravního terminálu P2 (Dt) je stanoveno, že budou související a 
budou sloužit pro potřebu autobusového a vlakového nádraží. 

- Nejsou vymezeny návrhové plochy bydlení (ve kterých je přípustné realizovat chráněné 
prostory podle zákona o ochraně veřejného zdraví) v bezprostředním sousedství silnice II/424 
s vyjínkou plochy přestavby P5, která je smíšená a není primárně určena pro bydlení. Mezi 
plochami bydlení Z1-4, Z51 a silnicí II/425 na Žerotínovém nábřeží je vymezen odstup a 
izolační pás zeleně v plochách (Pz4-5 a Zs). 

- „Hygienická hluková pásma“ podle údajů sčítání dopravy ze zadání ÚP (2010) nebyla 
zpracována z toho důvodu, že přpustné hladiny akusticklého tlaku z dopravního provozu se s 
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dobou velmi mění (pozn.: zákon nezná pojem „hluková pásma“). Záleží zde na kvalitě 
automobilů a na kvalitě pivrchu silnic a v době realizace bydlení může být takový limit již 
nepravdivý. Podmínky hygienického zatížení mohou být vyhodnoceny až u předložení 
záměrů, což může znamenat i vzdálenější časový horizont a  jiné přípustné hodnoty 
hygienických limitů. Stavby s chráněnými prostory mohou být v dalším stupni řešeny tak, aby 
byl eliminován hluk z dopravy na úrovni i jiných opatření, než je vzdálenost od silnice 
(orientace místností, výplně stabebních otvorů poskytující ochranu proti hluku apod.). 

- Pro změnu využití ploch v blízkosti silnic a železnice je v článku I.3.2 a v článku I.6.2 výrokové 
části stanovena podmínka prokázání, že „hluková zátěž nepřekročí přípustné hodnoty 
hygienických limitů pro chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb 
stanovených legislativou na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. 
Požadavek respektování zásad  ČSN 736101 je zapracován do podmínek pro umísťování v 
článku I.4.1b). 

- Pozemky železnice jsou respektovány jako stabilizované plochy „dopravní infrastruktury - 
drážní“ ozn. Dz. V ochranném pásmu dráhy nejsou vymezeny plochy změn na bydlení. 

Nevymezovat jednotlivé místní komunikace, pokud mohou být umístěny v plochách jiného využití 
dle vyhl.501/06 Sb. a  nejsou veřejně prospěšnými stavbami. 
- Jsou vymezeny zastavitelné plochy dopravní infrastruktury Z32 a veřejných prostranství Z33-

38, Z40, Z42-43 a Z49 pro možnost umístění obslužných komunikací. Samostatné vymení 
těchto ploch vychází z řešení ÚPM Židlochovice a jeho změn. Budou v nich realizovány i 
veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, které bylo třeba samostatně 
vymezit. 

Bude prověřena potřeba parkovacích ploch, řešit  dopravu v klidu - odstavování a parkování 
vozidel v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb. 
- Pro možnost umístění odstavných a parkovacích stání jsou vymezeny zejména plochy 

veřejných prostranství Pk včetně zastavitelných ploch ozn. Z34, Z38, Z40-41 a dále plocha 
přestavby P2, které jsou kapacitně uzpůsobeny požadavkům platných předpisů. Pro rozšíření 
dopravního prostoru vč. umístění dostastečných parkovacích stání jsou vymezeny též plochy 
přestavby ozn. P7-12. 

Minimalizovat počet přímých napojení na silnice II. a III. třídy. 
- Přímá napojení na silnice jsou v návrhu ÚP v maximální možné míře omezena. Dopravní 

obslužnost zastavitelných ploch je (s vyjímkou ploch výroby Z26-30 navržena ze 
stabilizovaných či ze zastavitelných ploch veřejných prostranství - komunikace určených pro 
umístění místních komunikací. Pro zastavitelné plochy Z1-4 bude proveno připojení ze silnice 
II/425 jen prostřednictvím místní komunikace v ploše Z42. U ploch pro výrobu Z26-30 bylo 
dopravní napojení ze silnice II. třídy nezbytné, protože doprava zde nebude obtěžovat plochy 
bydlení (proto nikoliv napojení z ul. Komenského). 

Vymezit nové plochy pro jiné druhy dopravy - cyklotrasy, cyklostezky. 
- Je vymezena zastavitelná plocha Z48 pro část mezinárodní cyklostezky. Dále je doplněna 

cyklotrasa z ulice Masarykova přes ulici Palackého směrem na kopec Výhon. To z důvodu 
doplnění a optimalizace řešení cyklistické dopravy. 

Pro nové zastavitelné plochy budou navrženy body či linie napojení technické infrastruktury. 
- Namísto nápojných „bodů či linií“ jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury a veřejně 

prospěšných staveb dopravní a technické infrastruktury, kde bude možno umístit technickou 
infrastrukturu a provést inženýrská napojení. Tentop způsob návrhu je konkrétnější, než 
pomocí bodů, šipek a směrů. 

Bude respektována koncepce zásobování vodou ze stávajícího skupinového vodovodu a 
napojení na plánovaný Vírský oblastní vodovod, bude vyhodnocena spotřeba vody s ohledem na 
návrh zastavitelných ploch, na základě vyhodnocení bude navržena např. etapizace ploch či 
podmínečné využití ploch do doby možnosti využití nového zdroje, pro možnost posouzení 
kapacity technické infrastruktury bude u zastavitelných ploch uvažováno s velikostí pozemku  
600m2 na 1 rodinný dům a 3,6 osoby na 1 rodinný dům. 
- Bylo provedeno propojení na Vírský oblastní vodovod, které je zapracováno do grafické části, 

s napojením do řadu v ulici Tyršova. Tímto propojením je zabezpečeno dostatečné množství 
vody i pro navržené zastavitelné plochy. 

- Teoretická potřeba pitné vody pro zastavitelné plochy je vyhodnocena v požadovaném 
rozsahu v článku II.9.4.2 odůvodnění. Etapizace změny využití zastavitelných ploch podle 
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kapacity vodních zdrojů není stanovena. V čl. I.3.2 je pro vzměnu využití zastavitelných ploch 
v nadmořské výšce nad 220m ozn. Z8, Z10-12 stanovena koncepční podmínka technického 
opatření pro zabezpečení dostatečného tlaku vody. 

Zapracovat požadavek VAS a.s., do textu jako podmínku, aby schválení jednotlivých rozvojových 
ploch bylo vždy podmíněno hydrotechnickými výpočty (dokumentací prokazující dostatečnou 
kapacitu zdroje vody pro zásobování lokality vodou a současně také prokazující dostatečnou 
kapacitu stávajících vodovodních řadů). 
- Tato podmínka je zapracována v čl. I.4.2d) v podobě „nová vedení vodovodu budou 

umísťována s ohledem na tlakové a kapacitní možnosti místní vodovodní sítě a vydatnosti 
oblastního vodovodu“. Nicméně od doby napojení města na Vírský vodovod je zásobování 
pitnou vodou kapacitně zcela dostatečné i pro jeho navržený rozvoj. 

Zapracovat další požadavky VAS a.s. 
- Systém oddílné kanalizace je v územním plánu zachován, zastavitelné plochy budou 

odkanalizovány zejména oddílným způsobem, splaškové vody budou svedeny na ČOV, podle 
podmínky stanovené v čl. I.4.2e). 

- Pro zadržení dešťových a přívalových vod ze svahů kopce Výhon jsou vymezeny 4 plochy 
vodní a vodohospodářské W1-4, kde bude možno zřídit dešťové zdrže. 

- Podmínka umísťování inženýrských sítí na přístupných pozemcích (vč. vodovodních a 
kanalizačních potrubí) je zapracována v záhlaví článku I.4.2. 

Bude vyhodnoceno zásobování el. energií s ohledem na návrh zastavitelných ploch a popř. 
navrženy úpravy v plochách pro umístění trafostanic. 
- Teoretická potřeba příkonu elektrické energie pro zastavitelné plochy je vyhodnocena v 

článku II.9.4.2 odůvodnění. 
Vymezit plochy pro technickou infrastrukturu pouze tam, kde využití pozemku pro tuto 
infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití (trafostanice a pod.), 
neřešit infrastrukturu tam, kde je možné umístit ji do ploch jiného využití, pokud nebudou řešeny 
jako veřejně prospěšné stavby. 
- Nejsou vymezeny zastavitelné plochy technické infrastruktury (tedy plochy změn). Tato bude 

budována zejména v plochách dopravní infrastruktury, v plochách veřejných prostranství a v 
plochách vymezených veřejně prospěšných staveb. 

- Pro přeložení venkovního el. vedení 110 a 22 kV mimo zastavitelnou plochu Z5 a pro 
navržené prodloužení vedení 22 kV podél silnice na Nosislav jsou vymezeny plošné koridory 
o šířce ochranného pásma budoucího vedení. Od přeložení vedení 22 kV přes plochu Z8 bylo 
po společném jednání ustoupeno. 

Odvádění dešťových vod řešit tak, aby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů v území, 
vymezit hlavní odtokové trasy v k.ú. a chránit je regulací způsobu využití, popř. navrhnout 
opatření pro jejich zlepšení. 
- Jsou vymezeny stávající i navržené hlavní odtokové trasy a svodnice v území vč. stok 

protipovodňové ochrany pro odvedení zbytkové záplavové vody v zámeckém parku. Jejich 
rozšířením o navržené budou zlepšeny odtokové poměry v území, to zejména ze svahů 
kopce Výhon. Tyto trasy jsou v území chráněny společnou podmínkou „G“ v čl. I.6.2. 

Nakládání s odpady řešit v souladu se současnými požadavky na likvidaci odpadů (soulad 
s platnou legislativou i vodohospodářskými zájmy). 
- Je respektován stávající systém nakládání s odpady, je vymezena plocha „technické 

infrastruktury - specifické“ pro umístění sběrného a odpadového dvora. V řešeném území 
nejsou vymezeny další plochy pro skladování či  likvidaci odpadů (trvalé skládky). 

Zvážit vymezení nových (oproti platnému ÚPM) ploch pro občanského vybavení (OV). 
- Jsou vymezeny stabilizované plochy občanského vybavení označené Ov, Oc, Oz, Oh, Os, 

pro stávající zařízení občanského vybavení. Podle změny č. VII ÚPM je vymezena 
zastavitelná plocha Z52 občanského vybavení (Ov) na ul. Tyršova pro možnost přístavby 
stávající školy. 

Veřejná prostranství - respektovat stabilizovaná a prověřit nutnost vymezit nová veřejná 
prostranství tak, aby jejich umístění bylo v souladu s vyhláškou č.501/06 Sb. 
- Toto je respektováno - jsou vymezeny stabilizované plochy veřejných prostranství - 

komunikace ozn. Pk a veřejná prostranství - veřejná zeleň ozn. Pz za účelem jejich 
stabilizace v území. Pro možnost umístění nových místních komunikací jsou vymezeny 
zastavitelné plochy veřejných prostranství - komunikace Z33-38, Z40-43 (Pk) a plochy 
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přestavby P7-12, přičemž veřejná prostranství budou zastoupna i v plochách P1-2, P5 a jsou 
přípustní i v jiných plocách podle čl. I.6.2. Z důvodu zapracováíní ochranného pásma 
památek je doplněna plocha přestavby P13 pro veř. prostranství - veřejnou zeleň. 

 
f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
Zachovat urbanistické a civilizační hodnoty v území, kromě hodnot které jsou vymezeny na 
základě platné legislativy se dále za hodnoty považují centrum a dominanty města, charakter 
sídla, hladina zástavby a architektonicky cenné stavby vč. jejich okolí - zvonice, starý hřbitov, 
radnice, bývalá lékárna, Židlochovický zámek a jeho park, Robertova vila, kostel Povýšení 
svatého kříže, ulice Strejcův Sbor. 
- Ochrana zmíněných hodnot je stanovena v článku I.2. - v základní koncepci ochrany a 

rozvoje hodnot území.  Pro ochranu hodnot území jsou v čl. I.6.3 stanoveny podmínky 
prostorového uspořádání, které zohledňují i ochranné pásmo kulturních památek. 

- V čl. I.16 jsou vymezeny architektonicky či urbanisticky významné stavby, pro které může 
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt, čímž 
je zvýšena i jejich ochrana. 

Zohlednit regulace přírodního parku Výhon v lokalitách, které do něj zasahují, i když se nacházejí 
v zastavěném území. 
- Regulační zóny přírodní parku Výhon nejsou součástí jeho vydaného předpisu a proto není 

nožno tuto regulaci v ÚP použít. Podmínka posuzování výstavby z hlediska vlivu na krajinný 
ráz v plochách přírodního parku Výhon je stanovena v článku I.6.3. 

 
g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 
Vymezit veřejně prospěšné stavby dle § 2 odst. 1 písm. l) a dle § 170 odst.1) písm. a)  zákona 
č.183/2006 Sb. (stavební zákon), vymezit veřejně prospěšná opatření dle § 2 odst.1) písm. m), 
dle § 101 a dle § 170 odst. 1) písm. b)  zákona č.183/2006 Sb. 
- Jsou vymezeny plochy a koridory pro umístění veřejně prospěšných staveb dopravní a 

technické infrastruktury, které jsou označeny vsv 1-23, dále pro stavby protipovodňové 
ochrany ozn. vsv 24-25 a pro veřejně prospěšná vodohospodářská opatření ozn. vov 1-4, pro 
které lze práva ke stavbám a pozemkům vyvlastnit. Jejich zdůvodnění je v čl. II.9.7. 

Odlišit barevně ve výkrese veřejně prospěšných staveb VPS a VPO, na která se vztahuje jak 
předkupní právo dle  § 101 stavebního zákona tak vyvlastnění dle § 170 SZ, dále VPS a VPO, na 
která se vztahuje jen předkupní právo dle § 101 stavebního zákona a na VPS a VPO, na která se 
vztahuje jen vyvlastnění dle § 170 stavebního zákona. 
- Plochy pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a veřejná prostranství jsou 

na výkrese 3 od sebe barevně odlišeny podle požadavku zadání. Plochy pro uplatnění 
předkupního práva jsou v grafické části silně obtaženy. 

Zvážit vymezení asanací dle § 43 odst. 1 jako ploch vymezených ke změně stávající zástavby a 
dle § 3 od. 2 písm. b) vyhl. 501/2006 Sb., jako plochy rekonstrukčních a rekultivačních zásahů do 
území ve vazbě na § 170 odst. 1 písm. d) stavebního zákona. 
- Jsou vymezeny plochy pro asanaci na uvolnění území pro veřejně prospěšné stavby a pro 

ozdravění území označené asv 1-9. Je vymezeno celkem 6 asanací, od některých bylo po 
projednání ustoupeno. Jedná se o plochy rekonstrukčních a rekultivačních zásahů ke změně 
stávající zástavby. Důvodem asanací je zejména uvolnění prostoru pro realizaci veřejně 
prospěšných staveb dopravní a technické infrastruktury, např. pro dopravní propojení ulic či 
pro rozšíření jejich prostoru a pro přestavbu v území. 

 
h) Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na 

ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek 
nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými 
rizikovými přírodními jevy) 

Respektovat z hlediska požární ochrany ČSN 73 0802 a zákon č. 133/1985 Sb., v platném znění 
a zákon č. 425/1990 Sb., č. 239/2000 Sb., v platném znění z hlediska civilní ochrany, vyhlášku č. 
380/2002 Sb., dle požadavku HZS JmK zpracovat požadavky civilní ochrany dle vyhlášky 
380/2002 § 20, písmeno a) - i). 
- Požadavky „civilní ochrany“ podle vyhlášky č. 380/2002 §2 jsou splněny, jejich splnění je  

uvedeno výše v článku II.5.1k) odůvodnění. 
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Respektovat sesuvná území (navrhnout podmínky pro využití ploch, pokud budou umístěny 
v sesuvech) podle požadavku Ministerstva životního prostředí ČR. 
- Sesuvná území jsou zakreslena na koordinačním výkrese i na hlavním výkrese, protože tato 

území zakládají pro plochy v nich podmínky. Pro plochy v sesuvných území je stanovena 
společná podmínka změny využití CH v čl. I.6.2. Pro zastavitelné plochy Z12, Z50 vymezené 
v sesuvném území jsou stanoveny koncepční podmínky v čl. I.3.2. 

Respektovat  ložiska nerostných surovin. 
- V řešeném území se nachází jen nevýhradní ložiska cihlářské suroviny, která jsou chráněna 

podle zvláštních předpisů. Tato ložiska jsou vyznačena na koordinačním výkrese. 
Prověřit návrhová ochranná pásma v dosud platném ÚPM (býv. PHO). 
- Toto bylo prověřeno, ochranná pásma výrobních zařízení nebyla vyhlášena a proto nejsou v 

dokumentaci ÚP ani znázorněna. 
Dle požadavku KHS JmK jako orgánu ochrany veřejného zdraví prověřit a posoudit hlukovou 
situaci v území a vhodnost navrhovaných lokalit pro bydlení z hlediska hlukové zátěže ze 
stávajících i nově navržených ploch dopravních staveb a jejího dopadu na nově navržené i 
stávající chráněné venkovní prostory a stávající chráněné venkovní prostory staveb, dle tohoto 
vyhodnocení navrhnout využitelnost ploch pro bydlení s podmínkou, že chráněné prostory budou 
u stávajících ploch dopravy a ploch výroby navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, 
které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné 
venkovní prostory staveb, což musí být doloženo v navazujících řízeních. 
- Nejsou vymezeny zastavitelné plochy bydlení přiléhající k silnicím. To s vyjímkou plochy 

přestavby P5, která je polyfuinkční. Z důvodu eliminace nepžíznivého vlivu hluku a prachu z 
dopravy byl návrh zastavitelných ploch prověřen z hlediska možných negativních vlivů 
hlukové zátěže v území, a proto jsou zastavitelné plochy bydlení Z1-4 a Z51 oddáleny od 
silnice II/425 vymezenými plochami pro veřejnou zeleň a sídelní zeleň. 

- Podmínky prokázání splnění hygienických limitů týkající se ochrany před hlukem jsou 
stanoveny pro zastavitelné plochy v čl. I.3.2 a pro ostatní plochy jako společné podmínky „E“ 
a „F“ v článku I.6.2. 

Respektovat zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF při dodržení zásad § 4 a § 5 zákona, a dále § 
3 a § 4 vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 13/1994 Sb. Obsah 
vyhodnocení předpokládaných důsledků na ZPF bude zpracován podle přílohy č. 3 výše uvedené 
vyhlášky do přehledné tabulkové formy, dále z vyjádření OŽP KrÚ JMK jako orgánu ochrany ZPF 
vyplývá navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF nejvýhodnější, 
vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF a to zpravidla ve srovnání s 
jiným řešením, v případě kdy výměra některé z lokalit či případně několika lokalit spolu 
souvisejících a tvořících jeden celek přesahuje 10 ha předložit podklady s dostatečným 
předstihem před společným jednáním. 
- Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení na zemědělský půdní fond je 

vypracováno podle zmíněných předpisů - viz článek II.14.1 níže v odůvodnění, kde jsou 
jednotlivé zábory ZPF konkrétně i zdůvodněny. 

