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B. ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

B.1 Postup při pořízení územního plánu 
Obec Popovice má platný územní plán sídelního útvaru z r. 1997. Dále byly zpracovány a nabyly 
účinnosti Změna č.I ÚPN SÚ (2004) a Změna č.II ÚPN SÚ (2008), Změna č. III ÚPN SÚ byla zamítnuta 
a Změna č. IV ÚPN SÚ nabyla účinnosti dne 2.7.2010. 

O pořízení nového územního plánu Popovice rozhodlo Zastupitelstvo obce dne 27.3.2017 a jako 
pořizovatele určilo příslušný úřad územního plánování - Městský úřad Židlochovice. Pro spolupráci 
s pořizovatelem schválilo jako určeného zastupitele paní starostku Bc. Danielu Fialovou. Jako 
projektant Územního plánu Popovice byla ve výběrovém řízení vybrána firma Ing. arch. Jana 
Benešová, ATELIER URBI, autorizovaný architekt ČKA č. 1504 (dále jen projektant). 

Zadání ÚP 

V souladu s § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební 
zákon), ve znění pozdějších úprav, na základě územně analytických podkladů a s využitím dosud 
platného ÚP, pořizovatel spolu s určeným zastupitelem zpracoval v září 2018 návrh zadání Územního 
plánu Popovice. Návrh zadání byl zpracován v souladu s § 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti. 

Návrh zadání územního plánu byl projednán dle § 47 stavebního zákona. Pořizovatel zaslal návrh 
zadání dotčeným orgánům, sousedním obcím a Krajskému úřadu (oznámením ze dne ............). Návrh 
zadání byl doručen a zveřejněn na úředních deskách MěÚ Židlochovice a Obecního úřadu Popovice 
(veřejné vyhlášky ze dne ...............). V listinné podobě byl návrh zadání k nahlédnutí u pořizovatele 
a na Obecním úřadě Popovice. 

Na základě požadavků na zadání, doručených v předepsané lhůtě, pořizovatel zpracoval ve spolupráci 
s určeným zastupitelem vyhodnocení těchto požadavků s datem 25.9.2018 a navrhl úpravu návrhu 
zadání územního plánu. 

Upravený návrh zadání, včetně vyhodnocení požadavků na zadání a zprávy o projednání návrhu 
zadání, byl předložen Zastupitelstvu obce Popovice ke schválení. Zastupitelstvo obce Popovice 
schválilo zadání Územního plánu Popovice na svém zasedání dne 24.6.2020. 

Návrh ÚP 

Na základě schváleného zadání, v souladu se stavebním zákonem a podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vše 
v platném znění, byl projektantem v průběhu března – června 2021 rozpracován návrh územního 
plánu Popovice. Rozvojové možnosti obce byly konzultovány s určeným zastupitelem a korigovány dle 
závěrů z jednání na zastupitelstvu. 

Součástí návrhu ÚP Popovice je v souladu se zadáním „Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“. 
Podkladem pro toto vyhodnocení bylo „Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA)“, 
viz samostatná příloha. 

Návrh Územního plánu Popovice byl zpracován v souladu s Metodikou vydanou MMR – „Standard 
vybraných částí územního plánu (ve smyslu § 20a stavebního zákona)“. 

Návrh Územního plánu Popovice byl projednán dle § 50 odst. 2 a 5 stavebního zákona na společném 
jednání s dotčenými orgány, Krajským úřadem JmK a sousedními obcemi. 

Dle § 51 odst. 1 stavebního zákona, výsledek projednání (stanoviska dotčených orgánů a podané 
připomínky) pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil a navrhl opatření k řešení 
jednotlivých připomínek. 

Na základě vyhodnocení stanovisek, připomínek a na základě navržených opatření pořizovatel zaslal 
zpracovateli pokyn k úpravě návrhu územního plánu pro veřejné projednání. 
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B.2 Výsledek přezkoumání souladu návrhu územního plánu 
zejména: 

- s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, 

- s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území 
a požadavky na ochranu nezastavěného území, 

- s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů, 

- s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
případě s výsledkem řešení rozporů 

B.2.1 Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem 

B.2.1.1 Politika územního rozvoje ČR 

Územní plán Popovice respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5 
(úplné znění), závazné ode dne 1. 9. 2021 (dále jen PÚR ČR). 

Řešené území obce Popovice se nachází v Metropolitní rozvojové oblasti Brno - OB3 (čl. 42 PÚR ČR) 

Obecné úkoly pro územní plánování stanovené PÚR ČR pro rozvojové oblasti a rozvojové osy: 

a) Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových oblastech 
a rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury. 
Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet podmínky pro 
umístění aktivit mezinárodního a republikového významu s požadavky na změny v území a tím 
přispívat k zachování charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy. 

b) Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být převzaty do 
územně plánovací dokumentace krajů a obcí. 

c) Kraje v zásadách územního rozvoje dle potřeby upřesní vymezení rozvojových oblastí 
a rozvojových os v rozlišení podle území jednotlivých obcí, popřípadě jednotlivých 
katastrálních území, při respektování důvodů vymezení dotyčných rozvojových oblastí 
a rozvojových os. V případě rozvojových os a oblastí je možné tyto osy nebo oblasti vymezit 
 pouze v části katastrálního území. 

d) V zásadách územního rozvoje nebo při jejich aktualizacích, podle konkrétních podmínek 
a možností území, zohlednit Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ a vymezení center 
osídlení vyššího řádu a sídelní struktury podle územně analytických podkladů. 

e) V zásadách územního rozvoje nebo při jejich aktualizacích postupovat mimo jiné v souladu 
s Programy zlepšování kvality ovzduší, pokud to zmocnění pro obsah zásad územního rozvoje 
uvedené v právních předpisech umožňuje 

OB3 Metropolitní rozvojová oblast Brno 

Úkoly pro územní plánování:  

Pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury. 
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Soulad s návrhem územního plánu: 

Územní plán respektuje úkoly pro územní plánování a to zejména ve stanovené koncepci rozvoje 
území obce a dále ve vymezení ploch a koridorů pro umístění dopravní infrastruktury, které zlepší 
dostupnost základní i vyšší občanské vybavenosti ve spádových sídlech. Rozvoje území je v územním 
plánu navržen s ohledem na umístění v rozvojové oblasti OB3 a který umožňuje intenzivní využívání 
území. Do územního plánu jsou zapracovány záměry z územně plánovací dokumentace kraje. 

 

Řešené území obce Popovice se nachází ve specifické oblasti, ve které se projevuje aktuální problém 
ohrožení území suchem - SOB9 (čl. 75b PÚR ČR). 

Obecné úkoly pro územní plánování stanovené PÚR ČR pro specifické oblasti: 

a)  kraje v zásadách územního rozvoje dle potřeby upřesní vymezení specifických oblastí 
v rozlišení podle území jednotlivých obcí, případně s ohledem na charakter daného území 
podle jednotlivých katastrálních území a výjimečně, ve zvláště odůvodněných případech, 
i podle částí katastrálních území, při respektování důvodů vymezení a kritérií a podmínek pro 
rozhodování jednotlivých specifických oblastí; upřesněné specifické oblasti se mohou překrývat 
s upřesněnými rozvojovými oblastmi nebo osami pouze výjimečně a jen ve zvláště 
odůvodněných případech, 

b)  kraje a obce postupují při pořizování územně plánovací dokumentace v souladu s kritérii 
a podmínkami pro rozhodování o změnách v území, 

c)  úkoly, stanovené pro jednotlivé specifické oblasti, musí být převzaty do územně plánovací 
dokumentace krajů a obcí, 

d)  kraje prověří možnosti dalšího rozvoje specifických oblastí mj. s ohledem na periferní polohu 
území, zejm. zlepšováním dopravní dostupnosti vnitřních periferií a příhraničních oblastí. 

SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem 

Úkoly pro územní plánování: 
V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí: 

a)  vytvářet územní podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a zvyšování 
jejích retenčních a akumulačních vlastností, zejm. vytvářením územních podmínek pro vznik 
a zachování odolné stabilní vyvážené pestré a členité krajiny, tj. krajiny s vhodným poměrem 
ploch lesů, mezí, luk, vodních ploch a vodních toků (zejména neregulované vodní toky 
s doprovodnou zelení), cestní sítě (s doprovodnou zelení), a orné půdy (zejm. velké plochy 
orné půdy rozčleněné mezemi, cestní sítí, vsakovacími travními pruhy), 

b)  vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a renaturaci vodních toků a niv a pro obnovu 
ostatních vodních prvků v krajině, 

c)  vytvářet územní podmínky pro hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích, 
tj. dbát na dostatek ploch sídelní zeleně a vodních ploch určených pro zadržování a zasakování 
vody, 

d)  vytvářet územní podmínky pro zvyšování odolnosti půdy vůči větrné a vodní erozi, zejm. 
zatravněním a zakládáním a udržováním dalších protierozních prvků, např. větrolamů, mezí, 
zasakovacích pásů a příkopů, 

e)  vytvářet územní podmínky pro rozvoj a údržbu vodohospodářské infrastruktury, pro 
zabezpečení požadavků na dodávky vody v období nepříznivých hydrologických podmínek, 
zejm. pro infrastrukturu k zajištění dodávek vody z oblastí s příznivější vodohospodářskou 
situací a s ohledem na místní podmínky pro budování nových zejm. povrchových zdrojů vody, 

f)  pro řešení problematiky sucha, zejm. tak jak je specifikováno výše v písm. a) až e) (příp. 
navrhovat i další vhodná opatření pro obnovu přirozeného vodního režimu v krajině) využívat 
zejména územní studie krajiny. 

Soulad s návrhem územního plánu: 

Územní plán respektuje úkoly pro územní plánování a to zejména ve stanovené koncepci rozvoje 
území obce a dále ve vymezení koridorů pro umístění přírodě blízkých protipovodňových opatření 
a vymezením ploch v krajině zvyšující její retenční schopnosti. Stanovení podmínek ploch s rozdílným 
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způsobem využití obsahuje podmínky pro hospodaření s vodou. Do územního plánu jsou zapracovány 
záměry z územně plánovací dokumentace kraje. 

Řešeným územím obce Popovice prochází koridor vysokorychlostní železniční dopravy – ŽD 3 (čl. 83c 
PÚR ČR). 

Obecné úkoly pro územní plánování vyplývající z PÚR ČR pro koridory a plochy dopravní 
infrastruktury: 

a)  kraje v zásadách územního rozvoje upřesní vymezení ploch a koridorů dopravní infrastruktury, 
při respektování důvodů vymezení a kritérií a podmínek pro rozhodování, 

b)  kraje a obce zajistí územní ochranu vymezených koridorů a ploch v navazující územně 
plánovací dokumentaci upřesněním koridorů a ploch pro umístění záměru nebo územní 
rezervou, 

c)  kraje a obce postupují při pořizování územně plánovací dokumentace v souladu s kritérii 
a podmínkami pro rozhodování o změnách v území, 

d)  kraje při pořizování územně plánovací dokumentace řeší územní souvislosti vymezených 
koridorů a ploch. 

ŽD3 koridor vysokorychlostní dopravy 

Úkoly pro územní plánování: 
Na základě vybraných variant Ministerstvem dopravy vymezit koridor vysokorychlostní železniční 
dopravy v úseku Brno–Šakvice–Břeclav–hranice ČR/Rakousko, Slovensko (–Wien/Bratislava). 

Soulad s návrhem územního plánu: 
Územní plán respektuje úkoly pro územní plánování a to zejména ve vymezení koridoru pro umístění 
dopravy drážní (CNZ-DZ11), který je koordinován s koridorem vymezeným platnou nadřazenou 
územně plánovací dokumentací kraje (DZ11), zároveň tedy i s vymezeným koridorem v platné PÚR ČR 
(ŽD3). Koordinace je zajištěna zpřesněním koridoru dle podrobnější dokumentace ŘSD ČR (D52 Brno, 
jižní tangenta včetně zkapacitnění D2 z prosince 2020), která mimo vlastní řešení silniční dopravy řeší i 
trasování plánované VRT Brno-Šakvice. 

Řešeným územím obce Popovice prochází koridor vysokorychlostní železniční dopravy – ŽD 3 (čl. 83c 
PÚR ČR). 

Obecné úkoly pro územní plánování vyplývající z PÚR ČR pro koridory a plochy dopravní 
infrastruktury: 

a)  kraje v zásadách územního rozvoje upřesní vymezení ploch a koridorů dopravní infrastruktury, 
při respektování důvodů vymezení a kritérií a podmínek pro rozhodování, 

b)  kraje a obce zajistí územní ochranu vymezených koridorů a ploch v navazující územně 
plánovací dokumentaci upřesněním koridorů a ploch pro umístění záměru nebo územní 
rezervou, 

c)  kraje a obce postupují při pořizování územně plánovací dokumentace v souladu s kritérii 
a podmínkami pro rozhodování o změnách v území, 

d)  kraje při pořizování územně plánovací dokumentace řeší územní souvislosti vymezených 
koridorů a ploch. 

SD8 koridor silniční dopravy 

Úkoly pro územní plánování: 
Nejsou stanoveny 

Soulad s návrhem územního plánu: 
Územní plán vymezuje koridor pro umístění dopravy silniční (CNZ-DS14), který je koordinován s 
koridorem vymezeným platnou nadřazenou územně plánovací dokumentací kraje (DS14), zároveň 
tedy i s vymezeným koridorem v platné PÚR ČR (SD8). Koordinace je zajištěna zpřesněním koridoru 
dle podrobnější dokumentace ŘSD ČR (D52 Brno, jižní tangenta včetně zkapacitnění D2 z prosince 
2020). 
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Upřesnění požadavků vyplývající z PÚR 

a) zajistit ochranu území pro rozvojový záměr ozn. v PÚR jako ŽD3 – koridor vysokorychlostní 
dopravy vymezením koridoru (záměr vymezen v ZÚR jako koridor pro železniční dopravu DZ11 VRT 
Brno – Šakvice o šířce 200m vč. souvisejících staveb (veřejně prospěšná stavba), 

b) zajistit ochranu území pro rozvojový záměr ozn. v PÚR jako SD8 – koridor dálnice vymezením 
koridoru (záměr vymezen v ZÚR jako koridor dálnice DS14 D52/JT Rajhrad-Chrlice II (D2) 
o proměnlivé šířce 700 - 550 m vč. souvisejících staveb (veřejně prospěšná stavba), 

c) zapracovat požadavky vyplývající z příslušnosti území do Metropolitní rozvojové oblasti Brno ozn. 
OB3 (čl. 42 PÚR), kritéria a podmínky při posuzování záměrů na změny v území v rozvojových 
oblastech dle čl. 38 a úkoly pro územní plánování dle čl. 39. 

Republikové priority 

Z Politiky územního rozvoje České republiky v úplném znění vyplývají pro Územní plán Popovice 
požadavky na respektování republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území (kap. 2.2 PÚR): 

(14) územní plán ve veřejném zájmu chrání a částečně také rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní 
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovává 
ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které 
jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. V území jižně Brna-města je ochrana 
hodnot provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy 
udržitelného rozvoje. Je zajištěna cílená ochrana dopravních koridorů, rovněž míst zvláštního 
zájmu i krajiny jako celku, je vymezen a doplněn územní systém ekologické stability. Navržený 
rozvoj obce brání nekontrolované suburbanizaci v území kolem Brna (jsou omezeny negativní 
důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj v území nacházejícím se v blízkosti Brna jako 
velkého centra, ovšem při zachování spíše venkovského pojetí bydlení tj. s pozemky bydlení 
s převažující rozlohou zeleně a o velikosti odpovídající venkovskému prostředí), 

(14a) územním plánem je při plánování rozvoje původně venkovského území umožněn rozvoj 
primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní 
zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny, 

(15) rozvojem urbánního prostředí nedojde k prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na 
sociální soudržnost obyvatel. I když novou výstavbou dochází k nárůstu počtu obyvatel, je 
zajištěna stabilizace stálých obyvatel obce včetně splnění požadavků na kvalitu současného 
bydlení (přestavby a modernizace venkovských domů k bydlení či jinému druhu podnikání), 

(16) při specifikaci způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci byla dána přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Popovice se nachází v příměstské oblasti Brna, 
v rovinatém území při soutoku Svratky a Bobravy a charakter oblasti se záplavovým územím se 
promítl do řešení krajiny, v rámci biocenter ÚSES byly vymezeny plochy přírodní, další nelesní 
vegetace je zařazena do ploch zeleně přírodního charakteru, samotné lesy se vyskytují 
minimálně (největší plocha lesa je zároveň biocentrem, je proto zařazena do ploch přírodních), 
velký část ploch je s ohledem na charakter a využití vymezena jako plochy zemědělské, 

(16a) byl respektován princip integrovaného rozvoje území (Popovice ve vazbě Brno; i ve vazbě na 
sousední obce, zejména Modřice a Rajhrad), a následně koordinována prostorová, odvětvová 
a časová hlediska rozvoje území, 

(17) nebylo nutno přihlížet k potřebě odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, obec se nenachází v hospodářsky 
problémovém regionu a pracovní příležitosti jsou snadno dostupné ve městě Brně, případně 
v sousedních obcích Modřice a Rajhrad nebo v ORP Židlochovice. Jelikož v koridorech 
nadmístních dopravních tras se nenacházejí plošné rezervy pro intenzifikaci výroby, nebyly nové 
zastavitelné plochy pro výrobu navrženy, s výjimkou ploch rozšíření stávajících areálů 
zemědělské výroby v obci, 

(18) je zohledněn vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury a nadále je umožněno posílit 
vazby mezi městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich rozdílnost z hlediska 
přírodního, krajinného, urbanistického i hospodářského prostředí, 
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(19) typické brownfieldy průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu, vč. Území 
bývalých vojenských újezdů, se v obci nenacházejí. V celém zastavěném území jsou umožněny 
přestavby, revitalizace a sanace území a je zajištěna ochrana nezastavěného území (zejména 
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. 
Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na 
dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje 
negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území, 

(20) rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter obce i krajiny, byly posouzeny 
z hlediska konfliktnosti (záměry na vedení nadmístních dopravních koridorů se nacházejí 
převážně v prostoru současných tras, nicméně dochází k intenzifikaci dopravy i negativních 
vlivů z dopravy, zejména hluku) a rozvojové možnosti obce bylo nutno korigovat. Byly 
respektovány další veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního 
prostředí, zejména formou ochrany a doplňování prvků územniho systému ekologické stability 
krajiny (ÚSES), ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. . Pro ochranu trvalé nelesní 
vegetace, která je v území poměrně vzácná, i když velmi důležitá, byly vymezeny plochy zeleně 
přírodního charakteru, pro zachování typických záhumenek navazujících na zástavbu, jsou 
vymezeny plochy MN.z a ZZ. V rámci územně plánovací činnosti byly vytvořeny podmínky pro 
ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny a vytvořeny podmínky pro využití 
přírodních zdrojů, 

(20a) návrhem ÚP nebyly dotčeny stávající územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti 
krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka (při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury je nutno prověřit dopad v podrobnější dokumentaci), v rámci územně plánovací 
činnosti není navrženo další nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti 
a prostupnosti krajiny (Popovice – Rajhrad), 

(21) rozvojové plochy veřejně přístupné zeleně nejsou s ohledem na charakter a velikost sídla 
samostatně navrhovány, stávající plochy zeleně přírodního charakteru s významnou rekreační 
funcí v přímé návaznosti na zástavbu jsou v území fixovány, 

(22) jsou vytvořeny podmínky pro zachování měkkých forem rekreace a udržitelného cestovního 
ruchu (např. pěší a cykloturistika), při respektování a rozvoji hodnot území, 

(23) při umísťování dopravní a technické infrastruktury byla zachována prostupnost krajiny a byl 
minimalizován rozsah fragmentace krajiny. Nepříznivé účinky tranzitní silniční dopravy 
a dopravy železniční jsou při dané vysoké zátěži řešeny protihlukovými stěnami a úpravou 
terénu. Plochy pro novou obytnou zástavbu byly vymezeny tak, aby byl zachován dostatečný 
odstup od silnic a železnice a nedošlo k zneprůchodnění území i možnému nežádoucímu 
působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (ovšem s nutností 
budovat technická opatření na eliminaci těchto účinků), 

(24) návrh ÚP vytváří podmínky pro rozšíření a zkvalitnění nadmístní dopravní infrastruktury 
v Metropolitní rozvojové oblasti Brno (návrh vytváří podmínky pro zvyšování bezpečnosti 
a plynulosti dopravy kolem Brna), možnosti nové výstavby v samotné obci Popovice jsou tím ale 
omezeny. S ohledem na stávající zástavbu a ochranu obyvatelstva před hlukem a emisemi jsou 
navržena protihluková opatření (hlukové stěny, valy). Jsou řešeny i územní podmínky pro 
environmentálně šetrné formy dopravy (např. cyklistickou), 

(24a) v samotné obci nejsou situovány významné výrobní areály a nedochází k překračování zákonem 
stanovených hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví. Vhodným uspořádáním ploch 
v území obce jsou vytvořeny podmínky pro minimalizaci negativních vlivů ze zemědělské 
výrobní činnosti na bydlení. Plochy pro novou obytnou zástavbu jsou vymezeny tak, aby byl 
zachován dostatečný odstup od těchto ploch. Nicméně, zhoršení kvality ovzduší se týká celé 
Metropolitní oblasti Brna, tento problém není možno řešit územním plánem Popovic, 

(25) jsou vytvořeny podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem jim 
předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady. Návrhem ÚP je zajištěna územní ochrana 
ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi. V podmínkách 
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití území je předepsáno v co největší míře zajistit 
vsakování srážkových vod na vlastních pozemcích staveb, 

(26) zastavitelné plochy jsou vymezeny mimo aktivní zónu záplavového území (digitální podklad 
s hranicí aktivní zóny záplavového území byl převzat z aktualizovaných ÚAP ORP Židlochovice 
2020, vč. hranice záplavového území Q100). V blízkosti řeky Svratky je respektováno současné 
využití území, 
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návrh ÚP dále prověřil dokumentaci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje 
a Národní plán povodí Dunaje, Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu, Plán dílčího povodí 
Moravy“ - v území obce Popovice nejsou samostatně vymezena území s nízkým, středním 
a vysokým rizikem povodňového ohrožení, 

(27) návrh ÚP vytváří podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 
rozvoj a tím podporuje její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmínek pro 
rozvoj digitální technické infrastruktury. Vytváří rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní 
dostupnosti obce, mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve 
všech regionech, 

(28) pro zajištění kvality života obyvatel zohledňuje potřeby rozvoje území v dlouhodobém horizontu 
a nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh a ochranu kvalitních 
veřejných prostorů a veřejné infrastruktury je vhodné řešit ve spolupráci veřejného 
i soukromého sektoru s veřejností, 

(29) byla řešena návaznost různých druhů dopravy (železniční, automobilová, cyklistická, pěší). 
S ohledem na to jsou vytvořeny podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších 
a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné, 

(30) bylo vyhodnoceno, že úroveň technické infrastruktury, zejména dodávka vody a zpracování 
odpadních vod splňuje požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti, 

(31) v území je problematické vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní 
a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem 
minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného 
zásobování území energiemi. Situování fotovoltaických panelů na střechách objektů je 
umožněno. 

B.2.1.2 Zásady územního rozvoje (ZÚR) Jihomoravského kraje 

Pro území Jihomoravského kraje byly pořízeny Zásady územního rozvoje JMK. Byly vydány na 
29. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaném dne 05. 10. 2016 a nabyly účinnosti dne 
03. 11. 2016. Následně byly pořízeny a vydány Aktualizace č. 1 ZÚR JMK (účinnost od 31.10.2020) 
a Aktualizace č. 2 ZÚR JMK (účinnost od 31.10.2020). V říjnu roku 2020 bylo vydáno úplné znění ZÚR 
JMK ve znění aktualizací č. 1 a 2 (dále jen ZÚR JMK). 

Při návrhu ÚP Popovice jsou uplatňovány priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území, uvedené v kapitole 1 ZÚR JMK, pokud se týkají řešeného území: 
 
(1) Nástroji územního plánování vytvářet územní podmínky pro naplnění vize Jihomoravského kraje 

jako ekonomicky prosperujícího regionu otevřeného vůči mezinárodním výzvám a impulzům, 
poskytujícího svým obyvatelům prostor pro kvalitní život. 

Návrh ÚP Popovice vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém 
vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel v řešeném území. Návrhem základní koncepce vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití území včetně ploch zastavitelných zajišťuje vyvážený vztah 
jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje. 

(2) Nástroji územního plánování podporovat snížení územních disparit rozvoje částí kraje eliminací 
příkrých rozdílů v ekonomické výkonnosti a životní úrovni mezi jádrem kraje a jeho periferními, 
respektive venkovskými částmi s cílem růstu efektivity a udržitelnosti ekonomického rozvoje 
kraje, stabilizace jeho populace a sídelní struktury. 

Uvedená problematika se řešeného území netýká. 

(3) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury kraje vyvažující silnou republikovou 
a mezinárodní pozici krajského města Brna vytvářením územních podmínek pro rozvoj dalších 
významných center osídlení kraje. Za tímto účelem je třeba: 

 a) vytvářet územní podmínky pro posílení vazeb mezi městy a venkovem s cílem zvýšit 
atraktivitu a konkurenceschopnost venkovského prostoru kraje; 
b) vytvářet územní podmínky pro posílení vazeb mezi prostorově blízkými centry osídlení 
s cílem podpořit formování kooperačních územních vztahů a prostorovou dělbu práce; 
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c) vytvářet územní podmínky pro posílení vazeb k centrům na území sousedních krajů 
Jihočeského, Olomouckého, Pardubického, Vysočiny a Zlínského a k centrům v přiléhajícím 
území sousedních zemí Rakouska a Slovenska, s cílem podpořit sídla v marginálních územích po 
obvodu kraje. 

Obec Popovice se nachází v metropolitní rozvojové oblasti města Brna a je na Brno silně 
navázána jak dopravně, tak ekonomicky. Územní podmínky (situování zástavby obce v prostoru 
mezi koridory nadmístních dopravních tahů a záplavovým územím řeky Svratky umožňují pouze 
velmi omezený rozvoj zástavby. Dalším limitem rozvoje je vysoká kvalita ZPF v nivě vodního 
toku. V obci je navrženo zajistit pouze základní občanskou vybavenost a využívat sousední 
centra Brno a ORP Židlochovice. 

(4) Nástroji územního plánování vytvářet podmínky k řešení územních dopadů různých forem 
urbanizace (zejména v území metropolitní rozvojové oblasti Brno), v koordinaci s obyvateli 
a dalšími uživateli území hledat vyvážená řešení zohledňující ochranu přírody, hospodářský 
rozvoj i životní úroveň obyvatel. 

Obec Popovice je stabilizovanou obcí v metropolitní rozvojové oblasti města Brna, která bude 
plnit funkci malého sídla s převahou funkce bydlení. Nemá ambice rozvíjet výrobní plochy 
s výjimkou umožnění rozvoje již stabilizovaných zemědělských aktivit. Ochrana přírody je 
navázána na nivu řeky Svratky a Bobravy. Situování budoucích dopravních koridorů je navázáno 
na koridory stávající a nové trasování jižní tangenty překonává území nivy řeky Bobravy 
mostem. Významnými limity rozvoje obce jsou nejen dopravní koridory nadmístního významu, 
ale i vysoká kvalita ZPF v nivě vodního toku Svratky a její záplavové území. 

(5) Nástroji územního plánování vytvářet podmínky k podpoře principu integrovaného rozvoje 
území, zejména měst a obcí (představujícího objektivní a komplexní posuzování a následné 
koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek). 

Obec Popovice je stabilizovanou obcí v metropolitní rozvojové oblasti města Brna, která ve své 
západní a severozápadní části vymezuje prostor pro rozvoj dopravních koridorů nadmístní 
dopravy (silniční a železniční propojení Brno – Vídeň) vč. tzv. jihovýchodní tangenty, tj. 
propojení D52 a D2 a vedení vysokorychlostní železniční trati. Jsou to koridory situované ve 
veřejném zájmu a podmiňující rozvoj metropolitní oblasti Brna. Stávající dopravní spojení 
Popovic a Brna nebude dotčeno a železniční zastávka Popovice bude ponechána. 

(6) V urbanistických koncepcích zohledňovat rozdílné charakteristiky jednotlivých částí 
Jihomoravského kraje i specifické podmínky pro využívání území, především v území 
s převahou přírodních hodnot nebo v území s vysokou koncentrací socioekonomických aktivit. 
V zájmu vyváženosti udržitelného rozvoje území korigovat případnou převahu jedné ze 
sledovaných složek udržitelného rozvoje, která by bránila uplatnění zbývajících složek. 

Návrh ÚP Popovice je řešen tak, aby neměl zásadní vliv na životní prostředí v řešeném území. 
Stávající zdroje hluku - koridory nadmístních dopravních tahů se nacházejí mimo souvislou 
zástavbu obce, v dostatečné vzdálenosti. V dosud platném ÚP Popovice byla nová zástavba ve 
směru k železniční trati vymezena s ohledem na její hlukové pásmo (dle studie Ing. 
Donaťákové z r. 2006 je hygienický limit 50dB pro chráněné venkovní prostory staveb 
prokazatelně dodržen ve vzdálenosti min. 165m od osy krajní koleje v přímé půdorysné 
vzdálenosti). 

Nový návrh propojení D52 a D2 (Jižní tangenta) počítá v úseku přibližujícím se zástavbě obce 
s realizací protihlukových stěn. U samostatných rodinných domů, umístěných v blízkosti 
železniční trati (i budoucí VRT), ke kterým se oproti stávající trase R52 přibližuje i vedení trasy 
jižní tangenty bude jednodušší výkup objektů a zrušení funkce bydlení. 

V území s převahou přírodních hodnot (jihovýchodní část řešeného území) nejsou novým ÚP 
Popovice navrhovány žádné změny. V severovýchodní části řešeného území překonává jižní 
tangenta nivu řeky Bobravy mostním objektem, viz TES PK Ossendorf z 12/2020). 

(7) Vytvářet územní podmínky pro kvalitní dopravní napojení Jihomoravského kraje na evropskou 
dopravní síť včetně zajištění požadované úrovně a parametrů procházejících multimodálních 
koridorů. Vytvářet podmínky pro zajištění kvalitní dopravní infrastruktury pro propojení 
Jihomoravského kraje s okolními kraji, státy a dalšími evropskými regiony. 



Územní plán Popovice Odůvodnění 

Ing. arch. Jana Benešová, Atelier URBI 11 

Situování budoucích dopravních koridorů dle nadřazené územně plánovací dokumentace je 
navázáno většinou na koridory stávající. Nové je trasování jižní tangenty (propojení D52 a D2), 
která je vedena severovýchodně zástavby Popovic přes území nivy řeky Bobravy. Na dopravní 
řešení byla firmou PK Ossendorf s.r.o. zpracována podrobnější dokumentace a to Technicko 
ekonomická studie z prosince 2020. Studií byly prověřeny parametry procházejících 
multimodálních koridorů pro zajištění kvalitní dopravní infrastruktury pro propojení 
Jihomoravského kraje s dalšími evropskými regiony. 

Vysokorychlostní železniční trať VRT odbočuje ze stávající železniční trati přibližně v prostoru 
současné zastávky a je vedena mezi touto tratí a komunikací I/52-D52. VRT je součástí 
celorepublikové sítě s propojením na okolní státy. 

(8) Vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj provázané dopravní infrastruktury zajišťující 
dostupnost všech částí kraje a dosažení optimální obslužnosti území integrovaným dopravním 
systémem a individuální dopravou. Dbát zvláště na:  
a) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění krajské silniční sítě včetně potřebných 
infrastrukturních úprav zvláště v socioekonomicky oslabených územích kraje v návaznosti na 
plánovanou výstavbu a přestavbu dálnic a silnic I. třídy; v návrhu ÚP Popovic je zkvalitnění 
krajské dopravní infrastruktury provázáno s dopravou celostátního charakteru. Přínosem je 
intenzifikace dopravních tras a předpokládané zrychlení dopravy. 
b) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění železniční infrastruktury, zejména 
optimalizaci regionálních tratí v návaznosti na modernizaci celostátních tratí pro každodenní 
i rekreační využití jako rovnocenné alternativy k silniční dopravě; - v návrhu ÚP Popovic je 
zkvalitnění železniční infrastruktury provázáno s dopravou celostátního charakteru (VRT). 
Integrovaný dopravní systém není měněn a také individuální doprava nedoznává podstatných 
změn. Zastávka na železniční trati je pro osobní dopravu respektována. 
c) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění infrastruktury pro cyklistickou dopravu 
jako alternativní formy každodenní dopravy na kratší vzdálenosti, pro podporu rozvoje 
infrastruktury pro rekreační cyklistickou dopravu ke zpřístupnění a propojení oblastí a center 
cestovního ruchu a rekreace; - v návrhu ÚP Popovic je respektován současný stav individuální 
cyklistické dopravy včetně nadmístních tras, vedených po levém břehu řeky Svratky. 
d) vytváření územních podmínek pro rozvoj integrovaného dopravního systému, zejména při 
zajišťování dostupnosti pracovních a obslužných center v systému osídlení kraje a posilování 
vzájemných vazeb jednotlivých dopravních modů v uzlech systému. - v návrhu ÚP Popovic není 
Integrovaný dopravní systém JMK měněn. 