- Nejsou vymezeny zastavitelné plochy tvořící 1 celek se záborem ZPF převyšujícím 10 ha. 
Požadavky vyplývající z vyjádření OŽP KrÚ JMK jako orgánu státní správy lesů. 
- Návrhem nejsou dotčeny lesní pozemky. 
- Zastavitelné plochy Z11-12, Z20, Z25, Z30 zasahují do pozemků 50 m od lesa. Tyto plochy 

však neohrozí souvislé či hospodářské lesní porosty. Změnu jejich využití je třeba projednat s 
orgánem státní správy lesů. 

- Jsou respektovány stávající účelové komunikace vedoucí k lesním pozemkům. 
Z vyjádření OŽP KrÚ JMK z hlediska  zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně  ovzduší vyplývá 
požadavek respektovat při návrhu zájmy ochrany ovzduší podle § 3 zákona č. 86/2002 Sb. 
- Požadavek dodržení platné legislativy týkající se i ochrany ovzduší je obsažen ve společné 

podmínce „B“ v čl. I.6.2. 
Dle vyjádření Ministerstva obrany České republiky, odboru Vojenská ubytovací a stavební správa 
je celé území v OP radiolokačního zařízení, v koridoru RR směrů a je v území ochrany zájmů 
vojenského letectva, proto je třeba vždy s ministerstvem obrany projednat výstavbu větrných 
elektráren, výškových staveb, průmyslových hal, výstavbu či rekonstrukci venkovního vedení 
VVN a VN, retranslačních stanic, základnových stanic mobilních operátorů, veškerou výstavbu 
nad 30m nad terénem, stavby tvořící dominanty v terénu (např. rozhledny). 
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- Pro ochranu zájmů vojenského letectva a obrany státu je stanovena společná podmínka „D“ v 
čl. I.6.2. Podmínky omezení výstavby výškových staveb jsou stanoveny v podmínkách 
prostorového uspořádání v čl. I.6.3. 
 

i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů  v území 
Řešit střet ploch pro bydlení a ochranou před nepříznivými vlivy hluku a vibrací na venkovní i 
vnitřní chráněné prostory a venkovní chráněné prostory staveb. 
- Tento střet je u zastavitelných ploch Z1-4, Z13, Z50-52 řešen koncepční podmínkou pro 

změnu v území - prokázání splnění hygienických limitů v článku I.3.2 
Řešit možný střet ploch pro bydlení a přírodního parku Výhon, řešit střet zastavitelných ploch a 
významných krajinných prvků (VKP), řešit střet zastavitelných ploch a ochranou hodnot v území, 
řešit střet zastavitelných ploch a zastavěného území se záplavovým územím. 
- Směrem do přírodního parku Výhon jsou vymezeny zastavitelné plochy bydlení Z8, Z9-12, 

Z21, Z43, Z49-50. Důvodem umístění těchto ploch do přírodního parku jsou stísněné 
prostorové a přírodní podmínky v území - na jedné straně je město omezeno záplavovým 
územím a na druhé přírodním parkem se sklonitým terénem. Jedná se o malé plochy 
vymezené podle platného ÚPM a jeho změn s již dříve vydabnými souhlasy orgánů. Pro 
plochy v přírodním parku výhon  je v čl. I.6.3 stanovena podmínka posuzování vlivu staveb na 
krajinný ráz, přičemž bude zajištěno co nejmenší možné dotčení přírody a krajiny. 

- Zastavitelné plochy jsou vymezeny tak, aby nezasahovaly do registrovaných významných 
krajinných prvků 

- Pro budoucí změnu územních rezerv R1-2 vymezených v záplavovém území jsou v čl. I.11 
stanoveny podmínky prověření protipovodňových opatření vč. prověření dopadů na rozliv v 
celém záplavovém území. V zastavěném území je tento střet řešen společnou podmínkou “H“ 
v článku I.6.2 týkající se i požadavku nezhoršení odtokových poměrů. 
 

j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch, na plochy přestavby s ohledem na 
obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo v rozvojové 
ose 

Nové zastavitelné plochy nebudou zasahovat do blízkosti chráněných kulturních památek, či  do 
jejich ochranných pásem. 
- Zastavitelné plochy Z40, Z52 a plochy přestavby P2 a P13 vymezené v ochranném pásmu 

kulturních památek poblíž zámku jsou navrženy podle platného ÚPM a jeho změn s již 
vydanými souhlasy orgánů. Pro tyto plochy je v čl. I.3.2 a I.3.3 stanovena povinnost prokázání 
splnění (dodržení) dalších podmínek vyplývajících z rozhodnutí o ochranném pásmu 
kulturních památek v Židlochovicích. 

Bude vymezeno zastavěné území. 
- Bylo vymezeno zastavěné území (ZÚ) podle § 58 stavebního zákona a podle metodického 

pokynu MMR ČR a ÚÚR „Vymezení zastavěného území“ ze září 2013. Za účelem aktualizace 
ZÚ byl proveden průzkum v celém řešeném území. Během projednávání bylo ZÚ upraveno 
zejména na jižním okraji města. 

Zvážit vymezení ploch přestavby jako ploch k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného 
území, zvážit vymezení ploch ke změně stávající zástavby - asanace. 
- Podle původního ÚPM je vymezena plocha přestavby P1 pro bydlení a je vymezena plocha 

přestavby P2 pro dopravní terminál. Po zapracování požadavků ze společného jednání jsou 
vymezeny plochy přestavby P4-5 smíšené obytné a dále plochy přestavby P7-12 pro veřejná 
prostranství - komunikace a plocha přestavby P13 pro veřejnou zeleň. Důvodem ploch 
přestavby P7-12 je rozšíření dopravního prostoru stávajících komunikací, důvodem plochy 
přestavby P13 je ochranné pásmo kulturních památek. 

- Jsou vymezeny plochy pro asanaci na uvolnění území pro veřejně prospěšné stavby a pro 
ozdravění území označené asv 1-9. Důvodem vymezených asanací je zejména uvolnění 
prostoru se starší zástavbou pro realizaci veřejně prospěšných staveb dopravní a technické 
infrastruktury, pro dopravní propojení ulic a rozšíření uličního prostoru. 

 
k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn  

jejich využití územní studií 
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Zvážit toto vymezení zejména v případě ploch, které mají jako přípustný či podmínečně přípustný 
způsob využití území bydlení či výrobu. 
- Je vymezeno 7 zastavitelných ploch a 8 ploch přestavby, ve kterých je rozhodování o 

změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. Jedná se o plochy ozn. Z5, Z10, 
Z28-29, Z32, Z37, Z51, P1, Z7-13. Důvodem pořízení územních studií je potřeba prověření 
způsobu jejich využití a event. dalšího členění vč. prověření řešení veřejné dopravní a 
technické infrastruktury. Požadavky na tato prověření jsou stanoveny v podmínkách čl. I.13. 

 
l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování 

o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem 
Toto vymezení bude pověřeno zejména u ploch „lokalita Nerudova“ (viz. změna č. V ÚPM 
Židlochovice) a „lokalita u Radnice“ (viz. změna č. VI ÚPM Židlochovice), dále zvážit toto 
vymezení zejména v případě ploch, které mají jako přípustný či podmínečně přípustný způsob 
využití území bydlení či výrobu. 
- Po prověření požadavků města a po společném jednání jsou vymezeny zastavitelné plochy 

Z1-4, Z7, Z9, Z42 a plocha přestavby P5 (celkem 8 ploch), ve kterých je rozhodování o 
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu. V čl. I.14.3 jsou obsažena zadání 
4 regulačních plánů podle vyhlášky č. 500/2006 Sb. a její přílohy č. 9. 

- Důvodem pořízení regulačních plánů je zejména stanovení podrobnějších podmínek pro 
využití pozemků, stanovbení podmínek prostorového uspořádání, stanovení podmínek na 
ochranu a rozvoj území, na uspořádání veřejné infrastruktury. Dalším důvodem je potřeba 
upřesnění změny využití pozemků, potřeba podrobnějšího členění v plochách, popř. 
stanovení etapizace, podmínek pro hmotový soulad staveb s okolím. 

 
m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj, pokud dotčený 

orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatní požadavek na zpracování 
vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv 
na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast 

Tyto požadavky nejsou, protože orgán ochrany přírody KrÚ JMK ve svém vyjádření vyloučil 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit 
nebo ptačích oblastí soustavy NATURA 2000 a na základě posouzení podle kritérií uvedených 
v příloze č. 8 zákona neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní 
prostředí. 
- Krajský úřad neuplatnil tyto požadavky ani k podstatné úpravě návrhu ÚP po veřejném 

projednání v režimu podle odst 2) § 53 stav. zákona. 
 
n) Případný požadavek na zpracování konceptu řešení včetně požadavků na zpracování 

variant 
Požadavek z hlediska vypracování variant nemá ani město ani pořizovatel, ani nevyplývá ze 
stanovisek dotčených orgánů, proto byl návrh zpracován bez konceptu. 
- zadání neobsahuje požadavek na zpracování variant či konceptu řešení, koncept se podle 

současné legislativy již ani nezpracovává. 
 
o) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu 

jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně  měřítek 
výkresů a počtu vyhotovení 

Územní plán bude zpracován tak, aby bylo možné jeho vydání opatřením obecné povahy, dle § 
174-176 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řádu), jeho textová část i výkresová část bude 
vypracována dle přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., textová část  odůvodnění územního plánu 
bude tvořit odůvodnění projektanta podle  písmene a) - e) vyhlášky č. 500/2006 Sb., odůvodnění 
pořizovatele bude doplněno po projednání, výkresová část odůvodnění bude zpracována dle 
přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., výkresy budou zpracovány v měřítkách dle vyhlášky č. 
500/06 Sb., plochy s rozdílným způsobem využití budou vymezeny dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
plochy lze  dále podrobněji členit dle § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
- Tyto požadavky jsou splněny, dokumentace upraveného návrhu územního plánu je 

provedena podle současné legislativy v rozsahu podle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
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územně plánovací činnosti a podle metodického pokynu MMR ČR „Územní plán“ z 
13.2.2014, který požadavky vyhlášky blíže specifikuje a rozvíjí. 

- Plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, plochy označené Br, Bd, Bv, So, Sz, Ov, Oc, Oz, 
Oh, Os, Vs, Vp, Vz, Ti, Ts, Dz, Ds, Dg, Dt, Dm, Pk, Pz, Ph, Zs, Zp, Zz, W, Wo, L jsou 
podrobněji členěny z důvodu požadovaných rozdílů v jejich využití a plochy Np, Zk, Zs jsou 
stanoveny s jiným způsoem využití ohledem na specifické podmínky a na charakter území 
podle § 3, odst 4 zmíněné vyhlášky. 

- Grafická část dokumentace je vypracována digitalizovaně v měřítku 1 : 5 000, výkres širších 
vztahů je vypracován v měřítku 1 : 50 000. 

 
II.12.2 Vyhodnocení splnění pokynů pro úpravu návrhu po společném jednání (soupis 

provedených úprav dokumentace ÚP před veřejným projednáním) 
 
Požadavky na úpravu dokumentace byly dále upřesněny v rozpracovanosti při konzultacích 
řešení s pořizovatelem (za účasti zastupitele města), která se konala na měst. úřadě v 
Židlochovicích ve dnech 11.4.2013, 17.7.2014, 8.1.2015 a 16.3.2015. 
Na základě pokynů pořizovatele, při zohlednění metodického pokynu MMR ČR na obsah ÚP a na 
základě zjištěného aktuálního stavu v území a dalších skutečností byly projektantem provedeny 
následující úpravy v dokumentaci návrhu ÚP před jeho veřejným projednáním: 
- Na základě nesouhlasného stanoviska krajského úřadu a Povodí Moravy s.p., bylo upuštěno 

od zastavitelných ploch Z17 a Z22 vymezených v aktivní bezodtokové zóně záplavového 
území. Obě plochy byly po dohodě s orgány změněny na územní rezervy ozn. R1-2 se 
stanovenými podmínkami pro jejich prověření v čl. I.11 včetně prověření dopadu na plochy 
rozlivu v celém území. Pro plochu Z48 tamtéž byly stanoveny nové podmínky (jedná se o 
plochu vymezenou jen pro mezinárodní cyklostezku). 

- Do textů byly doplněny požadavky a podmínky odboru dopravy JM kraje týkající se krajských 
silnic a dopravního terminálu. 

- Podle požadavku Krajské hygienické stanice (KHS) byly v čl. I.6.2 upraveny podmínky pro 
chráněné prostory a chráněné venkovní prostory staveb u ploch vymezených poblíž silnice 
II/416 či v plochách výrobních, týkající se ochrany zdraví před účinky hluku a vibrací podle 
legislativy a hygienických předpisů. 

- Do zadání 4 regulačních plánů v článku I.14.3 ozn. RP1-4 byl zapracován požadavek 
Hasičského záchranného sboru podle jedn. písmen § 21 vyhlášky č. 380/2002 Sb. 

- Podle požadavku stavebního úřadu byly upraveny funkční podmínky pro využití ploch Zz 
(zahrad, sadů, luk a vinic) v čl. I.6.2, týkající se zejména existence či umísťování 
podsklepených staveb pro rodinnou rekreaci v přírodním parku Výhon s velikostí nadzemní 
části staveb do 25 m2. 

- Byla upravena specifikace plného nadzemního podlaží v čl. I.6.3. 
- Podle požadavku správce vodovodu byly do čl. I.3.2 zapracovány podmínky f), g) pro 

zastavitelné plochy Z8, Z10-12, Z14-15 v částech s nadmořskou výškou nad 220 m týkající 
se tlaku (či jeho úprav) ve vodovodní síti. 

- Bylo ustoupeno od 5 asanací, to zejména v plochách přestavby P1-2. Byla přidána 1 
asanace na ulici Strejcův sbor a celkově je namísto 9 vymezeno jen 5 asanací. 

- V ploše Z7 byl změněn požadovaný druh plochy z bydlení na smíšenou obytnou (Sv), stejně i 
v ploše Z27 byl změněn požadavek na plochu smíšenou výrobní (Sv). 

- Pro rozhodování v zastavitelných plochách Z28-29 (obě Vs) byla v čl. I.3.2 stanovena 
podmínka zpracování územní studie. Oběma plochám + ploše Z30 byla stanovena i 
koncepční podmínka k) dopravního napojení ze silnice II/425 (nikoliv z ul. Komenského) a v 
čl. I.6.3 i podmínka omezení výškové hladiny ozn. a5). 

- Podle pokynů pořizovatele byla v grafické části upravena požadovaná výšková hladina 
zástavby, která byla u ploch ozn. Sv, Vp, Vz, Vza změněna na údaj vyjádřený za lomítkem 
zkratky plochy v metrech nad okolním průměrným terénem. V ostatních plochách je výška 
zástavby uvedená v počtu nadzemních podlaží omezena v čl. I.6.3 konstrukční výškou 350 a 
400 cm podle druhu ploch. 

- Zastavitelná plocha Z15 (Br+Bv) byla zmenšena ve prospěch vymezení 2 ploch pro veřejná 
prostranství (Pz1-2) a byla jí v čl. I.3.2 stanovena podmínka pro rozhodování uzavřením 
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dohody o parcelaci. Plochám Z14-15 byla stanovena koncepční podmínka dopravního 
propojení konce ul. Komenského se silnicí II. třídy v ploše Z32 (Dm). 

- Bylo upraveno vymezení plochy Z5 (Br) v lokalitě Líchy (jejíž část byla již realizována), v 
lokalitě byla vymezena plocha veřejného prostranství ozn. (Pz3). 

- Plochy Z1, Z3 (Br) byly zredukovány ve prospěch 2 ploch veřejné zeleně ozn. (Pz4-5) na 
nábřeží směrem k silnici II/425 podle územní studie vypracované v březnu 2014, podle které 
bylo upraveno i vymezení ploch Z2 a Z4 vč. napojení na ulici Havlíčkova. 

- Podle uplatněných požadavků byly v čl. I.6.3 upraveny podmínky prostorového uspořádání - 
charakter zástavby, struktura zástavby, intenzita využití a rozmezí výměr pro vymezování 
stavebních pozemků. 

- Byly vymezeny plochy přestavby v návaznosti na platný ÚPM ozn. P3-P6 pro funkci 
smíšenou obytnou (So) - zastavitelná plocha Z19 byla změněna na pl. přestavby P3, 
zastavitelná plocha Z16 byla změněna na plochu přestavby P4, stabilizovaná plocha s 
hasičskou zbrojnicí byla změněna na plochu přestavby P5 a byla jí stanovena podmínka 
vydaného regulačního plánu, stabilizovaná plocha s provozovnou na jižním konci ulice 
Komenského byla změněna na pl. přestavby P6. 

- Nově jsou vymezeny na základě požadavku v zadání na prověření ploch parkování plochy 
přestavby ozn. P7-12 (Pk) pro možnost rozšíření dopravního prostoru a posunutí stavební 
čáry na ul. Palackého a zejména na ulici Komenského. 

- Bylo upraveno vymezení veřejných prostranství u Orlovny a na Coufalíkově náměstí. 
- Byly doplněny plochy veřejné zeleně Pz na sídlišti Družba. 
- Bylo upuštěno od zastavitelné plochy Z39 u městského úřadu, která byla převedena do 

plochy stabilizovaného občanského vybavení „Ov“. 
- U ploch změn s návrhem zeleně krajinné (Zk1-34) vymezených pro ÚSES bylo upuštěno od 

jejich zařazení do veřejně prospěšných opatření s možností vyvlastnění (pro která by bylo 
možno práva k stavbám a pozemkům vyvlastnit). 

- Podle požadavků byl změněn druh některých stávajících ploch ozn. „Vp“ (výroby a 
skladování) na plochy „Sv“ (smíšené výrobní) a některé na „So“ (smíšené obytné). 

- Plocha vymezené změny na zeleň krajinnou (Zk22) na parc. 1767/28 byla zahrnuta do 
biocentra LBC 5 místního ÚSES (namísto do LBK 3). 

- Bylo upřesněno vymezení ploch vodních a vodohospodářských pro stávající protipovodňovou 
ochranu ozn „Wo“. 

- V čl. I.6.2 byly upraveny formulace týkající se podmíněně přípustného služebního bytu v 
plochách Os, Oh, Sv, Vp, Vz, Vza s tím, že takový byt nebude vytvářet chráněný prostor 
staveb ve smyslu hygienických předpisů. 

- Do grafické části ÚP byly doplněny výkresy č. 4-5, jejichž obsahem jsou schémata koncepce 
řešení ÚSES a koncepce řešení dopravní infrastruktury v menším měřítku požadovaná již 
zadáním ÚP 

- Byly doplněny požadované koridory pro pěší vč. propojení v ploše „Vza“ zahradnictví a 
propojení mezi ul. Topolová a cyklostezkou podél Svratky. 

- Namísto stabilizované plochy bydlení ve vnitrobloku mezi nábřežím a ul. Komenského za 
ulicí Havlíčkova byla vymezena zastavitelná plocha Z51 (Bv) s podmínkou územní studie. 

- Do koordinačního výkresu byly doplněny chybějící trafostanice. 
- Bylo upuštěno od návrhu přeložení venkovního el. vedení 22 kV přes plochu Z8, plocha Z8 

byla v čl. I.3.2 podmíněna výstavbou komunikace v ploše Z35. 
- Byly zapracovány změny č. VII a VIII ÚPM (tyto změny nebyly v době společného jednání o 

návrhu ÚP ještě vypracovány). Změny č. VII-VIII byly zvlášť projednány, viz odst. níže. 
- Podle změny VII ÚPM byla vymezena nová zastavitelná plocha ozn. Z52 (Ov) u školy na ul. 

Tyršova a bylo plošně upraveno vymezení části plochy přestavby P2 pro dopravní terminál v 
části před Robertovou vilou. Pro tyto plochy byly do čl. I.3.2-3 zapracovány podmínky ozn. l), 
o) týkající se rozhodnutí o ochranném pásmu Zámku Židlochovice. 

- Podle změny č. VIII ÚPM byla v lokalitě „za ulicí Masarykova“ (u silnice směrem na Blučinu) 
vymezena zastavitelná plocha Z48 (Pk) a Z50 (Bv), jejíž součástí je již provedená srubová 
stavba obytného domu. Podlé změny je zvětšena i plocha Z12 (Br). 

- Byly zrušeny plochy rekreace ozn. „Rr“. Plochy původně takto označené (zejména v lokalitě 
Pastviska) jsou převedeny do stabilizovaných ploch „Zz“. 
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- Byly aktualizovány - tj. upraveny hranice zastavěného území v několika lokalitách k datu 
31.12.2015. To i s přihlédnutím k aktualizaci ZÚ provedené ve změně VII ÚPM a k 
původnímu „intravilánu“ z r. 1966. Zejména byly vymezeny jako malá samostatná ZÚ 
„zastavěné plochy a nádvoří“ podle katastru (KM) v chatových osadách a celém přírodním 
parku Výhon. V některých částech podle současné metodiky i včetně jejich oplocení. 

- Byly opraveny stávající i navrhované hlavní odtokové trasy a odtokové svodnice ze svahů 
přírodního parku Výhon. 

- Není zapracován požadavek na doplnění stávajících rozvodů el. energie 380/220 V (NN) do 
koordinačního výkresu. To z toho důvodu, že pro měřítko 1 : 5 000 je taková podrobnost 
nadbytečná a tyto rozvody jsou jako související technická infrastruktura přípustným využitím 
mnoha vymezených ploch podle čl. I.6.2. 

- Na výkresech byla upravena tabulka „záznam o účinnosti“. 
- Plocha hřbitova i zastavitelná plocha Z21 pro jeho rozšíření byly přeřazeny z „občanského 

vybavení - hřbitovy - Oh“ do ploch „veřejného prostranství - hřbitovy - Ph“. 
- Bylo rozšířeno vymezení zastavitelné plochy Z14 (Br+Bv) o zahradu na parc. 2376, která 

byla v ÚP před společným jednání stabilizovanou plochou bydlení. Tato změna souvisí s 
upřesněním hranice zastavěného území na jižním okraji města. 

- Bylo provedeno rozšíření plochy Z28 (Vs) o část „ostatní plochy“ na parc. 2748/5. 
- Bylo upraveno věcné i grafické vyznačení „architektonicky či urbanisticky významných 

staveb, pro které může vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen 
autorizovaný architekt“ s vyznačením okraje částí staveb do veřejných prostranství. 

- Bylo změněno vymezení plochy požadované změny na zeleň krajinnou (Zk34) u hřiště. 
- Textová část byla formálně upravena podle metodického pokynu MM ČR „Územní plán - 

obsah“ z 13.2.2014, to zejména v části odůvodnění. 
- Byla použita aktuální katastrální mapa (KM) poskytnutá měst. úřadem koncem r. 2015. 
 
II.12.3 Vyhodnocení splnění pokynů pro úpravu návrhu ÚP po veřejném projednání 

(soupis provedených úprav dokumentace ÚP před opakovaným veřejným 
projednáním) 

 
Po ukončení veřejného projednání, které se konalo 25.2.2016 v Židlochovicích, vypracoval dne 
7.3.2016 pořizovatel „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Židlochovice“.  
Podle zmíněného vyhodnocení, které obsahovalo i pokyny k úpravě dokumentace, byly v textové 
a grafické části projektantem provedeny následující podstatné úpravy návrhu ÚP k opakovanému 
veřejnému projednání: 
Úpravy požadované dotčenými orgány 
- V souvislosti se stanoviskem dotčeného orgánu ochrany památek byly upraveny způsoby 

využití a podmínky prostorového uspořádání v „ochranném pásmu kulturních památek 
v Židlochovicích“. Rozhodnutí o tomto ochranném pásmu je platné od 10.10.2016 a zakládá v 
území některé další podmínky územním plánem nepostižitelné. 

- Bylo doplněno přípustné využití ploch zeleně krajinné Zk o vodní plochy a o vodní toky. 
- Podle dohody s Odborem rozvoje dopravy JMK, byly upřesněny podmínky pro silnice II. a III. 

třídy v ploše přestavby P2 (Dt) a též podmínky pro umísťování silnic v článku I.4.1b). 
Úpravy na základě vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání 
- Byla upravena plocha přestavby P2 (Dt) na ulici Nádražní podle projektu „Přestupní terminál 

IDS Židlochovice (SUDOP Brno, 12/2015). To na hranici s areálem Robertovy vily i na 
opačné straně směrem ke Svratce. Do plochy P2 byla přidána plocha přestavby P3 (So) 
vymezená původně v areálu sběrných surovin, která tímto zanikla. Zbývající část zaniklé 
plochy P3 je nyní přeřazena do plochy stabilizovaného bydlení Bd/2 a garáží Dg/1 v souladu 
s již realizovaným bytovým domem a garážemi podle zákresu v katastru. 

- Byla upravena (resp. zeštíhlena) plocha přestavby P11 (Pk) na ulici Palackého, tak aby bylo 
možné realizovat v sousední stabilizované ploše So/2 budova na p. 1389/1. 

- V ploše před zámkem byl do navržených asanací přidán objekt na parc. 655 (Adosa) jako 
asanace asv 9,  je nežádoucí v části „A“ ochranného pásma kulturní památky Zámku 
Židlochovice. 
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- Byla rozšířena návrhová plocha změny na zeleň krajinnou (Zk34) vedle hřiště na ½ parcely 
558/5 v souladu s předchozím ÚPM Židlochovice. Tím dojde též k (původně vymezenému) 
většímu rozsahu biokoridoru RBK 088/LBC2 o tuto část. 

- Byly zrušeny zastavitelné plochy Z14-15 (Br+Bv/2), Z44-45 (Pk) a související návrhy P6 
(So), Pz1-2 na jižním konci ulice Komenského. Z tohoto důvodu byly zrušeny veřejně 
prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury označené vsv 8-10. To z toho důvodu, 
že Židlochovice měly v nedávné době dostatečný stavební rozvoj s nímž došlo  k nárůstu 
obyvatel. Dále bylo shledáno, že není účelné vymezovat zastavitelné plochy pro rozvoj 
bydlení v tak vzdálené (satelitní) lokalitě od centra města, jako byla tato. Pokud nebude 
vymezena plocha bydlení Z14, není nutno měnit využití plochy s řemeslnou výrobou na 
plochu přestavby P6 (nyní je vymezena jako stabilizovaná smíšená výrobní). 

- Bylo upraveno přípustné využití ploch veřejné zeleně Pz (Pz) o relaxační plochy a o možnost 
umístění další veřejné infrastruktury vč. dalších drobných objektů. Dále bylo upraveno 
přípustné využití ploch zeleně krajinné Zk (Zk) o vodní plochy a vodní toky. Bylo rozšířeno 
přípustné využitím ploch Bd (Bd) o možnost umístěných staveb sloužících i pro související 
území. 

- Zastavitelná plocha Z18 byla přeřazena z plochy smíšené výrobní (Sv/12) do plochy smíšené 
obytné (So/2) a to z důvodu navazujícího území s využitím převážně obytným a školským 

- Na koordinačním výkrese byly graficky zvýrazněny plochy sesuvných území tak, aby tento 
limit využití byl více patrný. Do článku I.6.2 byla doplněna společná podmínka způsobu 
využití ploch „CH“ týkající se rizika sesuvů půdy v sesuvných územích. 

- Byla zapracována městem Židlochovice zadaná studie, čímž došlo k rozšíření plochy 
přestavby P5 (So/3+Oh/2+Pk) o část do ulice Strejcův sbor. 

- Byly upraveny koncepční podmínky pro změny v území zastavitelných ploch Z12 a Z50 podle 
podmínek dohodnutých těmto plochám v nedávno vydané měně VIII ÚPM Židlochovice s 
účinností od 12.3.2016. Pro plochu Z2 je upravena podmínka c), pro plochu Z50 je upravena 
podmínka d) v článku I.3.2. 

- byly též upřesněny další koncepční podmínky pro změnu v území zastavitelných ploch; byla 
upravena podmínka e) v ploše Z5 v lokalitě Líchy týkající se přeložení el. vedení 22kV a 110 
kV a to z důvodu aktualizované PÚR čl-24. Pro změnu území v ploše Z51 za ulicí Havlíčkova 
byla přidána podmínka týkající se splnění hygienických limitů hluku ze silnice. 

- Z koordinačních výkresů byla odstraněna zrušená železniční vlečka. 
- Bylo upraveno vymezení zastavěného území (ZÚ) v zahrádkářské lokalitě Pastviska a 

Prostřední sady, kde byly vynechány oplocené pozemky, které nebyly v KN označeny jako 
stavební parcely, protože se nejedná o území určené k zastavění a tudíž nejde o proluky a 
přidány ty pozemky, které obsahovaly stavební parcely. 

- Na základě vydané změny č. VIII ÚPM a nového ochranného pásma kulturních památek byly 
upraveny podmínky prostorového uspořádání v čl. I.6.2. v odst. b) bylo vloženo upřesnění 
týkající s hmotového souladu zástavby s okolní zástavbou a bylo vloženo ustanovení o 
dominantním postavení zámku. 

- Byl doplněn odst. c3) týkající se volnější struktury zástavby v plochách vymezených ve 
svazích Výhonu a odpovídající koncepční podmínka q) pro plochy Z8, Z11-12, Z50 a to též 
na základě doporučení orgánu ochrany přírody a krajiny 

- byla upravena legenda výkresu č. 3 v části týkající se vymezení ploch pro veřejná 
prostranství s možností uplatnění předkupního práva, tak aby bylo vymezení VPS a VPO 
jednoznačné 

- byly zapracovány limity využití území podle současných ÚAP Židlochovice a zapracována  
současná katastrální mapa k datu úpravy návrhu pro opakované veřejné projednání. 

- Byl upraven čl. I.16, kde do vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 
byly přidán oba bastiony předzámčí a objekty na nich, budova katolické fary a márnice na 
hřbitově. Tyto stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové 
dokumentace jen autorizovaný architekt, byly doplněny i do grafické části. 

- Podle části „A“ ochranného pásma kulturních památek (s účinností rozhodnutí od 
10.10.2015) byla mezi začátkem ulice Zámecká a zámkem vymezena nová plocha přestavby 
P13 (Pz) pro veřejné prostranství - veřejnou zeleň, která zahrnuje i část domu na parc. 
648/198. Pouze tímto způsobem bylo možno vyhovět podmínkám ochrany v části „A“ 
ochranného pásma, kde není možná nová výstavba, ani úpravy již dokončených staveb. Pro 
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rozhodování o změnách v území plochy přestavby P13 je v ÚP s ohledem, na tyto 
komplikované skutečnosti stanovena podmínka zpracování územní studie. 

- Podle rozhodnutí o ochranném pásmu byla upravena zejména výšková hladina zástavby v 
plochách podle jednotlivých částí „A-D“ ochranného pásma památek - v ploše školy, školní 
zahrady, v ploše hřiště, ploše přestavby P2 (Dt), ploše supermarketu, orlovny a v ploše 
výroby, která přiléhá k zámeckému parku. 

- S ohledem na pravomocné rozhodnutí o ochranném pásmu kulturních památek v 
Židlochovicích, byla zrušena zastavitelná plocha Z31 (Dg) pro garáže za Robertovou vilou. 
To proto, že tato plocha je součástí částí „A“ ochranného pásma kulturních památek, kde 
není možná žádná nová výstavba. Sousední zastavitelná ploch Z40 (Pk) byla rozšířena o 
původní plochu Z31 a o též přiléhající parcelu 649/23. Plocha Z40 pro veřejné prostranství - 
komunikace není v rozporu s podmínkami ochrany v částí „A“ ochranného pásma kulturních 
památek. 

 
II.13 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 

rozvoje (§ 43 odst. 1 stav. zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení 
 
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (též ZÚR JmK) vydané 22.9.2011 byly zrušeny 
rozsudkem Nejvyššího správního soudu 21.6.2012 s účinností od 21.6.2012. Úprava ZÚR JMK 
probíhá, ale v současné době (06/2016) nejsou dosud ZÚR  JmK vydány. 
Proto je třeba níže uvedené záměry nadmístního významu vymezené v ÚP Židlochovice 
považovat za nevymezené v ZÚR s tímto odůvodněním: 
- Regionální prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) jsou vymezeny podle ÚAP 

Jihomoravského kraje v aktualizaci 04/2015, výkresu záměrů. Toto vymezení je rovněž v 
souladu s aktuálními ÚAP ORP Židlochovice. Označení jedn. prvků je v souladu s ÚAP JMK. 
Vymezení regionálního ÚSES bylo upřesněno v měřítku územního plánu 1 : 5 000 podle 
majetkových vztahů (hranic pozemků), podle návaznosti na sousední území a podle 
skutečného stavu porostů v řešeném území. 

- Dopravní terminál ve vymezené ploše přestavby P2 (Dt) pro obnovu a úpravu železniční tratě 
Židlochovice - Hrušovany u Brna. Tento záměr je vymezen v souladu se záměrem 
rekonstrukce železniční tratě označený v ÚAP jako D58 a její elektrifikace DZ05. 

Další uvedené záměry vymezené v ÚP Židlochovice nejsou nadmístního významu v tom smyslu, 
že by mohly být součástí ZÚR (po jejich úpravě), ale mohou níže uvedené skutečnosti krajského 
významu sekundárně ovlivnit:  
- Protipovodňová opatření v zastavitelných plochách Z46-47 (Wo), která mohou mít po jejich 

provedení vliv na záplavové území Svratky a Litavy a jeho aktivní zónu označenou v ÚAP 
JMK jako AZZU5. 

- Plochy územních rezerv R1 (Vp), R2 (Sv), které mohou mít po prověření budoucího využití 
rezerv rovněž vliv na toto záplavové území a jeho aktivní zónu ozn. AZZU5. 

 
II.14 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 

fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 
II.14.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení na zemědělský půdní 

fond 
 
Vyhodnocení zemědělského půdního fondu (dále ZPF) je provedeno v souladu se zákonem č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, podle vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se 
upravují podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, přílohy č. 3 této vyhlášky, podle 
metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ČR k odnímání půdy ze zemědělské půdy z 
1.10.1996, , dále podle společného metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a 
MŽP ČR „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v územním 
plánu“ ze srpna 2013 a podle vyhlášky  č. 48/2011 Sb., „o stanovení tříd ochrany“. 
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a) Uspořádání půdního fondu v území (údaje ČSÚ k 31.12.2015) 
zemědělská půda  ......…..........………....…........................................ celkem 379,8 ha (63,8%) 
z toho :  orná půda 160,3 ha (26,9%) 
 chmelnice - 
 vinice 12,1 ha (2,0%) 
 zahrady 70,0 ha (11,8%) 
 ovocné sady 120,9 ha (20,3%) 
 trvalé travní porosty 16,5 ha (2,8%) 
nezemědělská půda  …....................................................................... celkem 215,3 ha (36,2%) 
z toho : lesní pozemky 27,8 ha (4,7%) 
 vodní plochy   16,8 ha (2,8%) 
 zastavěné plochy a nádvoří 35,5 ha (6,0%) 
 ostatní plochy 135,2 ha (22,7%)  
katastr Židlochovice celkem  ................…..................................................… 595,1 ha (100%) 
 
b) Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) 
Na území Židlochovic se nacházejí následující bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) s 
následujícími třídami ochrany zemědělské půdy:  
 

kód BPEJ : třída ochrany: 
0.01.00 I 
0.01.10 II 
0.08.00 II 
0.08.10 II 
0.08.40 IV 
0.08.50 III 
0.24.11 IV 
0.24.14 IV 
0.41.67 V 
0.41.77 V 
0.56.00 I 
0.59.00 III 
0.61.00 II 

 
 
Nejhodnotnější zemědělské půdy v I. a II. třídě ochrany se vyskytují zejména v údolní nivě podél 
Svratky a Litavy a rovněž ve vrcholové části kopce a přírodního parku Výhon. Tyto jsou přítomny 
i v jižní části zastavěného území a při rozvoji města se jim nelze vyhnout. 
 
c) Zemědělské areály, investice do půdy, územní systém ekologické stability a pozemkové 