(9) Vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti technickou 
infrastrukturou všech částí kraje. U zastavitelných ploch dbát zvláště na dostatečnou kapacitu 
veřejné technické infrastruktury i v souvislosti s širšími vazbami v území. Upřednostňovat 
centrální čištění odpadních vod na mechanicko-biologických ČOV před čištěním vod v malých 
ČOV či jiných, méně účinných zařízeních. 

V návrhu ÚP Popovice jsou respektovány stávající trasy inženýrských sítí. Dle TES PK Ossendorf 
s.r.o. z 12/2020 dojde při realizaci dopravních staveb k částečným přeložkám vodovodů, STL 
plynovodů a vedení VN. Vodovody a kanalizace vč. ČOV Popovice jsou převzaty z ÚAP ORP 
Židlochovice a v rámci návrhu veřejných prostranství budou doplněny o navrhované trasy. 

(10) Nástroji územního plánování podporovat přístupnost a prostupnost krajiny, zejména důsledně 
předcházet zneprůchodnění území a fragmentaci krajiny. 

V návrhu ÚP Popovice jsou doplněny nadmístní dopravní koridory. Jejich řešením v TES PK 
Ossendorf z 12/2020, která je návrhem ÚP Popovice respektována, nedojde z výraznému 
zhoršení zprůchodnění a fragmentace krajiny. Křížení silnic je řešeno mimoúrovňově a přechody 
vodních toků v nivě dostatečně dlouhými mostními objekty (a to již mimo řešené území – jižní 
tangenta přechází biokoridor podél Bobravy). 

(11) Vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti občanským 
vybavením všech částí kraje. U zastavitelných ploch pro bydlení dbát zvláště na dostatečnou 
kapacitu občanského vybavení i v souvislosti s širšími vazbami v území. 

V návrhu ÚP Popovice, které jsou malou obcí (cca 350 obyvatel) jsou doplněny plochy 
občanského vybavení jen pro možnost výstavby nové mateřské školky, v současné době je 
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v objektu Obecního úřadu provozovaná Dětská skupina. Základní vybavenost a služby je možno 
rozvíjet také v zástavbě, kde plochy BV a omezeně i BI umožňují přiměřené doplnění o základní 
občanské vybavení dle regulativů pro plochy RZV. Občanské vybavení je dále saturováno mimo 
obec: v Rajhradě, Modřicích, Židlochovicích a v krajském městě Brně a to více než dostatečně. 

(12) Vytvářet územní podmínky pro zlepšování kvality životního prostředí a ochranu zdraví lidí.  

Viz výše – (6). 

(13) Nástroji územního plánování podporovat minimalizaci vlivů nových záměrů, aby nedocházelo 
k významnému zhoršování stavu v území, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem 
stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví. 

Viz výše – (6). 

(14) Podporovat péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí charakteristické 
znaky území, přispívají k jeho identifikaci a posilují vztah obyvatelstva k území kraje. 

Ochrana stávajících hodnot je zajištěna formou regulativů pro plochy s rozdílným způsobem 
využití území. 

(15) Vytvářet územní podmínky pro podporu plánování venkovských území a oblastí zejména 
s ohledem na možnosti rozvoje primárního sektoru, ochranu kvalitní zemědělské půdy 
a ekologickou funkci krajiny. 

Návrh ÚP Popovice respektuje převážně zemědělskou funkci okolní krajiny, jsou navrženy 
plochy pro rozvoj zemědělských aktivit v zástavbě obce. historická část zástavby je vymezena 
jako bydlení venkovské. 

(16) Podporovat stabilizaci a rozvoj hospodářských funkcí a sociální soudržnosti v území kraje. 
Zvláště v metropolitní rozvojové oblasti Brno a rozvojových osách vymezených podle politiky 
územního rozvoje a v rozvojových oblastech a rozvojových osách nadmístního významu usilovat 
o koordinaci ekonomických, sociálních a environmentálních požadavků na uspořádání území. 
Dbát zvláště na:  

a) vytváření územních podmínek pro zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí, 
s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou, podpořit příznivá 
urbanistická a architektonická řešení, zajistit dostatečná zastoupení veřejné zeleně a zachování 
prostupnosti krajiny; - koncepce řešení návrhu ÚP tyto principy respektuje. 

b) vytváření územních podmínek pro přednostní využití ploch a objektů vhodných k podnikání v 
zastavěném území, s cílem podpořit rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů 
před výstavbou ve volné krajině; - koncepce řešení návrhu ÚP tyto principy respektuje. 

c) vytváření územních podmínek pro zachování a zhodnocení stávající zástavby před 
demolicemi či rozsáhlými asanacemi; - stávající zástavba je respektována a je navrženo její 
přiměřené doplnění. Asanace jsou nutné pouze v koridorech nadmístní dopravy (např. je 
navržena asanace ČSPH a objektů Správy a údržby silnic, které nelze z technických důvodů do 
řešení dopravy začlenit. 

d) vytváření územních podmínek pro rozvoj aktivit rekreace, cestovního ruchu, turistiky 
a lázeňství na území kraje, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje v souladu s podmínkami 
v dotčeném území a s využitím kulturního potenciálu území při zachování a rozvoji jeho 
kulturních hodnot – obcí prochází turistická stezka s odbočkou k oplocené Rajhradské 
bažantnici, respektováno. 

(17) Podporovat ve specifických oblastech kraje řešení problémů, na základě kterých jsou vymezeny. 
Prosazovat v jejich území takové formy rozvoje, které zkvalitní podmínky pro hospodářské 
a sociální využívání území a neohrozí zachování jeho hodnot. Dbát zvláště na:  
a) vytváření územních podmínek pro zajištění územních nároků pro rozvoj podnikání, služeb 
a veřejné infrastruktury v sídlech, - přiměřeně respektováno. 
b) vytváření územních podmínek pro zachování přírodních a krajinných hodnot v území 
a zajištění kvalitního životního a obytného prostředí - přiměřeně respektováno. 



Územní plán Popovice Odůvodnění 

Ing. arch. Jana Benešová, Atelier URBI 13 

(18) Vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území před přírodními katastrofami 
(záplavy, eroze, sesuvy, sucho apod.) a potenciálními riziky s cílem minimalizovat rozsah 
případných škod z působení přírodních sil v území. 

Návrh ÚP Popovice respektuje limity využití území, spojené se záplavami podél toků Svratky 
a Bobravy. Do vymezených záplavových území nenavrhuje novou zástavbu. Z nadmístní ÚPD 
přebírá situování poldru severně toku Bobravy. 

(19) Vytvářet územní podmínky pro využívání ekologicky šetrnějších primárních energetických zdrojů 
nebo obnovitelných zdrojů energie. 

Návrh ÚP Popovice umožňuje situování fotovoltaických panelů na střechách budov a to mimo 
pohledově exponované plochy. 

(20) Vytvářet územní podmínky pro ochranu vodohospodářsky významných území v systému 
CHOPAV, ochranu LAPV, ochranu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů 
zvyšujících retenční schopnost území s cílem zabezpečit dostatek zdrojů kvalitní pitné a užitkové 
vody pro stávající i budoucí rozvojové potřeby kraje. 

Návrhu ÚP Popovice se tato problematika netýká. 

(21) Vytvářet územní podmínky k zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku (zejména veřejné 
dopravní a technické infrastruktury), k zajištění bezpečnosti území (zejména z hlediska zájmů 
obrany státu a civilní obrany) a k eliminaci rizik vzniklých mimořádnou událostí způsobenou 
činností člověka. 

Návrh ÚP Popovice tyto územní podmínky nemění. 

(22) Podporovat zapojení orgánů územního plánování kraje do spolupráce na utváření národních 
a nadnárodních plánovacích iniciativ, programů, projektů a aktivit, které ovlivňují rozvoj území 
kraje a vyžadují konkrétní územně plánovací prověření a koordinaci. 

Návrhu ÚP Popovice se tato problematika netýká. 

(23) Podporovat pořízení a vydání územních plánů pro obce na území Jihomoravského kraje. 

Návrh ÚP Popovice je nově řešen. 

 

Dle ZÚR JMK je obec Popovice součástí metropolitní rozvojové oblasti OB3-Brno. V jádrovém území 
OB3 se v Popovicích projevují potřeby řešit nadřazenou dálniční a silniční síť a zrychlit železniční 
dopravu realizací vysokorychlostní tratě. 

ZÚR JMK stanovují pro plánování a usměrňování územního rozvoje ploch a koridorů veřejné 
infrastruktury následující úkoly pro územní plánování (čl. 71): 

a) Koridory liniových záměrů při průchodu záplavovým územím v závislosti na místních 
podmínkách směrově řešit v nejkratší možné délce s cílem minimalizace vlivů na odtokové 
poměry (inundační mosty). Vyloučit taková řešení, která svým podélným sevřením údolních 
úseků omezují nebo znemožňují rozlivy povodňových průtoků ve volné krajině. 

b) Při zpřesňování koridorů dopravní a technické infrastruktury v územních plánech obcí a při 
přípravě konkrétních záměrů vyloučit, případně minimalizovat zásahy do zvláště chráněných 
území (dále jen „ZCHÚ“), zásah do biocenter územních systémů ekologické stability (dále jen 
„ÚSES“), křížení s biokoridory ÚSES vyřešit tak, aby byla co možná nejméně ovlivněna 
funkčnost biokoridoru, minimalizovat zábor ZPF, především zábor půdy v 1. a 2. třídě ochrany 
ZPF, zábor a zásah PUPFL, především do lesů zvláštního určení a lesů ochranných. 
V navazujících územně plánovacích dokumentacích účinně bránit fragmentaci krajiny. 
Zdůraznit a respektovat nezbytnost ochrany krajiny a jejího krajinného rázu. 

c) vypuštěno (v ZÚR JMK) 

d) V územních plánech obcí vytvářet podmínky k ochraně stávajících a vytváření zatím 
nefunkčních prvků ÚSES. Zvyšovat podíl zatravněných a lesních ploch, mokřadů a dalších 
ekosystémů zvyšujících biodiverzitu, ekologickou stabilitu a snižujících vodní i větrnou erozi 
půdy. 
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e) Při přípravě a realizaci silničních a železničních staveb, především čtyřpruhových komunikací 
a dvoukolejných tratí, zajistit dostatečnou prostupnost silničního nebo železničního tělesa pro 
živočichy. 

f) Při zpřesňování koridorů dopravní a technické infrastruktury v územních plánech obcí a při 
přípravě konkrétních záměrů vypustit, případně minimalizovat vlivy na zásoby nerostných 
surovin (zejména chráněná ložisková území, ložiska nerostných surovin, dobývací prostory). 

g) V rámci přípravy konkrétních záměrů silničních a železničních staveb optimalizovat trasu 
v rámci koridoru s cílem minimalizace dopadů na obytnou zástavbu. V místech přiblížení 
komunikace nebo trati k obytné zástavbě zohlednit potřebu ploch pro protihluková opatření 
(v rozsahu bezpečně zajišťujícím splnění hlukových limitů), snížení imisních příspěvků 
komunikace a zmírnění jejího pohledového působení (vegetační bariéry apod.). Uvažovat 
přitom nejen potřeby vyplývající z vlivu konkrétního záměru, ale též potřeby zohledňující 
případné kumulativní či synergické vlivy daného záměru s dalšími zdroji hluku a emisí do 
ovzduší v příslušné lokalitě. 

h) V rámci přípravy konkrétních záměrů dálnic, čtyřpruhových silnic, vysokorychlostní trati a el. 
vedení ZVN 400 kV minimalizovat kumulativní vlivy na krajinný ráz s ostatními stávajícími nebo 
navrhovanými záměry obdobného charakteru (dálnice, čtyřpruhové silnice, vysokorychlostní 
tratě a el. vedení ZVN 400 kV) vhodným technickým řešením nových záměrů 

 
Soulad s návrhem územního plánu: 

Územní plán vymezuje koridory dopravní infrastruktury převážně v trasách stávajícího vedení, míra 
fragmentace krajiny není těmito koridory zhoršována, s výjimkou dálniční tangenty. Prostupnost těles 
dopravní infrastruktury pro živočichy prověřuje podrobnější dokumentace (dopravní studie řeší těleso 
dálniční tangenty v severní části Popovic v náspu, s nadjezdem nad účelovou komunikací, kterou 
směrově upravuje). Tok Bobravy je pak přemostěn. 

Územní plán vymezuje plochy změn v krajině pro založení prvků územního systému ekologické 
stability. Zastavitelné plochy a plochy přestaveb jsou situovány v dostatečné vzdálenosti a podmíněné 
realizací protihlukových opatření souvisejících s realizací dopravních staveb.  Další úkoly nejsou pro 
územní plán obce Popovice relevantní. 

Dále jsou respektovány a zpřesněny plochy a koridory vymezené v ZÚR JMK, v řešeném území se 
jedná o plochy a koridory: 

D. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje 
a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné 
infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv, u ploch 
územních rezerv stanovení využití, které má být prověřeno 

D1. Dopravní infrastruktura 

Silniční doprava 

Dálnice D52/JT 

(101) ZÚRJMK vymezují koridor dálnice DS14 D52/JT Rajhrad – ChrliceII (D2), včetně 
souvisejících staveb (veřejně prospěšná stavba) takto: 

• Vedení koridoru: MÚK Rajhrad (D52) –Modřice –MÚK ChrliceII (D2). 

• Šířka koridoru: v proměnlivé šířce 700 –550m. 

• Plocha MÚK Rajhrad: součást koridoru (šířka 700m); 

• Plocha MÚK ChrliceII: součást koridoru DS12. 

(102) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru dálnice D52/JT Rajhrad –
Chrlice II (D2) se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro 
územní plánování: 
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Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Vytvořit územní podmínky pro vedení dálnice D52/JT Rajhrad –Chrlice (D2) včetně 
mimoúrovňové křižovatky a všech souvisejících staveb v návaznostech na stávající dálnici 
D52 Pohořelice – Rajhrad (MÚK Rajhrad) a dálnici D2 (MÚK Chrlice II) s cílem 
kontinuálního propojení kapacitní sítě mezinárodního a republikového významu a posílení 
dopravní infrastruktury v dynamicky se rozvíjejícím jižním segmentu OB3 metropolitní 
rozvojové oblasti Brno. 

b) Minimalizovat negativní vlivy na lidské zdraví a obytnou funkci přilehlého území s ohledem 
na vlivy záměru na životní prostředí. 

c) V návaznosti na dálnice D52/JT vytvořit územní podmínky pro navazující silniční 
infrastrukturu a obsluhu území. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Zpřesnit a vymezit koridor dálnice D52/JT v součinnosti s dotčenými orgány státní správy 
s ohledem na přepravní funkci, požadované technické parametry a návaznosti na koridory 
navazující silniční sítě. 

b) Zpřesnit a vymezit koridor dálnice D52/JT s ohledem na optimalizaci trasy v rámci koridoru 
s cílem minimalizace dopadů na obytnou zástavbu, zajistit splnění hlukových limitů, 
zachování funkcí skladebných prvků ÚSES, minimalizaci rozsahu záboru ZPF a PUPFL, 
minimalizaci vlivů na ochranné pásmo vodních zdrojů II.b stupně, odtokové poměry 
a čistotu povrchových vod. 

c) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru dálnice D52/JT v ÚPD města Brna 
a dotčených obcí. 

Soulad s návrhem územního plánu: 

Územní plán vymezuje koridor CNZ-DS14 označený v ZÚR JMK DS14 D52/JT Rajhrad – Chrlice II (D2). 
Zpřesnění koridoru proběhlo dle podrobnější dokumentace ŘSD. Územní koordinace odpovídá 
vymezení v nadřazené dokumentaci a navazuje na dokumentaci sousedních obcí. U sousedních obcí, 
které v současné době pořizují změnu územního plánu, je koordinace zajištěna v těchto. 

Železniční doprava 

VRT Brno –Šakvice 

(129a) ZÚRJMK zpřesňují koridor vysokorychlostní dopravy VR1 (Dresden –) hranice SRN/ČR –
Lovosice / Litoměřice –Praha, Plzeň –Praha, Brno –Vranovice –Břeclav –hranice ČR, Praha –
Brno, Brno –(Přerov) –Ostrava –hranice ČR/Polsko z politiky územního rozvoje vymezením 
koridoru vysokorychlostní trati DZ11 VRT Brno –Šakvice včetně souvisejících staveb (veřejně 
prospěšná stavba) takto: 

• Vedení koridoru: Brno, Horní Heršpice –Rajhrad –Hrušovany u Brna –Vranovice –Šakvice. 

• Šířka koridoru: 200m, u Žabčic na křížení se silnicí II/416 rozšířen na 500 m, v navázání na 
trať č.240 šířka 120 m. 

(129b) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru vysokorychlostní trati VRT 
Brno – Šakvice se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro 
územní plánování: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Vytvořit územní podmínky pro vedení koridoru vysokorychlostní trati Brno –Šakvice jako 
součásti mezinárodního spojení Brno –Břeclav –Wien a Brno –Břeclav –Bratislava včetně 
všech souvisejících staveb. 

Vytvořit územní podmínky pro dopravně účinné řešení, vytvořit podmínky pro napojení koridoru 
vysokorychlostní trati do železničního uzlu Brno.Úkoly pro územní plánování 

a) Zpřesnit a vymezit koridor zejména s ohledem na přepravní funkci a požadované technické 
parametry. 
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b) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru v ÚPD dotčených obcí. 

c) Zpřesnit a vymezit koridor DZ11 zejména s ohledem na vyloučení případně minimalizaci 
vlivů na mezinárodně významné mokřady Mokřady dolního Podyjí, zajištění dostatečné 
prostupnosti železničního tělesa pro živočichy, zachování skladebných funkcí prvků ÚSES, 
minimalizaci rozsahu záboru ZPF a PUPFL, minimalizaci vlivů na zásoby nerostných surovin 
(CHLÚ, výhradní ložisko, dobývací prostor, prognózní zdroj), minimalizaci vlivů na ochranné 
pásmo vodních zdrojů II. stupně, ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje, odtokové 
poměry a čistotu povrchových vod. 

d) Zpřesnit a vymezit koridor DZ11 s cílem minimalizace dopadů na obytnou zástavbu, 
s ohledem na potřebu protihlukových opatření (např. protihlukové stěny, zemní valy) 
a s ohledem na zmírnění pohledového působení trati (např. vegetační bariéry, překrytí, 
ozelenění). Zajistit územní podmínky pro zachování či nahrazení stávající průchodnosti 
územím. 

e) Zajistit územní podmínky pro nadstandardní protihluková opatření (překrytí, tunel, tubus) 
zejména při průchodu trati lokalitami Modřice, Popovice, Rajhrad, Vranovice, Pouzdřany, 
Popice. 

f) Zpřesnit a vymezit koridor DZ11 s ohledem na EVL Vranovický a Plačkův les. Zajistit 
územní podmínky pro minimalizaci půdorysného zásahu trati do prostoru EVL (včetně 
prostorů výskytu přírodních stanovišť –předmětů ochrany EVL) např. formou železniční 
estakády. 

Soulad s návrhem územního plánu: 

Územní plán vymezuje koridor CNZ-DZ11 označený v ZÚR JMK DZ11 VRT Brno – Šakvice. Územní 
koordinace odpovídá vymezení v nadřazené dokumentaci a navazuje na dokumentaci sousedních obcí. 
U sousedních obcí, které v současné době pořizují změnu územního plánu, je koordinace zajištěna 
v těchto. 

Cyklistická doprava 

(163) Koncepce cyklistické dopravy Jihomoravského kraje je součástí multimodálního 
dopravního systému kraje, republiky a dálkových tras EuroVelo. ZÚR JMK vytváří předpoklady 
pro systémovou podporu a rozvoj infrastruktury a podmínek pro každodenní cyklistickou 
dopravu na kratší vzdálenosti a pro rekreační cyklistickou dopravu, atraktivní pro zpřístupnění 
a propojení oblastí a center cestovního ruchu a rekreace. 

Plochy a koridory nadmístního významu 

(164) ZÚR JMK v souladu s UV ČR č. 678/2004 Sb. respektují vedení dálkových cyklistických 
koridorů EuroVelo (EV); EuroVelo 9 Balt – Jadran v koridoru (Polsko –) Olomouc – Blansko – 
Brno – Mikulov – Břeclav (– Rakousko). V ÚP Popovice je koridor stabilizovaný: 

EuroVelo 9 

(166) Na území JMK v koridoru Brno – Židlochovice – Hevlín (– Wien), procházející územím 
Popovice (po levém břehu řeky Svratky). 

(168) Pro územní vymezení koridorů EuroVelo 4, EuroVelo 9 a EuroVelo 13 v ÚPD dotčených 
obcí se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní 
plánování:  

Požadavky na uspořádání a využití území: 

a) Vytvořit územní podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití 
s návaznostmi na evropskou síť EuroVelo a ostatní mezinárodní síť cyklistických koridorů.  

Úkoly pro územní plánování  

a) V ÚPD dotčených obcí prověřit územní podmínky a zajistit územní vymezení koridorů 
EuroVelo 4, EuroVelo 9 a EuroVelo 13 v souladu se související zpracovanou dokumentací 
a s ohledem na koordinaci koridoru v širších návaznostech s tím, že mimo zastavěná území 
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a zastavitelné plochy budou trasy vymezeny mimo dopravní prostor silnic II. a III. třídy, 
zařazených do tahů krajského významu dle Generelu krajských silnic JMK.  

b) Zpřesnit a vymezit koridory EuroVelo 9 a EuroVelo 13 s ohledem na minimalizaci vlivů na 
památku UNESCO KPZ LVA; koridory v území plošné památkové ochrany vymezovat přednostně 
v rámci stávající historické cestní sítě.  

c) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridorů v územních plánech dotčených obcí. 

(169) ZÚR JMK dále respektují a územně vymezují vedení mezinárodních cyklistických 
koridorů Brno – Vídeň a dalších (v Popovicích po levém břehu řeky Svratky). 

Cyklostezka Brno – Vídeň 

(170) Na území JMK v koridoru Brno – Židlochovice – Hevlín (– Wien), procházející územím 
Popovice (po levém břehu řeky Svratky). 

(177) Pro územní vymezení mezinárodních cyklistických koridorů v ÚPD dotčených obcí se 
stanovují tyto úkoly pro územní plánování:  

Požadavky na uspořádání a využití území  

a) Vytvořit územní podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití 
s návaznostmi na mezinárodní a krajskou síť cyklistických koridorů sousedních zemí a krajů. 

Úkoly pro územní plánování  

a) V ÚPD dotčených obcí prověřit územní podmínky a zajistit územní vymezení mezinárodních 
cyklistických koridorů v souladu se zpracovanou dokumentací a s ohledem na koordinaci 
koridorů cyklistické dopravy v širších návaznostech s tím, že mimo zastavěná území 
a zastavitelné plochy budou trasy vymezeny mimo dopravní prostor silnic II. a III. třídy, 
zařazených do tahů krajského významu dle Generelu krajských silnic JMK.  

b) Zpřesnit a vymezit koridor Greenways Praha – Vídeň s ohledem na minimalizaci vlivů na 
památku UNESCO KPZ LVA; koridor v území plošné památkové ochrany vymezovat přednostně 
v rámci stávající historické cestní sítě.  

c) Zajistit územní koordinaci a ochranu mezinárodních cyklistických koridorů v ÚPD dotčených 
obcí.  

d) Zpřesnit a vymezit koridor Greenways Praha – Vídeň s ohledem na minimalizaci vlivů na 
zvláště chráněná území. 

Soulad s návrhem územního plánu: 

Územní plán respektuje plochy a koridory pro cyklistickou dopravu. Cyklistická doprava vede na území 
obce Popovice totožnou trasou na jiho-východní hranici obce na levém břehu řeky Svratky. Koordinace 
s územím sousední obce Rebešovic je v přímé návaznosti tras ve zmiňovaných územích. 

(178) ZÚR JMK vymezují vedení krajské sítě cyklistických koridorů, na území obce Popovice 
vymezují koridor Střelice – Rebešovice – Cyklistická stezka Brno – Vídeň (podél Bobravy) 

(179) Pro územní vymezení krajských cyklistických koridorů v ÚPD dotčených obcí se stanovují 
tyto úkoly pro územní plánování:  

Požadavky na uspořádání a využití území: 

a) Vytvořit územní podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití 
s návaznostmi na mezinárodní a krajskou síť cyklistických koridorů sousedních zemí a krajů.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) V ÚPD dotčených obcí prověřit územní podmínky a zajistit územní vymezení krajských 
cyklistických koridorů v souladu se zpracovanou dokumentací a s ohledem na koordinaci 
koridorů cyklistické dopravy v širších návaznostech s tím, že mimo zastavěná území 
a zastavitelné plochy budou trasy vymezeny mimo dopravní prostor silnic II. a III. třídy, 
zařazených do tahů krajského významu dle Generelu krajských silnic JMK.  
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b) Zpřesnit a vymezit koridory (Brno –) Vranovice – Dolní Věstonice – Lednice – Břeclav – 
Lanžhot (– Kúty – Bratislava), Valtice – Pohansko a Sedlec – U Tří Grácií s ohledem na 
minimalizaci vlivů na památku UNESCO KPZ LVA; koridor v území plošné památkové ochrany 
vymezovat přednostně v rámci stávající historické cestní sítě.  

c) Zajistit územní koordinaci a ochranu krajských cyklistických koridorů v ÚPD dotčených obcí.  

d) Zpřesnit a vymezit krajské cyklistické koridory s ohledem na minimalizaci vlivů na zvláště 
chráněná území. 

Soulad s návrhem územního plánu: 

Územní plán respektuje plochy a koridory pro cyklistickou dopravu. Cyklistická doprava vede na území 
obce Popovice na jiho-východní hranici obce na levém břehu řeky Svratky. Koordinace s územím 
sousední obce Rebešovic je v přímé návaznosti tras ve zmiňovaných územích. 

D.2 Technická infrastruktura 

Vodní hospodářství 

Přírodě blízká protipovodňová opatření: 

(237) ZÚRJMK vymezují plochy přírodě blízkých protipovodňových opatření (veřejně prospěšné 
stavby, veřejně prospěšná opatření): 

Opatření na vodním toku Bobrava 

(243) ZÚR JMK vymezují plochu POP06 Opatření na vodním toku Bobrava pro protipovodňová 
opatření takto: 

• Plocha: schématickým zobrazením v grafické části 

(258) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje ploch protipovodňových opatření přírodě 
blízkých i technických nadmístního významu se stanovují tyto požadavky na uspořádání 
a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Vytvořit územní podmínky pro realizaci preventivních protipovodňových opatření 
stavebního i nestavebního charakteru vhodnou kombinací zásahů v krajině zvyšujících 
přirozenou akumulaci a zadržení vody v území s technickými opatřeními, snižujícími 
povodňové průtoky. 

b) Snižovat odtok vody z povodí a omezit rizika povodní stavbou suchých nádrží (poldrů), 
významně srážejících povodňové špičky na menších tocích. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Zpřesnit a vymezit plochy protipovodňových opatření v součinnosti se správci vodních toků, 
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na minimalizaci vlivů na obytnou funkci 
a minimalizaci střetů s limity využití území 

  POP06–na zachování funkcí skladebných prvků ÚSES; 

b) Zajistit územní koordinaci a ochranu ploch v ÚPD dotčených obcí. 

Soulad s návrhem územního plánu: 

Územní plán respektuje plochu protipovodňového opatření POP06 a vymezuje ji pod označením CNZ-
POP06. Vzhledem k neexistujícím dalším podkladům je koridor převzat v rozsahu vymezeném v ZÚR 
JMK a podmínky ploch pod ním jsou definovány tak, aby umožňovali realizaci přírodě blízkých 
protipovodňových opatření. Pod koridorem nejsou územním plánem vymezeny plochy, které by 
v budoucnu byly v rozporu s jeho realizací. Na území obce Modřice proběhlo zpracování podrobnější 
dokumentace pro realizaci protipovodňového opatření v ploše POP06, vymezený koridor územního 
plánu Popovice není v rozporu se zpřesněným koridorem sousední obce. 
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D.3 Územní systém ekologické stability 

(260) Koncepce územního systému ekologické stability (dále ÚSES) je stanovena na základě 
potřeby uchování a reprodukce přírodního bohatství Jihomoravského kraje. Cílem je zajištění 
územních podmínek pro vymezení a koordinaci skladebných částí ÚSES nadregionální 
a regionální úrovně jako spojitého a funkčního systému, který tvoří zelenou páteř krajiny 
a příznivě působí na okolní, méně stabilní části krajiny a vytváří základy pro její mnohostranné 
využívání. 

(261) ZÚRJMK vymezují plochy a koridory nadregionálního a regionálního územního systému 
ekologické stability krajiny, kterými se rozumí plochy pro umístění nadregionálních 
a regionálních prvků ÚSES, takto: 

• plochy pro nadregionální a regionální biocentra; 

 V plochách pro nadregionální a regionální biocentra je při upřesňování nadregionálních 
a regionální biocenter přípustné, pro zachování kontinuity ÚSES, vymezit i příslušný 
nadregionální nebo regionální biokoridor. 

 

identifikace rozmanitost 
ekosystémů 1) 

vložené do 
nadregionálního 

biokoridoru 

prostorový ukazatel – 
výměra plochy pro 
upřesnění biocentra 

[ha]  

211 Rajhradská 
bažantnice 

1Lh (4.5) ne 124 

 

• koridory pro nadregionální a regionální biokoridory: 

 

identifikace rozmanitost ekosystémů1) prostorový ukazatel – šířka 
koridoru pro upřesnění [m]  

RK 1486 1Lh (4.5) 200 

RK 1491B 1RN, −2BE, −2RE (4.1a) 400 

1)(bioregiony) dle CULEK, Martin, akol. Biogeografické členění České republiky II.díl. 
Praha: Agentura ochrany přírody akrajiny ČR, 2005. 

D.4 Územní rezervy 

Netýkají se území Popovic. 

E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot území kraje 

(338) Koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje je 
stanovena na základě cílené snahy o zachování jejich vybraných částí, které jsou výrazem 
identity území, jeho historie a tradice. 

E.1 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje 

(339) Přírodními hodnotami území Jihomoravského kraje se rozumí zejména následující 
významné prvky přírodního dědictví kraje: 
 Zvláště chráněná území přírody;  
 Obecně chráněná území přírody a krajiny (přírodní parky, VKP, skladebné prvky ÚSES, 

biosférické rezervace);  
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 Prvky soustavy Natura 2000;  
 Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem;  
 Vodohospodářsky významná území (CHOPAV Kvartér řeky Moravy, vodní útvary 

povrchových a podzemních vod, povrchové a podzemní zdroje pitné vody a přírodní léčivé 
zdroje minerálních vod);  

 Nerostné bohatství (ložiska nerostných surovin, zemního plynu a ropy). 

(340) Pro vytváření územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních hodnot se stanovují tyto 
požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a)  Podporovat zachování přírodních hodnot a přírodních zdrojů na území kraje, prosazovat 
šetrné formy jejich využívání a v možných případech jejich obnovu a doplnění. 

b) Podporovat posilování retenční schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových a 
podzemních zdrojů vody a pramenišť minerálních a léčivých vod a podporovat jejich 
hospodárné využívání. 

c) Podporovat zachování přírodě blízkých biotopů v území a ochranu ohrožených rostlin a 
živočichů. 

Úkoly pro územní plánování 

a)  Vytvářet územní podmínky pro šetrné formy využívání území a zvyšování biodiverzity 
území. 

b) Vytvářet územní podmínky pro opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti území a 
ke kultivaci vodních toků, vodních ploch, zdrojů podzemní vody. 

c) Vytvářet územní podmínky pro zajištění rekultivace území po těžbě surovin a řešení 
způsobu dalšího využívání území. 

Soulad s návrhem územního plánu: 
Složky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot jsou chráněny a rozvíjeny především ve formě 
ploch s rozdílným způsobem využití. Přírodní složky jsou převážně stabilizované v plochách zeleně (ZZ, 
ZP), vodních a vodohospodářských (WT, WX), přírodních (NP), smíšených nezastavěného území 
(MN.z), zemědělských (AP) a lesních (LE). Územní plán dále vymezuje Územní systém ekologické 
stability s prvky regionálního a lokálního významu, ve východní a severní části území funkční prvky ve 
vazbě na vodní toky a bažantnici, v západní části území prvky k založení. Z hlediska koncepce jsou 
chráněny stabilizované prvky zeleně a přírodně hodnotná území, v návaznosti na zastavěné území pak  
forma záhumenních zahrad, podmínkami využití ploch a prvky regulačního plánu stanoven pozvolný 
přechod zástavby do volné krajiny. Návrh ÚP Popovice je v souladu se stanovenými požadavky a úkoly 
pro územní plánování a posiluje přírodní hodnoty území kraje. 
 