úpravy 
Na jižním okraji Židlochovic u silnice na Nosislav se nacházejí 3 areály - zahradnictví, drůbeží 
farma a odchovna bažantů, které se využívají k zemědělské rostlinné a živočišné výrobě. 
Na území Židlochovic nejsou (podle souč. územně analitických podkladů) provedena umělá 
odvodnění v rámci zemědělských melioračních investic do půdy. Pozemky na pravém břehu 
Svratky tvoří zejména zastavěné území a je zde velmi málo zemědělské půdy (převládají zde 
ostatní plochy). Zemědělská půda se nachází v převážné většině na svažitém levém břehu 
Svratky v přírodním parku Výhon. Podél východního okraje zástavby města jsou maloplošně 
užívané zahrady, na Výhoně se nacházejí zahrádkářské kolonie s částečným rekreačním 
využitím. Souvisle obdělávané plochy orné půdy a ovocných sadů se vyskytují zejména ve 
východní části katastru, převážně v přírodním parku Výhon. 
Na zemědělské půdě je vymezeno 34 změn na plochy zeleně krajinné pro založení a doplnění 
prvků územního systému ekologické stability (ÚSES). V Židlochovicích je vymezeno celkem 20 
prvků ÚSES na regionální i na lokální biogeografické úrovni (podrobněji v čl. I.5.2). V 
Židlochovicích nebyla dosud provedena komplexní pozemková úprava. 
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d) Přehled navržených záborů zemědělského půdního fondu (ZPF) 
Je vymezeno celkem 42 zastavitelných ploch označených Z1-52 (přičemž od 10 ploch bylo 
během projednání upuštěno a v číslování chybí). Z toho jsou na zemědělské půdě vymezeny 
následující zastavitelné plochy, které se podle současné metodiky z hlediska důsledků řešení na 
ZPF vyhodnocují a jsou označeny Z5-6, Z8, Z10-13, Z20-21, Z23-24, Z26, Z28-29, Z32, Z35-36, 
Z41-42, Z47, Z49-50. 
Mimo to je vymezeno 11 ploch přestavby v zastavěném území označených P1-2, P4-5, P7-13, to 
většinou na nezemědělských pozemcích. Z hlediska důsledků na ZPF (tedy záborů) se 
vyhodnocuje pouze plocha přestavby P13. 
V nezastavěném území je vymezeno celkem 41 ploch změn na zeleň krajinnou, z nichž 34 ploch 
je určeno pro územní systém ekolojické stability (ÚSES) a z hlediska dopadů na ZPF se 
nevyhodnocují. Je vymezeno 7 ploch změn na zeleň krajinnou ozn. (Zk35-41), které nejsou určeny 
pro ÚSES, jejichž zábory ZPF se vyhodnocují. Dále jsou vymezeny 4 změny na plochy vodní a 
vodohospodářské ozn. (W1-4) a 1 plocha změny na veřejnou zeleň ozn. (Pz3), jejichž důsledek na 
ZPF se vyhodnocuje. 
V rámci projednávání návrhu ÚP bylo od některých ploch změn upuštěno (nebo bylo změněno 
jejich určení) a některé plochy byly vymezeny nově - viz. vyhodnocení úprav návrhu ÚP uvedené 
v záhlaví přiložených tabulek. Návrh ÚP byl 2x upravován - po společném jednání a po veřejném 
projednání. Podstatnou úpravou provedenou po společném jednání je upuštění od zastavitelných 
ploch bydlení Z14-15 a ploch veřejných prostranství - komunikace Z44-45 na jižním okraji města 
(na konci ulice Komenského). 
V souladu se současnou metodikou nejsou vyhodnoceny zábory nezemědělských ploch, zábory 
ploch do velikosti 0,2 ha v zastavěném území a zábory ploch bydlení v zastavěném území - tedy 
plochy Z1-4, Z7, Z9, Z10, Z18, Z25, Z30, Z33-34, Z37-38, Z43, Z46, Z51-52, P1-2, P4-5, P7-12, 
Pz4-5, W1. Též nejsou vyhodnoceny zábory pro zeleň krajinnou (Zk1-34) určenou pro ÚSES. 
Předpokládané celkové důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond jsou po 
úpravách návrhu ÚP (provedených pro opakované veřejné projednání) uvedeny v následující 
tabulce. Přičemž zábory ZPF jsou rozděleny na ty, které byly již odsouhlaseny v ÚPM 
Židlochovice a jeho provedených změnách I-VIII a na zábory ZPF, které jsou v ÚP Židlochovice 
vymezeny nově. V závorce jsou pro informaci uvedeny zábory odsouhlasené krajským úředem 
JMK při veřejném projednání v jeho koordinovaném stanovisku č.j. S-JMK 7173/2016 vydaném 
26.2.2016. 

zábory zemědělské půdy: ÚPM vč.změn (ha): ÚP nový návrh ha): Celkem (ha): 

pro zastavitelné plochy a plochu 
přestavby 

9,3927 
(9,1788) 

5,3182 
(11,5932) 

14,7109 
(20,7720) 

pro plochy změn nezastavěného 
území 

_ 10,8201 
(11,1415) 

10,8201 
(11,1415) 

 

celkem 
9,3927 

(9,1788) 
16,1383 

(22,7347) 
25,5310 
(31,9135) 

Podrobné vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu požadované 
metodikou (s rozdělením záborů ZPF pro každou plochu v jednotlivých třídách ochrany) je 
obsaženo v tabulkách I. - IV. na následujících vložených 5 stranách. 
Tabulky jsou oproti metodice doplněny o sloupec „úprava po veřejném projednání“, kde je 
uvedeno, zda byly plochy zmenšeny či zvětšeny a o kolik. 
 

Informace k přiloženým tabulkám : 
I. V první tabulce jsou vyhodnoceny zábory pro zastavitelné plochy nově navržené územním 

plánem, které jsou na výkrese č. 8 vyšrafovány červeně. 
II. Ve druhé tabulce jsou vyhodnoceny zábory pro zastavitelné plochy a plochu přestavby dříve 

odsouhlasené v předchozím Územním plánu města (ÚPM) Židlochovice a v jeho 
provedených změnách (kde byl již dříve vydán souhlas orgánu ochrany zemědělské půdy), 
které jsou na výkrese č. 6 vyšrafovány hnědě. 

III. Ve třetí tabulce jsou vyhodnoceny zábory pro plochy změn nezastavěného území navržené 
územním plánem, které jsou na výkrese č. 8 zakresleny šedou mřížkou. 

IV. Ve čtvrté tabulce je provedena celková rekapitulace navržených záborů ZPF, tedy celkové 
vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v 
členění na jednotlivé třídy ochrany. 
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TABULKOVÉ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 
 
VYHODNOCENÍ PROVEDENÝCH ÚPRAV PLOCH: 
Úpravy po společném jednání 
Po společném jednání bylo na základě požadavků dotčených orgánů upuštěno od zastavitelných 
ploch výroby Z17, Z22, které byly přeřazeny do ploch územních rezerv R1, R2. Plochy smíšené 
Z16 a Z19 byly přeřazeny do ploch přestavby P4 a P3 a nejsou na ZPF. Plocha vybavenosti Z39 
byla přeřazena do plochy stabilizované. Návrh byl doplněn o zastavitelné plochy Z49, Z50, Z52 
(Z52 není ZPF) podle změn č. VII a VIII původního územního plánu města (ÚPM), které byly s 
orgány samostatně projednány vč. zvětšení plochy Z12. Zastavitelná plocha bydlení Z51 je 
vymezena nově namísto plochy stabilizované v zastavěném území a nevyhodnocuje se. Plocha 
bydlení Z14 byla rozšířena na úkor plochy stabilizované. Byly o málo zvětšeny zastavitelné 
plochy Z8, Z42, Z44 a Z28 (byly jen zpřesněny). Zastavitelným plochám Z7, Z21, Z27 byla 
změněna funkce na jiný požadovaný druh plochy. Nově jsou vymezeny plochy přestavby P5-12, 
které nejsou ale na ZPF (proto se nevyhodnocují). Plocha bydlení Z5 byla zmenšena o již 
realizovanou její část. Zastavitelné plochy Z1, Z3, Z5, Z13, Z15 byly dále zmenšeny ve prospěch 
veřejné zeleně (Pz1-5) a ve prospěch sídelní zeleně. Bylo upřesněno (tj. aktualizováno) vymezení 
zastavěného území v několika lokalitách, zejména na jižním okraji města. 
Úpravy po veřejném projednání 
Na základě výsledků z veřejného projednání byla provedena další úprava návrhu ÚP. Bylo 
ustoupeno od návrhu zastavitelných ploch bydlení Z14-15, od souvisejících ploch pro komunikace 
Z44-45 a od souvisejících veřejných prostranství Pz1-2. Byly zrušeny plochy přestavby P3, P6 
(které nebyly na ZPF) a byla vymezena nová plocha přestavby pro veřejné prostranství P13, 
která je z hlediska záboru ZPF vyhodnocena. Bylo ustoupeno od zastavitelné plochy Z31, o 
kterou byla zvětšena plocha veř. prostranství Z40, jejíž zábor ZPF je vyhodnocen. Zastavitelná 
plocha bydlení Z2 v zastavěném území byla zmenšena o již realizovanou část. Plocha Z18 byla 
přeřazena do jiného druhu plochy, byly provedeny úpravy ploch přestavby P2, P5, P11 (tyto 
nejsou na ZPF a se nevyhodnocují). Byla zvětšena plocha Z34 pro ÚSES a bylo upraveno 
zastavěné území v zahrádkářských koloniích (obojí též bez dopadu na ZPF). 
 
INFORMACE K TABULKÁM: 
Nejsou vyhodnoceny zábory nezemědělských ploch (vč. ploch přestavby), zábory ploch do 0,2 ha 
v zastavěném území ani zábory ploch bydlení v zastavěném území - tedy plochy Z1-4, Z7, Z9, 
Z10, Z18, Z25, Z30, Z33-34, Z37-38, Z43, Z46, Z51-52, P1-12, Pz4-5, W1 nejsou z hlediska záborů 
ZPF vyhodnoceny. Též nejsou vyhodnoceny zábory zeleně krajinné (Zk1-34) pro územní systém 
ekologické stability (ÚSES). 
Zábory pro plochy, od kterých bylo upuštěno po veřerjném projednání, jsou v tabulkách uvedeny 
pro informaci v závorkách, stejně tak i původní celk. zábory v prostředním sloupci (hodnoty 
záborů odsouhlasených krajským úředem při veřejném projednání 26.2.2016). Úpravy ploch, 
které proběhly až na základě veřejného projednání, jsou uvedeny v posledním sloupci tabulek vč. 
cekových změn navržených záborů ZPF. 
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I. tabulka - zábory pro zastavitelné plochy nově navržené v ÚP 

 

značka 

plochy 

 

navržený způsob 

využití plochy 

 

název lokality 

 

zábor 

ZPF v 

ha 

z toho zábor ZPF v ha podle tříd ochrany BPEJ: úprava 

po 

veřejném 

projed- 

nání 

I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída: 

část 

Z8 

bydlení (Br) na konci ulice 

Palackého 

0,2783 _ 0,0282 _ _ 0,2501 _ 

Z13 bydlení (Bv) naproti hřbitova 0,1620 0,1620 _ _ _ _ -- 

(upuštěno od Z14 bydlení - 2,3871 ha) 

 

--  zrušeno  

(upuštěno od Z15 bydlení - 3,7011 ha) 

 

--  zrušeno  

celkem plochy bydlení (Br, Bv) 0,4403 

(6,5285

) 

0,1620 0,0282 _ _ 0,2501 zmenšen

o 

o 6,0882 

ha 

Z28 výroba a sklad. 

(Vp) 

za drůbežárnou 2,9516 _ 2,9516 _ _ _ _  

Z29 výroba a sklad. 

(Vp) 

za bažantnicí 1,5057 _ 1,5057 _ _ _ _ 

celkem plochy výroby a skladování (Vp) 4,4573 _ 4,4573 _ _ _ _ 

část 

Z35 

veřejné prostranství 

(Pk) 

prodloužení 

ulice Palackého 

0,0549 _ _ _ _ 0,0549 _ 

(upuštěno od Z44 veřejné prostranství - 

0,1364 ha) 

 

--  zrušeno 

(upuštěno od Z45 veřejné prostranství - 

0,0504 ha) 

--  zrušeno 

část 

Z21 

veř. prostranství 

(Ph) 

nad hřbitovem 0,1658 _ _ 0,1658 _ _ _ 

celkem plochy veřejných prostranství (Pk, Ph) 0,2207 

(0,4075

) 

_ _ 0,1658 _ 0,0549 zmenšen

o 

o 0,1868 

ha 

Z47 vodní a vodohospo-

dářská (Wo) 

u silnice II/416 

na Blučinu 

0,1037 _ 0,1037 _ _ _ _ 

celkem plochy vodní a vodohospodářské (Wo) 0,1037 -- 0,1037 -- -- -- -- 

Z48 dopravní 

infrastruktura (Dm) 

pro cyklostezku 

v lokalitě 

Cézavy 

0,0962 _ 0,0962 _ _ _ _ 

celkem plochy dopravní infrastruktury (Dm) 0,0962 -- 0,0962 -- -- -- -- 

celkem zábory zastavitelných ploch nově 

navržené v ÚP 

5,3182 

(11,593

2) 

0,1620 4,6854 0,1658 _ 0,3050 zmenšen

o 

o 6,2750 

ha 
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II. tabulka - zábory pro zastavitelné plochy a pl.přestavby dříve odsouhlasené v ÚPM a jeho 
změnách 

 

značka 

plochy 

 

navržený způsob 

využití plochy: 

 

název lokality: 

 

zábor 

ZPF v 

ha: 

z toho zábor ZPF v ha podle tříd ochrany BPEJ: úprava po 

veřejném 

projednání: I. třída II. třída: III. třída IV. třída V. třída 

Z5 bydlení (Br) v lokalitě Líchy 3,0647 _ _ 3,0647 _ _ _  

Z6 bydlení (Br) na ulici 

Brněnská 

0,4332 _ 0,4332 _ _ _ _ 

část 

Z8 

bydlení (Br) na konci ulice 

Palackého 

0,5352 _ 0,4442 _ _ 0,0910 _ 

Z10 bydlení (Br) za ulicí 

Nerudova 

0,1991 _ _ 0,1991 _ _ _ 

Z11 bydlení (Br) na konci ulice 

Nad Farou 

0,1560 _ _ 0,1560 _ _ _ 

Z12 bydlení (Br) na ulici Nad 

Farou 

0,2922 _ _ 0,2922 _ _ _ 

Z50 bydlení (Bv) za ulicí 

Masarykova 

0,2576   01546  0,1030  

celkem plochy bydlení (Br) 4,9380 _ 0,8774 3,8666 _ 0,1940 _ 

Z20 smíšená výrobní 

(Sv) 

na konci ulice 

Nádražní 

1,4643 1,4643 _ _ _ _ _ 

Z27 smíšená výrobní 

(Sv) 

za 

zahradnictvím 

0,2700 0,2700 _ _ _ _ _ 

celkem plochy smíšené výrobní (Sv) 1,7343 1,7343 _ _ _ _ _ 

Z23 výroba a sklad. (Vp) 

 

u dráhy 0,7111 _ _ 0,7111 _ _ _ 

Z24 výroba a sklad. (Vp) za stavebninami 

 
0,1268 _ _ 0,1268 _ _ _ 

Z26 výroba a sklad. (Vp)  u zahradnictví 0,3546 0,3546 _ _ _ _ _ 

celkem plochy výroby a skladování (Vp) 1,1925 0,3546 _ 0,8379 _ _ _ 

(upuštěno od Z31 dopravní infr. - 0,2072 ha) _  zrušeno 

Z32 dopravní infr. (Dm) ze silnice na 

Nosislav 

0,3344 _ 0,3344 _ _ _ _ 

celkem plochy dopravní infrastruktury (Dm) 0,3344 
(0,5416) 

-- 0,3344 _ -- -- zmenšeno 

o 0,2072 ha 

část 

Z21 

veř. prostranství (Ph) nad hřbitovem 

 

0,1802 _ _ 0,1802 _ _ _ 

část 

Z35 

veřejné prostranství 

(Pk) 

prodloužení 

ulice Palackého 

0,0496 _ 0,0298 _ _ 0,0198 _ 

Z36 veřejné prostranství 

(Pk) 

prodloužení 

ul. Nad Farou 

0,0141 _ _ 0,0141 _ _ _ 

Z40 veřejné prostranství 

(Pk) 

na konci ul. 

Zámecká 

0,2072  _ 0,2072 _ _ nově přidá- 

no místo Z31 

Z41 veř. prostranství (Pk) u hřiště 

 

0,2215 0,2215 _ _ _ _ _ 

Z42 veřejné prostranství 

(Pk) 

mezi nábřežím 

a Komenského 

0,2767 0,2490 0,0277 _ _ _ _ 

Z49 veř. prostranství (Pk) za ulicí 

Masarykova 

0,0303  0,0082 0,0221   _  

P13 veř. prostranství (Pz) na ulici 

Zámecká 

0,2139 _ _ 0,2139 _ _ nově 

přidáno 

celkem plochy veřejných prostranství (Ph, Pk, 

Pz) 

1,1935 

(0,7724) 

0,4705 0,0657 0,6375 _ 0,0198 zvětšeno 

o 0,4211 ha 

celkem zábory zastavitelných ploch dříve 

odsouhlasené 

9,3927 

(9,1788) 
2,5594 1,2775 5,3420 _ 0,2138 zvětšeno 

o 0,2139 ha 
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III. tabulka - zábory pro plochy změn nezastavěného území (mimo ÚSES) 
 

 

značka 

plochy: 

 

navržený způsob 

využití plochy: 

 

název 

lokality: 

 

zábor ZPF 

v ha: 

z toho zábor ZPF v ha podle tříd ochrany BPEJ: úprava po 

veřejném 

projednání: 

I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída  

(upuštěno od Pz1-2 veřejná zeleň - 0,3214 ha) _  zrušeno 

(Pz3) veřejná zeleň (Pz) Líchy 0,1645 _ _ 0,1645 _ _ _ 

(Zk35-39) krajinná zeleň 

/5 protierozních (Zk) 

Šibeniční 

podsedky, 

Zadní 

Hačky, 

Výhon 

2,0858 _ 0,4172 1,6686 _ _ _ 

(Zk40)  krajinná zeleň (Zk) Líchy 

 

7,4928 _ _ 7,4928 _ _ _ 

(Zk41)  krajinná zeleň (Zk) podél 

Litavy 

0,8698 _ 0,8698 _ _ _ _ 

(W2-4)  vodní a vodohospo-

dářské 3 plochy (W) 

Štěrbůvky, 

Prostř. 

podsedky, 

Strže 

0,2072 _ 0,2072 _ _ _ _ 

celkem zábory pro plochy změn 

nezastavěného území 

10,8201 

(11,1415) 
_ 1,4942 

 

9,3259 

 

_ _ zmenšeno 

o 0,3214 ha 

 
 
IV. tabulka - celková rekapitulace navržených záborů ZPF 
 

 

zábory zemědělského půdního fondu pro: 

 

zábor ZPF v 

ha: 

z toho zábor ZPF v ha podle tříd ochrany BPEJ: úprava po 

veřejném 

projednání: 
I. třída: II. třída: III. 

třída: 

IV. 

třída: 

V. třída: 

I. celkem zábory zastavitelných ploch 

nově navržené v ÚP 

5,3182 

(11,5932) 

0,1620 4,6854 0,1658 _ 0,3050 zmenšeno 

o 6,2750 ha 

II. celkem zábory zastavitelných ploch 

dříve odsouhlasené 

9,3927 

(9,1788) 

2,5594 1,2775 5,3420 _ 0,2138 zvětšeno 

o 0,2139 ha 

III. celkem zábory pro plochy změn 

nezastavěného území 

10,8201 

(11,1415) 

_ 1,4942 

 

9,3259 

 

_ _ zmenšeno 

o 0,3214 ha 

I. + II. celkem zábory pro zastavitelné 

plochy 

 14,7109 

(20,7720) 
2,7214 5,9629 5,5078 _ 0,5188 zmenšeno 

o  6,0611ha 

I. + II. + III. celkem zábory zemědělského 

půdního fondu 

včetně změn v nezastavěném území 

25,5310 

(31,9135) 

2,7214 7,4571 14,833

7 

_ 0,5188 zmenšeno 

o 6,3825 ha 

 
 
e) Etapizace předpokládaných záborů ZPF 
Není určeno pořadí realizace jednotlivých záměrů, není stanovena etapizace předpokládaných 
záborů ZPF. Nebyly shledány důvody v ÚP předjímat pořadí změn v území tam, kde nebude 
město Židlochovice investorem či tam, kde není předmětem etapizace veřejná infrastruktura. 
 
f) Zdůvodnění navrhovaného řešení z hlediska ochrany ZPF 
Pozn.: níže je provedeno zdůvodnění dopadů navrženého řešení na ZPF pro plochy, které jsou 
vymezeny na ZPF a pro plochy, jejichž zábory se z hlediska ochrany ZPF podle současné 
metodiky vyhodnocují. Nevyhodnocované plochy v tomto zdůvodnění nejsou. 
 

- Zdůvodnění záborů ZPF pro zastavitelné plochy bydlení Z5-6, Z8, Z10-13, Z50 
Stávající plochy bydlení jsou pro další rozvoj Židlochovic již nedostatečné. V řešení je zohledněn 
původní návrh zastavitelných ploch bydlení ozn. Z5-6, Z8, Z10-12, Z50 (či jejich podstatných 
částí) podle ÚPM Židlochovice a jeho změn č. I-VIII. To z důvodu zachování právní kontinuity v 
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území, kde byl již dříve vydán souhlas orgánu ochrany ZPF s navrženým záborem a se změnou 
využití těchto ploch se nadále počítá. 
Nově je vymezena jen 1 zastavitelná plocha bydlení ozn. Z13 naproti hřbitova a část plochy 
bydlení ozn. Z8. Tyto plochy jsou sice vymezeny na půdě v I. a II. třídě ochrany ZPF, ale jedná se 
o plochy malé, které navazují na zastavěné území, kde jen doplňují uliční zástavbu. Od ploch 
bydlení ozn. Z14-15 na konci ulice Komenského bylo po veřejném projednání upuštěno z důvodu 
velké vzdálenosti (odlehlosti) od centra města. Tím došlo ke zmenšení záborů ZPF o 6,528/5 ha. 
Upravené řešení je z hlediska ochrany zemědělské půdy výhodné. 
- Zdůvodnění záborů ZPF pro plochy smíšené výrobní Z20, Z27 
V řešení je zohledněn návrh zastavitelné plochy smíšené výrobní ozn. nyní Z20 i zastavitelné 
plochy Z27 (která byla určena pro výrobu) podle ÚPM Židlochovice a jeho provedených změn. To 
z důvodu zachování právní kontinuity v území, kde byl již dříve vydán souhlas orgánu ochrany 
ZPF a se změnou využití obou ploch se nadále počítá. Obě plochy mají dobré dopravní napojení i 
napojení na inženýrské sítě ze stávajících komunikací. Přesto, že se v obou případech jedná o 
zábor zemědělské půdy v I. třídě ochrany, je návrh akceptovatelný, protože se jedná jen o 
doplněním struktury zástavby města. Obě plochy přímo navazují na zastavěné území a cca 
polovina plochy Z20 je vymezena uvnitř zastavěného území. Navržené řešení je z hlediska 
ochrany zemědělské půdy přijatelné. 
- Zdůvodnění záborů ZPF pro zastavitelné plochy výroby a skladování Z23-24, Z26, Z28-29 
Stávající plochy výroby a skladování jsou pro hospodářský rozvoj Židlochovic nedostatečné. V 
řešení je zohledněn návrh 3 zastavitelných ploch výroby a skladování ozn. Z23-24, Z26 podle 
ÚPM Židlochovice a jeho později provedených změn. To z důvodu zachování právní kontinuity v 
území, kde byl již dříve vydán souhlas orgánu ochrany ZPF a se změnou využití těchto ploch se 
nadále počítá. Nově jsou na zemědělské půdě vymezeny 2 zastavitelné plochy výroby a 
skladování ozn. Z28-29, to na jižním okraji města v prostoru mezi silnicí II/425 na Nosislav a 
koncem ulice Komenského. Obě plochy jsou vymezeny na zemědělské půdě ve II. třídě ochrany. 
Plochy zde ale logicky navazují na stávající zastavěné území a na stávající zemědělské výrobní 
areály. Plocha Z28 vyplňuje plochu mezi drůbežárnou a bažantnicí. Dalším důvodem umístění 
ploch Z28-29 v této lokalitě je snadné dopravní napojení ze silnice II/425, napojení na inženýrské 
sítě (popř. i z ulice Komenského). Výhodná je zejména jejich izolovaná (odlehlá) poloha od 
obytné zástavby města. S ohledem na skutečnost, že na pravém břehu Svratky je záplavové 
území a opačným směrem od ulice Komenského je přírodní park Výhon, nebylo možno najít ve 
struktuře Židlochovic jiné alternativní řešení pro rozvojové ploch výroby o takovém rozsahu. 
Požadavek na prověření lokalizace ploch výroby směrem jižním v této části (jmenovitě za 
drůbežárnou) je obsažen již v zadání ÚP. Navržené řešení je z hlediska ochrany zemědělské 
půdy přijatelné. 
- Zdůvodnění záborů ZPF pro zastavitelné plochy dopravní infrastruktury Z32, Z48 
V řešení je zohledněn návrh 1 zastavitelné plochy dopravní infrastruktury ozn. Z32 podle ÚPM 
Židlochovice a jeho později provedených změn. To z důvodu zachování právní kontinuity v území, 
kde byl již dříve vydán souhlas orgánu ochrany ZPF pro dopravní propojení silnice na Nosislav s 
koncem ulice Komenského a se záměrem se stále počítá. Plocha Z32 je vymezena na půdě ve 
III. třídě ochrany, která se zde pro zemědělství neužívá. Nově je vymezena zastavitelná plocha 
dopravní infrastruktury místní ozn. Z48 na severním okraji města v lokalitě Cézavy. Jedná se o 
malinkou plochu vymezenou na půdě ve II. třídě ochrany, která je určena pro rozšíření části 
cyklotrasy evropského významu. Cyklotrasa je v ploše již provozována na stávající účelové 
komunikaci. Umístění plochy Z48 není možno nijak alternovat. 
- Zdůvodnění záborů ZPF pro veřejná prostranství Z21, Z35-36, Z40-42, Z49, P13 
Plocha veřejného prostranství ozn. Z21 je určena pro rozšíření stávajícího hřbitova, na který 
přímo navazuje a její umístění proto není možno v území alternovat Polovina neveliké plochy Z21 
je vymezena nově na půdě ve III. třídě ochrany, což je z hlediska ochrany ZPF přijatelné. 
V řešení je zohledněn návrh zastavitelných ploch či jejich částí pro veřejná prostranství - 
komunikace ozn. Z35-36, Z40-42, Z49 podle ÚPM Židlochovice a jeho později provedených 
změn. To z důvodu zachování právní kontinuity v území, kde byl již dříve vydán souhlas orgánu 
ochrany ZPF a se změnou využití těchto ploch se již nadále počítá. Tyto budou zajišťovat 
veřejnou infrastrukturu v území, zejména dopravní. Od zastavitelných ploch pro komunikace ozn. 
Z44-45 na konci ul. Komenského bylo po veřejném projednání upuštěno. 
Je vymezena plocha přestavby ozn. P13 v zastavěném území na ulici Zámecká. To podle 
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původního ÚPM s již dříve vydaným souhlasem orgánu ochrany ZPF. Plocha je uvnitř zastavěného území, 
ale obsahuje část na zemědělské půdě ve III. třídě ochrany nad 2000 m2 a proto se tento zábor 
vyhodnocuje. Z důvodu zabezpečení dopravního řešení a urbanistické koncepce nelze umístění těchto 
ploch alternovat. Upravení řešení je z hlediska ochrany ZPF akceptovatelné. 
- Zdůvodnění záborů ZPF pro zastavitelnou plochu vodní a vodohospodářskou Z47 
Nově je v ÚP vymezena 1 zastavitelná plocha vodní a vodohospodářská ozn. Z47 na severním 
okraji města podél silnice II/416 na Blučinu. Tato plocha je malá, je vymezena na ZPF ve II. třídě 
ochrany a je určena pro vybudování (doplnění) protipovodňové ochrany severní části 
zastavěného území. Umístění plochy Z47 nelze z tohoto důvodu nijak alternovat. 
- Zdůvodnění záborů ZPF pro plochy v nezastavěném území (Pz3), (Zk35-41), (W2-4) 
Na zemědělské půdě je vymezena 1 plocha změny zemědělské půdy na veřejná prostranství - 
veřejnou zeleň ozn. (Pz3), které je určeny pro přilehlou zastavitelnou plochu bydlení Z5 v lokalitě 
Líchy. Plocha je vymezena ve velikosti předepsané vyhláškou č. 501/2006 Sb. a nebude 
zastavována s vyjímkou technické infrastruktury. Plocha je vymezena na ZPF o III. třídě ochrany 
a její umístění nelze alternovat. Po veřejném projednání bylo upuštěno od návrhů 2 ploch pro 
veřejnou zeleň Pz1-2 na konci ulice Komenského, čímž došlo k úspoře záborů o velikosti 0,3214 
ha. Je vymezeno 7 ploch smíšených nezastavěného území - zeleně krajinné ozn. (Zk35-41), které 
nejsou určeny pro prvky ÚSES. Tyto plochy jsou vymezeny na ZPF převážně ve III. třídě ochrany. 
Plochy ozn. (Zk35-39) v lokalitách Šibeniční podsedky, Zadní hačky a Výhon jsou určeny k 
protierozní ochraně svažitého území, tedy i k ochraně zemědělské půdy. Plochy ozn. (Zk40-41) 
jsou vymezeny v údolní nivě Svratky v lokalitě Líchy a podél Litavy a budou sloužit jako krajinné 
zeleň v části zamokřených zemědělských ploch. Tyto plochy nebudou zastavovány s vyjímkou 
technické infrastruktury. Dále jsou na zemědělské půdě vymezeny 3 plochy vodní a 
vodohospodářské ozn. (W2-4). To v nezastavěném území ve svazích přírodního parku Výhon nad 
severovýchodním okrajem města. Jedná se o malé plochy vymezené na ZPF ve II. třídě ochrany 
pro vybudování dešťových zdrží, které budou určeny ke zvýšení retenčních schopností území a 
tím i ke snížení erozního ohrožení okolní zemědělské půdy. Umístění těchto ploch nelze v území 
alternovat a jsou vymezeny podle zpracované podrobnější dokumentace. Upravené řešení je z 
hlediska ochrany zemědělské půdy výhodné. 
 
II.14.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení na pozemky určené 

k plnění funkce lesa 
V Židlochovicích činí lesní půda 27,8 ha, tj. jen 4,7 % celkové výměry řešeného území 
(katastrálního území Židlochovice). Pro ochranu lesní půdy jsou vymezeny stabilizované „plochy 
lesní“ ozn. zkratkou L.  Lesy se nacházejí v lokalitě Hájek na kopci Výhon, jako „Knížecí les“ v 
lokalitě Pastviska (u řeky smerem na Nosislav) a za uličkou Nad farou. Nejsou vymezeny změny 
v plochách pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) s vyjímkou jejich začlenění do 
ÚSES. Lesní pozemky v lokalitě Hájek jsou ve vlastnictví a správě Lesů ČR, s.p., lesní pozemky 
podél silnice na Nosislav a Nad farou jsou ve vlastnictví města Židlochovice. 
Předpokládané důsledky navrženého řešení na pozemky určené k plnění funkce lesa ve smyslu 
záborů lesní půdy nejsou navrženy žádné. Mimo vymezených ploch zeleně krajinné jsou 
navrženým řešením zasaženy pozemky do 50 m od lesa u těchto zastavitelných ploch: 
Z11 plocha bydlení - rodinné domy (Br) na konci ulice Nad farou 
Z12 plocha bydlení - rodinné domy (Br) na ulici Nad farou 
Z20 plocha smíšená výrobní (Sv) na konci ulice Nádražní 
Z25 plocha výroby a skladování - průmysl a řemesla (Vp) na ulici Topolová, 
Z30 plocha výroby a skladování - průmysl a řemesla (Vp) k Nosislavi. 
Ve zmíněných případech se nejedná o zásah do souvislého hospodářského lesa, ale o 
skutečnost, že v blízkosti těchto ploch se nacházejí meze či ojedinělé pásy vesměs náletových 
porostů, které jsou v katastru zapsány jako pozemky lesa. 
Lesní porosty budou v území doplněny výsadbou dřevin v plochách změn na zeleň krajinnou pro 
založení a doplněním prvků územního systému ekologické stability (ÚSES). Na lesních 
pozemcích jsou vymezeny následující prvky ÚSES: 
- RBC 144 v lokalitě Pastviska v „Knížecím lese“ podél toku Svratky směrem na Nosislav, 
- RBC 143 v lokalitě Výhon, který zabírá lesní komplex Hájek v přírodním parku Výhon, 
- RBK 088/LBC 2, který zabírá malou část lesního porostu mezi Svratkou a ulicí Topolová. 
(RBC = regionální biocentrum, RBK = regionální biokoridor, LBC = lokální biocentrum) 
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II.15 NÁVRH  ROZHODNUTÍ  O NÁMITKÁCH  (část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem) 

Nebyla uplatněna žádná námitka vlastníka dotčeného návrhem řešení, oprávněného investora či zástupce 

veřejnosti. 

 
II.16 NÁVRH  VYHODNOCENÍ  PŘIPOMÍNEK 
 (část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem) 
 

K upravenému návrhu ÚP v opakovaném veřejném projednání nebyly uplatněny žádné připomínky ve lhůtě 

dle §52 odst.(3) SZ ani po ní. 

 

Pořizovatel vyhodnotil výsledky  projednání návrhu a s ohledem na veřejné zájmy zpracoval (podle § 53 

odst. 1 stavebního zákona) a navrhuje toto vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP: 

 

Připomínky uplatněné k návrhům ÚP v jeho jednotlivých fázích:  

Sousední obce, které uplatnili připomínky u pořizovatele ve lhůtě dle § 50 odst.(2) SZ (společné jednání): 

Odesílatel podání: Číslo jednací vyjádření Podáno dne: 

Městys Nosislav,Městečko 54, 691 64  Nosislav, IČO 00283428 Nos/522/2011 16.8.2010 

 

K návrhu uplatnili podání (ve lhůtě dle § 50 odst.(2) SZ(společné jednání)): 

Jméno či název: Číslo jednací  Podáno dne 

Městský úřad Židlochovice, stavební úřad při společném jednání 5.9.2011 

Svazek Vodovody a kanalizace Židlochovicko, Hrušovanská 214, Vojkovice při společném jednání 5.9.2011 

NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha4-Nusle 4538/11/OVP/N 16.8.2011 

ČEPRO, a.s., Dělnická 12/č.p.213, 17004 Praha 7, IČ 60193531 913/OP/11 30.8.2011 

P.P., Velké Němčice  

 

24.8.2011 

Povodí Moravy , s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno PM039991/2011-230/Ho 5.10.2011 

A. H.,   Židlochovice 

 

27.9.2011 

L. M., Židlochovice 

 

23.9.2011 
České dráhy, a.s., Generální ředitelství,Odbor správy nemovitostí,  

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ 70994226 12065/2011-O31 1.9.2011 

ČEZ Správa majetku s.r.o., Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV SM 5.9.2011 

Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Moravy a Dyje, 

pracoviště Břeclav, nám. T.G, Masaryka 13, 690 02 Břeclav  ZVHS/2870/11/ÚPB 9.9.2011 

ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 10152 Praha 10 1315/11/BRN/336/16114 16.9.2011 

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno UP/2721/11 27.9.2011 

Správa železniční dopravní cesty s.o., Dlážděná 1003/7,11000 Praha 1 37897/11-OST 3.10.2011 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno,  

Šumavská 33, 612 54 Brno, IČ 65993390 001483/10330/2011 3.10.2011 

 

K upravenému a posouzenému návrhu ÚP uplatnili  ve lhůtě dle §52 odst. (3) SZ  připomínky: 

Jméno či název odesílatele podání: Číslo jednací  Podáno dne 

Město Židlochovice, starosta a určený zastupitel Ing. Jan Vitula,  OIMH/3942/2016 3.3.2016 

MěÚ Židlochovice, pořizovatel, Masarykova 100, Židlochovice 

příloha č.2 k záznamu 

z veřejného projednání 25.2.2016 

Dne 22.1.2016 uplatnila formou přílohy k e-mailu připomínku organizace itself s.r.o.,IČ 18826016, 

Pálavské náměstí 4343/11 628 Brno-Židenice. Podání však neobsahovalo náležitosti dle § 37 zákona 

č.500/2004 Sb. a podající byl výzvou č.j. OÚPSÚ/5739/2009-114 ze dne 25.1.2016 vyzván k doplnění 

podání. Podání nebylo doplněno ve lhůtě dle § 53 odst. (2), podání tedy nebylo akceptováno jako uplatněná 

písemná připomínka. 

 
Připomínky k návrhu dle § 50 SZ (společné jednání) 
(vypořádání těchto připomínek bylo uvedeno již v příloze k návrhu upravenému po veřejném projednání – návrhu ke 

opakovanému veřejnému projednání, jehož projednání  s dotčenými orgány bylo ukončeno lhůtou dle § 52 odst.3 dne 

23.5.2016) 

V době projednávání návrhu ve společném jednání t.j. 9.8.2011-5.10.2011 byly dle SZ v té době platném 

přípustné pouze připomínky sousedních obcí. Pro možnost seznámit se s návrhem pro dotčené orgány a 
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sousední obce byl návrh pro společné jednání zveřejněn na webových stránkách města Židlochovice. 

Pořizovatel obdržel vyjádření a připomínky k tomuto návrhu i od jiných subjektů, zabýval se jimi a 

vyhodnotil je takto: 

 

Městys Nosislav: 

Obsah vyjádření k návrhu:  - nemá v rámci společného jednání o návrhu žádné připomínky. 
 

 

Městský úřad Židlochovice, Odbor územního plánování a stavební úřad – odd. stavební úřad 

Obsah vyjádření k návrhu: 

V textové části ÚP v plochách označených jako Zz – zemědělské – zahrady, sady, vinice - je v přípustném 

využití území uvedeno: 

Stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení……… - při takto specifikovaných stavbách se 

prakticky jedná o stavby do 25m – nepodsklepené. 

V tomto svažitém území, kde jsou vinice, se s podsklepenými stavbami dříve počítalo. Nejedná se také o 

přesné vymezení přípustných staveb, legislativa se může měnit. 

Navrhujeme jiné vymezení těchto staveb s přihlédnutím k možnosti jejich podsklepení. 

Dále v Podmínkách prostorového uspořádání je uvedena opět specifikace plného podlaží taková ( jako 

v původním ÚPM), že je možné uvažovat i o ustupujícím podlaží či  situaci, kdy podkroví je navrženo jako 

normální podlaží s tím, že výšky některých místností nedosahují výšky požadované pro obytné místnosti 

(snížený podhled). 

Navrhujeme, aby bylo toto ustanovení blíže specifikováno, aby neumožňovalo výklad takový, že 

výsledkem bude stavba v podstatě o jedno podlaží vyšší, než je stanoveno prostorovou regulací. 

Vyhodnocení: Připomínce bylo vyhověno. 

V přípustném využití ploch nazvaných Plochy zemědělské – zahrady, sady, vinice jsou stavby popsány bez 

přímé vazby na specifické pojmy stavebního zákona včetně možnosti podsklepení; vymezení pojmu 

nadzemní podlaží je specifikováno blíže a podrobněji v čl. I.6.3 a) – body 1-3. 