E.2 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje 

(341) Kulturními hodnotami území Jihomoravského kraje se rozumí zejména následující 
významné prvky kulturního dědictví kraje: 
•  Památkový fond kraje (památky UNESCO, nemovité kulturní památky, památkové 

rezervace a památkové zóny); 
•  Regiony lidové architektury; 
•  Území s archeologickými nálezy;  
•  Území významných urbanistických hodnot. 

(342) Pro vytváření územních podmínek ochrany a rozvoje kulturních hodnot se stanovují tyto 
požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a)  Podporovat obnovu a udržování kulturních hodnot kraje. 
b) Respektovat specifickou atmosféru tzv. „genius loci“ dané oblasti (místa či sídla). 

Úkoly pro územní plánování 
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a)  Vytvářet územní podmínky pro zachování výjimečných hodnot památkového fondu kraje, 
regionů lidové architektury, území s archeologickými nálezy, významných poutních míst a 
území významných urbanistických hodnot. 

b) Vytvářet územní podmínky k využití kulturních hodnot pro udržitelné formy cestovního 
ruchu. 

Soulad s návrhem územního plánu: 
Kulturní složky jsou chráněny a rozvíjeny v plochách s rozdílným způsobem využití v míře odpovídající 
významu, velikosti a prostorovým podmínkám obce Popovice a jejího území. V návrhu ÚP Popovice 
jsou stabilizovány kulturní hodnoty a umožněn jejich rozvoj tak, aby nenarušil a neznemožnil rozvoj 
hodnot přírodních a civilizačních v řešeném území. Návrh ÚP Popovice je v souladu se stanovenými 
požadavky a úkoly pro územní plánování. 

E.3 Územní podmínky koncepce ochran a rozvoje civilizačních hodnot území kraje 

(343) Civilizačními hodnotami území Jihomoravského kraje se rozumí zejména následující 
významné prvky civilizačního dědictví kraje:  

•  Využívání území kraje (zejména struktura osídlení opírající se o výrazné centrum 
krajského města a ostatní významná centra osídlení, převaha zemědělsky využívané 
krajiny v jižní části kraje, tradice vinařství a sadovnictví, rekreační a turistická atraktivita). 

•  Urbanistická, architektonická a technická díla (zejména krajově typická zástavba 
městských a venkovských sídel, krajově typická lidová architektura, díla význačných 
domácích i zahraničních architektů). 

•  Veřejná infrastruktura. 

(344) Pro vytváření územních podmínek ochrany a rozvoje civilizačních hodnot se stanovují tyto 
požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a)  Podporovat rozvoj center osídlení. 
b) Podporovat obslužnost veřejnou infrastrukturou. 
c) Podporovat zachování zemědělského charakteru v jižní části kraje. 

Úkoly pro územní plánování 

a)  Vytvářet územní podmínky pro obsluhu území veřejnou infrastrukturou. 

Soulad s návrhem územního plánu: 
Civilizační hodnoty jsou stabilizovány a rozvíjeny vymezenými plochami občanského vybavení, ploch 
výroby, koridorů dopravní infrastruktury (CNZ-DS14 a CNZ-DZ11), tyto zlepšují obslužnost území 
v systému center osídlení. Pro ochranu civilizačních hodnot je vymezena plocha protipovodňových 
opatření (CNZ-POP06). Návrh ÚP Popovice je v souladu se stanovenými požadavky a úkoly pro územní 
plánování. 

F. Stanovení cílových kvalit krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování 
nebo dosažení 

(345) ZÚR JMK pro potřeby určení cílových kvalit krajiny na území JMK stanovují a vymezují 
jednotlivé krajinné celky jako části území Jihomoravského kraje, jejichž charakter je výsledkem 
činnosti a vzájemného působení přírodních a/nebo lidských faktorů (ve smyslu Evropské úmluvy 
o krajině). Pro zachování nebo dosažení cílových kvalit jednotlivých krajinných celků se 
stanovují požadavky a úkoly zabezpečující ochranu a zachování význačných nebo 
charakteristických rysů krajiny, možný udržitelný rozvoj (zajišťující harmonizaci změn 
způsobených sociálními, hospodářskými a environmentálními procesy) a vytváření kvalit krajin 
do budoucna. Stanovené cílové kvality krajinných celků se opírají o identifikované krajinné, 
přírodní a kulturně historické hodnoty krajiny a reagují na zjištěné negativní nebo rušivé jevy 
v krajině. Stanovené cílové kvality krajiny akceptují činnost člověka v území jako zásadní 
podmínku pro zachování kulturní krajiny. 

Popovice se nacházejí v území setkání tří krajinných celků: 
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17 – Dyjsko-svratecký 

Cílová kvalita krajiny: rovinatá zemědělská krajina, ve struktuře převládají středně velké 
bloky orné půdy, menší lesní porosty lužních lesů a menší rybniční soustavy, krajina údolní nivy 
dolního toku Svratky. 

Úkoly pro územní plánování: 

a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění protipovodňové ochrany území. 

Respektováno, podrobněji viz kap. B.6.4.3 Ochrana před povodněmi.  

b) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, 
liniová i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy. 

V území jsou stabilizovány plochy existující trvalé vegetace (kromě ploch lesních a přírodních 
jsou právě z tohoto důvodu vymezeny plochy zeleně přírodního charakteru), realizace dalších 
takových změn je přípustná bez nutnosti změny ÚP ve všech plochách zemědělských. 

c) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách. 

Přípustné ve všech dotčených typech ploch nezastavěného území. 

21 – Ořechovsko-vranovický 

Cílová kvalita krajiny: zemědělská krajina s plochým až mírně zvlněným reliéfem 
s dominantním zastoupením středně velkých bloků orné půdy s malým podílem lesních porostů. 

Úkoly pro územní plánování: 

a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, 
liniová i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy. 

V území jsou stabilizovány plochy existující trvalé vegetace (kromě ploch lesních a přírodních 
jsou právě z tohoto důvodu vymezeny plochy zeleně přírodního charakteru), realizace dalších 
takových změn je přípustná bez nutnosti změny ÚP ve všech plochách zemědělských. 

b) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách. 

Přípustné ve všech dotčených typech ploch nezastavěného území. 

d) Vytvářet územní podmínky pro zvýšení prostupnosti krajiny.  

17 
21 

22 
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V území jsou fixovány stávající cesty v krajině, navrhovány jsou další na základě podrobnější 
dokumentace. 

e) Vytvářet územní podmínky pro ochranu volné krajiny před suburbanizačními tlaky.  

Navrhován přiměřený rozvoj v přímé vazbě na stávající zástavbu obce, stavby v krajině 
umožněné § 18 odst.5 zákona 183/2006 Sb. jsou územním plánem významně omezeny. 

22 – Brněnský 

Do řešeného území zasahuje jen okrajově svým nejjižnějším cípem, v místě dopravních staveb, 
což je území jednak příliš malé, ale hlavně příliš pozměněné na to, aby zde bylo možno 
aplikovat úkoly pro územní plánování pro krajinný celek. 

G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb 
a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních 
území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

G.1 Veřejně prospěšné stavby 

(425) ZÚR JMK vymezují na území JMK veřejně prospěšné stavby pro veřejnou infrastrukturu, 
včetně všech souvisejících staveb a objektů (dále VPS), pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám, potřebná k uskutečnění VPS podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, odejmout nebo omezit. Plošné vymezení příslušné VPS je dle identifikačního kódu 
specifikováno v kapitole D. textové části ZÚR JMK, grafické vymezení je obsaženo ve výkrese č. 
I.4. grafické části ZÚR JMK. 

G.1.1 Dopravní infrastruktura 

(426) Dopravní infrastruktura jako součást veřejné infrastruktury je zřizována a využívána ve 
veřejném zájmu. ZÚR JMK vymezují níže uvedené veřejně prospěšné stavby dopravní 
infrastruktury: 

 DS14 – D52/JT – Rajhrad-Chrlice II (D2) – dálnice, včetně MÚK a všech souvisejících 
staveb 

 DZ11 – VRT Brno-Šakvice – vysokorychlostní trať dvojkolejná 

G.1.2 Technická infrastruktura 

(427) Technická infrastruktura jako součást veřejné infrastruktury je zřizována a využívána ve 
veřejném zájmu. ZÚR JMK vymezují níže uvedené veřejně prospěšné stavby technické 
infrastruktury: 

 POP06 – opatření na vodním toku Bobrava – Bobrava 

G.2 Veřejně prospěšná opatření 

(428) ZÚR JMK vymezují na území JMK veřejně prospěšná opatření (dále VPO), pro která lze 
práva k pozemkům a stavbám, potřebná k uskutečnění VPO podle zákona č. 183/2006 Sb., 
odejmout nebo omezit. Plošné vymezení příslušné VPO je dle identifikačního kódu specifikováno 
v kapitole D textové části ZÚR JMK, grafické vymezení je obsaženo ve výkrese č. I.4. grafické 
části ZÚR JMK. 

(429) ZÚR JMK vymezují níže uvedená veřejně prospěšná opatření protipovodňové ochrany: 

 POP06 – opatření na vodním toku Bobrava – Bobrava 
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Soulad s návrhem územního plánu (G.1 a G.2): 
Návrh ÚP Popovice vymezuje veřejně prospěšné stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu, 
jedná se o koridory a plochy označené v platných ZÚR Jihomoravského kraje jako DS14, DZ11 a 
POP06, v ÚP Popovice jsou označeny jako CNZ-DS14, CNZ-DZ11 a CNZ-POP06. Koridory dopravní 
infrastruktury jsou v ÚP zpřesněny podle dostupných podrobnějších dokumentací souvisejících 
s realizací záměru. Plocha CNZ-POP06 je zároveň vymezen i jako veřejně prospěšné opatření 
v souladu s platnými ZÚR Jihomoravského kraje. Vzhledem k absenci podrobnější dokumentace 
týkající se plochy CNZ-POP06 v době zpracování ÚP Popovice, je tato plocha na území obce Popovice 
převzata v plném rozsahu. Návrh ÚP Popovice je v souladu se stanovenými požadavky a úkoly pro 
územní plánování. 

B.2.1.3 Územně analytické podklady (ÚAP) obce s rozšířenou působností Židlochovice 

Pátá, úplná aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) pro obec s rozšířenou působností (ORP) 
Židlochovice byla pořízena v prosinci 2020. Územní plán zohledňuje limity, znázorněné v těchto 
podkladech, mj. dopravní a technickou infrastrukturu, limity vztahující se k památkám, k ochraně 
přírody, k vodnímu hospodářství (záplavová území). 

Byla prověřena možnost řešení následujících problémů: 

2. nedostatek ploch pro občanské vybavení – navržena plocha pro výstavbu MŠ, 

3. zdravotní rizika obyvatel vyplývající ze střetu bydlení a drážní dopravy, bydlení a silniční 
dopravy, bydlení a záplavových území - byla minimalizována stanovením vhodných podmínek 
plošného a prostorového uspořádání (regulativy), 

4. záměr protipovodňových opaření Povodí Moravy (vedeno jako záměr POP06) - byl zapracován, 

5. záměr na jižní tangentu v úseku R52 Rajhrad – D2 – Chrlice II ŘSD - byl zapracován. 

Byly prověřeny možnosti řešení problémů vyplývajících z rozboru udržitelného rozvoje území ORP jako 
celku: 

1. vytvořit územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí 

2. vytvořit územní podmínky pro řešení slabých stránek a hrozeb 

B.2.1.3.1 Podmínky pro využití silných stránek území a příležitostí 

1. plochy napojitelné na všechny druhy technické infrastruktury 

2. dobré dopravní podmínky pro plochy – napojení na D52 na Brno 

3. vymezený ÚSES, většina přírodních prvků chráněna jako VKP ze zákona 

4. úrodné zemědělské půdy 

5. dostatek ploch bydlení pro zaměstnané 

6. zprovoznění cyklostezky „Poznáváme Rajhradsko“ 

ad 1) Z hlediska veřejné infrastruktury - územní plán zohledňuje občanskou vybavenost obce a její 
technickou infrastrukturu - umožňuje přiměřeně využít její rozsah mimo jiné také vymezením 
rozvojových ploch pro bydlení, které napomohou udržet demografický potenciál obce. Občanská 
vybavenost je pro obec velkosti cca 350 obyvatel dostatečná, s výjimkou mateřské školy, situované 
v objektu Obecního úřadu (tudíž byla navržena zastavitelná plocha pro novou MŠ na pozemcích ve 
vlastnictví obce). Silniční síť je v zástavbě stabilizována v plochách silniční dopravy a v koordinačním 
výkrese jsou vyznačeny zastávky veřejné hromadné dopravy. Silniční síť nadmístního významu 
zástavbou obce neprochází, nicméně na západním a severním okraji obce její rozvoj silně limituje 
(hluková pásma). Územní plán zohledňuje napojení území na turistické trasy a cyklotrasy a umožňuje 
jejich doplnění. Bude využit potenciál vyhovujícího rozsahu technické infrastruktury pro návrh nových 
vedení vodovodu, plynovodu a kanalizace do zastavitelných ploch. 

ad 2) Z hlediska dopravních podmínek – záměry nadmístního charakteru ještě zlepší napojení obce na 
celostátní síť silniční dopravy. Navržená jižní dálniční spojka a nová trasa vysokorychlostní železnice 
mají dopad na západní a severní část řešeného území (hluk, bariéry v území). Proto se kolem 
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navržených komunikací počítá s vybudováním protihlukových stěn a komunikační systém je řešen 
formou mimoúrovňových křížení stávajících tras a dlouhých přemostění železnice a řeky Bobravy. 

ad 3) Z hlediska ochrany přírody a krajiny - v nezastavěném území celé obce byly stabilizovány plochy 
lesní, přírodní a plochy zeleně přírodního charakteru. V krajině byly vytvořeny podmínky pro 
fragmentaci pomocí vymezení ploch smíšených nezastavěného území (zajišťují přechod zástavby do 
krajiny). Pro ochranu zástavby před povodněmi a přívalovými dešti byl vzhledem k záměrům kraje 
vymezena plocha protipovodňových opatření CNZ-POP06 na toku Bobravy. Jsou respektovány všechny 
plochy vodní a vodohospodářské, lesní, přírodní a plochy zeleně, které vymezují způsob využití území 
v území nivy Svratky a Bobravy. Byly vytvořeny předpoklady pro revitalizaci stromořadí kolem cest. Byl 
navržen územní systém ekologické stability, ve vazbě na nadřazenou ÚPD a s ohledem na návaznost 
prvků ÚSES, vymezených v územních plánech okolních obcí. Pro udržení kvality a rozsahu prvků ÚSES 
byly vymezeny stabilizované i návrhové plochy přírodní a plochy zeleně přírodního charakteru. Území 
NATURA 2000 se v obci nenachází. 

ad 4) Z hlediska ochrany ZPF a PUPFL - byly vzaty v potaz půdy tř. ochrany I a II, zastavitelné plochy 
vymezené na těchto plochách v dosud platném ÚP Popovice byly převzaty a doplněny, neboť obec 
nemá jinou možnost rozvoje. Jelikož tyto plochy ze všech stran navazují na zastavěné území obce, 
znamenalo by jejich úplné vypuštění zastavení rozvoje obce. Zlepšení prostupnosti území zajišťuje 
návrh ploch veřejných prostranství, pro zprůchodnění krajiny je navrženo přemostění Bobravy jižní 
dálniční spojkou a využití přemostění pro vedení obslužné komunikace. Ve vymezení podmínek využití 
pro nezastavěné plochy a plochy změn v krajině územní plán vytváří podmínky pro doplnění liniové 
a solitérní zeleně do zemědělsky využívané krajiny pro snížení větrné a vodní eroze, a také pro tento 
účel navrhuje plochy ÚSES. 

ad 5) Z hlediska sociálnědemografických podmínek podporuje návrh územního plánu přiměřený rozvoj 
obce vymezením zastavitelných ploch pro bydlení a pro mateřskou školu, ostatní plochy občanské 
vybavenosti stabilizuje. Zachovává a dále zlepšuje dobré dopravní spojení za zdravotní péčí, na úřady 
a do škol (Rajhrad, Židlochovice, Modřice, Brno), posiluje kladný demografický vývoj v území 
s ohledem na situování obce v OB3 Metropolitní rozvojové oblasti Brno. 

Z hlediska hospodářských podmínek byly stabilizovány areály výroby a skladování ve vazbě na 
zástavbu obce. Rozvoj výrobních ploch mimo zastavěné území (plochy jsou navrženy v dosud platném 
územním plánu) je ale z důvodů řešení nadmístní dopravní infrastruktury znemožněn. Proto byly 
vytvořeny podmínky pro malé a střední podnikání a pracovní příležitosti v místě bydliště s možností 
využití hospodářských částí stávajících objektů, a to vymezením smíšené plochy obytné venkovské 
a také stanovením regulativů pro plochy bydlení venkovského. Je zohledněno dobré dopravní napojení 
obce na pracovní centra (Brno) díky silniční síti a zastávkám na nich. 

ad 6) Pro rekreaci a turistiku byly vytvořeny podmínky, přiměřené situování obce v zemědělské krajině 
v nivě řeky Svratky jižně města Brna. Byly stabilizovány plochy pro veřejná prostranství, byly 
stabilizovány cyklotrasy a cyklostezky na nich a byly stabilizovány plochy občanské vybavenosti pro 
tělovýchovu a sport (takto posíleny možnosti volnočasových aktivit). 
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B.2.1.3.2 Podmínky pro řešení slabých stránek území a hrozeb 

1. _ zaplavování ZPF vodou v záplavovém území – vodní eroze 

2. _ zábor kvalitních půd I. a II. třídy 

3. _ riziko vzniku syndromu „noclehárny“ – převážně rezidenčního satelitu Brna 

4. _ chybí silnice III. třídy spojující obec s Rajhradem u Brna 

5. _ nízká retenční schopnost zemědělsky využívaných ploch a upravených vodních toků 

ad 1) Z hlediska vodního režimu byl řešen střet záplavového území a krajiny tak, že byla navržena 
plocha protipovodňových opatření CNZ-POP06 na toku Bobravy, ten by do budoucna měl zcela zamezit 
záplavám kolem toku. Dále je severně toku Bobravy uvažováno vybudování poldru. V aktivní zóně 
záplavového území řek Svratky a Bobravy nejsou navrhovány žádné zastavitelné plochy. V záplavovém 
území Q100 jsou navrhovány zastavitelné plochy s tím, že bude řešena protipovodňová ochrana a 
objekty budou situovány mimo Q100 (plocha Z09) nebo budou využívány bez výstavby objektů 
(zahrady). 

ad 2) Z hlediska ochrany ZPF je situace komplikována skutečností, že zástavba obce je ze všech stran 
obklopena půdou I. a II. třídy ochrany. Záboru kvalitního ZPF by se bylo možno vyhnout pouze 
úplným vyloučením nové výstavby. 

ad 3) Ani riziko vzniku syndromu „noclehárny“ – převážně rezidenčního satelitu Brna nebylo možno 
eliminovat. Rozvoj výrobních ploch, důležitých z hlediska zaměstnanosti, byl naopak s ohledem na 
řešení nadmístních dopravních tras omezen (vypuštěny rozvojové plochy pro výrobu, situované u D52 
dle dosud platného ÚP). Rozvoj výrobních ploch mezi stávající zástavbou obce a železnicí si obec 
nepřála a byl zde ponechán ZPF I. a II. třídy ochrany. 

ad 4) Návrh chybějící silnice III. třídy, spojující obec s Rajhradem u Brna, byl z nadřazené 
dokumentace ZÚR vypuštěn s ohledem na technické řešení dopravních tahů v TES firmy Ossendorf 
s.r.o. z prosince roku 2020 – dle tohoto řešení splní propojení obcí silnice I. třídy, vedená souběžně 
s dálniční spojkou. 

ad 5) Z hlediska retenční schopnosti zemědělsky využívaných ploch a upravených vodních toků byly 
pro zabránění vzdušné a vodní erozi navrženy plochy územního systému ekologické stability. 
Z hlediska ZPF a PUPFL bylo navrženo rozdělit velké celky půdy obnovou cest s jejich využitím i pro 
turistiku. Regulativy pro využití ploch umožňují doplnění cest zelení (alejemi), také tak bude 
podpořena i retenční schopnost území a oslabena větrná a vodní eroze půdních celků. 

B.2.1.3.3 Zapracování záměrů 4. aktualizace ÚAP JmK, které nejsou obsaženy v ZÚR 

a) k problémům k řešení, jelikož ORP Židlochovice patří k územím, kde je identifikován negativní stav 
v pilíři enviromentálním: 

1. zajistit územní podmínky pro opatření snižující erozní ohrožení - zatravňování, zalesňování 
2. územně stabilizovat vymezení prvků ÚSES ve vhodných územně-přírodních souvislostech 
3. prověřit územní podmínky pro využívání zemědělské půdy minimalizující negativní dopady na 

vodní režim v krajině, podporovat ekologické hospodaření na zemědělské půdě 
4. podporovat zaměstnanost mimo centra kraje 

b) k problémům k řešení v obci Popovice nevyhovující dopravní propojení Brna s jižní a jihozápadní 
částí kraje. 
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B.2.2 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 
v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který 
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 
Udržitelný rozvoj území spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Územní plán Popovice zajišťuje 
předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením účelného využití a prostorového 
uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na 
rozvoji území. 

Územní plán ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou 
složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro 
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území. Zastavitelné 
plochy jsou vymezeny s ohledem na míru využití zastavěného území a nízký potenciál rozvoje území 
obce - počítá se především s novou výstavbou objektů pro bydlení. Návrh ÚP nemá možnost vymezení 
ploch pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl vždy zachován dostatečný odstup od vymezených 
koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet 
zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků 
provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel bez nutnosti budování technických opatření na eliminaci 
těchto účinků – z toho vyplývá, že vymezení výše uvedených ploch je podmíněno realizací 
protihlukových opatření. 

Zachovalá původní struktura sídla není návrhem územního plánu narušena a je dále rozvíjena. 
V krajině jsou navrženy plochy pro ÚSES a je zúžen rozsah ve vztahu k § 18 odst. 5 tak, aby nedošlo 
k realizaci objektů nepřiměřeně objemných. 

Nezastavěné území je v souladu s jeho charakterem chráněno před nežádoucí výstavbou. Do 
nezastavěného území lze (až na výjimky) umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro 
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní 
a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho 
využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky. Na nezastavitelných 
pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich 
dosavadní užívání. Obecně je podporován rozvoj turistiky a cykloturistiky. 

Územní plán má snahu vytvořit podmínky pro trvale udržitelný rozvoj území, tj. zajistit vyvážený vztah 
hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek. 

B.2.3 Soulad s požadavky na ochranu civilizačních a přírodních hodnot 
území 

B.2.3.1 Ochrana přírodních hodnot území 

B.2.3.1.1 Zvláště chráněná území 

Zvláště chráněná území se v řešeném území nenacházejí. 

B.2.3.1.2 Natura 2000 

V řešeném území se nevyskytují lokality ani oblasti chráněné soustavou NATURA 2000. 

B.2.3.1.3 Památné stromy 

V řešeném území se dle ÚAP nachází jeden památný strom chráněný dle zákona 114/1992 Sb. (je 
součástí Rajhradské bažantnice). 
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B.2.3.1.4 Významné krajinné prvky 

V území jsou zastoupeny zákonem 114/1992 Sb. taxativně vyjmenované významné krajinné prvky – 
lesy, údolní nivy, rybníky, vodní toky. 

V území se nachází tři registrované VKP: Rajhradská bažantnice, Svratecká hráz a nádrž Pastvisko. 

B.2.3.1.5 Ochrana krajinného rázu 

V území není zastoupený žádný přírodní park. 

Krajinný ráz je podrobněji popsán v kap. B.6.4 Koncepce uspořádání krajiny, zásady ochrany jsou 
stanoveny v kap.B.6.2.5 Krajinný ráz. 

B.2.3.1.6 Územní systém ekologické stability 

Podkladové dokumentace 

Hlavními výchozími podklady pro řešení územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) jsou: 

a) Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (Úplné znění po aktualizacích 1 a 2 z roku 
2020). 

b) Vrstvy sledovaných jevů ochrany přírody a krajiny z územně analytických podkladů (ÚAP) ORP 
Židlochovice (5. úplná aktualizace, 2020), 

c) Stávající územní plán Popovic (územní plán sídelního útvaru včetně 4 změn), 

d) Stávající územní plány sousedních obcí (návaznosti ÚSES). 

Přístup k řešení nadmístní úrovně ÚSES 

Koncepční řešení regionálního ÚSES je převzato ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, 
následně bylo zpřesněno na měřítko územního plánu a navázáno na řešení na sousedních územích. 
Vymezení RBC 211 Rajhradská bažantnice je zcela jednoznačné, navazuje na vymezení zbývající části 
téhož biocentra na území Rajhradu. Stejně tak vymezení biokoridoru RK 1486 je zcela jasně určeno 
přírodními podmínkami, koridor je vázán na tok řeky Svratky. Naopak vymezení biokoridoru RK 1491A 
zcela jednoznačné není, navázáno bylo na vedení téhož biokoridoru ze sousedních území, v katastru 
Popovic u Rajhradu je s ohledem na minimální prostorové parametry zajišťující funkčnost daného 
prvku nutné vložit alespoň 1 lokální biocentrum (které opět musí splňovat alespoň minimální 
prostorová kriteria a které bylo situováno v rámci zachování kontinuity ve stejném místě, jako v platné 
ÚPD), nicméně je třeba říct, že ekologické podmínky jsou v rámci biokoridoru šíře dle ZÚR v podstatě 
shodné, v území se nenachází prvky kostry ekologické stability, které by bylo možné pro ÚSES 
preferovat, ani pozemky mimo soukromé vlastnictví. Jedná se o prvky neexistující, navržené, před 
jejich realizací by bylo vhodné provést pozemkové úpravy, v rámci kterých lze očekávat určité úpravy 
ve vymezení prvků ÚSES, což ale nelze považovat za nesoulad s územním plánem. Chybějící prvky je 
pak vhodné realizovat na základě podrobnější dokumentace zpracované oprávněnou osobou, 
výsadbovým materiálem nejlépe místního původu, realizované prvky musí bezpodmínečně dosahovat 
alespoň minimálních prostorových parametrů. 

Nadregionální úroveň se v řešeném území nenachází. 
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Přehled prvků nadmístního ÚSES: 

název prvku popis stav rozloha 
/délka 

(řešené území) 
RBC 211 
Rajhradská 
bažantnice 

Biocentrum regionálního významu, které by mělo 
zahrnovat škálu společenstev od vodního toku, tůní 
až po měkký (vrbiny s vrbou bílou) a tvrdý luh 
(zejména jilmové doubravy, tato společenstva budou 
pravděpodobně prostorově dominantní). 
V současnosti jde převážně o kulturní les, který se 
střídá s úseky bezlesími, které zabírají kulturní louky 
či malé enklávy polí. Přirozené lesní porosty zde 
aktuálně prakticky neexistují. Cílem je tedy postupná 
změna porostů směrem k přirozené druhové skladbě, 
mohou být zachovány v menší míře i luční úseky, pak 
i v jejich případě je třeba preferovat rozvoj 
přirozených společenstev (střídavě vlhké 
bezkolencové louky). 

Existující 
(málo 
funkční) 

63,3 ha 
 

RK 1486 
 

Biokoridor spojující údolní nivou řeky Svratky RBC 
211 Rajhradská bažantnice a RBC 238 Soutok Svratky 
a Svitavy. Zahrnuje společenstva vodního toku 
a navazující nivní porosty obdobné jako RBC 211, 
nároky na škálu společenstev jsou však menší. 

Existující 
(málo 
funkční) 

300 m 

RK 1491A Lesní biokoridor propojující RBC 212 Želešický hájek 
a RBC JM45 Neugrund. Potenciální přirozenou 
vegetaci tvoří černýšové dubohabřiny a teplomilné 
dubravy. 

Chybějící 
(nefunkční) 

350 m + 65 m 

Koncepce řešení místní úrovně ÚSES 

V řešeném území se s ohledem na jeho velikost a rozsah prvků nadmístních nachází jen málo prvků 
lokální úrovně, většina z nich je navíc spjata právě s nadmístními prvky. 

LBC 1 Soutok tvoří uzel v místě napojení (soutoku) RK 1486 sledující tok Svratky a LBK 1, provázející 
tok říčky Bobravy. LBK 1 byl ve starší ÚPD veden jako biokoridor regionální (RK 1490), v platné ZÚR 
JMK již tento koridor regionální úrovně zahrnut není, na což reagují i ÚP sousedních obcí. 
I v Popovicích byl biokoridor sledující tok Bobravy zachván, byl však vymezen jen jako koridor 
lokálního významu. 

LBC 2 Díly je biocentrem vloženým v RK 1491A, je tak de facto jeho součástí. Cílově má jít o lesní 
biocentrum tvořené dubohabřinami a teplomilnými doubravami, nicméně jde o prvek zcela chybějící 
(navržený), jehož vymezení má stejná úskalí jako v případě celého RK 1491A, podléhá tedy stejným 
podmínkám (doporučení na vypořádání pozemkovými úpravami, realizovat dle projektu). 
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Přehled prvků lokálního (místního) ÚSES: 

název prvku popis stav 

rozloha 
/délka 

(pouze v rámci 
řešeného území) 

LBC 1 
Soutok 

Heterogenní biocentrum (respektive jeho část) v místě 
soutoku Bobravy a Svratky, zahrnuje vodní 
ekosystémy i navazující lužní společenstva (viz. RBC 
211) 

Existující 
(částečně 
funkční) 

2,5 ha 

LBC 2 
Díly 
 

Lesní biocentrum vložené do osy RK 1491A, 
reprezentuje společenstva dubohabřin a teplomilných 
doubrav. 

Chybějící 
(nefunkční) 

3 ha 

LBK 1 Hydrofilní biokoridor sledující tok Bobravy, spojuje LBC 
1 Soutok s RBC 212 Želešický hájek 

Existující 
(částečně 
funkční) 

1000 m 

 

B.2.4 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů 

Územní plán Popovice je pořizován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. O územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) v pozdějším znění (novela stavebního zákona, účinná od 1. ledna 
2021). Je zpracován v souladu s metodickým pokynem MMR, který zavádí jednotný standard 
grafických výstupů pro závazné výkresy územního plánu a definuje datový model vybraných částí 
územního plánu.  

Územní plán Popovice je zpracován v souladu s požadavky stanovenými stavebním zákonem a jeho 
prováděcích právních předpisů: 

 Územní plán Popovice je zpracován projektantem, autorizovaným architektem, který splňuje 
požadavky stavebního zákona i zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
v platném znění. 

 Pořizovatelem Územního plánu Popovice je v souladu s § 6 odst. 1 stavebního zákona Městský 
úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad. 

 Zadání bylo zpracováno v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti. Tím byl zajištěn soulad i s § 11 vyhlášky téže vyhlášky. 

 Návrh zadání územního plánu byl projednán v souladu s § 47 stavebního zákona a byl 
schválen Zastupitelstvem obce Popovice. 

 Návrh územního plánu je zpracován v souladu se schváleným zadáním (podrobně viz níže 
kapitola C.9). 

 Obsah územního plánu splňuje požadavky uvedené v § 43 stavebního zákona a příloze č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění. 

 Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití odpovídá požadavkům § 4 až § 19 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění vyhlášky 
360/2021 Sb., i obecným požadavkům uvedeným v § 2 téže vyhlášky.  

Z „jiných“ ploch, které dle §3 odst. 5) vyžadují zvláštní odůvodnění ke svému vymezení byly vymezeny 
pouze plochy WX – vodní a vodohospodářské jiné. Byly vymezeny pro plochy protipovodňové ochrany 
(zahrnují tělesa hrází a dalších technických staveb a opatření protipovodňové ochrany), které mají svá 
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specifika v podmínkách využití a jejich odlišení od skutečných vodních ploch a toků. Druhotným 
důvodem je i zvýšení čitelnosti a přehlednosti dokumentace (nejen) pro laickou veřejnost. 

V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření 
pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická 
opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například 
cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či 
pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně 
staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat 
v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně 
nevylučuje.  

Územní plán Popovice některé tyto stavby, zařízení a opatření v plochách nezastavěného území 
podmínkami využití skutečně vylučuje, důvodem je  ochrana zemědělské půdy a možností hospodaření 
na ní (mezení skládkování a fotovoltaiky), ochrana ekologických funkcí daných ploch (zejména u ploch 
přírodních a zeleně přírodního charakteru) i ochrana krajinného rázu a krajiny jako celku (vyloučení 
težby). 

B.2.5 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 
a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, případě s výsledkem řešení rozporů 

Návrh zadání Územního plánu Popovice byl projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy podle 
zvláštních právních předpisů, jejich stanoviska byla zapracována do zadání územního plánu a na 
základě schváleného zadání byl pořízen návrh územního plánu. 

Návrh územního plánu je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Případné rozpory ve smyslu § 4 odst. 
8 stavebního zákona a ust. § 136 odst. 6 správního řádu budou řešeny po projednání. 

Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů uplatněnými k návrhu územního plánu bude 
doplněno po projednání. 

B.2.5.1 Stanovisko Krajského úřadu podle § 50 odst. 7 stavebního zákona 

Bude doplněno po projednání. 
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B.3 Zpráva o vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území, obsahující základní informace o výsledcích 
tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí 

Dle schváleného zadání se vyžaduje zpracování „Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný 
rozvoj území“, protože: 

 území obce je ve své západní části zatíženo koridory nadmístní dopravy a to jak silniční, tak 
železniční, ať již jednotlivě nebo kumulativně, 

 na území obce je dále uvažováno umisťování staveb a zařízení, které podléhají posouzení dle 
přílohy č.1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění (doprava silniční - jižní tangenta , doprava 
železniční – VRT), 

 na území obce se nenachází evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 ani ptačí oblast, 

 řešení územního plánu vychází ze zásady ochrany krajinného rázu a z ochranných podmínek, 
vztažených k jednotlivým pozitivním znakům krajinného rázu. 

Požadavky na územní rozvoj obce a urbanistickou koncepci dle zadání jsou navrženy v takovém 
rozsahu, že vyvolají změny v území, které je nutno posuzovat z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj. 

Zpracování Vyhodnocení vlivu řešení ÚP na životní prostředí (SEA) a Vyhodnocení vlivů ÚP na 
udržitelný rozvoj území – viz samostatné přílohy. 

Na základě jednání dne 14.6.2022 byl zpracován doplněk SEA - změny, které byly v návrhu územního 
plánu provedeny od společného jednání, byly promítnuty do SEA vyhodnocení formou „Dodatku“, ve 
kterém bylo vyhodnoceno, zda úpravy mají čí nemají na závěry a doporučení již vypracovaného 
posouzení VVURÚ vliv. 

B.4 Stanovisko Krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního 
zákona (stanovisko SEA) 

Stanovisko příslušného úřadu k vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace): 

Na základě „Návrhu územního plánu Popovice" pro společné jednání, jeho SEA vyhodnocení a po 
posouzení obdržených připomínek a stanovisek k návrhu ÚP; OŽP jako příslušný orgán podle 
ustanovení § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů vydává ve smyslu ustanovení § l0g a § l0i uvedeného zákona 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 

k návrhu územního plánu Popovice a uplatňuje následující požadavky na jeho řešení: 

• návrhová plocha přestavby P05: 

Do ÚP zakotvit regulativ podmiňující reálné využití dané plochy (tj, realizaci zástavby s funkcí bydlení) 
současnou realizací pásu izolační zeleně při její východní hranici, za účelem odclonění od stávající 
stavové plochy s funkcí VD - výroba drobná a služby (bylo zapracováno s tím, že v zahradách bude 
zachován 3m široký pás zeleně podél východní hranice). 

Do podmínek využití plochy ve výrokové části ÚP zakotvit požadavek, že při reálném využití dané 
plochy je nezbytné respektovat vyhlášené záplavové území (bylo zapracováno). 
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B.5 Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního 
zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud 
některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 

Zpracovatelka SEA nad rámec výrokové části ÚP vymezila další podmínky realizace jednotlivých ploch. 
Pro zajištění minimalizace negativních vlivů realizace návrhu ÚP na životní prostředí byly do návrhu ÚP 
u následujících vybraných ploch na základě SEA doplněna opatření: 

 Z14: Zákaz umístění chovu hospodářských zvířat. Uplatnění plochy řešit v koordinaci s uplatněním 
plochy CNZ-POP06. 

 P05: U východního okraje plochy realizovat pás ochranné zeleně. 

Požadované podmínky byly do návrhu územního plánu zapracovány, viz kapitoly A.6.5 a A.6.6 návrhu 
ÚP. 

B.6 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a variant 

B.6.1 Vymezení zastavěného území 

Zastavěné území obce Popovice bylo v územním plánu vymezeno k datu 31. 8. 2022, jeho hranice je 
zakreslená v grafické části dokumentace. 

Zastavěné území byl vymezeno dle dostupných podkladů, tj. intravilán, katastrální mapa, Metodický 
pokyn (MMR, ÚÚR, září 2013) a dle místním průzkumem zjištěného současného stavu využití území. 
Do zastavěného území byly zahrnuty zastavěné stavební pozemky, tj. pozemky zapsané v katastru 
nemovitostí jako stavební parcely a pozemky s nimi související. Rozestavěné nebo jiné stavby, které 
nebyly zkolaudovány (a zapsány do katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří), nelze 
s ohledem na platnou legislativu do zastavěného území zahrnout a je nutno je zobrazit jako návrh. 
Dále byly do zastavěného území zahrnuty proluky v zástavbě. 

Na území obce bylo vymezeno více zastavěných území. Hranici jednoho zastavěného území tvoří čára 
vedená po hranici parcel, ve výjimečných případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic 
nebo bodů na těchto hranicích. 

B.6.2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho 
hodnot 

Základní koncepce rozvoje území obce byla stanovena po posouzení současného stavu využití daného 
území a možností jeho rozvoje: 

Řešené území je vymezeno hranicí správního území obce, která je shodná s hranicí katastrálního 
území Popovice (k. ú. 725854). Katastrální území obce zaujímá rozlohu cca 261,6 ha. Obec nemá 
místní části. 

Obec leží asi 10 km jihovýchodně od Brna v okrese Brno-venkov, v nadmořské výšce 189 m. 
Z hlediska limitů využití území leží v izolované poloze na vyvýšené štěrkové terase na pomezí 
Bobravské vrchoviny a Dyjskosvrateckého úvalu. 

Obcí prochází silnice I. třídy č. 52 s odbočkou silnice II. třídy č. 425 směr Rajhrad. Dopravní osu 
zástavby tvoří stabilizovaná silnice III. třídy č. 00219 a páteřní místní komunikace v jejím prodloužení. 

Obec má dobrou vazbou jak na město Brno, tak na obec s rozšířenou působností Židlochovice 
(vzdálené cca 8 km). S oběma centry jsou Popovice spojeny nadmístní dálniční a silniční sítí, s městem 
Brnem i železnicí. Ze sousedních obcí je nejvýraznější vazba na Rajhrad na jihu a Modřice na severu. 
Dále obec sousedí s obcemi Rebešovice na východě a Želešice na západě. Dostupnost krajského 
města Brna je přes Modřice. 

Popovicemi protéká řeka Svratka a říčka Bobrava, charakteristická je rovinatá krajina s rybníčky pod 
obcí a Rajhradskou bažantnicí. Tato část území znamená pro obec záruku prostředí vhodného pro 
každodenní rekreační využití (ať už jde o rekreaci individuální pěší nebo cyklistickou). 
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Závěr: obec je izolovaná a nemá možnost většího rozvoje. V západní části ji limitují koridory nadmístní 
dopravy, ze severu, východu a jihu přírodní podmínky. Pro omezený rozvoj zástavby lze využít stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu po jejím doplnění v zastavitelných plochách. 

B.6.2.1 Současný stav 

Vývoj 

Popovice jsou obcí ulicového typu, zástavba se formovala kolem průběžné komunikace, ukončené na 
východě malou návsí se zvonicí. Kolem návsi a dále na západ od návsi vznikla zástavba venkovského 
typu, tvořená původně zděnými domy s průjezdy z 19. století. Ještě dále na západ pak vznikaly 
převážně izolované novostavby rodinných domů, případně dvojdomky. Nejnovější část obce je tvořena 
zástavbou kolem obslužných komunikací, odbočujících z hlavní komunikace jižním směrem, v současné 
době výstavba pokračuje v zahradách severně od  této komunikace. 

Centrum obce 

Obec má vymezeno historické jádro, vymezení bylo převzato z územně analytických podkladů. 
Nejfrekventovanějším místem je okolí páteřní místní komunikace, kde se nachází i některé objekty 
základní občanské vybavenosti jako např. Obecní úřad či hospoda. Významnou částí je také sportovní 
areál, na hřiště navazuje objekt šaten a klubovny. Základní škola v obci není, mateřská škola využívá 
objekt Obecního úřadu (dětská skupina). Zastávky autobusové dopravy jsou situovány jak v západní, 
tak ve východní části obce, kolem zvonice se autobusy otáčejí. 

Přírodní podmínky 

Rozvoj obce je ze severu, východu a částečně i z jihu limitován záplavovým územím Bobravy 
a Svratky. Rozvoj obce je limitován i zemědělským půdním fondem I. třídy ochrany, který zástavbu 
obklopuje téměř ze všech stran a také Rajhradskou bažantnicí, situovanou v nivě Svratky. Na toto 
území je vázána možnost každodenní rekreace obyvatel obce. 

Obcí procházejí turistické a cykloturistické trasy, a to i nadmístního významu (EuroVelo 9 pouze po 
krátkém úseku levého břehu řeky Svratky). 

Závěr: obec je převážně venkovského charakteru, doplněná na okrajích o zástavbu příměstského typu. 
V centru malé obce (historickém jádru) je proto vhodné udržet její venkovský ráz. Rodinné domy na 
zastavitelných plochách v severní a východní části obce mohou být vzhledem k blízkosti Brna 
příměstského typu. 

B.6.2.2 Základní koncepce řešení 

Navržená koncepce rozvoje obce respektuje nadřazenou územně plánovací dokumentaci, dle ZÚR JmK 
v platném znění situuje v západní a severozápadní části katastru obce koridory silniční a drážní 
dopravy nadmístního významu – viz kapitola B.6.3.3 Řešení dopravy. 

Navržená koncepce rozvoje obce vychází z potřeby řešit nejen rozvoj obce, ale i problémy ve stávající 
zástavbě. Nová výstavba pak musí současnou zástavbu a organizaci území respektovat a vhodně na ni 
navazovat. 

Rozvojem bydlení je podpořen demografický vývoj v obci, počet obyvatel obce mírně roste. Plochy pro 
výstavbu, navrhované dosud platným územním plánem, nejsou zatím zcela vyčerpány, v zásadě jsou 
návrhem nového ÚP respektovány. Plošně omezeny jsou tam, kde se přibližují hlukovým pásmům 
silnic a železnice. Charakter stávající zástavby s převahou jednopodlažních a dvoupodlažních domů 
v zástavbě obce a samostatně stojících rodinných domů na jejím okraji bude zachován. 

Bohužel nelze více rozvíjet zaměstnanost v obci a nabízet plochy pro výrobu a skladování, které byly 
dosud platným územním plánem směrovány k silnici I. třídy resp. dálnici D52 a to z důvodu nového 
dopravního řešení - návrhu jižní dálniční tangenty a návrhu trasy vysokorychlostní železnice (trasa VRT 
se od návrhu v dosud platném ÚP výrazně liší). Rozvoj výroby je tedy omezen na využití ploch mezi 
stávající zástavbou a železniční tratí. 

Hlavními rozvojovými plochami pro výstavbu rodinných domů je několik lokalit severně zástavby obce 
(Z02-04), které lze napojit po rozšířenou účelovou komunikaci, vycházející z obce do krajiny. 
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Druhá kapacitnější lokalita pro výstavbu je ve východní část obce, zde se uvažuje jak s dostavbou 
proluk, tak s přestavbou nevyhovující zástavby (Z06, Z07, P05, P08). Vzhledem k nevyhovující 
dopravní obsluze lokality je navrženo rozšíření stávajících komunikací, včetně komunikace vedené od 
zástavby východním směrem k jižnímu oplocení ploch výroby VD. 

V obci se nachází plošně významnější veřejné prostranství u objektu zvonice a hospody. Má funkci 
návsi, ta pak ulicovou formou pokračuje na západ. U Obecního úřadu je stabilizováno hřiště pro děti 
a parkoviště. Další významný veřejný prostor je v místě regulační stanice plynu - prostor vyžaduje 
revitalizaci - a u areálu hřišť. Menší, víceméně veřejné prostory se nachází také v místech zástavby, 
která obec ukončuje u rybníčků a navazuje na plochy zeleně přírodního charakteru. Uprostřed obce se 
u silnice nachází památník padlých za svobodu (válečných obětí) a památkově chráněný kříž.  

Návrh ÚP respektuje stávající objekty občanského vybavení v obci, s výjimkou dětské skupiny jsou 
postačující i pro navrhovanou zástavbu. Jsou také stabilizovány plochy občanského vybavení – sportu. 
S výstavbou nové mateřské školky se uvažuje na plochách v sousedství sportovního areálu, které jsou 
ve vlastnictví obce. 

Nově je navrženo veřejné prostranství Z32 v sousedství ploch pro výstavbu RD, vzhledem k §7 odst. 
(2) vyhlášky 501/2006 Sb. - pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského 
vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha 
veřejného prostranství o výměře nejméně 1 000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní 
komunikace. 

Územním plánem definované zastavitelné plochy a plochy změn v nezastavěném území neovlivní 
podstatným způsobem obraz obce v krajině. 

Celá obec se nachází v území OB3 Metropolitní rozvojové oblasti Brno, na soutoku řek Svratky 
a Bobravy. Nivy, lesy, vodní plochy a toky jsou významnými krajinnými prvky ze zákona. Přírodní 
hodnoty jsou vázány také na Rajhradskou bažantnici jihovýchodně zástavby obce. Návrh řešení 
územního plánu chrání tato cenná území před nežádoucí zástavbou, rozvoj zástavby omezuje 
s ohledem na vyhlášená záplavová území a jejich aktivní zóny. V území, které navazuje na zástavbu, 
jsou stabilizovány přírodní hodnoty návrhem ploch zeleně přírodního charakteru a ploch přírodních 
(územní systém ekologické stability). Životní prostředí zastavěných částí je stabilizováno i vymezením 
zeleně zahrad a sadů. 

V západní části řešeného území je podél Bobravy navržena plocha protipovodňových opatření CNZ-
POP06, navržený koridor zasahuje do sousední obce Modřice - koordinace řešení obou ÚP je zajištěna 
nadřazenou dokumentací a byla prověřena. Dalším protipovodňovým opatřením v území je poldr 
v prostoru severně Bobravy, který rovněž zasahuje do katastru obce Modřice (koordinováno). Návrh 
regulativů pro využití ploch řeší další opatření, např. vsakování na vlastních pozemcích staveb. 

Prostupnost území je posílena návrhem ploch veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch. 

Navržená koncepce rozvoje obce vychází ze zásad: 

 přiměřeně navýšit obytný potenciál obce návrhem nových ploch pro výstavbu, respektovat co 
nejvíce rozvojové plochy dle platného ÚP obce, 

 umožnit intenzifikaci stávajících, extenzivně využívaných ploch (výstavbu v prolukách), 

 posílit stabilitu krajiny návrhem ÚSES, 

 stanovením podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití umožnit doplnění občanské 
vybavenosti v zástavbě a umožnit využití objektů i pro drobné podnikatelské aktivity. 

Na základě výše uvedeného hodnocení je stanovena: 

Základní koncepce urbanistického rozvoje obce: 

 je zachovaná historická urbanistická struktura obce a je respektován příměstský charakter sídla, 

 obytný potenciál obce je navýšen o nové plochy pro výstavbu severně a východně stávající 
zástavby, 

 je navržena regenerace zástavby v jihovýchodní části obce (vymezena plocha přestavby), 
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 obytný potenciál území lze navýšit dle regulativů v zastavěném území – doplnit zástavbu 
v prolukách (mimo aktivní zónu záplavového území Bobravy), 

 jsou zachovány stávající plochy občanské vybavenosti a je umožněno jejich doplnění (zastavitelná 
plocha Z09/OV pro novou mateřskou školu), 

 stávající plocha pro sport a tělovýchovu je respektována včetně hřiště pro děti u Obecního úřadu, 

 pro zlepšení podmínek pro podnikání v obci jsou vytvořeny podmínky pro případné doplnění 
stávajících výrobních a skladovacích areálů zemědělské výroby, 

 podmínkami pro využití ploch v celé obci je umožněno využití území pro příměstskou turistiku - 
v zástavbě situovat služby spojené s turistickým ruchem. 

Základní koncepce rozvoje obce pro zachování a zlepšení dopravní dostupnosti obce a prostupnosti 
území: 

 z nadřazené dokumentace (ZÚR JmK) je převzato dopravní řešení nadmístních komunikací vč. 
přestavby mimoúrovňové křižovatky Popovice (je převzat koridor CNZ-01 a zpřesněn v západní 
části, kde je zúžen o 200m, v návrhu ÚP je nově označen CNZ-DS14), 

 z nadřazené dokumentace (ZÚR JmK) je převzato dopravní řešení vysokorychlostní železnice VRT 
(je převzat koridor CNZ-02 a to beze změny, v návrhu ÚP je nově označen CNZ-DZ11), 

 nové vedení D52 JT vyžaduje úpravu silnice III/00219 směr Popovice, úprava bude zohledňovat 
i výhledové vedení VRT (úprava je součástí koridorů CNZ-DS14 a CNZ-DZ11), 

 základní komunikační kostra v zástavbě obce, kterou tvoří komunikace v prodloužení silnice 
III/00219 je stabilizovaná, prochází obcí směrem od západu k východu, 

 stabilizovaná síť místních komunikací je doplněna v  zastavitelných plochách, v rozsahu potřeby 
obsluhy nové zástavby, 

 v blízkosti nádraží ČD je navrženo doplnění ploch veřejných prostranství pro úpravu připojení 
obslužné komunikace k nádraží a pro dopravní napojení zastavitelných ploch pro zemědělskou 
výrobu, 

 jsou respektovány stabilizované cyklotrasy vč. Eurovelo 9 na východní hranici řešeného území. 

Základní koncepce řešení technické infrastruktury: 

 systém zásobování pitnou vodou je zachován, jsou vytvořeny předpoklady pro napojení 
rozvojových ploch, 

 systém odkanalizování území je zachován, jsou vytvořeny předpoklady pro napojení rozvojových 
ploch, 

 systém plynofikace, elektrifikace a spojů je zachován, jsou vytvořeny předpoklady pro napojení 
rozvojových ploch. 

Je stanovena koncepce ochrany a rozvoje hodnot daného území: 

Kulturní a civilizační hodnoty 

 formou regulace zástavby pro plochy venkovského bydlení BV jsou vytvořeny předpoklady pro 
zachování charakteru zástavby kolem historického jádra obce – historické návsi, s výjimkou již 
realizovaných staveb bydlení individuálního BI, což již nelze ovlivnit, 

 jsou respektovány památkově chráněné objekty a ostatní hodnotné stavby (kaplička, kamenný 
kříž, pomník padlým), vč. Ploch navazujících. 

Přírodní hodnoty 

 jsou respektovány památné stromy,  

 respektovány a chráněny jsou přírodně nejhodnější části krajiny: v tomto území jsou to zejména 
VKP ze zákona: lesy, vodní toky a jejich nivy, vodní plochy; nad rámec toho i plochy nelesní trvalé 
vegetace (zahrnuty do ploch zeleně přírodního charakteru ZP), 
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 vymezen je územní systém ekologické stability, navrženy jsou plochy změn v krajině pro jeho 
doplnění, zajištění funkčnosti systému a jeho spojitosti. 

B.6.3 Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení 
ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systému sídelní zeleně 

B.6.3.1 Navržená urbanistická koncepce 

Územní plán Popovice stanovuje urbanistickou koncepci řešení zástavby do doby poměrného zastavění 
návrhových ploch (územní rezervy navrhovány nejsou). Důraz je kladen na posílení zástavby obce 
s využitím pro bydlení tak, aby bylo zachováno měřítko malé izolované obce. Hlavními rozvojovými 
plochami pro výstavbu rodinných domů jsou plochy severně a východně zástavby obce, což plyne 
z limitů využití území (hluk z dopravy na západě, záplavová území na východě, severovýchodě 
a jihovýchodě řešeného území): 

 rozvoj obce je navržen úměrně její velikosti, je limitován jak přírodními podmínkami, tak 
dopravními koridory nadmístního významu, 

 nová zástavba v obci bude respektovat stávající charakter zástavby, na kterou navazuje i její 
měřítko (příměstské sídlo je tvořeno jak zástavbou historickou, tak zástavbou novodobou), 

 situování zástavby obce v krajině není narušeno, plochy pro novou výstavbu jsou navrženy 
především na severním a východním okraji zástavby, koncepčně je navázáno na dosud platný ÚP 
včetně jeho změn. Tyto plochy jsou primárně určeny pro rozvoj bydlení. Občanské vybavení je 
stabilizováno a je umožněno jeho doplnění, 

 nevýrobní služby jsou směrovány do ploch v centru obce. Drobné řemeslné provozovny a služby 
mohou vznikat formou soukromého podnikání v rámci ploch bydlení, v nichž budou povolována 
zařízení bez negativních vlivů na životní prostředí, 

 plochy zemědělské a lesnické výroby v obci jsou stabilizované a jejich rozvoj je umožněn 
v proluce nedaleko nádraží. V regulativech jsou stanoveny podmínky pro využití těchto ploch, je 
požadováno ozelenění jejich vnitřních hranic, 

 v koridorech nadmístní dopravy CNZ-DS14 a CNZ-DZ11 jsou zastavitelné plochy pro výrobu, 
navrhované dosud platným územním plánem, vypuštěny. Plochy stávající jsou určeny k vymístění, 

 územní plán stabilizuje a chrání veřejná prostranství. Ve vazbě na silnici III. třídy je u nadjezdu 
železniční trati vymezena plocha pro veřejné prostranství – dopravní připojení zastavitelných ploch 
s možností parkování. Cyklotrasy a cyklostezky jsou stabilizovány, 

 v nivě řeky Svratky a jejího přítoku Bobravy je s ohledem na aktivní zónu záplavového území 
a záplavové území Q100 nová výstavba omezena. Do plochy pro realizaci nové mateřské školy 
zasahuje záplavové území Q100, objekt bude umístěn v části plochy, do níž záplavové území 
nezasahuje, 

 územní plán vymezuje pro protipovodňová opatření překryvnou plochu CNZ-POP06 na severní 
hranici k.ú. (plocha sleduje tok Bobravy), podél řek Svratky a Bobravy jsou navrženy prvky ÚSES 
– regionální biokoridor RK1486 a lokální biokoridor LK1. 

B.6.4 Urbanistická kompozice 

Nejstarší a z hlediska urbanistické kompozice nejhodnotnější částí obce je historické jádro - oblast 
ulicové návsi a okolí kapličky – zvonice (východní část současné zástavby obce), proto je pro 
zachování těchto hodnot stanoveno: 

 zachovat venkovský charakter ulicové návsi se zemědělskými usedlostmi a to i ve vymezených 
plochách přestavby, 

 nenarušit stávající výškovou hladinu zástavby s pohledovou dominantou kapličky – zvonice a to 
i ve vymezených zastavitelných plochách, 



Územní plán Popovice Odůvodnění 

38  Ing. arch. Jana Benešová, Atelier URBI 

 zachovat veřejná prostranství, která prostor ulicové návsi ve čtyřech místech rozšiřují 
a prostranství revitalizovat a doplnit o zeleň, 

 upravit úsek komunikace, odbočující z návesní ulicovky k Rajhradské bažantnici, v prostoru 
odbočky odstranit dopravní závadu (tj. úzký profil komunikace), 

 zástavbu komponovat tak, aby přechod sídla do krajiny tvořily její zahrady, 

 rozšířit liniová veřejná prostranství (po nichž jsou vedeny účelové komunikace ze sídla do krajiny) 
a vysázet zde aleje. 

B.6.5 Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 

Plochy byly vymezeny v souladu s platnou legislativou. Nad rámec vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
v pozdějším znění byly vymezeny podrobnější plochy – plochy zeleně. Jižně od zástavby obce jsou nad 
rámec „Ploch s rozdílným způsobem využití“ dále doplněny plochy ZP – zeleň přírodního charakteru. 
Byly vymezeny proto, že se jedná o vysoce hodnotné území, navazující na plochy přírodní NP, které je 
podrobeno ochraně dle navržených regulativů, přitom je nelze vymezit jako NP. 

B.6.6 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 

Plochy zastavitelné jsou označeny písmenem Z a plochy přestavby písmenem P. 

B.6.6.1 Koncepce bydlení 

S ohledem na charakter sídla a jeho urbanistický vývoj patří plochy pro bydlení v RD ke stěžejním 
rozvojovým plochám. Rozvoj bydlení vychází z předpokládaného nárůstu počtu obyvatel. 

B.6.6.1.1 Bydlení hromadné 

Tento typ bydlení není organickou částí obce a nebude v obci realizován. 

B.6.6.1.2 Bydlení venkovské 

Plochy změn: 

Typ Číslo US ID VÝMĚRA HA 

BV 05  P 1,4429 
 

 
 

 

Pro udržení venkovského charakteru zástavby jsou ve výroku stanoveny podmínky pro výstavbu 
včetně potřeby minimalizovat zábor ZPF a na východním okraji plochy ponechat na ploše stávajících 
zahrad pás zeleně o min. šířce 3m tak, aby plochu oddělil od ploch drobné výroby a služeb. 

B.6.6.1.3 Bydlení individuální 

Plochy změn: 

Typ Číslo US ID VÝMĚRA HA 

BI 01  Z 0,8317 

BI 02  Z 0,9192 

BI 03  Z 0,8210 

BI 04  Z 1,0687 

BI 06  Z 0,3655 

BI 07  Z 0,4097 

BI 08  P 0,4005 
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Pro plochy individuálního bydlení jsou ve výroku stanoveny podmínky pro výstavbu včetně potřeby 
minimalizovat zábor ZPF, respektovat hluková pásma železnice a D52 - jižní tangenty a objekty 
situovat mimo Q100. 

Není akceptován požadavek obce na rozšíření zastavitelných ploch o další pozemky v severozápadní 
části obce a to vzhledem k blízkosti budoucích nadmístních dopravních tras (dle závěrů z jednání na 
OŽP JmK za účasti zástupce ŘSD ze dne 14.6.2022). 

B.6.6.2 Koncepce rekreace a cestovního ruchu 

Koncepce řešení nepobytové rekreace a cestovního ruchu vychází z možností daného území a jeho 
hodnot civilizačních a přírodních. Nejvyššími hodnotami jsou přírodní hodnoty kumulované v nivách 
obou řek, okolí rybníků a Rajhradské bažantnice. Území je dobře prostupné pomocí cyklotras resp. 
cyklostezek. Obcí a Rajhradskou bažantnicí prochází Naučná stezka Rajhradsko, po pravém břehu 
Svratky v úseku Rajhrad – Rebešovice jsou vedeny trasy cyklostezek C5, EV9, CS B-W, Greenway K-M-
W. Tyto hodnoty jsou návrhem ÚP respektovány, rozvojové záměry by je neměly negativně ovlivnit. 

B.6.6.2.1 Rekreace individuální (RI) 

V obci není zastoupena. 

B.6.6.2.2 Rekreace hromadná rekreační areály (RH) 

V obci není zastoupena. 

B.6.6.3 Koncepce ploch smíšených obytných 

B.6.6.3.1 Plochy smíšené obytné venkovské (SV) 

Plochy jsou vymezeny tam, kde kromě bydlení probíhá na plochách o větší výměře současně i výroba, 
případně je zde možné tyto funkce v budoucnu propojit, přičemž charakter území tomu odpovídá. 
V těchto plochách není účelné funkce od sebe jednoznačně oddělovat rozdílné funkce. Nejsou ale 
přípustná taková využití, která by na obytné funkce měla negativní dopad. 

Plochy změn: 

Je navržena zastavitelná plocha Z10 a to v místě, kde byla v sousedství realizována zemědělská stavba 
u současné komunikace. 

B.6.6.4 Koncepce ploch výroby a skladování 

B.6.6.4.1 Výroba drobná a služby (VD) 

Jedná se o plochu prodeje traktorů a náhradních dílů včetně oprav a údržby motorových vozidel ve 
východní části obce, plochu je vhodné vzhledem k pohledové exponovanosti na obvodě ozelenit 
(východně stávajícího oplocení na ploše AZ). 

Plochy změn: 

Středisko správy a údržby silnic Jihomoravského kraje u dálnice D52 je navrženo z důvodů řešení jižní 
dálniční spojky vymístit a ponechat zde nezastavěné plochy pro dopravu. 

Územní plán stanovuje podmínky pro situování malých komerčních zařízení ve stabilizovaných 
plochách. Služby základní a nevýrobní mohou být situovány v zástavbě, zejména v centru obce 
(drobné řemeslné provozovny a služby mohou vznikat např. formou soukromého podnikání v rámci 
ploch obytných, kde budou povolována zařízení, jejichž druh a rozsah nebude přímo či nepřímo 
negativně ovlivňovat životní prostředí). Výrobní služby lze umístit v plochách výroby. 

Čerpací stanice pohonných hmot (ČSPH) nejsou navrhovány. Stávající ČSPH je z důvodu dopravního 
řešení navržena ke zrušení. 
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B.6.6.4.2 Výroba zemědělská a lesnická (VZ) 

Stav - zemědělská výroba je součástí ploch smíšených venkovských v severní části zástavby obce 
a nelze ji vzhledem k záplavovému území dále rozšířit. 

Plochy změn: 

Dle požadavků vlastníka pozemků je navrženo situovat nové plochy pro zemědělskou výrobu na 
pozemcích mezi železnicí a stávající obytnou zástavbou. Na základě jednání na OŽP JmK, které vyvolal 
projektant ÚP Popovice v době úpravy ÚP po společném jednání jsou situovány tak, aby byly co 
nejméně narušeny souvisle obdělávané pozemky vysoce kvalitní orné půdy. 

B.6.6.4.3 Lesní hospodářství 

Hospodaření v lesích není územním plánem zásadně ovlivněno. Územní plán nenavrhuje žádné plochy 
k zalesnění. 

Realizace zamýšlených vegetačních úprav (tvorba ÚSES) se pravděpodobně promítne do dřevinné 
skladby některých lesních porostů zahrnutých do prvků ÚSES - změna ve prospěch geograficky 
původních dřevin (plochy přírodní). 

B.6.7 Systém sídelní zeleně 

B.6.7.1 Systém sídelní zeleně 

Součástí koncepce rozvoje obce je systém sídelní zeleně. Popovice jsou ale malé sídlo venkovského 
charakteru, nemají proto výrazný systém veřejné zeleně. Veřejná zeleň není s ohledem na rozsah 
vymezována samostatnými plochami s rozdílným způsobem využití, je součástí jiných typů ploch – 
zejména veřejných prostranství a občanské vybavenosti. Tuto stávající zeleň je třeba zachovat, zajistit 
péči a případnou obnovu, na zvážení je další doplnění (např. úpravou a ozeleněním zastávek 
hromadné dopravy, okolí drobných sakrálních staveb, doplněním uličních stromořadí). 

Dominantní částí systému sídelní zeleně je soukromá zeleň zahrad. Ta je částečně vymezena 
samostatně (ZZ – zeleň – zahrady a sady), z velké části jsou ale zahrady součástí jiných typů ploch, 
zejména ploch bydlení. Nezbytné je respektovat stanovený koeficient zeleně. 

B.6.7.2 Krajinný ráz 

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, 
je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, 
zejména umisťování a povolování staveb, by měly být prováděny pouze s ohledem na zachování 
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické 
měřítko a vztahy v krajině. 

Proto jsou stanoveny základní teze ochrany krajinného rázu: 

 respektovat stávající charakter sídla (ulicovka s protáhlými pozemky, kdy stavby jsou vázány 
na cestu, navazují zahrady, případně záhumenky), 

 nejsou navrhovány výškové stavby, větrné ani fotovoltaické elektrárny, 

 zemědělské plochy není vhodné scelovat do větších celků, drobnější členění, případně 
doplnění linií krajinné zeleně (doprovod cest a toků, meze, průlehy apod.) naopak žádoucí je, 

 zachovat je třeba veškerou lesní i nelesní trvalou vegetaci, v ideálním případě je třeba 
směřovat k přirozené druhové skladbě, 

 nové dopravní stavby, které dají vzniknout dalším antropogenním reliéfním novotvarům 
(náspy, mosty, mimoúrovňová křížení) je třeba do území zasazovat maximálně citlivě, spíše je 
vizuálně potlačovat, doplnit vhodnou zelení, 

 vhodná je též revitalizace toků a jejich niv, alespoň částečný návrat k přirozenému hydrickému 
režimu lužního lesa, obnova tůní a mokřadů, které jsou centry biodiverzity lužní krajiny. 
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B.6.8 Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její 
umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, 
včetně stanovení podmínek pro jejich využití 

B.6.8.1 Koncepce občanského vybavení 

B.6.8.1.1 Občanské vybavení veřejné OV 

 Vzdělání a výchova 

Plocha pro výstavbu nové mateřské školy (zastavitelná plocha Z09), je situována ve vazbě na 
sportovní areál. Důvodem návrhu je skutečnost, že současný stav, kdy je v budově obecního úřadu 
zajišťován provoz dětské skupiny a hřiště pro děti před OÚ je minimalizované a neoplocené, již 
nevyhovuje. Nová MŠ je navržena na obecním pozemku, který se částečně nachází v záplavovém 
území Q100. 

Dle PÚR ČR čl. (26) je možné vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do 
nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. V případě 
plochy Z09, která částečně zasahuje do záplavového území, to znamená situovat objekt MŠ v severní 
části pozemku, kam záplavové území nedosahuje. Jiný vhodný pozemek ve vlastnictví obce není 
k dispozici. 