 

Svazek Vodovody a kanalizace Židlochovicko, Hrušovanská 214, Vojkovice : 
Obsah vyjádření k návrhu: 

Zástupce svazku Ing. Libor Šrámek upozornil na společném jednání dne 5.9.2011, že se vypracovává 

Generel vodovodů a kanalizací, který by měl dát odpověď na otázky, jak vypadá vodovodní a kanalizační 

sít, jaké jsou ve vodovodní síti tlakové a technologické poměry a jaká bude nutno přijmout opatření k tomu, 

aby bylo možno zásobování vodou všech obcí včetně jejich rozvojových záměrů.  

Vyhodnocení:  

Nebylo nutno zapracovávat. Součástí odůvodnění je i výpočet bilance zásobování vodou, kde jsou přesné 

údaje. Z bilance vyplývá, že při realizaci všech záměrů vymezených v návrhu je možno počítat s 4,5 tisíci 

obyvateli. Původní územní plán města počítal s návrhovým počtem 5,2 tisíc obyvatel, proto by neměl být 

s rozvojovými záměry města problém. V listopadu roku 2012 byl také dokončen záměr vybudování VOV 

s jeho napojením na výtlačné potrubí židlochovického vodojemu jako posílení pro vodovodní síť svazku. 

Dne 7.12.2012 byl správce sítě (VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČO 49455842, Brno, 

Soběšická 820/156, 63801) požádán pořizovatelem o součinnost - poskytnutí údajů – Generelu zásobení 

pitnou vodou – skupinový vodovod“ který byl zpracován svazkem VaK Židlochovicko a Vodárenské akciové 

společnosti, a.s. předán jako podklad pro správu sítí. Správce sítě reagoval přípisem 15845/2012-Ke ze 

16.1.2013. Vyjádření obsahuje technické údaje  stávajícího vodojemu a hodnoty potřeby vody při zapojení 

a odpojení jednotlivých obcí svazku.Taktéž uvádí, že ČOV je za současného stavu dostatečně kapacitní pro 

návrh rozvoje v řešeném území. 

Z vyjádření vyplývá omezující podmínka týkající se řešeného území a to:změny v území u zastavitelných 

ploch v nadmořské výšce nad 220 m.n.m jsou podmíněny vybudováním technických opatření k zesílení 

tlaku(např. zesilovací stanice ATS).Podmínka byla zapracována do návrhu v kapitole I.3.2 písm. f) a g). 

 

NET4GAS, s.r.o, .  

Obsah vyjádření k návrhu: 

Nezasahuje do bezp. pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení v naší správě. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu: 

Vyjádření neobsahovalo  připomínku k zapracování do návrhu. 

 



 

(Územní plán Židlochovice) 

 
159 

ČEZ Správa majetku, s.r.o. 

Obsah vyjádření k návrhu:  nemáme připomínky. 

Vyhodnocení: 

Vyjádření neobsahovalo připomínku k zapracování do návrhu. 

 

Zemědělská vodohospodářská správa, Územní  pracoviště Brno 

Organizace byla v době projednávání pověřena správou hlavních odvodňovacích zařízení a uvádí ve svém 

vyjádření č.j. ZVHS/2870/11/ÚPB z 22.8.2011, že katastrálním území Židlochovice se nenachází žádné 

hlavní odvodňovací zařízení a organizace nemá k návrhu územního plánu Židlochovice připomínky. 

Vyhodnocení: 

Vyjádření neobsahovalo připomínku k zapracování do návrhu. 

 

ČEPS, a.s.,  

Obsah vyjádření k návrhu: 

Uvádí, že v zájmovém území se nenachází žádné elektrické zařízení ani jeho ochranné pásmo v majetku 

provozovatele přenosové soustavy, ČEPS, a.s. 

Vyhodnocení: 

Vyjádření neobsahovalo připomínku k zapracování do návrhu. 

 

ČEPRO, a.s.,  

Obsah vyjádření k zadání: 

V území řešeném ÚP se nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty ČEPRO, a.s.  

Vyhodnocení: 

Vyjádření neobsahovalo připomínku k zapracování do návrhu. 

 

L. M. 

Obsah vyjádření k návrhu 

V návrhu územního plánu je vymezena plocha přestavby P2 – plocha přestavby dopravní infrastruktury – 

dopravní terminál (Dt) na ulici Nádražní. 

Pro změnu využití plochy přestavby P2 jsou stanoveny podmínky: 

V části návrhu ÚPN – I.7.1 Veřejně prospěšné stavby, pro která lze práva k pozemkům a stavbám 

vyvlastnit je definována - vsv 15 městský dopravní terminál na ploše P2 na ulici Nádražní  

Z odůvodnění vyplývá, že cílem přestavby je umístění nového městského dopravního terminálu včetně 

autobusového nádraží, vlakového nádraží, odstavných stání a souvisejících objektů dopravního terminálu. 

Na železniční trati Židlochovice - Hrušovany u Brna se počítá se znovuobnovením osobní železniční 

dopravy. S ohledem na návrh podle původního územního plánu města se zde se změnou využití dlouhodobě 

počítá. Jedná se o poměrně rozsáhlou veřejně prospěšnou stavbu. Pro změnu využití plochy přestavby jsou 

navrženy 2 asanace na ozdravění území.  

Z výše uvedeného, jakož i ze získané Studie územních dopadů rekonstrukce a elektrizace železniční trati 

Hrušovany u Brna – Židlochovice je zřejmé, že je počítáno se zásadní změnou týkající se mého 

soukromého pozemku parc. č.648/13 v k.ú. a obci Židlochovice. Na tomto pozemku, který v současné době 

využívám pro přístup do mého výrobního areálu a parkování firemních vozidel, vozidel mých zaměstnanců 

a zákazníků, je uvažováno vybudování místní komunikace a dokonce částečně i nástupiště pro železniční 

dopravu.  

S ohledem na zásadní zjištění týkající nemovitosti využívá vlastník formy přípisu a podle ustanovení § 52 

odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona podává k veřejnému projednání návrhu územního plánu, 

který by měl řešit i plochu dopravního terminálu umístěného i na vlastníkově pozemku námitku proti změně 

využití území a veřejně prospěšné stavbě na tomto pozemku. 

Odůvodňuje ji tím, že pozemek je parkovištěm a přístupovým pozemkem k budově č.p.56, ve které je 

prováděna jeho podnikatelská činnost a tato by byla navrhovanou změnou významně omezena. Vlastník se 

ohrazuje proti takové změně, která s ním nebyla zástupci města nijak projednána. Vlastník má za to, že 

nelze prokázat, že veřejný zájem na dosažení účelu převažuje nad zachováním dosavadních práv 

vyvlastňovaného. Také žádá, aby mu bylo sděleno, v jaké fázi se nachází projednávání návrhu a žádá, aby 

bylo pořizovateli sděleno, že u p.č. 648/13 nelze počítat s realizací záměru a umístění navrhované dopravní 

stavby. 
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Vyhodnocení: Připomínce nebylo vyhověno. 

Odůvodnění: 

Vlastníkovi bylo nad rámec projednávání 26.10.2011 přípisem č.j. OUPSU/5739/2009-83 sděleno, v jakém 

stadiu projednávání se návrh ÚP nachází a kdy a jak je možno uplatnit námitku.  

1. návrh přestavbové plochy byl převzat z platného územního plánu města, kam byl včleněn změnou č. IV 

ÚPM vydanou 14.4.2009, proti této změně ÚPM nebyly podány žádné námitky v době projednávání a  ani 

nebyl v zákonné lhůtě podán návrh na přezkum změny. 

Zapracování výše uvedené studie v připomínce do změny č. IV bylo požadavkem dotčeného orgánu dopravy 

– krajského úřadu.  

V případě zpracování ÚP Židlochovice byl tento požadavek promítnut do zadání také pořizovatelem a 

dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu ÚP vyžadoval totéž svým požadavkem pod bodem 3. a 4. 

týkajícím se dopravního terminálu na ploše P2 a vsv 15. Taktéž v zadání požadoval tento dotčený orgán 

prověřit nové umístění autobusového terminálu dle studie. ÚAP KrÚ Jmk taktéž sledují tento záměr pod 

označením D58 a jako DZ05 jej obsahují i navrhované Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. 

To, že s vlastníkem nikdo ze zástupců města nejednal, není otázkou k řešení územním plánem. 

Byly splněny všechny požadavky stavebního zákona v procesu pořizování ÚP, tedy upozornění na 

projednávání ÚP veřejnými vyhláškami. K zadání vlastník neuplatnil žádnou připomínku, i když jeho 

součástí byl bod, který vyžadoval zohlednění stávajícího platného ÚP, kde byla tato plocha již vymezena 

jako přestavbová. Vlastník neuplatnil poté námitku ani k návrhu projednávanému ve veřejném projednání 

ani k návrhu upravenému a projednávanému v opakovaném veřejném projednání, v nichž obou došlo 

k úpravám hranic této plochy. 

Přestože přestavbová plocha je v ÚPD vymezena taktéž jako plocha v níž je možné práva k pozemkům a 

stavbám, potřebná pro uskutečnění veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury – dopravní terminál 

odejmout nebo omezit, nedochází územním plánem k vyvlastnění pozemku. Vyvlastnění lze provést jen v 

takovém rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelu vyvlastnění a veřejný zájem na vyvlastnění musí být 

prokázán ve vyvlastňovacím řízení dle zvláštního právního předpisu. Rozsah pozemků, potřebných pro 

uskutečnění záměru tak bude zřejmý až z následné podrobnější dokumentace při řízeních o povolení 

záměru. Územní plán tak pouze vymezuje plochu, v níž by mohlo k vyvlastnění práv dojít, nestanoví, že 

k vyvlastnění práv dojde. 

 

A. H. 

Obsah vyjádření k návrhu 

V souvislosti s projednáváním návrhu územního plánu města Židlochovice pociťuje občan potřebu vyjádřit 

svůj nesouhlas s vymezením plochy na Sídlišti Družba, mezi silnicí II/425, ulicí Masarykova a garážovým 

dvorem jako zastavitelnou plochu. 

Je spolumajitelkou pozemků a rodinného domu č.p. X (čísla parcel Z a Z) přiléhající k dané lokalitě a RD 

užívá k trvalému bydlení s rodinou a rodiči. Domnívá se, že provedenou změnou užívání dané lokality 

budou narušena práva občana jako spoluvlastníka nemovitosti. 

Žádá, aby byl řádně objasněn záměr města, zejména důvody, které vedly k tomuto návrhu územního plánu. 

Současně žádá, aby jako spolumajitel pozemků a rodinného domu byla v souladu se stavebním zákonem 

zahrnuta do seznamu účastníků územního a stavebního řízení, neboť její práva mohou být v tomto případě 

výrazně dotčena. 

Vyhodnocení: Připomínce nebylo vyhověno. 

Odůvodnění: 

Vlastníkovi bylo nad rámec projednávání 26.10.2011 přípisem č.j. OUPSU/5739/2009-83 sděleno, v jakém 

stadiu projednávání se návrh ÚP nachází a kdy a jak je možno uplatnit námitku. Občan zaslal své 

požadavky i určenému zastupiteli, ten však jeho námitku nereflektoval. 

Cílem přestavby je ozdravění území a event. výstavba dalšího bytového domu. Plochu tvoří 3 řadové 

rodinné domy, garáže a technický objekt s obytnou nástavbou, vše vklíněné mezi Sídliště Družba, tvořené 

bytovými domy a bytový dům na Masarykově ulici. Přestavbová plocha vytvoří možnosti pro intenzivnější 

využití zastavěného území v místě, kde je to účelné, kdy upřednostnění rozvoje bydlení uvnitř zastavěného 

území je požadavkem vyplývajícím z čl. 38 Politiky územního rozvoje České republiky ve znění její 1. 

aktualizace.  

Přestavbová plocha zůstala součástí návrhu, veřejně prospěšná stavba – asanace byla z návrhu v dalším 

projednávání odstraněna. Plocha P1 je podmíněna zpracováním územní studie a dohodou o parcelaci. 

Zejména dohoda o parcelaci jako smlouva s vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny navrhovaným 

záměrem, jejímž obsahem musí být souhlas s tímto záměrem a souhlas s rozdělením nákladů a prospěchů 
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spojených s jeho realizací zaručuje přímou účast vlastníka na záměru a taktéž podmínka A uvedená 

v článku 1.6.2. v odstavci Společné podmínky způsobu využití ploch zajišťuje vlastníkovi možnost 

stávajícího využívání nemovitostí za podmínky, že do budoucna neznemožní nebo neztíží požadovanou 

změnu využití.  

Zahrnutí do seznamu účastníků řízení nelze zajistit územním plánem, jedná se o požadavek k územním 

řízením a ty nemohou být v ÚP obsaženy, jednalo by se o zásah do pravomoci jiného orgánu – stavebního 

úřadu.  

 

P. P. 

Obsah vyjádření k návrhu: 

Žádá o změnu návrhu nového územního plánu města Židlochovice. Záměrem je výstavba celoročně 

obyvatelné srubové chaty, pokud možno v dohledné době, na níže uvedených pozemcích, z toho důvodu 

žádá o změnu níže uvedených parcel na parcely stavební: 

Pozemek p.č.: A, k.ú. Židlochovice, druh pozemku: zahrada ,výměra: 408m2 

Pozemek p.č.: B, k.ú.: Židlochovice, druh pozemku: zahrada, výměra: 180m2,  

Pozemek p.č.: C, k.ú.: Židlochovice, druh pozemku: ostatní plocha, výměra: 181 m2 

Dle vlastníka dne 22. 8. 2011 bylo na uvedených pozemcích provedeno terénní šetření, za účasti pracovníků 

 odboru životního prostředí a odboru územního plánování a stavebního úřadu ve věci předběžného 

projednání této navrhované změny a všichni zúčastnění s touto změnou souhlasili. 

Vyhodnocení: Připomínce bylo vyhověno. 

Občan zaslal své požadavky i určenému zastupiteli, připomínka je i součástí připomínek určeného 

zastupitele k prověření území i souvisejícího pro daný účel – viz připomínky určeného zastupitele. 

Plocha byla přověřena ještě před vydáním ÚP změnou č. VIII ÚPM Židlochovice účinnou od 12.3.2016 a 

zapracována do ÚP. 

 

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

Obsah vyjádření k návrhu: 

Organizace byla v době projednávání pověřena Ministerstvem dopravy k vydávání rezortních vyjádření, dle 

vyjádření č.j. ÚP/2721/11 z 27.9.2011 výhledové zájmy sítě silniční, železniční, letecké a vodní dopravy 

nejsou návrhem ÚP Židlochovice dotčeny. 

Vyhodnocení: 

Vyjádření neobsahovalo připomínku k zapracování do návrhu. 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Ředitelství 

Obsah podání k návrhu: 

Řešeným katastrálním územím je vedena jednokolejná neelektrizovaná železniční trať Hrušovany u Brna – 

Židlochovice, na které v současné době není provozovaná doprava. Návrh územního plánu Židlochovice 

není v žádném rozporu se námi hájenými zájmy v řešeném území, a proto k němu nemáme žádné 

připomínky 

Vyhodnocení: 

Vyjádření neobsahovalo připomínku k zapracování do návrhu. 

 

České dráhy, a.s., Generální ředitelství,Odbor správy nemovitostí 

Obsah vyjádření k návrhu: 

Nemají připomínky ani námitky. Předmětné k.ú. Židlochovice, dotčené návrhem  ÚP Židlochovice, se 

nachází mimo současné i výhledové územní zájmy Českých drah, a.s. Nemovitosti a zařízení ve vlastnictví 

Českých drah, a. s., která se nacházejí na sousedním k.ú. Hrušovany u Brna, nejsou v bezprostředním vlivu 

a dosahu návrhu ÚP Židlochovice. 

Vyhodnocení: 

Vyjádření neobsahovalo připomínku k zapracování do návrhu. 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno 

Obsah vyjádření k návrhu: 

Silnice II. a III. třídy jsou projednávanou ÚPD respektovány včetně ochranných pásem. Upozorňují, že 

ochranná pásma slouží k ochraně silnic mimo souvisle zastavěná území obcí (viz §30, zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích). Proto je nutné ochranná pásma silnic v zastavěném území vyznačená ve 

výkresové části ÚPD odstranit. Vzhledem k tomu, že územím města Židlochovice nejsou vedeny stávající 
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ani výhledové trasy dálnic nebo silnic I. třídy, konstatuje, že se projednávaná ÚPD nedotýká zájmů ŘSD 

ČR. K projednávanému návrhu územního plánu Židlochovice proto nemají mimo výše uvedené 

připomínky. 

Vyhodnocení: Připomínce bylo vyhověno 

Odůvodnění: Vyjádření obsahovalo podnětnou připomínku k zapracování do návrhu, ochranná pásma 

komunikací mimo zastavěné území byla z koordinačního výkresu odstraněna. 

 

Povodí Moravy , s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno 

Obsah vyjádření k návrhu: 

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. Brno, jako správce povodí k návrhu územního plánu toto stanovisko: 

Z hlediska plánování v oblasti vod a z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb.,  

o vodách a o změně některých zákonů, s návrhem územního plánu souhlasíme kromě navržených 

zastavitelných ploch Z 17, Z 22 a Z48, jejichž zařazení do návrhu územního plánu důrazně 

nedoporučujeme. Hájení současných nezastavěných míst vhodných k rozlivům povodní je jedním ze 

základních opatření na ochranu území před povodněmi uvedených v Plánu oblasti povodí Dyje, kapitola 

D.4. 

Uvolnění části aktivní zóny záplavového území pro rozvoj města (plochy Z 17, Z22, Z48) by bylo možné 

jedině po přehodnocení stanoveného záplavového území na základě studie protipovodňové ochrany 

posuzující vliv na odtokové poměry v širším přilehlém území. O možné aktualizaci záplavového území 

rozhoduje odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje na základě návrhu správce 

toku. 

Vyhodnocení: Připomínce bylo vyhověno částečně. 

Odůvodnění: Návrhové plochy Z17 a Z22 byly na základě dohody s vodoprávním orgánem přepracovány 

na plochy územních rezerv R1 a R2. Zastavitelná plocha Z48 zůstává součástí ÚP, jedná se o plochu 

nezbytné dopravní infrastruktury. 

Přehodnocení záplavového území a aktivní zóny bylo zapracováno jako součást podmínky prověření 

možného budoucího využití ploch územních rezerv v čl. I.11. Řešení je zpracováno v souladu s dohodou 

s dotčeným orgánem ochrany vod. 

 

Město Židlochovice, určený zastupitel Vlastimil Helma – vyjádření k návrhu  

Obsah připomínky – část 1: 

Plocha Z7 (u MŠ na Žižkově) 

 z plochy pro bydlení v RD podmíněné regulačním plánem změnit na plochu smíšenou obytnou 

s podmínkou přípustnosti pouze nevelkého výrobního zařízení do 100m2 

Vyhodnocení: Připomínce bylo vyhověno. 

Odůvodnění: Plocha navazuje na plochy občanského vybavení a plochy smíšené obytné a smíšené výrobní, 

tvoří tedy přechod. Větší výrobní zařízení by v návaznosti na stabilizované lokality bydlení a školství mohlo 

vyvolat střet. Rozhodování o změnách v území v této ploše je podmíněno vydáním regulačního plánu a platí 

pro ni koncepční podmínka z článku I.3.2. označená h). 
 