ÚP dále umožňuje rozvoj a umísťování zařízení občanské vybavenosti i mimo vymezené stabilizované 
plochy občanské vybavenosti (v zastavěném území). 

Ostatní školská zařízení: Rajhrad, Modřice, Brno, Židlochovice. 

Plochy změn: 

Typ Číslo US ID VÝMĚRA HA 

OV 09  Z 0,1816 
 

 

 Zdravotní služby, zařízení sociální péče, hřbitovy 

V obci nejsou zdravotní služby a zařízení sociální péče umístěny, nové plochy se nenavrhují. Hřbitov se 
v obci nenachází, nejbližší je v Rajhradě, současný stav je vyhovující. 

 Veřejná správa a základní služby občanům 

Stávající zařízení se návrhem stabilizují. Nové plochy se nenavrhují, protože stávající stav je 
postačující. 

 Kultura 

Zařízení pro kulturu (kulturní dům) bylo zrušeno, v obci je pouze hospoda, klubovna u hřiště a rychlé 
občerstvení (bistro U Vodníka) pro cyklisty. Nové plochy se nenavrhují, protože stávající stav je 
postačující. 

 Ochrana obyvatelstva 

V ÚP je respektováno zařízení požární ochrany a stávající zařízení ochrany obyvatelstva. Podrobné 
situování těchto zařízení v plochách s rozdílným způsobem využití není předmětem řešení územního 
plánu. 

B.6.8.1.2 Občanské vybavení komerční OK 

Stabilizovaná je plocha OK – pohostinství v prostoru historického jádra na návsi, nové plochy se 
nenavrhují. 
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B.6.8.1.3 Občanské vybavení - tělovýchova a sport OS 

Stávající plochy pro tělovýchovu a sport jsou územním plánem stabilizovány, nové plochy se 
nenavrhují, protože stávající stav je postačující. 

B.6.8.2 Koncepce veřejných prostranství 

Plochy veřejných prostranství zahrnují plochy, které veřejnost používá pro komunikaci, ať už se jedná 
o provoz pěší, automobilový, cyklistický či dopravu v klidu. Jsou vymezeny ve vazbě na plochy pro 
dopravu - silniční síť. 

V ÚP jsou plochy veřejných prostranství vymezeny takovým způsobem, aby byla zachována, případně 
posílena prostupnost a dopravní obslužnost území. Veřejná prostranství jsou navržena jak v zástavbě, 
tak v krajině, kde zajišťují sekundární místní dopravní napojení obce na sousední Rajhrad a Modřice, 
vedené mimo trasu dálnice D52. 

Další plochy veřejných prostranství jsou navrženy z důvodů komunikačního napojení zastavitelných 
ploch tak, aby byla zajištěna jejich dopravní obslužnost. To platí i o ploše Z21, která je vymezena za 
účelem připojení zastavitelné plochy Z14 a zároveň je určena k odstranění dopravní závady – 
parametrů komunikace, odbočující k nádraží. Na ploše lze situovat i parkovací stání (dle potřeby 
obsluhy zastavitelných ploch a nádraží ČD, nejedná se ale o kapacitní parkoviště. 

Plochy slouží i pro umístění drobných staveb veřejné vybavenosti a veřejné zeleně. Na návsi se 
nachází zvonice sv. Martina, u Obecního úřadu pomník k uctění památky padlých v 1. světové válce. 
Kříž na křižovatce nedaleko hřiště je památkově chráněný, vše je v ÚP respektováno. 

B.6.8.2.1 Veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch (PP) 

Veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch se v ÚP navrhují pro zajištění obsluhy území. 

Plochy změn: 

Typ Číslo US ID VÝMĚRA HA 

PP 15  Z 0,1804 

PP 16  Z 0,5215 

PP 17  Z 0,6840 

PP 18  Z 0,4032 

PP 19  Z 0,2954 

PP 20  Z 0,3108 

PP 21  Z 0,1990 

PP 22  Z 0,2661 

PP 23  Z 0,3368 
  

B.6.8.2.2 Veřejná prostranství s převahou nezpevněných ploch (PZ) 

Veřejná prostranství s převahou nezpevněných ploch se v ÚP navrhují pro zajištění odpočinkových 
ploch - veřejné zeleně s malým dětským hřištěm, dle požadavků platné legislativy. 

Plochy změn: 

Typ Číslo US ID VÝMĚRA HA 

PZ 32  Z 0,1481 
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B.6.8.3 Koncepce dopravní infrastruktury 

B.6.8.3.1 Dopravní infrastruktura silniční 

Řešeným územím procházejí následující silnice: 

- (silnice I/52), dálnice D52: Brno – Rajhrad – Pohořelice – Mikulov – státní hranice 
ČR/Rakousko 

(součást hlavní sítě TEN-T), 

- silnice II/425: rychlostní silnice R52 — Rajhrad — Židlochovice — Velké Němčice — 
Hustopeče — Rakvice — Podivín — peáž s I/55 — Břeclav — Lanžhot — Slovensko 

(propojuje okres Brno-venkov, okres Břeclav a státní hranici se Slovenskem jako doprovodná 
komunikace k dálnici D2) 

- silnice III/00219 

(připojuje obec Popovice na D52) 

- silnice III/42510 

(připojuje obec Rajhrad na II/425) 

 Nadřazená dokumentace 

PÚR ČR v platném znění 

(106) SD8 

Vymezení: D52 úseky D2–Rajhrad, Pohořelice–Mikulov–hraniceČR/Rakousko (–Drasenhofen). 

Důvody vymezení: Zkvalitnění dálničního spojení Brno–Vídeň. Vazba na rakouskou dálniční síť. 
Součást TEN-T. 

ZÚR JMK v platném znění 

výřez 
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ZÚRJMK vymezují koridor dálnice DS14 D52/JT Rajhrad – ChrliceII (D2), včetně souvisejících staveb 
(veřejně prospěšná stavba) takto: 

• Vedení koridoru: MÚK Rajhrad (D52) – Modřice – MÚK ChrliceII (D2). 
• Šířka koridoru: v proměnlivé šířce 700 – 550m. 
• Plocha MÚK Rajhrad: součást koridoru (šířka 700m); 
• Plocha MÚK ChrliceII: součást koridoru DS12. 
 

Řešení návrhu ÚP Popovice zohledňuje dokumentaci, zpracovanou pro připravované stavby: 

 Připravované stavby: 

Přestavba křižovatky MÚK Popovice a D52 Jižní tangenta 

V prosinci 2020 byla na výše uvedenou stavbu zpracována Technicko ekonomická studie (firma 
Ossendorf s.r.o.). V TES je uvedeno: 

MÚ křižovatka Popovice funguje jako jediný přístup do obce Popovice a části Modřice – Bobrava. 
Vzhledem k trase výhledové vysokorychlostní železnice je nutno upravit i navazující silnici III/00219. 
Omezení vlivem trasy VRT pak způsobuje, že se odpojení křižovatkové větve z I/52 a napojení silnice 
III/00219 nacházejí velice blízko sobě. 

Přiblížení křížení lze řešit upozorněním vhodným dopravním značením. 

Větve zůstanou jednopruhové, dotčena je jen západní část MÚK. 

Vzdálenost od MÚK Popovice je cca 300m a bude zachována, jedná se o stávající stav. Obě MÚK jsou 
spíše jednou útvarovou křižovatkou. 

Areál ČSPH podél I/52 mezi MÚK Rajhrad a MÚK Popovice (I/52 km 9,15 vlevo) 

 stávající ČSPHM je umístěna mezi připojením MÚK Rajhrad a odpojením MÚK Popovice, tzn, 
v nevhodném a nenormovém místě, 

 nová stopa D52 vede mostní estakádou přes prostor ČSPHM, současně s výstavbou D52 JT 
bude upraveno vedení I/52 směr Brno, prostor ČSPHM tak bude nově využit pro tyto 
komunikace, nelze jej zachovat, 

 ČSPHM bude nutno zrušit, o jejím případném přesunu bude rozhodnuto samostatně. 

Areál východně od MÚK Rajhrad 

- stávající areál je napojen do větve MÚK Rajhrad, což je nepřijatelné řešení. V areálu, který je dle 
dosud platného ÚP obce Popovice určen jako průmyslový a výrobní, jsou umístěny objekty občasné 
vybavenosti (SÚS) a 2 objekty k bydlení (soukromý vlastník), tzn. v rozporu s ÚP. 

 objekty SÚS v kolizi s komunikacemi, je nutné je odstranit, 

 objekty k bydlení jsou v trase VRT, tzn. výhledově bude nutná jejich demolice - jejich ochrana 
by znamenala rozsáhlé protihlukové stěny, navíc s nutností napojení tohoto areálu na jinou 
komunikaci, z tohoto důvodu se uvažuje o výkupu areálu a změny funkce bydlení. 

 

Kategorizace navržených tras 

Stávající silnice I/52 vede od velkého městského okruhu v Brně ve čtyřpruhovém uspořádání 
městského typu, po připojení se na ulici Vídeňskou se mění její charakter do uspořádání s tramvajovou 
rychlodráhou uprostřed, a oboustranně souběžnými silnicemi III. třídy. Silnice I/52 přechází 
v komunikaci dálničního typu D52 na hranici okresu Brno-město a Brno-venkov, na k.ú. Modřice 
v oblasti MÚK se silnicí III/15280. V úseku Rajhrad-Pohořelice je postavena v kategorii D 26,5/120, 
čtyřpruhová, směrově rozdělená. 

Jižní tangenta je ve výše uvedené TES řešena: 

Kategorie komunikace: Dálnice 
Návrhová kategorie: D27,5/130 (se SDP šířky 4,0m) 
jízdní pruh: 4x3,75m 
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střední dělící pás: 4,00m 
zpevněná krajnice: 2x0,5m a 2x3,5m 
nezpevněná krajnice: 2x0,50m 
---------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
Dílčí volná šířka jízdního pásu 12,50m 
Celková volná šířka 28,0m 
Přídatné pruhy: 
Odbočovací/připojovací pruh: 3,50m 
Maximální příčné sklony vozovky: 
Střechovitý 2,50% 
Dostředný 2,50% 
 

 

Řešení viz obrázek. 

  

 Návrh ÚP 

Koridor ze ZÚR DS14 

Do návrhu ÚP Popovice je převzat a zpřesněn koridor ze ZÚR, je označen CNZ-DS14 a je ve své 
západní části zúžen o 200m (dle dokumentace TES z 12/2020), je proměnlivé šířky a v nejužším místě 
má po zpřesnění celkově 400m. 

Plochy a koridory pro dopravní infrastrukturu silniční včetně podmínek pro jejich využití 

– koridor silniční dopravy CNZ-DS14 o zpřesněné proměnné šířce 400 - 500m (viz grafická 
část dokumentace), plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a související technické 
infrastruktury nebo opatření nestavební povahy pro realizaci stavby D52 Jižní tangenta 
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Koridory pro dopravní infrastrukturu silniční: 

Typ Číslo US ID VÝMĚRA HA 

CNZ-
DS 14  Z  

 

 

Odůvodnění stanovených podmínek využití v koridoru včetně podmínek stanovených pro 
křížení koridorů: 

- zkvalitnění dálničního spojení Brno–Vídeň (vazba na rakouskou dálniční síť, součást TEN-T) je již 
prověřeno dokumentací „TES D52 Brno, jižní tangenta včetně zkapacitnění D2“. Toto řešení je 
koordinováno s budoucí trasou VRT. Podmínky pro využití koridoru jsou stanoveny tak, aby bylo 
možno stavbu dle „TES“ v budoucnosti realizovat. 

Silniční síť 

Silnice II/425 

V jižní části území obce Popovice bude trasa silnice zachována a bude na ní rozšířena okružní 
křižovatka (plochy DS28, DS29), s řešením nového napojení silnice III/42510. Na okružní křižovatku 
bude zároveň napojena místní komunikace (Z19) vedoucí od okružní křižovatky pod trasou železnice 
do jižní části zástavby obce Popovice. Touto komunikací bude zajištěno druhé napojení obce na silniční 
síť vedle napojení pomocí silnice III/00219. Silnice II/425 se bude následně napojovat v rámci 
koridoru CNZ-DS14 na dálnici D52 a silnici I/52. Konkrétní řešení napojení silnice II/425 je součástí 
podrobnější dokumentace TES D52 Brno, jižní tangenta včetně zkapacitnění D2, která vyvolá její 
přeložení společně s koordinací s trasou VRT. 

Dle Generelu krajských silnic Jihomoravského kraje se jedná o tah krajského významu (K11), 
umožňuje spojení se sousedními okresy a napojení na státní hranici a krajské město. 

Z hlediska významu silnice II/425 zajišťuje napojení obce Popovice jižně na Rajhrad (lokální centrum) 
a Židlochovice (mikroregionální centrum) a severně pomocí silnice I/52 na Modřice (mikroregionální 
centrum) a Brno (nadregionální centrum) a pomocí dálnice D52 na Pohořelice (subregionální 
centrum). 

Silnice III/00219 

Stávající silnici III. třídy v úseku mezi MÚK Popovice a mostem přes stávající železniční trať je nutno 
přeložit z důvodu kolize s navrženou estakádou D52 a trasou VRT.  

Dle Generelu krajských silnic Jihomoravského kraje se jedná o tah (úsek) lokálního významu. Napojení 
na místní komunikaci v Popovicích bude řešeno podrobnější dokumentací. 

Předpokládané parametry: 
 
Návrhová kategorie: S7,5/70 
jízdní pruh: 2x3,00m 
zpevněná krajnice: 2x0,25m 
nezpevněná krajnice: 2x0,50m 
Volná šířka komunikace 7,5m 

Silnice III/42510 

Na silnici II/425 bude nově připojena okružní křižovatkou. 

Dle Generelu krajských silnic Jihomoravského kraje se jedná o tah oblastního významu (O53), který 
zajišťuje vzájemné spojení obcí ležících kolem dálnice D52, zajišťuje vazby přilehlých obcí na silniční 
tahy vyššího významu. 

Ochranné pásmo silnice platí mimo souvisle zastavěné území obce, vymezené z hlediska 
zák.č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění. Pro silnice II. a III. třídy je šířka OP 
15 m oboustranně od osy silnice. 
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B.6.8.3.2 Dopravní infrastruktura drážní 

Řešeným územím prochází železniční dráha celostátní: 

- 1. tranzitní koridor (Berlin - Dresden) - Děčín - Praha - Pardubice - Česká Třebová - Brno - Břeclav 
- (Wien / Bratislava - Budapest): 

územím obce prochází železniční trať Brno-Břeclav s železniční zastávkou Popovice. 

Plochy a koridory pro dopravní infrastrukturu drážní včetně podmínek pro jejich využití: 

Dle PÚR ČR koridor vysokorychlostní dopravy ŽD3 - úsek RS2 Brno–Šakvice–Břeclav–
hranice ČR/Rakousko, Slovensko (–Wien/Bratislava). 

Důvody vymezení: 

Potřeba vymezit koridor vysokorychlostní železniční dopravy v úseku Brno–Šakvice a stávajícího 
koridoru trati v úseku Šakvice–Břeclav–hranice ČR/Rakousko, Slovensko (–Wien/Bratislava) pro 
případné územní změny vynucené zvyšováním rychlosti na stávajícím koridoru. Propojení ČR na 
vysokorychlostní železnici v Rakousku a připojení na Slovensko. Splnění požadavků TEN-T. 

Stavba vysokorychlostní železnice – ve vymezeném koridoru železniční dopravy CNZ-DZ11 
o šířce 200m (odbočuje z prostoru stávající železniční tratě u zastávky Popovice západním směrem) 

 trasa VRT je vedena v souběhu s D52 / I/52 a stávající žel. tratí, 

 křížení staveb nastává v rámci MÚK Rajhrad a D52 JT. Křížení je bezproblémové pomocí 
mostů, 

 předmětem koordinace bude stanovení budování mostního objektu na vjezdu do Rajhradu 
(VRT kříží stávající násyp). 

Odůvodnění stanovených podmínek využití v koridoru včetně podmínek stanovených pro 
křížení koridorů: 

Koridor je řešen pro zkvalitnění a zrychlení železniční dopravy na území ČR v rámci vysokorychlostních 
tratí VRT. Toto řešení je koordinováno s budoucí trasou dálniční tangenty D52. Podmínky pro využití 
koridoru jsou stanoveny tak, aby bylo možno stavbu v budoucnosti realizovat. 

B.6.8.3.3 Komunikace místní a účelové (včetně komunikací na veřejných 
prostranstvích s převahou zpevněných ploch) 

Místní komunikace 

Místní komunikaci v prodloužení silnice III. třídy lze zařadit do funkční skupiny C. Skelet ostatních 
místních komunikací je tvořen především komunikacemi, které svojí funkcí spadají do funkční skupiny 
D1. 

Stávající místní komunikace svým nárokům povětšině vyhovují a nevykazují žádné výrazné dopravní 
závady. Nově navrhované místní komunikace budou řešeny v souladu s ČSN 736110 „Projektování 
místních komunikací“. 

Síť místních komunikací je doplněna pro lepší propojení zastavěného území (např. pro vedení 
cyklotras). Tyto komunikace jsou v územním plánu vymezeny jako plochy veřejných prostranství, viz 
výše. 

Účelové komunikace 

Zemědělské a lesní cesty navazují většinou na místní komunikace a jsou v území z velké části 
stabilizovány. Některé jsou využívány jako pěší a cyklistické trasy. 

Síť účelových komunikací je doplněna v části území ve směru do Rajhradu a dále je navržena její 
úprava, související s trasou jižní tangenty (přeložení trasy pod přemostění Bobravy). 

B.6.8.3.4 Obsluha veřejnou hromadnou dopravou 

Veřejná hromadná doprava je zajišťována především dopravou vlakovou. 
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Na území obce jsou 2 autobusové zastávky (v západní a východní části obce), autobusy se otáčejí na 
návsi kolem zvonice. Bus jezdí pouze 3x denně a to jen v době školního vyučování jako doprava pro 
děti do školy do Rajhradu. 

Trasy autobusové dopravy uspokojivě pokrývají větší část současných i rozvojových ploch s dodržením 
izochron docházkové doby 7 min., což odpovídá hypotetické vzdálenosti 300 m. Do 15 min. jsou 
dostupné všechny vzdálenější zastavěné plochy (vzdálenost 600 m). Proto není v návrhu ÚP počítáno 
s žádnými změnami. 

B.6.8.3.5 Doprava pěší a cyklistická 

Stávající síť pěší a cyklistické dopravy je víceméně zachována. 

Je respektována nadmístní cyklostezka č. 5, EuroVelo9, CS Brno-Wien, Greenway K-M-W. Ta je 
vedena od jihu po levém břehu Svratky až po odbočku místní komunikace do Rebešovic, po níž dále 
vede na severovýchod. Po levém břehu Svratky pak na sever pokračuje Svatopetrská cesta – 
Moravskoslezská do Modřic k zábavnímu parku Olympia, cyklotrasa je vedena mimo k.ú. Popovice u 
Rajhradu (za hranicí k.ú. Popovice u Rajhradu - v ÚP Rebešovice je zde vymezena plocha změny pro 
silniční dopravu DS). 

Přes Modřice a kolem Bobravy na západ je vedena cyklotrasa Bobrava. Další cyklotrasy, jak významu 
dopravního, tak významu rekreačního, lze vést po stávajících místních a účelových komunikacích, resp. 
lze využít veřejná prostranství. 

B.6.8.3.6 Doprava v klidu 

Doprava v klidu (parkování) je umožněna na plochách veřejných prostranství. Využívány jsou stávající, 
veřejně přístupné odstavné a parkovací plochy, zejména podél silnice a místních komunikací. 

U ploch pro bydlení, ploch občanského vybavení a ploch pro výrobu je parkování zajištěno na vlastních 
pozemcích, pro odstavování vozidel jsou využívány garáže v rodinných domech či na jejich pozemcích. 

U nové zástavby bude odstavování vozidel i parkování zajištěno v rámci pozemků obytných domů. 
Všechny nové obytné objekty musí být vybaveny min. 1 odstavnou plochou pro 1 bytovou jednotku. 
Všechny komerční, výrobní a skladovací areály musí mít vyřešeno parkování a garážování vozidel na 
vlastním pozemku. 

Nové zastavitelné plochy, sloužící pouze pro parkování vozidel, byly navrženy v rámci veřejných 
prostranství na příjezdové trase k železniční zastávce. Nová parkoviště lze umisťovat i na ostatních 
plochách veřejných prostranství. 
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Nedaleko od Popovic (přes Rajhrad a Rajhradice) prochází trasa Brněnské vinařské stezky. Obcí 
prochází trasa naučné stezky Rajhradsko. 

Pěší doprava je umožněna zejména na plochách veřejných prostranství. Pro novou zástavbu 
v zastavitelných plochách je navrženo vybudování alespoň jednostranného chodníku podél komunikace 
nebo řešení formou zklidněných komunikací. 

Podmínky pro umísťování dopravní infrastruktury viz kapitola I.6 Stanovení podmínek pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití. 

B.6.8.3.7 Letecká doprava 

Na území obce se nenachází žádné letiště, nejbližší letiště je letiště Brno-Tuřany. Celé správní území 
obce leží v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany (radar). 

B.6.8.3.8 Hluk z pozemní dopravy 

Zdrojem hluku z pozemní dopravy je doprava silniční a doprava železniční. 

 Hlukové zatížení ze silniční dopravy 

Pro záměr MÚK Popovice a D52 Jižní tangenta byla zpracována hluková studie, viz příloha 
Dokumnetace EIA k Technicko-ekonomické studii (TES), která rozpracovala dálniční propojení dálnic 
D52 a D2. 

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku byly vyhodnoceny ve zvolených výpočtových bodech 
umístěných u objektů nejbližší obytné zástavby, jakožto chráněných objektů venkovního prostoru 
staveb definovaného dle §30 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Výsledky modelových výpočtů (LAeq v denní a noční době) byly v grafické formě pomocí průběhů 
pásem izofon LAeq uvedeny pro tyto modelové stavy 

 STAV 0: stávající řešení dopravy v území (situace bez realizace záměru v roce 2035) 
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 STAV 1: výhledové řešení dopravy v území (situace včetně realizace záměru v roce 2035) 

Řešení dotčených objektů 

 Výpočtový bod 3 (P12 dle návrhu ÚP Popovice): v lokalitě se nachází jeden samostatně stojící 
rodinný dům. Dodržení hygienického limitu lze řešit výkupem objektu a zrušením funkce bydlení. 

 Výpočtový bod 5 (Z02, Z03 dle návrhu ÚP Popovice): v lokalitě se aktuálně nachází dva rodinné 
domy, avšak lokalita je potenciálně zastavitelná druhou linií obytné zástavby (první linie se nachází 
podél hlavní komunikace obce Popovice). Dva stávající RD jsou novostavbami. Dodržení hyg. limitů 
by aktuálně bylo možné řešit výkupem objektů a zrušením funkce bydlení, avšak vzhledem 
k potenciálu další obytné zástavby se jeví jako vhodnější řešit ochranu před hlukem umístěním 
protihlukových stěn podél nové komunikace. 

 Výpočtové body 6 a 11 (P13 dle návrhu ÚP Popovice): jedná se o dva samostatné rodinné domy 
umístěné přímo u železniční trati ke kterým se oproti stávající trase R52 přibližuje i vedení trasy 
Jižní tangenty. Ochrana objektů je potřebná i z hlediska hluku z provozu vlakové dopravy, neboť 
i když se na objekty vztahuje vyšší hygienický limit, neboť se jedná o objekty v ochranném pásmu 
dráhy, je u objektů překračován i tento hygienický limit hluku z provozu dráhy. Přesto, že se jeví 
jako vhodné řešení ochrany proti hluku z provozu na silnici umístěním protihlukové stěny, která by 
zároveň chránila další zástavbu Popovic (nová linie výstavby Popovic, kde je např. umístěn výp. 
bod 5), bude jednodušší řešení ochrany objektů představovat jejich výkup a zrušení funkce 
bydlení. 

 Hlukové zatížení z železniční dopravy 

V dosud platném ÚP bylo hlukové pásmo železnice vymezeno ve vzdálenosti 165m od osy krajní koleje 
a novu výstavbou v obci je respektováno. Realizací vysokorychlostní železnice sice nedojde k přiblížení 
železnice k zástavbě obce, ale intenzita dopravy vzroste. Předpokládá se, že trasa VRT bude chráněna 
zemními valy nebo protihlukovými stěnami. 

 Návrh podmínek pro výstavbu v ÚP Popovice 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostředí stanoví nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. Jsou dány 
součtem základní hladiny hluku 50 dB (A) a korekcí, přihlížejících k místním podmínkám a denní době 
v závislosti na způsobu využití území. 

Pro zastavěné a zastavitelné plochy, na které se vztahuje požadavek na ochranu před hlukem 
z dopravy (např. u ploch bydlení apod.) je stanoveno podmíněně přípustné využití, vyžadující, aby na 
plochách bydlení v sousedství zdrojů hluku (kolem silnic) byly stavby s chráněnými prostory 
povolovány pouze tehdy, nebude-li překročena přípustná hladina hluku, chráněné prostory budou 
navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro 
chráněný prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti navržených 
protihlukových opatření. Přípustnost bude posuzována v rámci řízení dle stavebního zákona. 

Vzhledem k potenciálu další obytné zástavby v Popovicích se jeví jako nutné řešit ochranu před 
hlukem umístěním protihlukových stěn podél nových komunikací. 

B.6.8.4 Koncepce technické infrastruktury 

B.6.8.4.1 Vodní hospodářství 

 Zásobování vodou 

Obec Popovice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Rajhrad, voda je předaná 
z vodárenské soustavy Březová II, VOV a to do vodojemu Rajhrad I (900 m3). 

Západním okrajem řešeného území Popovic prochází dálkový přivaděč Vírského oblastního vodovodu 
DN 250 LT a rozváděcí řad do Rajhradu DN 150, ve správě Vodárenské a.s.. Odbočkou podél 
jihozápadní hranice řešeného území DN 300 LT je přivaděč veden do obce Popovice, do prostoru 
u rybníka pod hřištěm. Odtud jsou do zástavby Popovic vyvedeny rozváděcí řady veřejného vodovodu 
DN 100 a DN 80. 
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Tento stav je územním plánem stabilizován. Nárůst počtu obyvatel na cca 400 (o cca 50 obyvatel) by 
při spotřebě 100 l/den činil 5 m3/den, což zdroje umožňují. Dle PRVK JMK ve výhledovém období bude 
vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce. 

Navrhuje se pouze rozšířit vodovodní řady do nových rozvojových ploch. V rámci MÚK Rajhrad bude 
dle zpracované dopravní studie nutné zabezpečení a přeložka vodovodu DN 300 LT, návrh nutno 
koordinovat s projektem VRT (Vírský oblastní vodovod – D2 MÚK Rajhrad, km 10,77 a 11,60). 

 Odkanalizování území 

Obec má vybudovanou jednotnou kanalizaci, odpadní vody jsou gravitační kanalizací DN 300 až 
DN 700 svedeny na mechanicko-biologickou kanalizační čistírnu na pravém břehu Svratky (některé 
objekty v zástavbě jsou připojeny přes vlastní čerpací stanice). Vyčištěné vody jsou odváděny do 
recipientu Bobrava, výhledově do Svratky. Část řešeného území u dálnice (areál SÚS JMK) je 
odkanalizována do Rajhradu nebo má vlastní ČOV. 

Přebytečné dešťové vody jsou odváděny krátkými řady do vodních toků. 

ČOV má projektovanou kapacitu 360 EO. V územní studii Popovice z r. 2012 je uvedeno ochranné 
pásmo ČOV 50m, ale není zřejmě vyhlášeno (není součástí ÚAP ORP Židlochovice). 

V letech 2019-20 proběhlo v souladu s PRVK JMK zkapacitnění a modernizace ČOV včetně 
rekonstrukce vstupních objektů hrubého předčištění s povodňovou čerpací stanicí a s rekonstrukcí 
dvou nadzemních nádrží ve sdruženém objektu, které jsou využity jako uskladňovací nádrže kalu. Byla 
provedena výstavba biologické ČOV, která se skládá z podzemních nádrží AN, DN, DZ a armaturního 
objektu se vstupní čerpací stanicí. Nadzemní část tvoří zděný objekt s integrovaným hrubým 
předčištěním. Provozní objekt i koruna nových nádrží je umístěna nad hladinu Q100. 

Navrhuje se: 

-  do nových rozvojových ploch rozšířit oddílnou kanalizaci (splaškovou, se vsaky nebo zdržemi pro 
dešťovou vodu nebo krátkými kanály se zaústěním do místních vodotečí), 

- vždy preferovat hospodaření s dešťovými vodami na pozemcích pomocí vsakování. 

Počet obyvatel připojených na stávající ČOV:  cca 350 

Předpokládaný počet nových přípojek: 45-50 

Předpokládaný nárůst počtu obyvatel: 50 (celkem na 400 obyv.) 

Produkce odpadních vod (nárůst): 50 x 100 l/den, tj. 5 m3/den 

Produkce odpadních vod (celkem): 400 x 100 l/den, tj. 40 m3/den 

ČOV po rekonstrukci má kapacitu 600 EO a postačuje i pro předpokládaný nárůst počtu obyvatel obce. 

B.6.8.4.2 Energetika a spoje 

 Zásobování plynem a teplem 

Obec je plynofikována, STL plynovod je veden z Rajhradu kolem SÚS JMK a železniční trati do obce, 
k regulační stanici STL-NTL, která se nachází přibližně uprostřed zástavby obce. V západní části 
zástavby je rozveden STL plynovod, ve východní části obce je proveden nízkotlaký rozvod plynu. 
Nejmladší zástavba na jihu obce je napojena na STL plynovody. 

Navrhuje se pouze rozšíření STL i NTL rozvodů do rozvojových ploch dle zájmu stavebníků. 
Předpokládá se snižování energetické náročnosti objektů a rovněž využívání alternativních zdrojů 
energie zejména na vytápění a přípravu TUV (solární panely na střechách objektů, tepelná čerpadla, 
biopaliva, štěpka a pod.). 

V rámci MÚK Rajhrad bude dle zpracované dopravní studie nutná přeložka STL plynovodu, návrh 
nutno koordinovat s projektem VRT (STL plynovod Rajhrad-Popovice - D2 MÚK Rajhrad, km 10,77 
a 11,60). 
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 Zásobování elektrickou energií 

 Nadřazené sítě a zařízení VVN 

Síť VVN 400 kV: 

Řešeným územím neprochází vedení a nejsou zde situovaná zařízení této napěťové hladiny. 
V návrhovém období se nepočítá s budováním nových sítí a zařízení a nejsou zde nároky na územní 
rezervy pro stavby této napěťové hladiny. 

Síť VVN 220 kV: 

Řešeným územím neprochází vedení a nejsou zde situovaná zařízení této napěťové hladiny. V ÚP se 
nepočítá s budováním nových zařízení a nejsou zde nároky na územní rezervy pro stavby této 
napěťové hladiny. 

Síť VVN 110 kV: 

Katastrem obce neprochází vedení 110 kV a nejsou zde situovaná zařízení této napěťové hladiny. V ÚP 
se nepočítá s budováním nových zařízení a nejsou zde nároky na územní rezervy pro stavby této 
napěťové hladiny. 

 Sítě a zařízení VN 22 kV: 

Obec je zásobována elektrickou energií z nadzemního vedení vysokého napětí VN 162, napájeného 
kabelovým vývodem VN 1275 z TR 110/22 kV Sokolnice. 

Podél silnice od Rajhradu a v souběhu s rychlostní komunikací je trasováno venkovní vedení VN83, 
které napájí trafostanice Popovice benzinka a Popovice Silnice. 

Obě vedení mají dostatečnou kapacitu pro pokrytí nároků řešeného území. 

V rámci úprav trasování dálnice a napojení silnice od Rajhradu s názvem D52 Brno, Jižní tangenta 
včetně zkapacitnění D2, bude stávající vedení VN83 přeloženo do nové trasy mimo MÚK Rajhrad dle 
zpracované dokumentace, která předpokládá zrušení benzinové čerpací stanice a tedy i její 
trafostanice. 

Stávající nadzemní vedení VN č. 83 bude přeloženo v úseku mezi stávajícím podpěrným bodem č. 136 
po stávající podpěrný bod č. 123 nahrazeno novým vedení VN. 

Jako náhrada je navrženo z části nadzemní vedení VN a v místě, kde je přeložka vedena okolo 
stávajícího lesa a v místě křížení rozšířené D52 je navrženo nové vedení jako podzemní. Celková délka 
přeložky činí cca 1300m. 

V rámci přeložky bude dále také vybudována nová nadzemní přípojka pro stávající trafostanici TS 9367 
Silnice Popovice. Nová nadzemní přípojka VN bude vedena od stávajícího p.b č 123 po stávající 
sloupovou TS v délce cca 500. 