Obsah připomínky – část 2: 

Plocha Z28 ( mezi drůbežárnou a bažantnicí) 

 výstavbu v ploše podmínit územní studií 

Vyhodnocení: Připomínce bylo vyhověno. 

Odůvodnění: Rozhodování o změnách v území v této ploše je podmíněno zpracováním územní studie a  

podmínky pro její pořízení  jsou uvedeny v kap. I.13. Plocha je značně rozsáhlá, podmíněná obecně 

dopravním napojením z II/425 a navazuje na hranici přírodního parku Výhon. Sousední výrobní plocha 

(bažantnice) je rovněž napojena na II/425 a mělo by být umožněno takové napojení i severnější výrobní 

plochy (drůbežárna), aby nebylo těžkou dopravou zatěžováno centrum obce a ulice Komenského. Je vhodné 

navrhnout takové uspořádání plochy, kde bude zajištěna bezpečnost dopravy na silnici II/425 při výjezdu 

z lokality a nedojde k zásahu do krajinného rázu v přírodním parku. 

 

Obsah připomínky – část 3: 

Plocha Z29(za bažantnicí směrem na Nosislav) 

 výstavbu v ploše podmínit regulačním plánem 

Vyhodnocení: Připomínce nebylo vyhověno. 
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Odůvodnění: Po dohodě s určeným zastupitelem  na koordinační schůzce v dubnu 2014 bylo dohodnuto, že 

územní studie k prověření uspořádaní plochy postačí a bude pružnějším nástrojem podrobnější prostorové 

regulace a organizace území. Bylo uloženo do ÚP doplnit dopravní napojení plochy, což bylo splněno 

podmínkou k) v čl. I.3.2 a taktéž podmínkami v kap. I.13.O ploše platí totéž, co je výše uvedeno jako 

odůvodnění územní studie k Z28. 

 
Obsah připomínky – část 4: 

Plocha Z17 (u napojení II/425 a II/416) a Plocha Z22 (mezi výr.plochou v k.ú. Blučina, cyklostezkou a 

II/416) 

 plochy zařadit do územní rezervy  

Vyhodnocení: Připomínce bylo vyhověno. 

Odůvodnění: Vymezení plochy jako územní rezervy bylo dohodnuto s dotčeným orgánem ochrany vod, 

plocha je zapracována jako územní rezerva ozn. R1 a R2 a byly stanoveny podmínky pro prověření 

možného budoucího využití pro smíšené výrobní plochy. Obě plochy se nyní nacházejí alespoň částečně 

v aktivní zóně záplavového území Litavy. 
 
Obsah připomínky – část 6: 

Plocha naproti Penny mezi komunikací na ulici Zámecké a zámeckou zdí až po pozemek p.č. 648/57 

 plocha bude vymezena s podlažností 4 a  do počtu vyznačených nadzemních podlaží se započítá i 

případné podkroví (tj. číslo, vyjadřující podlažnost bude znamenat celkový počet nadzemních 

podlaží objektů včetně případného podkroví) 

Vyhodnocení: Připomínce bylo vyhověno částečně. 

Odůvodnění: Vymezení pojmu nadzemní podlaží je specifikováno blíže a podrobněji v čl. I.6.3 a) – body 1-3 

a připomínka je v něm zohledněna. 

Jelikož v průběhu úprav ÚP byly vzneseny požadavky dotčeného orgánu ochrany památek na stavby 

v ochranném pásmu zámku, kdy dle nového právního výkladu podmínky ochranného pásma zakazovaly 

jakoukoliv výstavbu v OP, bylo zpracování  připomínky přehodnoceno. Návrh pro VP neobsahoval 

zapracování podmínek aktualizovaného ochranného pásma zámku (vydáno jako Ochranné pásmo památek 

v Židlochovicích), které nabylo právní moci 10.10.2015. Po jeho zapracování jsou plochy v nichž leží 

zmiňované pozemky vymezeny jako plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň. 

 

 Obsah připomínky – část 7: 

Plocha u základní školy na p.č. 653/1  

 plochu OV pro školu na Tyršově ulici  mírně rozšířit do p.č. 693/1 s prodloužením hranice p.č. 691 

pro možnost výstavby školy 

Vyhodnocení: Připomínce bylo vyhověno. 

Odůvodnění: Plocha byla řešena již vydanou změnou č. VII stávajícího UPM; byla přidána jako další 

zastavitelná plocha a do ÚP byla převzata. Cílem bylo vytvoření územních podmínek pro vybudování 

školství v parametrech odpovídajících současnosti, protože některé z budov využívaných pro toto občanské 

vybavení jsou nemoderní, jejich provoz je velmi nákladný. Vymezením plochy se vytvoří podmínky pro 

vybudování nízkoenergetické stavby. 

 
Obsah připomínky – část 8: 

Plocha na úpatí Výhonu za ulicí Masarykovou nad silnicí II/416 

 plochu prověřit z hlediska umístění návrhové plochy pro bydlení 

Vyhodnocení: Připomínce bylo vyhověno 

Odůvodnění:Plocha byla řešena vydanou změnou č. VIII stávajícího UPM. Plocha byla změnou ÚPM 

prověřena zejména z hlediska hlukového a dopravního napojení a do ÚP byla převzata. 

 

Připomínky dle § 52 odst.3 
(vypořádání těchto připomínek bylo uvedeno již v příloze k návrhu upravenému po veřejném projednání – návrhu ke 

opakovanému veřejnému projednání, jehož projednání  s dotčenými orgány bylo ukončeno lhůtou dle § 52 odst.3 dne 

23.5.2016) 

 

itself s.r.o.,IČ 18826016, Pálavské náměstí 4343/11 628 Brno-Židenice 
Dne 22.1.201 obdržel pořizovatel e-mailem vyjádření organizace k návrhu, které nesplňovalo požadavky 

podání dle § 37 správního řádu a odkazovalo se na vyjádření k jiné věci, 25.1.2016 byla organizace 
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vyzvána k doplnění podání ve smyslu § 37 správního řádu. Jelikož e-mailové podání doplněno nebylo, 

pořizovatel se připomínkou nezabýval a také z toho důvodu, že její obsah upozorňoval na dodržení 

ochranných pásem komunikačních vedení v následných řízeních při konkrétních záměrech, která budou 

v budoucnu vedena jinými správními úřady, např. stavebním úřadem, kdy nelze takovouto připomínku do 

územního plánu zapracovat, protože by se jednalo o zásah do kompetence jiného orgánu v rozporu s §2 

odst. 2 SŘ. 

Práva a povinnosti v ochranných pásmech komunikačních vedení vymezují ustanovení vyššího právního 

předpisu a to § 102 zákona č. 127/2005. Územním plánem, jako podzákonným předpisem nelze zajistit 

jejich dodržení a není to ani jeho úkolem (§ 19 stavebního zákona). 

Vyhodnocení: 

Vyjádření nebylo uplatněno v souladu se správním řádem a neobsahuje připomínku v takové podrobnosti, 

aby mohlo dojít k jejímu zapracování do návrhu.  

 
Připomínky určeného zastupitele: 

Ing. Jan Vitula, určený zastupitel a starosta města Židlochovice 

 

1. Plochu vlakového nádraží upravit dle současné dokumentace „Židlochovice, přestupní terminál IDS“  - 

tj. rozšířit plochy Dt do sousední plochy OV. 

Vyhodnocení této části připomínky: Připomínce bylo vyhověno. 

Odůvodnění: Přestavbová plocha P2 (dopravní terminál) byla upravena v západní hranici plochy mírně do 

ploch občanského vybavení (zahrada Robertovy vily) z důvodu změny umístění „točny autobusů“ kvůli 

zachování drážního domku dle posledního stavu studie „Židlochovice, přestupní terminál IDS“.  

 

2. Přestavbovou plochu P3 rozdělit : - plochu stávajícího areálu sběrných surovin přiřadit k sousedním 

plochám pro možné využití Dt, zbývající plochu označit jako Bd/2 

Vyhodnocení této části připomínky: Připomínce bylo vyhověno. 

Odůvodnění: Došlo k rozdělení na plochu přestavby stávajícího areálu sběrných surovin  s jejím přiřazením  

k sousedním plochám Dt – dopravní terminál, zbývající část plochy byla zařazena k plochám bydlení, 

protože na p.č.548/162 a sousedních pozemcích došlo k výstavbě nového polyfunkčního objektu 

s převažující funkcí bydlení, přestavbová plocha by zde tedy byla zbytečná. 

 

3. Přestavbovou plochu P11 (ul. Palackého) upravit – pro možnost dostavby budovy  SO/2 na p.č.1389/1, 

plochu Pk uvést jen v nezbytném rozsahu pro  rozšíření stávající komunikace  a zajištění předpisy 

požadovaného uličního prostoru ( jak je uvažováno v současném platném ÚP) 

Vyhodnocení této části připomínky: Připomínce bylo vyhověno. 

Odůvodnění: Je dlouhodobě sledováno, jak vyplývá z připomínky už od doby platnosti stávajícího ÚPM, 

rozšíření stávající šířkově nevyhovující komunikace na ulici Palackého.Došlo tedy k úpravě způsobu využití 

jak pro možnost dostavby budovy  v plochách smíšených obytných (SO/2) na p.č.1389/1, tak pro nezbytný 

rozsah  rozšíření stávající místní komunikace  se zajištěním  předpisy požadovaného uličního prostoru pro 

obousměrnou místní komunikaci. 

 

4. Budovu na p.č. 655 určit k asanaci, nevhodně je umístěna v těsné blízkosti zámku a svůj původní účel 

již neplní. 

Vyhodnocení této části připomínky: Připomínce bylo  vyhověno. 

Odůvodnění: Dle  podmínek aktualizovaného ochranného pásma zámku (vydáno jako Ochranné pásmo 

památek v Židlochovicích), které nabylo právní moci 10.10.2015, je tato stavba  vymezena na dožit 

s výhledem jejího odstranění, proto došlo k úpravě - byla vymezena asanace. 

 

5.  Plochu Zk 34 rozšířit na sousední pozemek 558/5, jak bylo projednáno ve změně IV stávajícího ÚPN   

jako změna Z7. 

Vyhodnocení této části připomínky: Připomínce bylo  vyhověno. 

Odůvodnění: Plocha krajinné zeleně Zk  - Z34 byla rozšířena na sousední pozemek 558/5 na plochu sportu, 

tak jak  bylo vymezeno ve změně č. IV stávajícího ÚPM – s plochou se nadále počítá jako součástí ÚSES, 

s využitím dotací byla již část plochy jako zeleň ÚSES využita. 

 

6. Zrušit  plochy Z14, Z15 a navazující plochy Z 44, Z45 vzhledem k tomu, že v poslední době došlo 

k markantnímu nárůstu obyvatel díky nové výstavbě v posledních letech v Židlochovicích, je potřeba 
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před dalším prudkým nárůstem obyvatel současnou komunitu konsolidovat. Pro pozvolný nárůst 

obyvatel  jsou v současnosti dostatečné ostatní rozvojové plochy  ve stávající zástavbě. V současnosti 

by výstavba na plochách Z14 a Z15 měla charakter „satelitu“. 

Vyhodnocení této části připomínky: Připomínce bylo  vyhověno. 

Odůvodnění: Byl prověřen vliv možného vynechání těchto zastavitelných ploch. Zastavitelné  plochy Z14, 

Z15 vymezené pro bydlení a navazující plochy Z 44, Z45 pro komunikace byly zrušeny, v důsledku 

markantnímu nárůstu obyvatel v posledních 10 letech je potřeba před dalším nárůstem obyvatel současnou 

komunitu nejen konsolidovat ale také pro tyto obyvatele zajistit odpovídající občanské vybavení v rozumné 

docházkové vzdálenosti;v současné době nedostačuje kapacita školky, základní škola je provozována ve 3 

objektech, chystá se přístavba stávajícího objektu školy na ulici Tyršově, město má velký nedostatek 

veřejných prostranství, na nichž je možné parkování vozidel, zejména pak na ulici Komenského. Využití 

ploch  Z14 a Z15 bylo sice podmíněno výstavbou příjezdové komunikace na ploše Z32, která by umožnila 

dopravní obslužnost lokalit ze silnice II. třídy II/416 bez vjezdu do centra obce, ale právě z důvodu  

nedostatečné možnosti využití komunikace na ulici Komenského by došlo k vytvoření odloučené lokality ( 

vzdálenost lokalit od srdce obce – náměstí s radnicí a občanským vybavením – je cca 1400m. Pro pozvolný 

nárůst obyvatel  jsou v současnosti dostatečné ostatní rozvojové plochy  v zastavěném území či v těsné 

návaznosti na něj, které PÚR ČR upřednostňuje v čl. 38 b), zrušením ploch nedojde také ke srůstání sídel 

jako negativnímu jevu dle čl. 20a) PÚR.( Město Židlochovice a městys Nosislav – vzdálenost mezi 

zastavitelnými plochami pro bydlení by se mezi obcemi zmenšila na cca780m). 

 

7. V popisu ploch Pz plochy dopravních prostranství - veřejná zeleň – upravit přípustné využití plochy: - 

veřejná prostranství pro travnatou, keřovou a stromovou zeleň zejména v zastavěném území či u 

zastavitelných ploch, relaxační plochy ( např. dětská hřiště, senior hřiště, petang hřiště,) pěší 

komunikace, související technická infrastruktura ( např. čerpací stanice veřejné technické 

infrastruktury, trafostanice, stání a drobné stavby pro dočasné uložení  odpadu pro okolní obytnou 

zástavbu),  plochy vodní do 20 % vymezené plochy prostranství   a drobné objekty sezónního prodeje. 

Vyhodnocení této části připomínky: Připomínce bylo  vyhověno. 

Odůvodnění: Jeví se jako vhodné stanovené podmínky pro využití ploch doplnění i ve smyslu 

aktualizovaných podmínek OP zámku,  kde jsou drobné objekty občanského vybavení přípustné vč. 

relaxačních ploch. 

 

8. V popisu ploch Zk plochy zeleně krajinné    - doplnit přípustné využití i pro vodní plochy. 

Vyhodnocení této části připomínky: Připomínce bylo  vyhověno. 

Odůvodnění: Plochy krajinné zeleně stabilizované již obsahují vodní prvky a tyto prvky jsou v krajině 

žádoucí a na totéž upozornil ve svém stanovisku i dotčený orgán ochrany přírody a krajiny.  

 

9. Plochu Z18 – navržená pro využití jako Sv – smíšené plochy výrobní změnit pro využití So – smíšené 

plochy obytné, jedná se o plochu která je v těsném sousedství ploch s převažujícím využitím pro 

bydlení. 

Vyhodnocení této části připomínky: Připomínce bylo vyhověno. 

Odůvodnění: Plocha je vymezena jako plocha smíšená obytná. Smíšené výrobní plochy mohou být zdrojem 

negativních dopadů z činností kolidujících se způsobem využití okolních ploch, což by mohlo v některých 

případech být v rozporu s§3 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006Sb., citace: „Plochy s rozdílným způsobem využití 

se vymezují s ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména z důvodů omezení střetů vzájemně 

neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a využívání území“. 

 

10.  Plochy sesuvných území zvýraznit v grafické části tak, aby bylo při pohledu na výkres okamžitě 

patrné, o co  se jedná. Do textu vložit požadavek pro stavby v sesuvném území a blízkém okolí : v 

projektové dokumentaci pro stavební objekty  je nutno doložit (geologickým průzkumem), že tyto 

nebudou ohroženy sesuvem půd nebo jiným geologickým rizikem a že sami jiné stavby neohrozí. 

Vyhodnocení této části připomínky: Připomínce bylo  vyhověno částečně. 

Odůvodnění: V grafické části hlavního výkresu jsou plochy v sesuvných územích vymezeny; formulace 

podmínky však nejde nad rámec požadavků vyplývajících z právních předpisů viz § (2) odst. 2 správního 

řádu, který umožňuje správnímu orgánu uplatňovat svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla 

zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. Faktem zůstává, že již 

z grafické části by mělo být jasné, že podmínky v území jsou jak z hlediska zakládání tak sesuvných rizik 

problematické a investor by měl být na tato rizika přímo upozorněn již vymezením plochy a také 
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stanovenými podmínkami např. zohledněním sesuvných území  již při vymezování stavebního pozemku při 

umisťování stavby. Podmínka je stanovena v bodě CH v článku 1.6.1. 

 

11. V textové části doplnit do ploch Bd podmíněně přípustné využití plochy: - další stavby, které souvisejí 

a jsou slučitelné s bydlením (např. odstavná stání, garáže, altány) za podmínky, že nesnižují kvalitu 

prostředí vlastního či souvisejícího území a slouží zejména obyvatelům ve vymezené ploše a s plochou 

bezprostředně souvisejícího území 

Vyhodnocení této části připomínky: Připomínce bylo  vyhověno. 

Odůvodnění: Při menších vymezovaných plochách, např. pro účel bydlení v rodinných nebo bytových 

domech může docházet k prolínání některých podmínek doplňkových funkcí zejména u stabilizovaných 

ploch, kde by  vymezení související přímo s plochou mohlo zakládat časté změny ÚPD. 

 

12. Přestavbovou  plochu  P5  rozšířit  v  celé délce  (hranice parcel p.č.505/2 a 504) do ulice Strejcův sbor. 

Vyhodnocení této části připomínky: Připomínce bylo  vyhověno. 

Odůvodnění: Město Židlochovice nechalo zpracovat na tuto část města studii. Při  vymezení plochy je tedy 

vhodné vycházet z této studie jako z podrobnějšího plánovacího podkladu. Jedná se o exponovanou plochu 

na nároží náměstí a nábřeží s jejíž přestavbou počítal i stávající ÚPM. Jde zejména o vytvoření příznivých 

podmínek pro Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje a Sbor dobrovolných hasičů města 

Židlochovice v kontextu s okolními stavbami, napojením na ulici Strejcův Sbor s kulturními památkami 

Sboru bratrského a Žerotínskou hrobkou a zajištění parkování pro obyvatele ulice Strejcův sbor. 

 

13.  Parcelu č. 629/23  zařadit do plochy Z40 (povede zde příjezd z ulice Zámecké dle změny ÚP č. IV)  

Vyhodnocení této části připomínky: Připomínce bylo  vyhověno. 

Odůvodnění: Koridor vychází ze změny č. IV, dle níž Z40 je plochou veřejných prostranství – komunikace a 

z důvodu napojení této komunikace na stávající systém místních komunikací je nutno stabilizovanou plochu 

rozšířit, aby dopravní napojení bylo pohodlné. Plocha je rozšiřována na pozemcích vlastněných Městem 

Židlochovice. 

 

14. Zapracovat podmínky pro zástavbu ploch ze změny v současnosti platného územního plánu 

Židlochovice č. VII a VIII.  

Vyhodnocení této části připomínky: Připomínce bylo  vyhověno. 

Odůvodnění: Podmínky ochrany krajinného rázu a podmínky dotčených orgánů byly dohodnuty nedávno 

(změna VII nabyla účinnosti 30.10.2015, změna č. VIII nabyla účinnosti 12.3.2016), jedná se o 

problematická území v OP Zámku a v PP Výhon, je žádoucí zachování kontinuity rozhodování   území. 

Podmínky jsou zapracovány v bodech c)d) a q) čl.1.3.2 a 1.6.2. CH). 

 

K návrhu ve veřejném projednání uplatnil připomínky i pořizovatel a to převážně z hlediska nejasností 

vymezených podmínek či způsobu zapracování požadavků. Tyto připomínky byly akceptovány a 

zapracovány do návrhu pro opakované veřejné projednání (připomínka č. 27 částečně),  jehož 

projednání s dotčenými orgány bylo ukončeno lhůtou 23.5.2016. 

1) p.č. 558/1 – v společném jednání byl plochou zeleně, nyní je plochou technické infrastruktury – do 

odůvodnění potřeba uvést důvod změny 

Odůvodnění: v době, kdy ještě pozemek patřil k nezastavěnému území došlo k jeho využívání jako plochou 

související se sběrným dvorem, zjištěno při doplňujících průzkumech – proto byl pozemek vymezen dle 

jeho skutečného využití. 

 

2) Text ÚP - koncepční podmínky pro změnu využití změnit na koncepční podmínky pro změny v území  

Odůvodnění: SZ v § 2 od.1 písm.a stanoví a) že změnou v území  je změna jeho využití nebo prostorového 

uspořádání, včetně umisťování staveb a jejich změn – změna využití je tedy pouze jednou ze změn území , 

změnou využití území jsou dle SZ  jen terénní úpravy, stanovení dobývacího prostoru,  odstavné, 

manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy,  hřbitovy,  změny druhu pozemku, zejména 

zřizování, rušení a úpravy vinic, chmelnic, lesů, parků, zahrad a sadů, pokud podmínky nejsou stanoveny 

schválenými pozemkovými úpravami nebo jiným územním rozhodnutím, úpravy pozemků, které mají vliv 

na schopnost vsakování vody. 

 

3) Text ÚP str.7 – podm.a - Změna využití ploch Z1-4 je podmíněna výstavbou komunikace, nebo její části 

v ploše Z42 mezi nábřežím a ulicí Komenského  - podmínku je nutné přeformulovat srozumitelně např. na: 
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Změna využití území v plochách Z1-4 je podmíněna výstavbou komunikace v ploše Z42 nebo její části dle 

etapizace navržené územní studií nebo RP ( jednotlivé etapy jsou vázány na určitý úsek komunikace). 

Odůvodnění: Podmínka je nejednoznačná a pro rozhodování v území neurčitá - pokud je podmínkou 

vybudování alespoň část komunikace, musí být jasně řečeno jaká nebo která část – jinak je část komunikace 

i 1m kdekoliv a podmínka ztrácí smysl. 

 

4) Text ÚP -str.8 – podm.e – „Změna využití částí ploch Z5 a Z12, které se nacházejí  pod venkovním 

elektrickým vedením 110 a 22 kV pro bydlení je podmíněna přeložením tohoto vedení.“ – podmínka je 

nejasná – bylo-li opravdu myšleno, že podmíněna bude jen část pod vedením, pak je podmínka nadbytečná 

protože to vyplývá z právních předpisů o ochranných pásmech. 

Podmínka byla požadována na podmínění celého území v případě Z5. Z12 má své specifické podmínky 

dohodnuté při změně č.VIII ÚPM, která nabyla účinnosti 12.3.2016. 

 Změna v území v  ploše Z5 je podmíněna přeložením venkovního vedení elektrizační soustavy . 

Odůvodnění: Z podmínky musí být naprosto jasné, co se podmiňuje čím a to s využitím pojmů ze SZ a jeho 

prováděcích vyhlášek. V případě Z5 je podmínka koncepční pro řešení plochy, jejíž další zastavování 

„vyhýbáním se vedení a jeho ochrannému pásmu“ je vzhledem k situování této technické  infrastruktury 

diagonálně přes celou plochu dále neúnosné. Dle čl.28 PÚR ČR je pro zajištění kvality života obyvatel 

nutno zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých 

souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu.  

 

5) Text ÚP str.8 – podm.g – do závorky doplnit (např. zesilovací stanice)  

Odůvodnění:ÚP nemůže předjímat technická řešení, může však uvést příkladem zpřesnění formulace 

podmínky. 

 

6) Text ÚP str.8 – podm.i – změnit na :Změna  v území v ploše Z13 je podmíněna prokázáním, že celková 

hluková zátěž z okolních ploch (zejména plochy výroby a skladování, ploch dopravy) nepřekročí přípustné 

hodnoty hygienických limitů pro chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb 

stanovených legislativou na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Odůvodnění: Hygienické limity pro chráněné prostory se vztahují nejen k plochám výroby, vztahují se 

souborně k hluku z okolí a to v součtu negativních vlivů ze všech využití. U této plochy společná podmínka 

ohledně ploch v blízkosti komunikací II. a III. třídy není jasná, plocha se nenachází přímo u silnice II/416, 

ale může být vhledem k situování v terénu hlukem z této komunikace zasažena, vliv tohoto hluku pak může 

v kombinaci s hlukem z výrobních provozů překročit limit pro tyto prostory dle platné legislativy o ochraně 

zdraví. Podmínka by poté neodpovídala ustanovení §3 odst.(3) vyhlášky 500/2006 Sb., kdy plochy s 

rozdílným způsobem využití se vymezují s ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména z 

důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a využívání území. 

 

7) Text ÚP str.6 – z tabulky vyplývá, že plocha Z50 nemá žádné koncepční podmínky – z vydané změny č. 

VIII ( účinnost od 12.3.2016) však jasně vyplývají: 

Odůvodnění: Podmínky byly zapracovány na základě požadavků dotčených orgánů a na základě toho, že 

plocha je velmi specificky umístěna, vyžaduje proto vyšší míru regulace a to z mnoha důvodů - umístění 

v mimo návaznost na zastavěné území, situování v sesuvném území, v blízkosti kapacitní silnice II. třídy, 

v Přírodním parku Výhon, mimo dosah kanalizace.  Bylo zapracováno  - viz vyhodnocení připomínky č.14 

určeného zastupitele. 

 

8)  Text ÚP str.6 – z tabulky vyplývá, že plocha Z51 nemá žádné koncepční podmínky – je podmíněna 

územní studií, která však není závazná a nebude- li zpracována do 4 let, její podmínka pomíjí, přitom Z51 

je na tom stejně jako Z1-4, které jsou navíc podmíněné podrobnější závaznou UPD, měla by tedy z hlediska 

hluku obsahovat stejné podmínky jako Z1-4 

Odůvodnění: Plocha je podobná jako Z1-4, sousedí s plochami SV a kapacitní komunikací. Byla doplněna 

podm. splnění hyg. limitů – čl.I.3.2 j) 

 

9) Občanské vybavení na p.č.531/3 se nachází v přestavbové ploše, stejně jako přístupové komunikace, 

zeleň, OV, bydlení – plochy smíšené obytné umožňují vše, co se přímo zde nachází, aniž by musely být 

vymezovány plochy o velikosti 100m2. Plocha je celá vymezena jako přestavbová. Co se týká stávajícího 

využití, ze  Společných podmínek A vynechat slovo podstatně  
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Odůvodnění: Umožňuje-li nějaký způsob využití všechna využití, je zbytečné je v UP drobit na plochy o 

velikosti v řádu metrů, není-li nutná jejich stabilizace v území – a to v tomto případě není, protože plocha je 

vymezena jako přestavbová s podmínkou vydání regulačního plánu, tedy s následujícím zpřesněním 

způsobů využití na pozemky. I nepodstatné ztížení budoucího využití může zabránit využití území pro 

požadovaný účel. 

 

10) železniční vlečka výrobního areálu neexistuje -  není součástí  UAP, přesto je tento limit na 

koordinačním výkresu. 

Odůvodnění: Nebyly použity aktuální ÚAP, což bylo v návrhu pro opakované veřejné projednání opraveno. 

 

11)  Text ÚP str.6 – z tabulky vyplývá, že plocha Z12 má koncepční podmínky , nejsou však zapracovány  

a nerespektují změnu č. VIII ÚPM účinnou od 12.3.2016 

Odůvodnění: Zapracování podmínek nedávno vydaných změn ÚPM do projednávaného ÚP, kdy podmínky 

byly zapracovány na základě požadavků dotčených orgánů  a obce v územích značně exponovaných a 

velmi specificky umístěných, vyjadřuje požadavky obce včleněné již v zadání a to z důvodu ochrany 

zejména přírodních a civilizačních hodnot území, vyžaduje proto vyšší míru regulace (zde sousedství  2  

kulturních památek,  v sesuvném území,  v Přírodním parku Výhon,  v ochranném pásmu lesa). Vyšší 

ochrana krajinného rázu byla taktéž doporučena ve stanovisku orgánu ochrany přírody a krajiny k návrhu 

v 1.veřejném projednání. Bylo zapracováno  - viz také vyhodnocení připomínky č.14 určeného zastupitele. 

 

 12) k vymezení zastavěného území  na Pastviskách –  proluka je místo mezi zastavěnými stavebními 

pozemky, nikoliv na zemědělské půdě  a jedná se o nezastavěný prostor v souvislé zástavbě, který je určen 

k zastavění, což Pastviska jako zahrádkářská kolonie( nikoliv plocha pro rekreaci) nejsou 

Odůvodnění: p.č. 275/52 je jen zahrada. p.č. 275/175 je zastavěná plocha a nádvoří,p.č. 2751/98 je jen 

zahrad,p.č. 2751/136  je jen zahrada,p.č. 2751/141  je jen zahrada. Bylo zapracováno v souladu  §58 SZ. 

 

13)  podm. l – opravit název OP – jedná se Ochranné pásmo kulturních památek v Židlochovicích 

Odůvodnění:OP bylo aktualizováno pod jiným názvem. 

 

14)  Pokud bude v návrhu pro opakované veřejné projednání způsob využití upravován na funkce spojené 

s bydlením, bude nutno také stanovit podmínky pro hluk, jako u jiných ploch v blízkosti výroby 

Odůvodnění: podmínky mají být nastaveny u podobných případů stejně, zapracováno – pro plochu Z18 

platí podm. E v čl. I.6.2. 

 

15)podm. o – viz výše 13)  

Odůvodnění: OP bylo aktualizováno pod jiným názvem. 

 

16) I.12 – v nadpisu je chybně uvedené číslo přestavbové plochy, dohodu o parcelaci nespecifikovat pod  

tabulkou, její specifikace je dána právním předpisem – přílohou č. 12 vyhl. 500/2006 Sb. a taktéž §43 

odst.3 SZ. Pokud z tabulky vypadne Z 15, k větě o částečné dohodě přidat .. bude-li to  dle územní studie 

možné. 

Odůvodnění: nadpis a tabulka si protiřečí; dále - může dojít ke změně prováděcího předpisu (viz novela 

2012) a to, co je dáno výrokem, bude v rozporu s legislativou, v případě P1  vzhledem k malé velikosti 

plochy to musí být ÚS prověřeno.   

 

17) I.6.3 –  podmínky prostorové regulace přizpůsobit podmínkám, jak byly nastaveny v nedávných 

změnách č. VII s VIII ÚPM. 

Odůvodnění: viz vyhodnocení připomínky určeného zastupitele č.14  a podmínky byly dohodnuty s DO a 

není důvod je zmírňovat, protože plochy se nacházejí ve specifických územích v přírodním parku 

s důrazem na krajinný ráz a v sesuvných územích. Podmínky jsou zapracovány v Charakteru zástavby a 

podmínkách pro plochy Z12 a Z50. 

 

18) z asanace vyjmout stavbu na p.č.613  

Odůvodnění:  poslední verze studie elektrifikace trati Židlochovice – Hrušovany u Brna včetně dopravního 

terminálu počítá se zachováním stavby. 
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19) Výkres VPS – opět obsahuje nejen plochy  veřejných prostranství , ke kterým lze upl. předkupní právo  

ale i o další veřejná prostranství s uplatněním předkupního práva – je to absolutně zmatečné, protože není 

jasné, jaký je mezi nimi rozdíl. 

Odůvodnění: Vyhl. 500/2006 § 2 písm. a : pro účely vyhlášky se rozumí výkresem veřejně prospěšných 

staveb, opatření a asanací výkres ploch nebo pozemků určených pro umístění navrhovaných veřejně 

prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, veřejných prostranství, staveb a opatření k zajišťování 

obrany a bezpečnosti státu a pro asanaci území, ve kterých lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

nebo ke kterým lze uplatnit předkupní právo (§ 101 stavebního zákona), výkres VPS tedy obsahuje pouze ty 

VPS, VPO a VP, ve kterých lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo ke kterým lze uplatnit 

předkupní právo – žádných jiných. 

 

20) upravit odůvodnění – kde se vyskytuje odůvodnění odkaz na VUSS změnit na Ministerstvo obrany 

Odůvodnění: telefonicky na nepřesnost v textu upozornil zástupce tohoto dotčeného orgánu 

 

21) p.č. 1908 je vymezen jako plocha dopravy – v reálu se jedná o  sad,  jako komunikace se užívá pouze 

příležitostně vlastníky sadu 

Odůvodnění: v KN není zapsán jako ostatní komunikace a je zaplocen, nejedná se o veřejné prostranství. 

 

22) str.37 –upozornění na platný limit – rozhodnutí o OP nepatří do textové části ÚP, rozhodnutí platí samo 

o sobě a ÚP se mu nyní přizpůsobil. 

Odůvodnění: lze zařadit do odůvodnění v kompl. zdův. přijatého řešení v souvislosti se stanoviskem 

dotčeného orgánu ochrany památek v ochranném pásmu památek v Židlochovicích. 

23) str.36 podm. 4) jinéhu opravit na jiného 

 

24)zapracovat aktuální ÚAP, naposledy byly komplexní ÚAP poskytnuty v roce 2013, od té doby proběhla 

jejich aktualizace v roce 2014 a nyní se chystá další, návrh pro opakované VP musí zohledňovat aktuální 

limity 

 

25) doplnění  odůvodnění, proč byly  jižně ulice Havlíčkovy místo ploch výroby vymezeným předchozím 

ÚPM ( která tam byly z důvodu hluku od komunikace) vymezeny plochy bydlení – pravděpodobně 

z důvodu využití zastavěného území dle PÚR a proti hluku je nastavena ochrana podmínkou prověření 

plochy územní studií a podmínkou prokázání nepřekročení hlukových limitů 

 

26) str.30 a 31 – pro silnice II a III. třídy jsou stanoveny podmínky ve 2 způsobech využití DS a PK, PK 

uvádí že v zastavěném území, DS není blíže specifikována – tedy lze ji vymezit i v zastavěném území 

Možná dvojznačnost – je nutno v odůvodnění popsat, proč byly pro jeden druh využití stanoveny podmínky 

ve 2 způsobech využití. 

 

27) Z8 – upravit podmínky prostorového uspořádání – minimální rozptyl, rozmezí výměry pro vymezování 

stavebních pozemků, stanovit charakter a strukturu zástavby, intenzity využití stavebních pozemků  

Odůvodnění: Plocha je v přírodním parku a už teď jsou tam hmotově předimenzované stavby, v severní 

části do ní zasahuje sesuvné území, je tedy i veřejným zájmem, aby stavby do něj nezasahovaly, řadová 

zástavba ani dvojdomy zde nejsou vhodné – vytvořili by v přírodním prostředí hradbu. Bylo zapracováno 

stanovením podm. q) v čl. I.3.2 a CH) v čl. 1.6.2., rozmezí výměry stavebních pozemků nebylo upraveno. 
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II.17   PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽIDLOCHOVICE DLE § 53 OD. (4) SZ 

 (část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem) 

Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění její 

1.aktualizace (dále jen PUR) a územně plánovací dokumentací vydanou krajem  

Soulad je vyhodnocen  v textu  odůvodnění v kapitole označené II.2.1 a II.2.2  byl prokázán ke všem 

částem PÚR,  které se vztahují k řešenému území; soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

nemohl být vyhodnocen, protože platné Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje nebyly dosud 

vydány – viz vyhodnocení v odůvodnění kapitole označené II.2.2.  ÚP řeší plochy pro dopravní terminál 

k záměru elektrifikace trati Židlochovice – Hrušovany u Brna - záměr je obsažen  v Územně analytických 

podkladech Jihomoravského kraje ozn. D58  i plochy pro regionální územní systém ekologické stability 

s biokoridory a biocentry zejména podél toků Svratky a Litavy – v Územně analytických podkladech 

Jihomoravského kraje ozn. RBK 088, RBK 087, RBC 143 a RBC 144.   

 

Přezkoumání souladu návrhu ÚP s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 

ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného 

území  

Soulad je vyhodnocen v textu odůvodnění v kapitole označené II.3.1 a II.3.2  a II.3.3., byl vyhodnocen se 

po jednotlivých odstavcích a písmenech § 18 a §19 SZ, které se vztahují k ÚP a byl prokázán. Požadavky 

na ochranu nezastavěného území  jsou také prokázány v  kapitole II.10. - účelné využití nezastavěného 

území. 

 

Přezkoumání souladu návrhu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů  

Soulad je vyhodnocen v textu odůvodnění v kapitole označené II.4. po jednotlivých předpisech – stavební 

zákon, vyhláška č. 500/2006 Sb. a vyhl. č. 501/2006 Sb. v odstavcích a písmenech jednotlivých ustanovení, 

která se vztahují k ÚP a byl prokázán. 

 

Přezkoumání souladu návrhu s požadavky zvláštních právních předpisů  a se stanovisky dotčených 

orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s řešením rozporů předpisů 

  

Soulad ÚP s požadavky zvláštních právních předpisů je vyhodnocen v textu odůvodnění v kapitole 

označené II.5.1 po jednotlivých předpisech, které se vztahují k řešenému území  a koncepci ÚP dle § 43 SZ. 

Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů je vyhodnocen v kapitole II.5.2 

a dále pak v odůvodnění pořizovatele v kapitole II.5.3. 

Žádný rozpor nebyl v průběhu projednávání územního plánu Židlochovice řešen.  

 

 
Součástí odůvodnění Územního plánu Židlochovice jsou výkresy: 
 

č. výkresu: název výkresu: měřítko: 

6 Koordinační výkres 1 : 5 000 

7 Výkres širších vztahů 1 : 50 000 

8 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 

 
 
V Y S V Ě T L E N Í   P O U Ž I T Ý C H   P O J M Ů 
 
- Pojmem „proluka“ se rozumí nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě včetně 

nezastavěného nároží, který je určen k zastavění (podle ČSN 73 4301). 
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POUČENÍ: 
 
Proti Územnímu plánu Židlochovice vydanému tímto opatřením obecné povahy nelze podle 
ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád - podat opravný prostředek. 
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S E Z N A M   P O U Ž Í T Ý CH   Z K R A T E K 

Uvedeno v pořadí podle abecedy (seznam neobsahuje značky a zkratky ploch): 
 
BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka, 
ČOV čistírna odpadních vod, 
ČSN česká státní norma, 
ČSÚ Český statistický úřad 
DO dotčené orgány (státní správy) 
EVL evropsky významná lokalita, 
IDOS JmK Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, 
JMK (JmK) Jihomoravský kraj, 
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