V současné době zajišťují zásobování řešeného území el. energií 4 trafostanice 22/0,4 kV z toho jedna 
odběratelská cizí pro napájení benzinové pumpy s názvem Popovice benzinka. Druhá trafostanice 
slouží pro napájení areálu údržby silnic s názvem Popovice Silnice. Další dvě distribuční trafostanice 
napájené z VN162 slouží pro napájení obce. Trafostanice jsou osazeny transformačním výkonem, který 
svou výkonovou kapacitou převyšuje potřeby odběru a postačí zřejmě i pro zastavitelné plochy. 
V případě potřeby bude provedena výměna transformátoru u trafostanice U Rybníka za výkonově vyšší 
jednotky. 

Pro napojení nové zástavby bude rozšířena kabelová síť NN. 

Situování fotovoltaických panelů na střechách domů je vhodné především tam, kde nejsou pohledově 
exponované. 

 Spoje a jejich zařízení 

 Dálkové kabely 

Řešeným územím procházejí trasy dálkových kabelových vedení podél železničního koridoru a tělesa 
dálnice. Průběh vedení je zakreslen v koordinačním výkrese. 
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V rámci úprav trasování dálnice a napojení silnice od Rajhradu s názvem D52 Brno, Jižní tangenta 
včetně zkapacitnění D2, bude stávající vedení dálkových kabelů touto stavbou též částečně dotčeno. 
Přeložky budou řešeny podle zpracované dokumentace stavby. 

 Ostatní sítě 

Komunikační zařízení a sítě jsou v zástavbě obce stabilizovány. V koridorech dopraví infrastruktury 
budou přeložky řešeny na základě podrobnější dokumentace. 

Místní telekomunikační síť bude dle potřeby rozšířena do ploch navrhované zástavby podzemními 
kabely případně optickými sítěmi. 

 Radioreléové trasy 

V západní části území prochází stávající radioreléové trasy, které většinou nezasahují do návrhových 
ploch, kromě jedné trasy, která je však dostatečně vysoko nad terénem a návrhovou plochu neovlivní. 

Nové RR trasy budou případně realizovány dle potřeby v území i mimo něj. 

B.6.8.5 Koncepce nakládání s odpady 

V ÚP beze změny, současný stav je vyhovující a stejný způsob odstraňování komunálního odpadu 
bude uplatněn i pro návrhové plochy. 

B.6.9 Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro 
jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti 
krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, 
dobývání ložisek nerostných surovin a podobně 

B.6.9.1 Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití 

Koncepce uspořádání krajiny vychází ze základních krajinných charakteristik daných umístěním 
řešeného území v starosídelní krajině panonského okruhu, krajina je plochá, výrazně antropicky 
ovlivněná, zemědelská či zcela urbanizovaná. 

Reliéf tvoří hlavně široká říční niva, výškový gradient je prakticky nulový, nadmořská výška cca 200 m 
n. m., na západě (zhruba v místě D52 a železniční tratě) přechází pozvolna v plošiny a pahorkatiny 
(nejvyšší bod je cca 250 m n.m.). Na nivních bezkarbonátových sedimentech Svrtaky se vytvořily 
modální fluvizemě, na spraších v západní části území pak černozemě modální.  

Obec leží ve velmi teplém suchém klimatickém regionu, průměr ročních teplot je až 9-10°C, vláhová 
jistota je nízká, roční úhrn srážek je 500-600 mm. 

Potenciální přirozenou vegetaci pro většinu území zastupují společenstva tvrdého luhu – jilmové 
doubravy, mírně svažité polohy na západě řešeného území (mimo nivu) by přirozeně pokrývala 
prvosenková dubohabřina. Dominuje 1. vegetační stupeň (dubový). 

Geomorfologicky je celé území jednotně součástí Alpsko-himalájského systému, provincie Západní 
Karpaty, subprovincie Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západní vněkarpatské sníženiny, celku 
Dyjskosvratecký úval, podcelku Dyjskosvratecká niva, okrsku Dolnosvratecká niva. Ze západu okrajově 
zasahuje okrsek Ořechovské pahorkatiny, součást oblasti Brněnské vrchoviny, která je již součástí 
systému Hercynského. 

Krajina Popovic je dlouhodobě ovlivňována lidskou činností, je v podstatě beze zbytku 
obhospodařována, přeměněna, regulována či zastavěna, v plochém reliéfu jsou výrazné antropogenní 
novotvary spojené zejména s dopravními stavbami (náspy, mimoúrovňová křížení). Zásadní změnu 
směrem k přirozené harmonické krajině ale nelze očekávat, území je součastí metropolitní rozvojové 
oblasti Brno, blízkostí velkého města a dynamikou jeho rozvoje je a nadále bude ovlivňováno, tlaky na 
další rozvoj infrastruktury i možností bydlení jsou velké. 
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Přesto je nutné zachovat alespoň některé typické znaky krajinného rázu – sídlo zachovat ve formě 
ulicovky, tedy v protáhlém tvaru, kdy na cestu jsou vázány stavby a na užších dlouhých pozemcích 
navazují zahrady. V části území jsou zachovány i typické záhumenky, tedy navazující úzké protáhlé 
pozemky zemědělského využití, které ale s ohledem na měřítko a pestřejší využití tvoří příznivou 
mozaiku, podporující zapojení sídla do krajiny. Pole tvoří středně velké lány, které není vhodné dále 
scelovat, spíše podporovat drobnější členění a střídání kultur, doplňovat zde alespoň liniové prvky 
trvalé vegetace – meze, stromořadí, doprovodné linie toků či cest a podobně. Největší les v území je 
RBC 211 Rajhradská bažantnice, jako biocentrum je proto veden jako plocha přírodní, převažuje zde 
zájem na ochranu přírody a její biodiverzity před funkcí hospodářskou. Lesní porost je třeba zachovat, 
ideálně směřovat druhovou skladbu směrem k přirozeným tvrdým luhům. Vodní toky jsou výrazně 
regulovány, na místě je zvážit možnosti revitalizací přirozených koryt a návratu k typickému lužnímu 
hydrickému režimu alespoň v části území (např. v území označeném CNZ-POP06). 

Systém krajinné zeleně navazuje na systém zeleně sídelní a je úzce propojený s ÚSES. Jižně od 
zástavby obce jsou nad rámec „Ploch s rozdílným způsobem využití“, vymezených dle vyhlášky 
501/2006 Sb., dále doplněny plochy ZP – zeleň přírodního charakteru. Jedná se o vysoce hodnotné 
území, navazující na plochy přírodní NP, které je podrobeno ochraně dle navržených regulativů, přitom 
je nelze vymezit jako NP. 

B.6.9.2 Územní systém ekologické stability 

V západní části řešeného území je třeba doplnit chybějící prvky regionálního ÚSES, jejichž realizace by 
s sebou přinesla rozčlenění větších ploch polí plochami a liniemi trvalé vegetace, dále by měla pozitivní 
vliv na snížení rizika eroze a zlepšení retenčních schopností území a zvýšení biodiverzity. 

Plán ÚSES pro řešené území nebyl doposud zpracován. Pro potřeby územního plánu byl proto v rámci 
zpracování návrhu územního plánu vytvořen zjednodušený plán místního ÚSES v rozsahu k.ú. 
Popovice u Rajhradu, který zahrnuje i regionální úroveň, kterou přebírá z platné nadřazené 
dokumentace (ZÚR Jihomoravského kraje), pouze ji zpřesňuje na měřítko územního plánu. Místní 
úroveň pak doplňuje dle přírodních podmínek i řešení v navazujících územích. Zpracován byl 
oprávněnou osobou. 

V území zatím neproběhly komplexní pozemkové úpravy. Pokud by k nim mělo dojít, je možné prvky 
ÚSES v detailu měnit (zejména prvky ÚSES v západní části území, kde jde o navržené prvky na ZPF), 
nicméně koncepce by měla být zachována, respektovány by měly být doporučené minimální 
prostorové požadavky. 

B.6.9.3 Prostupnost krajiny 

Stávající prostupnost krajiny je relativně dobrá, krajina je protkána sítí účelových polních či lesních 
cest, naučných stezek. Nicméně významně je snížena přítomností bariér, zejména bariér 
antropogenního původu: silnicí I/52 (resp. D52) a železniční tratí, přirozenou bariéru jsou toky Svratky 
a Bobravy. Návrhem ÚP jsou doplněny další cesty v krajině (na základě podrobnější dokumentace) 
a dále propojení Popovice – Rajhrad s využitím stávajícího podjezdu pod železnicí v jižní části obce. 
Přesto je třeba říct, že liniových bariér dopravních staveb nadále přibývá. 

B.6.9.4 Protierozní opatření, meliorace 

Řešené území se vzhledem ke svému plochému reliéfu neřadí mezi území významně erozně ohrožená, 
střední riziko ohrožení erozí lze nalézt na sklonitém terénu v západní části území. I zde však postačí 
vyloučení pěstování erozně nebezpečných plodin, použití půdoochranných technologií, v nejhorším 
případě vyšší zastoupení víceletých pícnin. 

Samostatná protierozní opatření nejsou proto územním plánem navrhována, pozititvní vliv na snížení 
eroze v uváděném nejproblematičtějším území by měla i realizace navržených prvků ÚSES, byť nejde 
primárně o opatření protierozní. 

Dále se doporučuje provést protierozní a protipovodňová opatření, jako jsou průlehy a příkopy, což ve 
vymezení využití ploch s rozdílným způsobem využití území ÚP Popovice umožňuje. Případná další 
protierozní opatření jsou přípustná v rámci většiny typů ploch nezastavěného území. 
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V řešeném území nejsou žádné meliorované plochy. 

B.6.9.5 Ochrana před povodněmi 

Hlavním recipientem, protékajícím územím je řeka Svratka, s pravostranným přítokem Bobrava. Řeky 
mají vyhlášeno záplavové území Q100, dále je vymezena aktivní zóna záplavového území Svratky 
a Bobravy - všechny zastavitelné plochy jsou situovány mimo tuto aktivní zónu. 

Střet ZB – záplavové území versus plochy bydlení dle ÚAP: v aktualizovaných podkladech záplavové 
území Q100 řeky Svratky zasahuje do stávající zástavby, která se ale nachází mimo aktivní zónu 
záplavového území (to zasahuje do části zahrad). V návrhu ÚP Popovice byl vypuštěn záměr Územní 
studie Popovice (Knesl+Kynčl 02/2012) na výstavbu RD ve východní části zahrad zástavby obce 
(lokalita L). V zahradách je možno navýšit terén a oplocení upravit tak, aby aktivní zóna ZÚ do zahrad 
nezasahovala. 

Jižně zástavby se na okraji obce nachází několik rybníků, rybníky jsou v území stabilizovány, stejně 
jako plochy zeleně v jejich blízkosti. Zajišťují přechod zástavby Popovic do krajiny ve směru 
k Rajhradské bažantnici. 

Územní plán nenavrhuje změny v trasování a využití vodních toků, které jsou ohrázovány. Jsou 
navrženy další protipovodňové úpravy – k ochraně před povodněmi přispěje i návrh plochy 
protipovodňových opatření CNZ-POP06 pro situování soustavy menších staveb u řeky Bobravy a poldr 
severně Bobravy. 

B.6.9.6 Rekreace 

Rekreace v obci je omezena na nepobytovou rekreaci v přírodě (cyklotrasy, turistické trasy). Koncepce 
návrhu ÚP současný stav nemění, neboť zde pro jiný typ rekreace nejsou podmínky. 

B.6.9.7 Dobývání nerostných surovin a geologie 

Ložiska nerostných surovin 

Do řešeného území nezasahují ložiska nerostných surovin. ÚP v některých plochách s rozdílným 
způsobem využití případné dobývání nerostných surovin zakazuje. Jedná se o plochy ZZ, ZP, AZ, LE, 
NP, MN.z. 

Prognózní zdroj nerostných surovin 

V řešeném území se nenachází žádný prognózní zdroj nerostných surovin. 

Sesuvná území 

V obci se dle podkladů ÚAP nenachází sesuvná území. 

Radonové riziko 

Na převážné části území obce je možno lokalizovat nízký radonový index. Určení kategorie radonového 
indexu pro konkrétní stavební pozemky však není možné provádět odečtením z mapy, ale pouze 
měřením radonu v podloží na konkrétním místě, aby byly zohledněny lokální mnohdy velmi proměnlivé 
geologické podmínky. 
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B.6.10 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud 
je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití 
(včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování 
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 

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití byly stanoveny za účelem regulace výstavby 
a činností v těchto plochách. Projektant vycházel z platné legislativy a plochy vymezil s členěním na: 

A. Plochy s rozdílným způsobem využití – zastavěné (stabilizované) a zastavitelné 
plochy a plochy přestavby (plochy změn). 

B.  Plochy s rozdílným způsobem využití – nezastavěné území (stabilizované) a plochy 
změn v krajině. 

Pro tyto plochy pak byly specifikovány „Podmínky pro využití ploch“, „Podmínky prostorového 
uspořádání ploch“, případně tam, kde to bylo potřebné „Další podmínky využití“ (v nich byly vymezeny 
specifické požadavky na využití některých ploch, např. v blízkosti nadmístních dopravních tras, 
v záplavových územích apod.). 

V podmínkách pro využití ploch byly v souladu s platnou legislativou vymezeny: hlavní využití, 
přípustné využití, podmíněně přípustné využití a nepřípustné využití. 

V závěru kapitoly byly stanoveny: 

B.6.10.1 Obecné podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

Byly stanoveny vzhledem k tomu, že platí obecně pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití, 
např. Zásady pro ochranu zdravých životních podmínek apod. 

B.6.10.2 Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu (například výšková regulace zástavby), charakteru a 
struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních 
pozemků a intenzity jejich využití 

V této kapitole byly mj. podrobně specifikovány podmínky prostorového uspořádání ploch s prvky 
řešení regulačního plánu – ve vztahu k výkresu č. I/2a. 
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B.6.11 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 

B.6.11.1 Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Byly vymezeny koridory: 

VD01 stavba dopravní infrastruktury v koridoru dopravní infrastruktury – doprava silniční (CNZ-
DS14), včetně souvisejících staveb, 

VD02 stavba dopravní infrastruktury v koridoru dopravní infrastruktury – doprava drážní (CNZ-
DZ11), včetně souvisejících staveb. 

Důvodem pro vymezení je veřejný zájem realizovat v rámci ČR a JMK funkční dálniční síť a síť 
vysokorychlostní železnice. Záměr je převzat z nadřazené územně plánovací dokumentace PÚR ČR 
a ZÚR JMK ve znění pozdějších aktualizací. 

B.6.11.2 Veřejně prospěšné stavby ke snižování ohrožení v území povodněmi a jinými 
přírodními katastrofami pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Byly vymezeny koridory: 

VK01 plocha pro umístění přírodě blízkých protipovodňových opatření na toku Bobrava (CNZ-
POP06), včetně souvisejících staveb. 

Důvodem pro vymezení je veřejný zájem realizovat jižně od Brna, v území ohroženém povodněmi 
kolem Svratky a Bobravy taková opatření, která povedou k jejich snižování. Záměr je převzat 
z nadřazené územně plánovací dokumentace ZÚR JMK ve znění pozdějších aktualizací. 

B.6.11.3 Veřejně prospěšná opatření ke snižování ohrožení v území povodněmi a jinými 
přírodními katastrofami pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Byly vymezen plochy: 

VK01 plocha pro umístění přírodě blízkých protipovodňových opatření na toku Bobrava (CNZ-
POP06), včetně souvisejících staveb. 

Důvodem pro vymezení je veřejný zájem realizovat jižně od Brna, v území ohroženém povodněmi 
kolem Svratky a Bobravy taková opatření, která povedou k jejich snižování. Záměr je převzat 
z nadřazené územně plánovací dokumentace ZÚR JMK ve znění pozdějších aktualizací. 

B.6.11.4 Veřejně prospěšná opatření pro založení prvků ÚSES pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Pro zajištění územního systému ekologické stability byly vymezeny biokoridory a biocentra: 

VU01 regionální biokoridor RK 1491A, 

VU02 lokální biocentrum LBC 2 Díly, 

VU03 regionální biokoridor RK 1491A, 

VU04 lokální biocentrum LBC 1 Soutok. 

Důvodem pro vymezení je veřejný zájem realizovat jižně od Brna, v území nivy Svratky a Bobravy 
taková opatření, která povedou ke zvýšení ekologické stability krajiny. Záměr je převzat z nadřazené 
územně plánovací dokumentace ZÚR JMK ve znění pozdějších aktualizací. 

B.6.11.5 Plochy k asanaci 
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Plochy k asanaci jsou součástí ploch dopravních koridorů (přestavba na plochy dopravy silniční 
a plochy dopravy drážní) a nejsou proto samostatně vymezeny. Problematika bude řešena na 
celostátní a celokrajské úrovni. 

B.6.12 Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, 
pro které by bylo možné uplatnit předkupní právo: 

Důvodem pro jejich vymezení v návrhu ÚP pro společné jednání byl veřejný zájem na rozšíření 
místních komunikací pro obsluhu pozemků a staveb tak, aby byly splněny požadavky platné legislativy 
na jejich šířku. V návrhu ÚP Popovice pro veřejné projednání obec jejich vymezení nepožaduje. 

B.7 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 
a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

V Územním plánu Popovice bylo nově vymezeno zastavěné území a to k datu 30.8.2022. 

B.7.1 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 

B.7.1.1 Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území, především 
nezastavěných a nedostatečně využitých pozemků v současně zastavěném území 
obce 

Nezemědělskou půdu tvoří v zastavěném území obce zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy, 
využité zejména pro dopravní infrastrukturu, veřejná prostranství, zeleň a vodní toky. 

Nezemědělské plochy v zastavěném území jsou v podstatě beze zbytku zastavěné, pokud jsou využity 
nedostatečně, jsou navrženy k přestavbě (plochy P05/BV, P08/BI). 

Nedostatečné využití se týká také ploch u dálnice (výrobních areálů), nicméně z důvodů řešení jižní 
tangenty a nové trasy VRT jsou využitelné pouze pro dopravní stavby. 

B.7.1.2 Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv 
zemědělské půdy v zastavěném území obce 

Zástavba v obci je víceméně kompaktní, enklávy zemědělské orné půdy se v zastavěném území obce 
nevyskytují. Zemědělská půda v nezastavěných částech stavebních pozemků je v drtivé většině 
využívána jako zahrady. V nezastavěných prolukách v blocích bydlení je možná dostavba RD. 

B.7.1.3 Využití ploch získaných odstraněním budov a zařízení a využití stavebních proluk 

Proluk je v území málo (zástavba kolem silnice III. třídy je poměrně kompaktní), k zástavbě jsou 
navrženy proluky P04-06. Zastavění zahrad a proluk by nicméně úplně nepokrylo potřebu pro rozvoj. 

B.7.1.4 Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídel orgánem ochrany ZPF již 
odsouhlaseny v dosavadní schválené dokumentaci 

Převážná většina ploch, navržených pro rozvoj v platné ÚPD byla převzata do nového ÚP (pokud již 
nebyla zastavěna), rozvoj lze tedy považovat za kontinuální. Protože celá obec je až na výjimky v nivě 
obklopena plochami ZPF I. třídy ochrany, nebylo v platné ÚPD ani v novém návrhu ÚP možno rozvoj 
bydlení směrovat mimo chráněný ZPF. Pak by nová zástavba nemohla být vůbec realizována. 

Dá se sice konstatovat, že rozvojové plochy již byly předchozím územním plánem z hlediska záboru 
ZPF na plochách I. třídy ochrany ve velkém rozsahu odsouhlaseny, ale jelikož již byly zčásti zastavěny, 
je navržen další rozvoj dle představ obce. 

Modifikována je koncepce řešení dopravy v obci, neboť je nutno respektovat nadřazenou krajskou 
dokumentaci ve znění pozdějších aktualizací. Toto řešení navyšuje zábor ZPF vysoké třídy ochrany 
i pro dopravu. 
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B.7.2 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

B.7.2.1 Vyhodnocení dosavadního vývoje a současného stavu 

V předchozí územně plánovací dokumentaci byly, převážně vzhledem k zájmu o výstavbu rodinných 
domů, vymezeny zastavitelné plochy, které byly do nového územního plánu s dílčími korekcemi 
převzaty. Dále byly posouzeny nové požadavky občanů na výstavbu. 

Výchozí údaje o počtu obyvatel: 
Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1971 2000 2016 
Počet obyvatel             245   247   351 

V současné době má obec +- 357 obyvatel. 

 Počet žen: 193 

 Počet mužů: 164 

 Průměrný věk obyvatel: 40,5 

 Průměrný věk žen: 41,1 

 Průměrný věk mužů: 39,7 

 Obyvatelé starší 65 let: 63 (k 31.12.2017) 

 Z toho v produkt. věku: 186 

Při setrvalém nárůstu počtu obyvatel a vzhledem k zájmu o výstavbu RD v obci jsou navrženy plochy 
s kapacitou cca 45-50 RD (vč. rozestavěných, nezkolaudovaných objektů). Rozsah zastavitelných ploch 
pro bydlení je přizpůsoben nejen demografickému vývoji, ale i příslušnosti obce k rozvojové 
metropolitní oblasti OB3. 

Novou výstavbou v obci bude obyvatelstvo stabilizováno a budou také vytvořeny 
podmínky pro bydlení mladých lidí. 

Trvale obydlené domy a byty dle ČSÚ 2011: 

Počet domů: 114, z toho 112 RD, trvale obydlených domů 101 

Z výše uvedených údajů plyne obložnost 3,53 obyvatel/byt, tj. vyšší než 2,5. 

Novou výstavbou v obci je třeba navýšit obytný standard obyvatel. 

B.7.2.2 Posouzení požadavků na novou výstavbu 

V ÚP je navrženo 6,11 ha ploch pro bydlení, při teoretické velkosti parcel max. cca 1 500 m2 je tak 
možno realizovat cca 50 RD. Počítá se s nárůstem počtu obyvatel na cca 400. 

Při obložnosti 2,5 je pro 400 obyvatel potřeba 160 obydlených bytů, deficit je cca 50 bytů. Na 
zastavitelných plochách pro bydlení je navržena výstavba cca 50 RD. 

Nový územní plán řeší rozvoj daného území s návrhem zvýšení počtu obyvatel na cca 400 
(k roku 2035). 
 

B.8 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 
vztahů v území 

Obec Popovice se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese Brno-venkov. 

Nový územní plán nemění postavení obce v systému osídlení, ani neovlivňuje širší vztahy v území 
definované původní územně plánovací dokumentací, případně dalšími koncepčními dokumenty 
celostátního nebo krajského významu. 
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B.8.1 Koordinace řešení se sousedními obcemi 

Návaznosti vyplývající z PÚR ČR a ZÚR JMK mající dopad celorepublikový a mezikrajový – nejsou 

Ve vztahu ke krajskému městu a ORP Židlochovice: 

Ve vztahu k sousedním obcím: 

 územní plán řeší návaznosti na územně plánovací dokumentace sousedních obcí (Modřice, Brno, 
Rebešovice, Rajhrad, Želešice) tak, že je zajištěna plynulá návaznost z hlediska funkčního využití 
ploch. Návaznost územního systému ekologické stability je podrobně popsána a zdůvodněna 
v kapitole B.2.3.1.6 Územní systém ekologické stability, 

 zároveň je zachována obslužnost území dopravní a technickou infrastrukturou. Územní plán 
převzal a zpřesnil koridory dopravní infrastruktury silniční a drážní dle nadřazené ÚPD (CNZ-DS14, 
CNZ-DZ11), koridory musí mít návaznost v ÚP Modřice a ÚP Rajhrad, 

 pro realizaci protierozních a protipovodňových opatření na řece Bobravě je z nadřazené ÚPD 
převzata plocha protipovodňových opatření CNZ-POP06, plocha musí mít návaznost v ÚP Modřice 
a Rebešovice. 

Vyhodnocení koordinace ÚP Popovice s ÚP sousedních obcí: 

MODŘICE 

ÚP Modřice (nabytí účinnosti 19.7.2016) 

vymezení v ÚP koordinace s ÚP Popovice 

koridor VRT (územní rezerva plochy drážní dopravy / 
vysokorychlostní trať, označení v ÚP kódem RA10) 

Vedení koridoru pro umístění VRT Brno – Šakvice 
(DZ11) bylo v aktualizaci ZÚR JMK změněno a 
vymezení v platném ÚP Modřice není pro ÚP 
Popovice relevantní. Koordinace je zajištěna 
v projednávané Změně č. 1 ÚP Modřice zpřesněním 
koridoru vymezeném v ZÚR. 

koridor silnice Modřice – Popovice (územní rezerva 
plochy silniční dopravy, označení v ÚP kódem RA8) 

Vedení koridoru silnice podél stávající železnice 
propojující Popovice a Modřice není v ÚP Popovice 
relevantní. Koridor je v projednávané Změně č. 1 ÚP 
Modřice rušen. 

biokoridor u Bobravy Vymezení biokoridoru v ÚP Popovice navazuje na 
vedení biokoridoru v ÚP Modřice, návaznost není 
narušena ani v projednávané Změně č. 1 ÚP 
Modřice. 

biocentrum při soutoku Bobravy a Svratky Vymezení biocentra při soutoku Bobravy a Svratky 
v ÚP Popovice navazuje na vymezení v ÚP Modřice, 
návaznost není narušena ani v projednávané Změně 
č. 1 ÚP Modřice. 

návrh místní cyklostezky Návrh místní cyklostezky v ÚP Modřice nebyl 
koordinován se záměry obce Popovice, realizace 
záměru by vyžadovala přemostění vodního toku 
v místě navrhovaných protipovodňových opatření. ÚP 
Popovice proto nezohledňují návaznost návrhu místní 
cyklostezky vymezené v ÚP Modřice. Prostupnost 
území pro cyklistickou dopravu je zajištěna 
návrhovou plochou veřejných prostranství 
s převahou zpevněných ploch navazující na stávající 
cestní síť. Vymezené plochy veřejných prostranství 
v ÚP Popovice jsou koordinovány s trasou koridoru 
silniční dopravy (DS14). Cyklistické propojení Popovic 
a Modřic může být realizováno v rámci těchto 
vymezených ploch. 

Změna č. 1 ÚP Modřice (před veřejným projednáním) 
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koridor silniční dopravy DS14 Návaznost na koridoru DS14 ve Změně č. 1 ÚP 
Modřice je zajištěna vymezeným koridorem CNZ-
DS14 v ÚP Popovice (jedná se o zpřesněný koridor 
vymezený v ZÚR JMK) 

koridor protipovodňových opatření WH POP06 Koridor vymezený Změnou č. 1 ÚP Modřice je 
zpřesněný dle zpracované dokumentace 
Protipovodňová opatření Modřice, území Popovic 
není pracovanou dokumentací řešeno a nelze podle 
ni zpřesnit zmiňovaný koridor. Vymezený rozsah 
koridoru na území obce Popovice navazuje na 
zpřesněný koridor na území Modřic. 

koridor drážní dopravy DZ11 Koridor vymezený na území Modřic navazuje na 
vymezení v ÚP Popovice (CNZ-DZ11), jedná se o 
zpřesněný koridor vymezený v ZÚR JMK. 

BRNO 

Úplné znění ÚP města Brna (zpracované ke dni 4.3.2022) 

Území města Brna se dotýká území obce Popovice pouze malou částí na soutoku Bobravy a Svratky. Z ÚP 
vyplývá pouze průběh biokoridoru, koordinace je provedena s projednávanou dokumentací nového ÚP Brno. 

ÚP Brno (před druhým opakovaným veřejným projednáním) 

vymezení v ÚP koordinace s ÚP Popovice 

Retenční prostor protipovodňových opatření  Navazuje na vymezený koridor protipovodňových 
opatření CNZ-POP06 v ÚP Popovice. 

Biocentrum RK1486/C1 Biocentrum v ÚP Brno přímo navazuje na vymezené 
biocentrum LBC 1 Soutok v ÚP Popovice. 

REBEŠOVICE 

Úplné znění ÚP Rebešovice po Změně č. 1 (nabytí účinnosti Změny č. 1 19.8.2021) 

LBC Soutok Vymezené biocentrum na území Rebešovic přímo 
navazuje na biocentrum LBC 1 Soutok vymezené 
v ÚP Popovice. 

RAJHRAD 

ÚP Rajhrad (nabytí účinnosti 28.1.2022) 

RBC 2011 – Rajhradská bažantnice Biocentrum přímo navazuje na vymezení biocentra 
v ÚP Popovice. 

zastavitelná plocha Z33 – DS silniční doprava Plocha Z33 vymezená v ÚP Rajhrad pro vedení 
dálnice D52 přímo navazuje na vymezený koridor 
silniční dopravy v ÚP Popovice (CNZ-DS14), jedná se 
o zpřesnění koridoru ze ZÚR JMK. 

koridor pro dopravní infrastrukturu KD1 Vymezený koridor pro dopravní infrastrukturu KD1 
přímo navazuje na vymezený koridor CNZ-DZ11 v ÚP 
Popovice, jedná se o zpřesněný koridor ze ZÚR JMK. 

biokoridor RK 1491A Biokoridor vymezený v ÚP Popovice přímo navazuje 
na biokoridor na území Rajhradu. 

ŽELEŠICE 

ÚP Želešice (nabytí účinnosti 15.3.2022) 

biokoridor RBK 1491A Biokoridor vymezený v ÚP Popovice přímo navazuje 
na biokoridor na území Želešic. 

koridor dopravní infrastruktury – silniční (Z38/DS) Koridor (plocha Z38) navazuje na územní rezervu 



Územní plán Popovice Odůvodnění 

62  Ing. arch. Jana Benešová, Atelier URBI 

v ÚP Modřice (RA3), která se ve Změně č. 1 ÚP 
Modřice ruší z důvodu zpřesnění koridoru DS14 ze 
ZÚR JMK. Z tohoto důvodu není v ÚP Popovice 
vymezeno napojení na koridor v ÚP Želešice. 

Výše uvedená ÚPD sousedních obcí a návrh ÚP Popovice byly prověřeny (mimo výše uvedenou koordinaci) 
v rámci koordinace technické infrastruktury, z které nevyplynul požadavek na řešení. V řešeném a okolním 
území se nenachází technická infrastruktura vyžadující řešení vazeb mezi obcemi, jedná se především o 
stavovou technickou infrastrukturu, u které byly vazby řešeny v rámci její realizace. 
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B.9 Vyhodnocení splnění požadavků zadání a vyhodnocení 
souladu výsledků projednání 

- SE SCHVÁLENÝM VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY A PODMÍNKAMI 

K JEJÍ ÚPRAVĚ V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 51 ODST. 2 STAVEBNÍHO 

ZÁKONA, 
- S POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ 

POSTUPU PODLE § 51 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA, 
- S POKYNY PRO PŘEPRACOVÁNÍ NÁVRHU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE 

§ 53 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
- S POKYNY K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ POSTUPU 

PODLE § 54 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA, 
- S ROZHODNUTÍM O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY 

A O JEJÍM OBSAHU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 55 ODST. 3 

STAVEBNÍHO ZÁKONA 

B.9.1 Vyhodnocení splnění požadavků zadání 

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 

A.1 Požadavky na urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury 
a koncepci uspořádání krajiny s upřesněním požadavků vyplývajících z PÚR 
a ZÚR 

A1.1 Upřesnění požadavků vyplývající z PÚR 

ad a) návrh ÚP Popovice zajišťuje ochranu území pro rozvojový záměr ozn. v aktuální PÚR 
jako VR1 – koridor vysokorychlostní trati, záměr vymezen v ZÚR JMK jako koridor 
vysokorychlostní trati DZ11 VRT Brno – Břeclav – hranice ČR / Rakousko (–Wien) 
o šířce 200m vč. souvisejících staveb (veřejně prospěšná stavba), 

ad b) návrh ÚP Popovice zajišťuje ochranu území pro rozvojový záměr koridor 
kapacitních silnic R52 – vymezením koridorů pro úsek Pohořelice-Mikulov-
Drasemhofen/Rakousko (záměr se v ZÚR JMK promítá jako DS14 D52/JT Rajhrad-
Chrlice II (D2) – koridor o proměnlivé šířce 700 - 550m vč. souvisejících staveb (veřejně 
prospěšná stavba), v návrhu ÚP Popovice je koridor dle ZÚR zúžen o 200m v západní části, 
ve východní části je veden v souladu s vymezením koridoru VRT, 

ad c) v návrhu ÚP jsou zapracovány požadavky vyplývající z příslušnosti území do 
Metropolitní rozvojové oblasti Brno ozn. OB3, jsou zajištěny zejména koridory pro 
nadmístní dopravní záměry, 

ad d) jsou zapracovány republikové priority obsažené v článcích 14 – 32 PÚR, viz kapitola 
B.2.1 „Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem“, 

ad e) návrh ÚP je v souladu i s ostatními požadavky na územní rozvoj, tak jak jsou 
stanoveny v ostatních částech PÚR pokud se řešeného území dotýkají. 

Poznámka: od doby schválení Zadání došlo k aktualizaci PÚR ĆR a text Zadání požaduje 
vymezení územních rezerv pro VRT, v současné době se vesměs jedná o návrhy koridorů 
a koridory jsou jinak označeny. 
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A1.2 Požadavky vyplývající ze ZÚR 

1. Dopravní infrastruktura – silniční doprava 

ad a) návrh ÚP Popovice řeší přestavbu silnice II. třídy – DS39 II/425 Rajhrad-
Modřice v rámci koridoru DS14 D52/JT Rajhrad-Chrlice II (D2), zpřesňuje koridor 
a nově jej označuje v souladu s aktualizovanou ZÚR JMK (DS14), 

ad b) návrh ÚP Popovice zpřesňuje a vymezuje koridor dálnice DS14 D52/JT Rajhrad – 
Chrlice II (D2), koridor o proměnlivé šířce 700 - 550m vč. souvisejících staveb (veřejně 
prospěšná stavba), v návrhu ÚP Popovice je koridor dle ZÚR zúžen v západní části o 200 m 
na cca 400m, podkladem pro vymezení byla „Technicko-ekonomická studie (TES) 
dálničního propojení dálnic D52 a D2“ – takzvané Jižní tangenty a zkapacitnění 
navazujícího úseku dálnice D2 ve směru k dálnici D1, 

V TES byla trasa v rámci koridoru optimalizována s cílem minimalizace dopadů na obytnou 
zástavbu, zajištění splnění hlukových limitů, zachování funkcí skladebných prvků ÚSES, 
minimalizace rozsahu záboru ZPF a PUPFL, minimalizace vlivů na odtokové poměry 
a čistotu povrchových vod. 

Poznámka: od doby schválení Zadání došlo k aktualizaci ZÚR JMK a text Zadání požaduje 
vymezení koridorů, které jsou jinak označeny. 

Nově jsou vymezeny plochy změn DS Z29 a DS Z28 pro úpravu stávajícího kruhového 
objezdu na silnici II/425 v Rajhradě. Důvodem je, že okružní křižovatka byla realizována 
v nedostatečných dimenzích. 

2. Dopravní infrastruktura – železniční doprava 

ad a) návrh ÚP zpřesňuje a vymezuje koridor pro RDZ05 VRT Brno – Břeclav – hranice ČR 
/ Rakousko (–Wien), nově označený DZ11, při realizaci je nutno minimalizovat negativní 
vlivy na životní prostředí, obyvatelstvo a lidské zdraví, body (311), (312) ZÚR 

Poznámka: od doby schválení Zadání došlo k aktualizaci ZÚR JMK a text Zadání požaduje 
vymezení územních rezerv, v současné době se jedná o návrhy koridorů a koridory jsou 
jinak označeny. 

3. Dopravní infrastruktura – cyklistická doprava 

ad a) Je respektován dálkový cyklistický koridor Euro Velo 9, je veden východně katastru 
obce po levém břehu řeky Svratky (za ohrázováním), částečně do katastru obce zasahuje 
na jeho JV okraji. 

ad b) Je respektován mezinárodní cyklistický koridor Cyklostezka Brno – Vídeň (společný 
pro koridor Euro Velo 9), je veden východně katastru obce po levém břehu řeky Svratky 
(za ohrázováním), částečně do katastru obce zasahuje na jeho JV okraji. 

4. Technická infrastruktura – vodní hospodářství – protipovodňová opatření 

ad a) Je respektována plocha pro protipovodňová opatření POP06 - opatření na vodním 
toku Bobrava, s ohledem na minimalizaci vlivů na obytnou funkci a minimalizaci střetů 
s limity využití území na zachování funkcí skladebných prvků ÚSES. 

5. Územní systém ekologické stability 

ad a) Jsou zajištěny územní podmínky pro vymezení a koordinaci skladebných částí 
regionálních ÚSES (RBC 211 Rajhradská bažantnice, RK 1486 , RK 1491A ) a lokálních – 
místních tak, aby byla zajištěna potřebná návaznost a spojitost ÚSES a bylo podporováno 
zvyšování ekologické stability a druhové rozmanitosti v území, 

ad b) Při upřesňování skladebných částí ÚSES preferovat řešení, které bude minimalizovat 
střety s liniovými stavbami dopravní a technické infrastruktury. 
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6. Cílové charakteristiky krajiny, včetně územních podmínek pro jejich 
zachování nebo dosažení 

ZÚR JMK pro potřeby určení cílových charakteristik krajiny na území JMK stanovují v k.ú. 
Popovic u Rajhradu krajinné typy, z jejichž cílových charakteristik návrh ÚP Popovice 
vychází: 

ad a) Dyjsko-svratecký – návrh ÚP vytváří územní podmínky pro zajištění protipovodňové 
ochrany území a pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová 
i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.), s cílem členění souvislých ploch orné půdy, 
ad b) Ořechovsko-vranovický – návrh ÚP vytváří územní podmínky pro ekologicky 
významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty 
atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy, pro ochranu volné krajiny před 
suburbanizačními tlaky a pro zvýšení prostupnosti krajiny, 
ad c) Brněnský - návrh ÚP vytváří územní podmínky pro zachování prioritních funkcí 
městského a příměstského prostoru města Brna a jeho okolí, zejména funkce obytné 
a rekreační. 

7. Zohlednit v ÚP priority stanovené v ZÚR 

– vyhodnocení viz kapitola B.2.1 Vyhodnocení souladu s nadřazenou územně plánovací 
dokumentací. 

8. Z hlediska ochrany a rozvoje přírodních hodnot podporovat zachování 
přírodních hodnot 

– respektován památný strom a přírodní zdroje na území kraje, vytvořeny předpoklady 
pro zvyšování retenční schopnosti území. 

9. Z hlediska ochrany a rozvoje kulturních hodnot dle bodu 341 a 342 vytvořit 
územní podmínky pro zachování kulturních památek 

– respektován Pamětní kříž, urbanistické hodnoty – historické jádro obce s kapličkou 
a území s archeologickými nálezy. 

10. Z hlediska ochrany a rozvoje civilizačních hodnot vytvořit podmínky pro 
obsluhu území veřejnou infrastrukturou a podpořit zachování zemědělského 
charakteru území 

- respektováno. 

11. kromě výše uvedeného musí být v návrhu zabezpečen soulad i ostatními 
částmi ZÚR, pokud se řešeného území dotýkají 

- respektováno. 

12. ZÚR JMK zpřesnily příslušnost obce Popovice k metropolitní rozvojové 
oblasti Brno OB3 

- požadavek na podporu a rozvoj ekonomických aktivit především v plochách s vazbou na 
silnice, nadřazené sítě a železnice nebyl zohledněn – dopravní řešení omezuje tyto plochy, 

- požadavek na koordinaci územního rozvoje obce s možnostmi realizace silniční sítě – 
návrh ÚP vychází z potřeby řešit hlukovou situaci protihlukovými opatřeními - stěnami 

- požadavek na vytvoření územních podmínek v železniční infrastruktuře pro stabilizaci 
vedení VRT – respektován. 

 

A.2. Požadavky na urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury 
a koncepci uspořádání krajiny s upřesněním požadavků vyplývajících z územně 
analytických podkladů a z doplňujících průzkumů a rozborů 

A.2.1. Požadavky z územně analytických podkladů 4. Úplné aktualizace OPR 

a) vyjmenované limity byly respektovány v rozsahu dodaných ÚAP: 
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- druhé, vnější pásmo vodního zdroje Rajhrad – nezakresleno, v ÚAP chybí, 

- VKP Svratecká hráz – jedná se o krátký úsek na levém břehu Svratky pod soutokem 
s Bobravou (zakreslen v Koordinačním výkrese), dále byl nad rámec ÚAP doplněn 
registrovaný VKP Pastvisko 

- oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší - podél trasy dálnice zvýšená koncentrace NOx 
(není součástí grafické části dokumentace), 

- silnice I. třídy vč. OP – silnice I. třídy č.52 končí v Modřicích, dále pokračuje dálnice 
D52. 

b) Zohlednit zejména tyto jevy v území: 

- vyhlídková linie Pod šibenicí – nachází se na západní hranici katastru obce Popovice 
v sousedství obce Želešice (zakreslena v Koordinačním výkrese). 

c) Prověřit možnosti řešení problémů k řešení vyplývajících z rozboru udržitelného rozvoje 
území ORP jako celku: 

- návrh chybějící silnice III. třídy, spojující obec s Rajhradem u Brna - návrh byl 
vypuštěn s ohledem na technické řešení dopravních tahů v TES firmy Ossendorf s.r.o. 
z prosince roku 2020, dle tohoto řešení splní propojení obcí silnice I. třídy, vedená 
souběžně s dálniční spojkou, 

- zprovoznění cyklostezky „Poznáváme Rajhradsko“ – přes Popovice vede podél páteřní 
komunikace Naučná stezka Rajhradsko, dále odbočuje na jih k Rajhradské bažantnici 
a přes ni pokračuje do Rajhradu – viz schéma v kapitole B.6.3.3.5 Pěší a cyklistická 
doprava. 

A.2.2. Prověřit možnost zapracování záměrů 4. aktualizace ÚAP JmK, které 
nejsou obsaženy v ZÚR 

Čtvrtou úplnou aktualizaci územně analytických podkladů Jihomoravského kraje pořídil 
Krajský úřad Jihomoravského kraje v červnu roku 2017. 

- ÚAP z ORP Židlochovice převzaty k datu 22.2.2021. 

A.2.3. Problémy k řešení vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů obecně: 

ad a) zohlednit demografický vývoj – návrh ÚP přihlíží také k potřebě zkvalitnit bydlení 
zvýšením obytného standardu, 

ad b) obec se nachází v metropolitní oblasti OB3 – v obci je zájem o výstavbu, 

ad c) zohlednit rozvoj dle platného ÚP - obec požaduje rozvoj dle platného ÚP navýšit, 

ad k) zajistit ochranu hodnot venkovského bydlení omezením zástavby v záhumenních 
zahradách – tzv.“ domy a za domy“ – bylo navrženo využití nadměrných zahrad 
v lokalitách Z01-03, P03, P09 a tak omezen rozvoj obce na ZPF I. třídy ochrany, 

ad l) budou-li vymezovány plochy přestavbové, prověřit možnost umisťování dočasných 
staveb – tato podrobnost není předmětem řešení ÚP, 

ad p) prověřit, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona – prověřeno, stanoveno 
v regulativech pro využití ploch, 

ad q) stanovit takové podmínky využití ploch v krajině, které neumožní doplňkovou funkci 
bydlení či pobytové rekreace – stanoveno, 

ad r) nevymezovat žádné plochy pro skládkování odpadů včetně inertních, kromě sběrných 
dvorů, ani neumožnit stanovením podmínek pro využití ploch, tento způsob využití, kromě 
sběrných dvorů – nebyly vymezeny, 

ad s) stanovit podmínky tak, aby pro potřeby technické infrastruktury, či různé druhy 
rekultivací a terénních úprav, nebylo možno využít stavební či jiný druh odpadu - tato 
podrobnost není předmětem řešení ÚP, 
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ad t) neumožnit v žádné ploše, jako způsob využití, odstraňování nebezpečných odpadů – 
respektováno, viz bod ad r), 

ad u) viditelné konstrukce zařízení technické infrastruktury neumisťovat v pohledově 
významných plochách, zejména v konkurenci s kulturními a přírodními dominantami – tato 
podrobnost není předmětem řešení ÚP, stanoveno pouze pro umisťování fotovoltaických 
panelů, 

ad v) podmínky nepřípustného využití stanovovat u ploch konkrétně, ne negativním 
vymezením oproti přípustnému a podmínečně přípustnému využití – převážně 
respektováno, 

ad w) některé plochy v územním plánu budou obsahovat prvky regulačního plánu a to na 
základě vyhodnocení potřebnosti této podrobnější regulace – respektováno. 

A.2.4. Problémy k řešení vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů týkající 
se dopravy 

a) řešit dopravní napojení zastavitelných ploch či ploch změn tak, aby bylo prokázáno, že je 
možné je dopravně napojit a za jakých podmínek, aby bylo možné plochy využít pro 
navrhovaný způsob využití – viz kapitola B.6.3.3.1 „Dopravní infrastruktura silniční“, 

b) u všech ploch změn či zastavitelných ploch bude prokázáno, že nebudou využitím 
a dopravním napojením lokality ovlivněny funkce okolních ploch a nebude zhoršena kvalita 
okolního prostředí – bylo zpracováno Vyhodnocení vlivu řešení na ŽP a závěry do návrhu 
ÚP Popovice zapracovány, dále byly stanoveny podmínky využití ploch, 

c) při nutnosti přímého napojení zastavitelné plochy na komunikace III. třídy minimalizovat 
počet přímých napojení – takové plochy nebyly navrženy, 

d) respektovat při návrhu ČSN 736110 a ČSN 736102 – požadavek zohledněn, 

e) zohlednit v ÚP Návrh kategorizace krajských silnic JmK. Návrhová kategorizace 
krajských silnic JMK je k dispozici na webových stránkách Jihomoravského kraje (www.kr-
jihomoravsky.cz) - kategorizace převzata z TES firmy Ossendorf s.r.o., součást 
Odůvodnění, 

f) prověřit a vyhodnotit potřebu parkovacích ploch – parkování bude řešeno na vlastních 
pozemcích, navrženo je vybudování malého parkoviště P+R v blízkosti železniční zastávky 
(kapacitu stanoví obec dle dostupnosti pozemků), 

g) stanovit podmínky pro umisťování dopravní infrastruktury odpovídající podrobností 
příslušející ÚP - požadavek zohledněn. 

g) prověřit územní podmínky pro vymezení koridorů pro vedení dálkových cyklistických tras 
v návaznosti na sousední katastrální území jednotlivých obcí s ohledem na možnost 
vyloučení motorové dopravy. Návrh vedení nových cyklotras a cyklostezek musí být 
v souladu s Technickými podmínkami Ministerstva dopravy, Navrhování komunikací pro 
cyklisty, TP 179 z roku 2017 a s Koncepcí rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na 
období 2016 – 2023 – nebyly vymezeny. 
Dopravní infrastruktura 

– silnice III. třídy je stabilizovaná, v rámci koridoru CNZ-DS14 budou řešeny směrové úpravy 
vzhledem k potřebě přemostění VRT a situování alespoň jednostranného chodníku podél 
silnice, 

– hromadná doprava beze změny, 
– nově navrhované místní komunikace budou řešeny v souladu s ČSN 736110 „Projektování 

místních komunikací“, 
– síť účelových komunikací je vymezena dle stavu v území jako plochy veřejných 

prostranství, regulativy pro plochy zemědělské umožňují její doplnění v těchto plochách, 

– jsou respektovány cyklotrasy a cyklostezky,  
– zastavitelné plochy, nově vymezené v blízkosti nadmístních komunikací, jsou podmíněně 

přípustné s ohledem na stanovení přípustných hlukových limitů. 
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A.2.5. Problémy k řešení vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů týkající 
se technické infrastruktury 

a) prověřit technickou infrastrukturu, aby vyhovovala rozsahu případných rozvojových ploch, 
popř. navrhnout její doplnění – doplnění TI je přípustné ve všech plochách veřejných 
prostranství PP, 

b) stanovit podmínky pro umisťování technické infrastruktury odpovídající podrobností 
příslušející ÚP - požadavek zohledněn v podmínkách pro využití ploch, 

c) prověřit zastavitelné plochy z hlediska kapacity ČOV a z hlediska kapacity sítí k odvádění 
odpadních vod - požadavek zohledněn, 

d) řešit podmínky pro využití území tak, aby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů 
v území - požadavek zohledněn, 

e) vyhodnotit spotřebu vody a tlakové poměry s ohledem na nově vymezené plochy 
a podmínky pro změny v území v plochách změn stanovit tak, aby bylo možné zásobení ploch 
vodou bez ovlivnění kvality užívání ostatních ploch sídla - požadavek zohledněn, 

f) řešit zásobování ploch změn energiemi - požadavek zohledněn, 

g) v případě potřeby stanovit etapizaci ploch v závislosti na vybudování dostačující technické 
infrastruktury – nebyla stanovena. 

Technická infrastruktura 

– návrh ÚP zajišťuje zainvestovatelnost nově navržených zastavitelných ploch inženýrskými 
sítěmi, 

– je zachován stávající systém zásobování vodou, nárůst spotřeby je vyhodnocen jako 
nepodstatný, 

– je akceptován stávající systém likvidace odpadních vod, svedených na novou ČOV, 
– je respektován stávající systém zásobování elektrickou energií, pro nárůst počtu obyvatel 

na 400 lze doplnit transformáty u stávajících TR, el. energie nebude ve větší míře 
používána na vytápění objektů, neboť obec je plynofikována, 

– navrhovaná zástavba nemá vliv na funkčnost RR tras. 

A.2.6. Problémy k řešení vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů týkající 
se občanského vybavení a veřejných prostranství 

– respektováno, veřejná prostranství jsou stabilizována a jsou vytvořeny podmínky pro jejich 
úpravu a doplnění, zejména parkoviště u nádraží ČD. 

 

A.3. Požadavky na urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury 
a koncepci uspořádání krajiny s upřesněním požadavků obce nebo z projednání 
s dotčenými orgány a veřejností 

A.3.1.Požadavky obce 

a) pozemky p.č. 299/8 a 321/31 – nepřevádět do ploch pro obytnou zástavbu - 
respektováno 

b) v závislosti na posouzení potřeby nových zastavitelných ploch pro bydlení, na 
zajištění ochrany nezastavěného území, kvalitních zemědělských půd, při 
zohlednění stávajícím ÚPN SÚ již vymezených a nevyužitých ploch, v souladu s PÚR 
bod (26) vymezovat zastavitelné plochy v záplavovém území a umisťovat do nich 
veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech, 
prověřit možnost rozšíření ploch pro bydlení: 

1. na pozemku p.č. 321/6 – zástavba navržena v jižní části pozemku, plocha Z04, 

2. na pozemku p.č. 321/1 - zástavba navržena v jižní části pozemku, plocha Z10, 

3. na pozemku p.č.285/6 – již zastavěn, 
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4. na pozemku p.č. 299/2 – zástavba vypuštěna s ohledem na blízkost navržené 
jižní dálniční spojky a hlukového pásma železnice, 

c) pozemky p.č 126 a 131/1,2 zahrnout do ploch pro bydlení – prověřeno Územní 
studií Popovice – lokalita „K“ – respektováno, plocha P05, 

d) pozemky 154/1; 166/3 zahrnout do ploch bydlení - prověřit zapracování Územní 
studie Popovice, lokality „G“ a „H“- respektováno, plocha Z07, 

e) na pozemku p.č. 295 prověřit možnost vymezení plochy silniční dopravy pro 
možnost umístění dvojgaráže – podmínky pro výstavbu umožňují toto řešení, 

f) prověřit možnost rozšíření ploch občanského vybavení o pozemek p.č. 266/1 - 
respektováno, plocha Z08, 

g) prověřit možnost vymezení plochy pro skladování a služby na pozemcích p.č. 
125/2, 122/1, 122/10, 120/5, 120/6 a 121/2 - respektováno, vymezena 
stabilizovaná plocha výroby drobné a služeb VD, 

h) Prověřit možnost rozšíření plochy výroby a skladů pozemky p.č. 326; 333/6 – 
333/15, 333/34 – 333/39; 333/41; 333/42; 334; 347/1; 347/3 – 347/18; 348/1; 
348/5. Při prověřování zohlednit Studii proveditelnosti VRT Praha - Brno - Břeclav" 
jejímž podkladem je již zpracovaná ÚTS VRT Brno - Vranovice (SUDOP BRNO, spol. 
s r.o., 11/2013) – neakceptováno s ohledem na návrh dopravních koridorů CNZ-
DS14 a CNZ- DZ11, 

i) prověřit možnost umisťovat v nezastavěném území stavby, zařízení a jiná opatření 
pro zemědělství v souladu §18 odst. 5 stavebního zákona zejména pozemek p.č. 
63/1 - zástavba navržená v jižní části pozemku v záplavovém území Q100 byla 
přesunuta do západní části obce - plocha Z14. 

A.3.2. Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů a z projednání 
s dotčenými orgány 

a) respektovat podmínky civilní ochrany z hlediska vyhlášky č. 380/2002 Sb. – 
zohledněno, 

b) respektovat podmínky ochrany zdravých životních podmínek zejména z hlediska hluku 
a vibrací – zohledněno, 

c) respektovat podmínky obrany státu (vedení, zařízení, jejich ochranná pásma), řešení 
ÚP negativně neovlivní zájmy vojenského letectva a obrany státu – zohledněno, 

d) nezhoršovat odtokové poměry v území – vodní zákon – zohledněno, 

e) respektovat platnou legislativu o ochraně ZPF – vzhledem k tomu, že zástavba 
Popovic leží v krajině s vysokým stupněm ochrany ZPF (I. a II. třída ochrany), nebylo 
možno řešit rozvoj obce mimo chráněný ZPF, 

f) zakreslit v koordinačním výkrese všechny limity, týkající se daného území tak, jak 
vyplývají z platné legislativy, či tak jak byly či budou dohodnuté s dotčenými orgány – 
zohledněno, 

g) zohlednit v území všechny limity, týkající se daného území tak, jak vyplývají z platné 
legislativy, či tak, jak byly či budou dohodnuté s dotčenými orgány – zohledněno, 

h) při zpracování návrhu územního plánu je nutno postupovat v souladu se základním 
požadavkem na snižování úrovně znečištění i znečišťování vnějšího ovzduší z hlediska 
řešení silnic II. a III. třídy – nelze řešit územním plánem Popovic, silnice jsou 
stabilizovány a není u nich navrhován žádný rozvoj, 

i) požadavky z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy – zohledněna nadřazená ÚPD, 

j) požadavky z hlediska železniční dopravy – zohledněna nadřazená ÚPD. 
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B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA 
STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT 
– plochy a koridory územních rezerv nebyly vymezeny ani v nadřazené ÚPD, ani v návrhu ÚP 

Popovice. 

 

C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ 
UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

– ÚP obsahuje seznam veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření 
s jednoznačnou identifikací ploch pro ně určených. Je jednoznačně určeno, které plochy 
budou mít možnost vyvlastnění. 

– Uplatnění předkupního práva nebylo ze strany obce požadováno, viz kapitoly A.7, A.8 
Výroku. 

 

D. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH 
BUDE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO 
PLÁNU, ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI 

– plochy ani koridory ve kterých by bylo rozhodování o změnách v území podmíněno 
vydáním regulačního plánu nebo uzavřením dohody o parcelaci nebyly vymezeny. ÚP je 
zpracován s podrobnostmi řešení regulačního plánu. 

 

E. PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 

– nebyly požadovány. 

 

F. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA 
USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU 
VYHOTOVENÍ 

– byly respektovány. Územní plán je vyhotoven v souladu s Metodikou digitálního zpracování 
ÚP STANDARD. 

 

G. chybí v zadání 
 

H. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

1. předložená úprava nemůže mít dle stanoviska dotčeného orgánu významný vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačí oblastí soustavy NATURA 
2000. 

2. zpracovat vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, protože příslušný orgán uplatnil ve svém 
stanovisku požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA) – zpracováno, 
viz samostatné textové přílohy. 

3. v příslušné části odůvodnění návrhu územního plánu uvést, jak byly do návrhu územního plánu 
zapracovány podmínky a opatření navržené pro jednotlivé plochy a koridory v SEA vyhodnocení, 
případně odůvodnit, proč podmínky a opatření uvedené ve vyhodnocení zapracovány nebyly - 
zpracováno, viz kapitola B.3 tohoto Odůvodnění. 
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B.9.2 Vyhodnocení splnění požadavků pokynu k úpravě návrhu 
územního plánu 

Dotčené orgány: 

2. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82Brno 

A. Odbor ŽP 

2.1 Souhlasné stanovisko k ploše Z01 a Z20 je uplatněno za výslovné podmínky urbanistického 
dořešení zbytkové plochy mající charakter proluky (u návrhové plochy Z01 s funkčním využitím Bl 
- bydlení individuální a s ní související návrhové plochy Z20 s funkčním využitím PP - veřejná 
prostranství s převahou zpevněných ploch, které svým tvarem a umístěním vytváří drobnou 
zbytkovou plochu nevhodného tvaru, ohraničenou těmito plochami a stávajícím zastavěným 
územím). 

S ohledem na hlukové pásmo železnice byla zbytková plocha navržena k využití jako zahrada 
(Z30). 

2.3 Obecně platí, že není vhodná těsná návaznost obytné zástavby a ploch pro výrobu, průmysl 
nebo činnosti omezující okolní obytnou zástavbu, zejména z důvodu předcházení problémům 
obtěžování obyvatel hlukem, emisemi z dopravy, případně zápachem. Týká se plochy VZ, která je 
vymezena ve vazbě na plochy bydlení. 

Zastavitelná plocha VZ byla i s ohledem na situování v záplavovém území Q100 přesunuta do 
lokality mezi nádražím ČD a zástavbou města, od obytné zástavby je oddělena návrhem zahrady 
Z31. Ve směru k ploše SV u nádraží je realizace zástavby na ploše VZ podmíněna vysázením pásu 
zeleně na ploše VZ. 

B. Odbor dopravy 

Souhlas s podmínkami: 

1. V koordinačním výkresu musí být doplněno označení silnic II. a III. třídy pro identifikaci silnic 
II. a III. třídy v souladu s textovou částí návrhu ÚP - doplněno. 

2. Označení silnic II. a III. třídy musí být v návrhu ÚP uváděno ve správném tvaru v souladu 
s evidencí silnic a dálnic v ČR. Silnice III/42510 je v odůvodnění návrhu ÚP označována 
v nesprávném tvaru jako silnice „III/42520“ - opraveno. 

3. V odůvodnění návrhu ÚP musí být doplněn popis řešení silnic II. a III. třídy. Předložené řešení 
v návrhu ÚP je nedostatečné viz. např. uvedený rozsah popisu silnice II/425 „Beze změny“. 
V odůvodnění návrhu ÚP musí být silnice II. a III. třídy popsány z hlediska jejich dopravního 
významu dle generelu krajských silnic JMK a z hlediska jejich případných úprav v šířkovém 
uspořádání v souladu s Návrhovou kategorizací krajských silnic JMK. Dále musí být odstraněny 
zjevné nesoulady v popisu řešení silnic II. a III. třídy. Podle návrhu má být na silnici II/425 
napojena místní komunikace v koridoru Z19/PP a u silnice III/42510 se předpokládá napojení na 
II/425 formou okružní křižovatky. Tudíž nelze v popisu II/425 uvádět „beze změny“. Navíc 
napojení silnice II/425 na D52 ev.I/52 bude v rámci Jižní tangenty a přip. i VRT přeloženo - 
opraveno. 

KrÚ JMK OD doporučuje koridor Z19/PP pro záměr dopravního propojení obce Popovice s městem 
Rajhrad upravit a koordinovat s výstupem studie proveditelnosti záměru jižní tangenty - 
upraveno. 

3. Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 

Souhlas s podmínkami: 

V textové části návrhu, kapitola A.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití s určením převažujícího účelu využití doplnit podmínky na úseku ochrany veřejného zdraví 
resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – doplněno dle podrobně 
uvedených požadavků na text. 
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Upozornění 

KHS JmK upozorňuje v souvislosti s vymezením dopravního koridoru CNZ-DS14 - D52/JT Rajhrad 
- Chrlice II (D2) a železničního koridoru CNZ-DZ11 - VRT Brno - Břeclav - hranice ČR / Rakousko 
(-Wien) na požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, ve znění 
všech aktualizací, resp. požadavky na úkoly pro územní plánování, a to zejména v oblasti 
zohlednění podmínek minimalizace vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo a lidské zdraví. 

V navazujících řízeních dle stavebního zákona, zákona o posuzovaní vlivů na životní prostředí 
atd., bude zohledněn potenciální negativní vliv z těchto koridorů v souhrnu kumulativních vlivů 
s ohledem na chráněné prostory definované právními předpisy na úseku ochrany veřejného 
zdraví (stávající chráněné prostory a na hranici ploch s možností situovat chráněné prostory 
vymezených v územně plánovací dokumentaci). Dodržení imisních hygienických limitů v souhrnu 
kumulativních vlivů, pro stávající chráněné prostory definované právními předpisy na úseku 
ochrany veřejného zdraví a na hranici ploch s možností situovat chráněné prostory vymezených 
v územně plánovací dokumentaci, musí být prokázáno nejpozději v rámci územního řízení. 

Zapracováno, vzato na vědomí. 

4. Ministerstvo obrany, SEM-OUZ, Svatoplukova 84, 602 00 Brno 

Požadavek - do koordinačního výkresu doplnit „Celé správní území obce je situováno 
v ochranném pásmu radiolokačního zařízení ministerstva obrany, je tudíž územím pro zajištění 
obrany a bezpečnosti státu dle § 175 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.“ – zapracováno. 

5. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

Požaduje úpravu textu odůvodnění v bodu „B.13.2 požadavky vyhlášky č. 380/2002 Sb….“ dle 
požadavků HZS JmK uplatněných k návrhu zadání, uvedených ve vyjádření č.j. HSBM-2-62/2018 
ze dne 28.5.2018. 

HZS JmK nepředpokládá potřebu řešit v rámci návrhu ÚP Popovice opatření uvedená v § 20 
vyhlášky č. 380/2002 Sb., označené písmeny: b), c), e) f) h). 

Upraveno dle požadavku. 

6. Městský úřad Židlochovice, OŽPSÚ 

6.1 Dle PÚR ČR čl. (26) vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do 
nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. 
V případě plochy Z09, která částečně zasahuje do záplavového území, to znamená podrobně 
zdůvodnit její vymezení – zdůvodnění doplněno. 

Stanovisko nadřízeného orgánu  dle §50 odst. 7  

A. PÚR ČR - v návrhu ÚP Popovice je nutné důsledně zohlednit Aktualizaci č. 4 Politiky územního 
rozvoje České republiky (zejména v názvech a vymezení rozvojových záměrů) - text doplněn 
a upraven. 

B. ZÚR JmK - KrÚ požaduje v souladu s předpokládaným obsahem kapitoly B.2.1 (dle jejího 
nadpisu) doplnit místo odkazu na zadání ÚP konkrétní vyhodnocení návrhu ÚP z hlediska zařazení 
obce do metropolitní rozvojové oblasti OB3 - Brno. Text zcela opomíjí požadavky vyplývající ze 
ZÚR, kapitol E a H. Doplněno, kapitola upravena. 

KrÚ upozorňuje, že ve výčtu záměrů dopadajících dle ZÚR JMK do správního území obce 
Popovice chybí záměr krajského cyklistického koridoru - vedení dálkového cyklistického koridoru 
EuroVelo 9 Balt - Jadran v koridoru (Polsko -) Olomouc - Blansko- Brno- Mikulov-Břeclav (- 
Rakousko), mezinárodního cyklistického koridoru Brno-Vídeň a krajského cyklistického koridoru 
Střelíce - Rebešovice - Cyklistická stezka Brno-Vídeň (podél Bobravy). Jedná se o současný stav – 
koridory jsou vedeny mimo řešené území ÚP Popovice s výjimkou krátkého úseku, vedeného po 
levém břehu Svratky v JV cípu k.ú., trasa je územním plánem respektována a stabilizována. 

Krajským úřadem je dále požadováno zajištění koordinace územně plánovací činnosti se sousedními 
obcemi, tj. doplnění údajů o koordinaci vymezení a upřesnění záměrů zapracovaných v návrhu ÚP 
Popovice s jejich vymezením v platných nebo projednávaných ÚPD sousedních obcí. V případech, 



Územní plán Popovice Odůvodnění 

Ing. arch. Jana Benešová, Atelier URBI 73 

kdy návaznost na ÚPD sousedních obcí není z objektivních důvodů možná, je třeba konstatovat 
nesoulad (v čem spočívá a jeho důvody) a uvést související požadavky na zajištění návazností 
v ÚPD sousedních obcí (zohlednění při zpracování jejich změn či nových ÚPD). Zapracováno 
v kapitole B.8 podkapitole B.8.1 Koordinace řešení se sousedními obcemi a zobrazeno v rámci 
Výkresu širších vztahů včetně nahrazené podkladové mapy. 

V textu vážícímu se ke kapitole G ZÚR JMK je uveden pouhý výčet záměrů, ve kterém jsou 
chybně zařazeny také prvky nadmístního ÚSES. Návrh ÚP může v případě potřeby tyto prvky 
stanovit jako veřejně prospěšná opatření (VPO), avšak ZÚR JMK taková VPO nestanoví. V této 
souvislosti KrÚ upozorňuje, že záměr na protipovodňová opatření POPO6 je v ZÚR JMK zařazen 
jak mezi VPO, tak i současně mezi veřejně prospěšné stavby (VPS). K VPS pro dopravní stavby je 
třeba v souladu se ZÚR JMK doplnit k záměrům formulaci „včetně souvisejících staveb". Takto 
vymezená VPS zahrne nejen hlavní stavbu a stavby související (např. součásti a příslušenství 
pozemní komunikace), ale postihne také případné vyvolané stavby, jako např. přeložky 
inženýrských sítí, bez kterých by nebylo možné stavbu realizovat. Zapracováno dle požadavků. 

SEA – stanovisko příslušného úřadu k vyhodnocení koncepce (ÚPD) – OŽP KrÚ je souhlasné a 
k ploše P05 v návrhu ÚP Popovice uplatňuje požadavek na úpravu regulativu podmiňující využití 
plochy. Doplněno dle požadavků. 

Oprávnění investoři: 

1. Připomínka Hana Bílková, nar. 13.2.1974, Popovice č.p. 82 ze dne 8.11.2021 

Nesouhlas se změnou ÚP Popovice 

Jako vlastník nemovitosti č.p. 82 nesouhlasím s navrhovanou změnou ÚP Popovice P13, kdy se 
využití mojí nemovitosti mění na výroba drobná a služby. Nemovitost je zkolaudovaná jako 
rodinný dům, v současné době v něm má trvalý pobyt 5 osob. 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce bude vyhověno – zrušit podmínku změny využívání RD 

Kolaudační souhlas nebo rozhodnutí vydává stavební úřad, který vydal povolení stavby na základě 
žádosti stavebníka.  § 127 SZ Změnu v užívání stavby, která není podmíněna změnou dokončené 
stavby, oznamuje stavebnímu úřadu osoba, která má ke stavbě vlastnické právo nebo prokáže 
právo změnit užívání stavby. Územní plán tedy nemůže nařídit změnu v užívání stavby. Není k 
tomu příslušný podle stavebního zákona. 

Připomínka zapracována, v územním plánu ponechán stav BI - bydlení individuální. 

2. Připomínka Ing. Miloslav Ustohal, nar 5.4.1970, Rybízová 475/3, 621 00 Brno, ing. Eva Ustohalová, 
nar. 22.9.1971, Rybízová 475/3, 621 00 Brno ze dne 10.11.2021 

Popis připomínky: 

Jako vlastníci pozemků v obci Popovice, Katastrální území Popovice u Rajhradu, p.č. 300, 303/1 a 
303/2 uvedené na LV č.106, uplatňujeme v souladu se stavebním zákonem v zákonné lhůtě tyto 
připomínky k návrhu územního plánu Popovice: 

- Začlenit část parcely č. 300 jako součást plochy zastavitelné Z02 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínka bude akceptována  

Pořizovatel  

Dle čl. (23) PÚR ČR vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován 
dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a 
tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému 
nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez 
nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

Pozemek p.č. 300 přibližuje plochu pro bydlení koridoru pro VRT, stejně jako ochrannému pásmu 
železnice a koridoru pro silniční dopravu převzatého ze ZÚR JMK. Tedy dle PÚR ČR tato část obce 
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není příliš vhodná pro vymezení ploch pro bydlení. Přesto by bylo možné tomuto požadavku 
vyhovět. Jednak z důvodu, že je v přímé návaznosti na vymezenou zastavitelnou plochu a také z 
důvodu, že v platném územním plánu je tento pozemek částečně v zastavitelné ploše, tedy byla 
by dodržena kontinuita. Samozřejmě záleží také na kapacitě technické infrastruktury. Obec  
Popovice nemá příliš možností pro výběr lokalit pro nové bydlení a to z důvodu vymezení 
záplavového území Svratky. Toto je vymezeno de facto kolem téměř celého zastavěného území 
obce. Rozvoj obce je tedy umožněn právě jen směrem k železnici. 

Určený zastupitel - souhlasí se zařazením pozemku p.č. 300 do plochy Z02, zároveň požaduje 
rozšíření plochy Z02 o pozemky p.č. 299/2, 299/5 a 299/8 

Pokyn – rozšířit plochu Z02   

Na základě závěrů jednání k návrhu ÚP Popovice ze dne 14. 6. 2022 č.j. OZPSU/6648/2017-7-93 
nebylo připomínce vyhověno. K 1. bodu jednání vyplynul závěr, že není vhodné dále rozšiřovat plochy 
bydlení, a to z důvodu dostatečného vymezení návrhových ploch pro bydlení a při rozšíření ploch 
předpokládanému zásahu do budoucího ochranného pásma dálnice. 

3. Připomínka oprávněného investora Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno, č.j. PM-
46148/2021/5203/Ka ze dne 18.11.2021 

Vyjádření správce povodí a správce vodních toků 

Povodí Moravy jako správce povodí a správce vodních toků Svratka a Bobrava k uvedenému 
návrhu vydává následující vyjádření: 

S uvedeným návrhem ÚP souhlasíme, požadujeme zohlednit následující připomínky. 

1. V územním plánu je nutno respektovat stanovené záplavové území vodních toků Svratka a 
Bobrava. Do záplavového území nebudou umisťovány zastavitelné plochy s nadzemními objekty 
nebo stavbami. Na plochách P08 a P05 je výstavba možná mimo záplavové území a v záplavovém 
území nebudou prováděny terénní úpravy, které by zhoršily odtokové poměry. 

2. Protipovodňová opatření (hráze, poldry atp.) požadujeme v územním plánu (změně atp.), v 
souladu s §2 stavebního zákona, zařadit/vymezit jako veřejně prospěšné stavby nikoliv jako 
veřejně prospěšná opatření. 

3. Rozvojové lokality výstavby je nutno podmínit vybudováním kanalizace jdoucí na veřejnou 
ČOV. Rozvojové plochy výstavby požadujeme odkanalizovat oddílným systémem. Podporujeme 
odvádění splaškových vod veřejnou splaškovou kanalizací k centrálnímu čištění na dostatečně 
množstevné a látkově kapacitní veřejné mechanicko-biologické ČOV, popř. jejich odvážení k 
centrálnímu čištění či v ojedinělých případech vypouštění přečištěných odpadních vod do vod 
povrchových. 

Vyhodnocení připomínky: 

Oprávněný investor nesouhlasí s vymezením zastavitelných ploch v záplavovém území, jedná se o 
plochy Z06 – BI, Z09 – OV a Z14 – VZ. 

Po konzultaci s určeným zastupitelem 

Pokyn: 

- plochu Z14 zrušit – přesunout na pozemky p.č.. 299/15 a 299/16.  

Plocha přesunuta na pozemky mimo záplavové území u nádraží. 

- plochu Z09 – OV – plocha je vymezena částečně mimo záplavové území, nadzemí objekty 
situovat mimo záplavové území – plochu  

Podmínka doplněna k příslušné ploše ve výrokové části ÚP. 

- plocha Z06 má stejné podmínky jako plocha P08 bude ponechána se stejnou podmínkou,  

Podmínka doplněna k příslušné ploše ve výrokové části ÚP. 

- protipovodňová opatření vymezit jako VPS 

Podmínka zapracována. 
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- zapracovat bod 3. podmínku vybudování kanalizace 

Podmínka zapracována ve výrokové části ÚP. 

4. Připomínka Ing. Beneš Rostislav, nar. 26.1.1952, Popovice 28; Ludmila Benešová, nar. 26.2.1952, 
Popovice 28 ze dne 22.11.2021 

Jako majitelé pozemku p.č.259/1, dle LV č. 176, katastrální území Popovice u Rajhradu, o výměře 
1 233m2  (dále pozemek – Příloha č.1) si dovolujeme tímto vznést připomínku k návrhu 
Územního plánu. 

Připomínkujeme a  vznášíme žádost, aby tento pozemek byl upraven do nového územního plánu 
jako plocha pro bydlení. 

Připomínka nebude akceptována. 

Jedná se o pozemek na kterém není možná realizace staveb pro bydlení mimo platné vyhlášené 
záplavové území. 

5. Připomínka Milan Fiala, nar. 18.3.1956, Popovice 29; ze dne 22.11.2021 

Jako majitel pozemku p.č.259/48, dle LV č. 46, katastrální území Popovice u Rajhradu, o výměře 
2432m2  (viz. příloha) si dovolujeme tímto vznést připomínku k návrhu Územního plánu. 

Připomínkuji a  vznášíme žádost, aby tento pozemek byl upraven do nového Územního plánu jako 
plocha pro bydlení. 

Připomínka nebude akceptována. 

Jedná se o pozemek na kterém není možná realizace staveb pro bydlení mimo platné vyhlášené 
záplavové území. 

6. Připomínka Růžena Vrbková, nar. 19.11.1948, Popovice 73; ze dne 22.11.2021 

Jako majitelka  pozemku p.č.259/36, dle LV č. 37, katastrální území Popovice u Rajhradu, o 
výměře 2 297m2  (dále pozemek – Příloha č.1) si dovoluji  tímto vznést připomínku k návrhu 
Územního plánu. 

Připomínkuji a vznáším žádost, aby tento pozemek byl upraven do nového územního plánu jako 
plocha pro bydlení. 

Připomínka nebude akceptována. 

Jedná se o pozemek na kterém není možná realizace staveb pro bydlení mimo platné vyhlášené 
záplavové území. 

7. Připomínka Ing. David Navrátil, nar. 16.4.1979 Popovice 130; ze dne 24.11.2021 

Změna plochy AZ – plocha zemědělská, na parcelách p.č. 299/15 a 299/16 na plochu zemědělské 
výroby na skladování 

Připomínka bude akceptována. Plocha Z14 bude přesunuta na výše uvedené pozemky 

Plocha Z14 přesunuta na pozemky k nádraží. 

8. Připomínka Ing. David Navrátil, nar. 16.4.1979 Popovice 130; ze dne 24.11.2021 

Zvětšení zastavitelné plochy Z14 v ploše parcely 63/1. 

Připomínka nebude akceptována. 

Plocha Z14 zvětšena s ohledem na její možné budoucí využití. 

9. Připomínka Bílková Hana, nar. 13.2.1974 Popovice 82; ze dne 24.11.2021 

Nesouhlasím se změnou ÚP Popovice. 

Ve stanovené lhůtě dokládáme podrobné zdůvodnění našeho nesouhlasu se změnou stabilizované 
funkční plochy BI na navrhovanou funkční plochu VD drobná výroba a služby na pozemcích p.č. 
322/1, 322/2, 322/3, 323, k.ú. Popovice u Rajhradu z toho důvodu, že naše nemovitost nepůjde 
zhodnocovat ve smyslu užívání bydlení. Měli jsme záměr v souladu se stávajícím územním plánem 
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obce svoje bydlení rozšířit o další novou obytnou jednotku pro mladou začínající rodinu našeho 
syna a podle nového územního plánu toto nebude možné. Budeme se muset své nemovitosti 
vzdát za účelem prodeje nemovitosti pro účel využívání pro drobnou výrobu a služby. Na obci 
budeme požadovat kompenzaci v souladu se stavebním zákonem § 102 na koupi nového 
pozemku, neboť ty naše jsou zařazeny do ploch pro vyvlastnění za účelem realizace veřejně 
prospěšné stavby. Kompenzaci budeme požadovat na koupi pozemků určených pro individuální 
výstavbu rodinných domů, na vyhotovení nové projektové dokumentace a na shromáždění 
finančních prostředků na výstavbu nového bydlení pro celou rodinu – v souvislosti se snížením 
hodnoty našich pozemků a nemožnosti jejich využívání pouze k bydlení jak tomu bylo dosud. 

Vyhodnocení připomínky: 

Pořizovatel navrhuje vyhovět připomínce a nevymezovat na výše uvedených pozemcích plochu 
P13 – VD. Jedná se o zásah do vlastnického práva. Plocha je vymezena na soukromých 
pozemcích a jejich vlastník nepožádal o změnu využívání.  

Pokyn: upravit návrh – bude-li plocha P13 VD zachována musí být doplněno odůvodnění. 

Připomínka zapracována, v územním plánu ponechán stav BI - bydlení individuální. 

10. Připomínka Jiří Bednář, nar. 14.9.1962 Popovice 66; ze dne 25.11.2021 

Jako majitel pozemku p.č.259/34, dle LV č. 98, katastrální území Popovice u Rajhradu, o výměře 
1 283m2  si dovoluji vznést připomínku k návrhu územního plánu. 

Připomínkuji a  vznáším žádost, aby tento pozemek byl zařazen do nového Územního plánu jako 
plocha pro bydlení.  

Připomínka nebude akceptována. 

Jedná se o pozemek na kterém není možná realizace staveb pro bydlení mimo platné vyhlášené 
záplavové území. 

11. Připomínka Residence Popovice s.r.o., IČ: 07239572, Lesnická 787/10, Černá Pole, 613 0o Brno v 
zastoupení No-A Architekti s.r.o., IČ: 07239572, Nad Přehradou 1369/3, 635 00 Brno Bystrc  ze dne 
26.11.2021  

Námitky proti návrhu územního plánu Popovice 

Zmocnitel je vlastníkem parcel č. 139 a 140, v k.ú. Popovice u Rajhradu, 725854. 

1) Námitka proti bodu 

A. 6.3.1.2 Bydlení individuální - podmínky pro využití ploch : 

Minimální velikost pozemků pro samostatně stojící domy se stanovuje na 500m2 
(proluky), v ostatních případech budou pozemky min. 1200 m2 

Požaduji stanovení minimální velikosti pozemků na 300 m2 pro parcely určené k 
zástavbě řadovými domy i v nových lokalitách. Neomezovat na proluky. 

2) Námitka proti bodu 

A.6.6.1. Zastavěné a zastavitelné území 

Pro novou zástavbu a přestavbu ve východní části obce P05, P08 platí (jedná se o 
plochy s podrobností řešení regulačního plánu U08, U07): - zástavba v obou lokalitách 
bude realizována formou nízkopodlažních domů se souvislou uliční čarou do výšky I 
NP + podkroví, resp. 2 NP + plochá střecha, a bude umístěna s odstupem min. 6m 
resp. 9m od hranice veřejného prostranství (prostor bude sloužit k parkování vozidel i 
na pozemcích rodinných domů). Hloubka zástavby je stanovena na max. 20m od uliční 
čáry, což umožní případné umístění drobných staveb jako staveb doplňkových ke 
stavbě hlavní, např. altánů, skladů, kůlen apod., - obsluha zástavby bude realizována 
z přilehlé obousměrné komunikace (šířka veřejného prostranství 

Požaduji vzdálenost minimálního odstupu zmenšit na 3,5 m. Požadavek na hloubku 
zástavby požadujeme zrušit. 
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3) Námitka proti bodu 

A.6.3.1.2 Bydlení individuální - podmínky pro využití ploch : 

Koeficient zeleně: u rodinného domu v souvislé zástavbě minimálně 0,3 u novostaveb 
samostatně stojících rodinných domů minimálně 0,6 

Požaduji zohlednění zelených střech do koeficientu zeleně. 

4) Námitka proti bodu 

A.6.3.1.2 Bydlení individuální - podmínky pro využití ploch : 

Minimální velikost pozemků pro samostatně stojící domy se stanovuje na 500m2 
(proluky), v ostatních případech budou pozemky min. 1200 ml 

Požaduji upřesnění, že menší výměra pro platí taky pro záměry uvažující s výstavbou 
řadových domů, pokud se stavebník pro tento typ výstavby rozhodne. 

Pokyny 

- Zrušit podmínku stanovení minimální velikosti  stavebních pozemků pro všechny plochy 

Podmínka zrušena. 

- Prověřit odstup uliční čáry 6m, pokud bude ponechána pak zdůvodnit proč. Rovněž zdůvodnit 
hloubku zástavby 

Odstup prověřen a odůvodněn v kapitole B.11 Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich 
vymezení. 

- Blíže specifikovat definici koeficientu zeleně (např. co je myšleno výměrou pozemku, stavební 
zákon mluví o stavebním pozemku, jestli je se tedy jedná o výměru stavebního pozemku pak 
opravit text) 

Doplněny definice v kapitole A.6.2 Definice pojmů. 

12. Připomínka Město Modřice, náměstí Svobody 93 , 644 42 Modřice ; ze dne 9.12.2021 

Společné jednání o návrhu územního plánu Popovice 

Rada města Modřice na své 55. Schůzi dne 23.listopadu 2021 projednala mimo jiné i podklady ve 
výše uvedené věci  a v souladu s § 6 odst. (6) písm. d) a § 50 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu v platném znění uplatňuje níže uvedenou připomínku k 
návrhu územního plánu Popovice: 

- Požadujeme zkoordinovat návrh řešení protipovodňových opatření na vodním toku 
Bobrava vymezených Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje jako POP06 
na k.ú. Popovice u Rajhradu s řešením na k.ú Modřice. 

V současné době probíhá zpracování Změny č.1 ÚP Modřice. Pro výše uvedené se kontaktujte na 
zpracovatele změny, kterým je Ing. arch. Antonín Hladík, tel. 724353586, e-mail: info@uad-
studio.cz 

Připomínce bude vyhověno 

Na základě dostupných podkladů, byla vyhodnocena koordinace návrhu ÚP Popovice s platnou a 
v případě relevance i pořizovanou ÚPD sousedních obcí. Koordinace je zajištěna vymezení ploch změn 
protipovodňových opatření CNZ-POP06 v návrhu ÚP Popovice. 

Pořizovatel: 

Na základě konzultace s určeným zastupitelem byly stanoveny další požadavky na úpravu návrhu 
ÚP a to: 

1. obec nebude uplatňovat předkupní právo 

Požadavek zapracován, předkupní právo není pro obec Popovice vymezeno. 

2. zrušit omezení fotovoltaiky 
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Požadavek zapracován částečně. Omezení fotovoltaiky zrušeno u ploch bydlení, u ploch v krajině bylo 
ponecháno. 

3. plochu Z14 přesunout na pozemky k nádraží 

Požadavek zapracován, plocha Z14 přesunuta na pozemky k nádraží. 

4. umožnit v plochách pro bydlení výrobu (dílny) při zachování bydlení jako hlavního využití 
plochy  

Požadavek zapracován, u ploch BV doplněno vedle nekomerční pěstební a chovatelské činnosti a u BI 
je možné jako stavby a zařízení související s bydlením. 

5. zmenšit zastavitelnou plochu Z10 na polovinu a napojení na DI a TI řešit z plochy Z22 

Požadavek zapracován. 

6. zrušit plochu Z21 u nádraží 

Požadavek nezapracován. Plocha je vymezena v souvislosti s dopravní obsluhou zastavitelné plochy 
Z14–VZ a dále z důvodu možného řešení dopravní závady nevhodného napojení místní komunikace 
k nádraží ČD na silnici III. třídy a páteřní místní komunikaci Popovic. 

7. rozšířit plochu Z02 i na pozemky p.č. 300, 299/2, 299/5, 299/8 

Požadavek nezapracován. Na základě závěrů jednání k návrhu ÚP Popovice ze dne 14. 6. 2022 č.j. 
OZPSU/6648/2017-7-93 nebylo připomínce vyhověno. K 1. bodu jednání vyplynul závěr, že není 
vhodné dále rozšiřovat plochy bydlení, a to z důvodu dostatečného vymezení návrhových ploch pro 
bydlení a při rozšíření ploch předpokládanému zásahu do budoucího ochranného pásma dálnice. 

8. rozšířit plochu Z04 i na pozemky p.č.321/21, 321/22 

Požadavek nezapracován. Na základě závěrů jednání k návrhu ÚP Popovice ze dne 14. 6. 2022 č.j. 
OZPSU/6648/2017-7-93 nebylo připomínce vyhověno. K 1. bodu jednání vyplynul závěr, že není 
vhodné dále rozšiřovat plochy bydlení, a to z důvodu dostatečného vymezení návrhových ploch pro 
bydlení a při rozšíření ploch předpokládanému zásahu do budoucího ochranného pásma dálnice. 

9. Na ploše P08- umožnit stavbu i na p.č. 143/1 ( přes stavbu na p.č. 142 tak aby navazovala na 
plochu Z06) 

Požadavek zapracován v rámci Schéma částí územního plánu s prvky regulačního plánu. 

10. Parcely 97, 100/3, 101/2 přesunout do SV – na pozemcích je rodinný dům a stolařství 

Požadavek zapracován vymezením stabilizované plochy SV. 

11. V textu (výroku) se vyskytují nesrovnalosti:  

Kapitola A.2 hovoří o:  příměstský charakter sídla, rovněž kapitola A.3.1 používá termín 
příměstské sídlo, ale v kapitola A.3.2. – je navrženo zachovat venkovský charakter ulicové návsí 
se zemědělskými usedlostmi a to i ve vymezených plochách přestavby, stejně tak kapitola A.3.5 – 
Popovice jakožto sídlo venkovského charakteru. 

Z výše uvedeného vyplývá nejednotnost v textové části výroku, sjednoťte tedy charakter sídla, 
dle sdělení určeného zastupitele mají Popovice spíše o venkovský charakter. 

Požadavek zapracován, v textu sjednocen charakter sídla, jako příměstský v zázemí nadregionálního 
centra. V textu sjednocena terminologie pro historické jádro. 
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B.10 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou 
řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 
stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich 
vymezení 

Nebyly vymezeny. 
 

B.11 Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich 
vymezení 

Nebyly vymezeny žádné plochy ani koridory, ve kterých by bylo rozhodování o změnách podmíněno 
vydáním regulačního plánu. Územní plán Popovice obsahuje plochy s prvky řešení regulačního plánu): 
Z02 – Z04v severní části obce a Z06, Z07, P05, P08 ve východní části obce. V těchto plochách jsou 
vymezeny nepřekročitelné hranice zástavby a stanoveny stavební čáry, jsou zobrazeny ve výkrese, 
který je součástí grafické části ÚP. Dále jsou stanoveny výšky zástavby. 
 

B.12 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa 

B.12.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
ZPF nově navržená nově navržená 

B.12.1.1 Použitá metodika 

Vyhodnocení záboru ZPF bylo zpracováno v souladu s požadovanými metodickými postupy a platnou 
legislativou s přihlédnutím k vyhodnocení, zpracovanému pro původní ÚP Popovice (2005). 

Vzhledem k časovému odstupu 16 let byla velká část rozvojových ploch zastavěna nebo se názor na 
potřeby rozvoje obce změnil. Také byla vybudována čistící stanice odpadních vod. 

V současné době se uvažuje s plochami pro dopravu, spojenými s realizací jižní dálniční spojky a také 
vysokorychlostní železnice. Rozvojové plochy pro výstavbu rodinných domů jsou nadále potřebné –
bohužel se ve vazbě na zástavbu obce nachází ZPF I. třídy ochrany. 

Zábor ZPF byl vyhodnocen pro 30 lokalit o celkové rozloze 20,23 ha, z toho 11,73 ha se nachází 
v koridorech nadmístní dopravy. Lokality záboru ZPF (označeny čísly) byly v další tabulce 
sumarizovány pro jednotlivé funkce: bydlení 5,28 ha, občanské vybavení 0,18 ha, plochy veřejných 
prostranství 2,42 ha a výrobu 0,61 ha. 

Vyhodnocení ploch, navržených v novém územním plánu, je zpracováno v souladu s platnou 
legislativou, tj. podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších právních předpisů (zákona č. 41/2015 Sb.) a v souladu s vyhláškou o stanovení postupů 
k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu č. 271/2019 Sb., ze dne 24.10.2019. 

B.12.1.2 Struktura půdního fondu v území 

Struktura půdního fondu se od doby zpracování dosud platného ÚP významně nezměnila. 

Údaje ze statistického úřadu (2020): 

Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%)  62,06; 162,87 ha 

Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%)  91,13; 148,42 ha 

Podíl zahrad ze zemědělské půdy(%)      7,09; 11,55 ha 
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Podíl ovocných sadů ze zemědělské půdy (%)     1,78; 2,90 ha 

Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%)            10,89; 6,43+22,25 ha 

Podíl vodních ploch z celkové výměry (%)     3,93; 10,32ha 

Podíl lesů z celkové výměry (%)  23,11; 60,64 ha 

Celková výměra (rozloha obce)             262,42 ha 

B.12.1.3 Agronomická kvalita půd 

Nedošlo k podstatným změnám, vymezení hranic BPEJ a tříd ochrany bylo aktualizováno dle 
předaných podkladů z ÚAP. 

B.12.1.4 Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 

Stávající objekt zemědělské výroby na parcele č. 15 (k.ú. Popovice u Rajhradu) nelze navrhnout 
k rozšíření směrem k řece Bobravě, a proto je navržena nová plocha Z14/VZ u nádraží, předpokládá se 
návaznost na provoz stávajících ploch zemědělské výroby, areál slouží primárně k zajištění zázemí 
rostlinné produkce na zemědělských plochách na území obce. 

B.12.1.5 Opatření k zajištění ekologické stability 

Koeficient ekologické stability 0,44 z roku 1997 stoupl na 0,48 v roce 2020. Návrh ÚP stabilizuje 
plochy smíšené nezastavěného území, kde převládají trvalé travní porosty. Návrh ÚP vymezuje plochy 
zeleně a plochy přírodní a předpokládá se další zvyšování jejich podílu v chráněných územích. 

B.12.1.6 Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení 

B.12.1.6.1 Odůvodnění záboru na plochách nově navržených: 

 Plochy pro bydlení v k.ú. Popovice u Rajhradu: 

Z01/BI – nově navržená plocha pro výstavbu cca 5 - 6 RD (při úvaze výměry pozemku pro 1RD až 
1500 m2) na jihovýchodním okraji obce (proluka v zástavbě). Záměr je převzat z platného územního 
plánu v obdobném rozsahu (zábor ZPF II. třídy ochrany), 2 domy jsou již rozestavěny. Rozsah plochy 
záboru je 0,83 ha, v současnosti je lokalita vedena z části jako orná půda a z části jako zahrada, 
soukromý vlastník. Realizací této zástavby nebude narušena organizace půdního fondu ani snížena 
produkční schopnost, rozvoj ploch pro bydlení je ve veřejném zájmu rozvoje obce. 

Z02/BI – plocha pro výstavbu cca 4 - 5 RD (při úvaze výměry pozemku pro 1RD 1500 m2 a více) na 
severovýchodním okraji obce, na záhumencích a v nadměrných zahradách v návaznosti na stávající 
zástavbu. Záměr je převzat z platného územního plánu v obdobném rozsahu (zábor ZPF I. třídy 
ochrany). Rozsah plochy záboru je 0,92 ha, v současnosti je lokalita vedena z části jako orná půda, 
zahrada a ovocný sad, soukromí vlastníci. Realizací této zástavby nebude narušena organizace 
půdního fondu ani snížena produkční schopnost, rozvoj ploch pro bydlení je ve veřejném zájmu 
rozvoje obce. 

Z03/BI – plocha pro výstavbu cca 3 - 5 RD (při úvaze výměry pozemku pro 1RD 800 až 1200 m2) na 
severozápadním okraji obce (v návaznosti na stávající zástavbu). Záměr je převzat z platného 
územního plánu v obdobném rozsahu (zábor ZPF I. třídy ochrany). Rozsah plochy záboru je 0,82 ha, 
v současnosti je lokalita vedena z části jako orná půda a z části jako zahrada, soukromí vlastníci. 
Realizací této zástavby nebude narušena organizace půdního fondu ani snížena produkční schopnost, 
rozvoj ploch pro bydlení je ve veřejném zájmu rozvoje obce. 

Z04/BI – plocha pro výstavbu cca 7 RD (při úvaze výměry pozemku pro 1RD 1500 m2) na 
severozápadním okraji obce (v návaznosti na stávající zástavbu). Záměr je nově navrženou plochou 
logicky navazující na stabilizované území obce s přihlédnutím k ekonomické efektivitě investic do 
veřejné infrastruktury související se záměrem na výstavbu na plochách Z02/BI a Z03/BI (zábor ZPF 
I. třídy ochrany). Rozsah plochy záboru je 1,07 ha, v současnosti je lokalita vedena jako orná půda, 
vlastníkem pozemků je obec Popovice. Realizací této zástavby nebude narušena organizace půdního 
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fondu ani snížena produkční schopnost, rozvoj ploch pro bydlení je ve veřejném zájmu rozvoje obce, 
návrh je řešen dle jejích požadavků. Jsou zde stanoveny podmínky pro výstavbu - přechod zástavby 
do krajiny budou tvořit zahrady domů, zástavba bude realizována nejprve ve východní části plochy a 
postupně doplňována západním směrem. 

P05/BV – plocha přestavby ve východní části obce, jedná se o sedm stávajících domů se zahradami 
určenými k zastavění. Celkem, po přestavbě stávajících objektů a zastavění částí zahrad přístupných 
z nové komunikace z jihu, je plocha rozsahem cca pro 8 – 10 domů (zábor ZPF I. třídy ochrany). 
Rozsah plochy záboru je 0,61 ha, v současnosti je lokalita vedena jako orná půda a zahrady, 
soukromý vlastník. Realizací této zástavby nebude narušena organizace půdního fondu ani snížena 
produkční schopnost, rozvoj ploch pro bydlení je ve veřejném zájmu rozvoje obce. 

Z06/BI – nově navržená plocha pro výstavbu cca 2 RD na základě stávající parcelace (při úvaze 
výměry pozemku pro 1RD cca 1500 m2 a více) na jihozápadním okraji obce, jedná se o proluku 
v zástavbě. Záměr je převzat z platného územního plánu v obdobném rozsahu (zábor ZPF I. třídy 
ochrany). Rozsah plochy záboru je 0,37 ha, v současnosti je lokalita vedena jako zahrada, soukromý 
vlastník. Realizací této zástavby nebude narušena organizace půdního fondu ani snížena produkční 
schopnost, rozvoj ploch pro bydlení je ve veřejném zájmu rozvoje obce. 

Z07/BI – nově navržená plocha pro výstavbu cca 1 - 2 RD (při úvaze výměry pozemku pro 1RD 700 
– 1500 m2) na jihozápadním okraji obce (proluka v zástavbě). Záměr je převzat z platného územního 
plánu v obdobném rozsahu (zábor ZPF I. třídy ochrany). Rozsah plochy záboru je 0,41 ha, 
v současnosti je lokalita vedena jako orná půda, soukromý vlastník. Realizací této zástavby nebude 
narušena organizace půdního fondu ani snížena produkční schopnost, rozvoj ploch pro bydlení je ve 
veřejném zájmu rozvoje obce. 

P08/BI – plocha přestavby pro cca 8 - 10 RD (při úvaze výměry pozemku pro 1RD 300 – 500 m2) na 
západním okraji obce (proluka v zástavbě). Záměr je převzat z platného územního plánu v obdobném 
rozsahu (zábor ZPF I. třídy ochrany). Rozsah plochy záboru je 0,24 ha, v současnosti je lokalita 
vedena z části jako orná půda a z části jako zahrada, soukromý vlastník. Realizací této zástavby 
nebude narušena organizace půdního fondu ani snížena produkční schopnost, rozvoj ploch pro bydlení 
je ve veřejném zájmu rozvoje obce. 

 Plochy pro občanské vybavení v k. ú. Popovice u Rajhradu: 

Z09/OV – plocha pro výstavbu mateřské školky na jižním okraji obce v návaznosti na stabilizované 
plochy občanského vybavení sportu. Návrh nových ploch je záměrem obce Popovice, za účelem 
zlepšení dostupnosti veřejné infrastruktury pro obyvatele obce související s rozvojem ploch bydlení. 
Rozsah plochy záboru je 0,18 ha, (zábor ZPF I. a II. třídy ochrany). Rozvoj veřejného občanského 
vybavení je ve veřejném zájmu rozvoje obce. 

 Plochy smíšené obytné v k. ú. Popovice u Rajhradu: 

Z10/SV – plocha navržená v návaznosti na stávající zástavbu pro cca 3 RD. Rozsah plochy záboru je 
0,17 ha, (zábor ZPF I. třídy ochrany), zábor se týká pouze části plochy změny Z10/SV vedený jako 
orná půda, značná část návrhové plochy není součástí zemědělského půdního fondu. Rozvoj smíšené 
obytné funkce je ve veřejném zájmu rozvoje obce. 

 Plochy pro výrobu a skladování v k. ú. Popovice u Rajhradu: 

Z14/VZ – plocha navržená především pro zázemí rostlinné produkce spojené se zemědělskými 
plochami na území obce. Rozsah plochy záboru je 0,61 ha, (zábor ZPF I. třídy ochrany), v současnosti 
je lokalita vedena jako orná půda. Rozvoj výroby a skladování je ve veřejném zájmu rozvoje obce. 

 Plochy pro veřejná prostranství s převahou zpevněných a nezpevněných ploch 
v k. ú. Popovice u Rajhradu: 

Z15/PP – plocha pro veřejné prostranství – komunikaci a inženýrské sítě pro výstavbu RD a dále 
napojení přeložky komunikace Z16/PP navazující na záměr koridoru dopravy silniční CNZ-DS14. 
Rozsah plochy záboru je 0,16 ha, v současnosti je lokalita vedena jako orná půda (I. třída ochrany). 
Realizací veřejného prostranství nebude narušena organizace půdního fondu ani snížena produkční 
schopnost, návrh vyvolán záměrem z nadřazené ÚPD. 
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Z16/PP – plocha pro veřejné prostranství – komunikaci, přeložka komunikace navazující na záměr 
koridoru dopravy silniční CNZ-DS14, vymezená dle projektové dokumentace vedení Jižní tangenty 
(D52). Rozsah plochy záboru je 0,51 ha, v současnosti je lokalita vedena jako orná půda (I. třída 
ochrany). Realizací této plochy nebude narušena organizace půdního fondu ani snížena produkční 
schopnost, návrh vyvolán záměrem z nadřazené ÚPD. 

Z17/PP – plocha pro veřejné prostranství – komunikaci, rozšíření nevyhovujícího profilu stávající 
komunikace napojující obec Popovice na sousední Rajhrad. Rozsah plochy záboru je 0,23 ha, 
v současnosti je lokalita vedena jako orná půda (I. třída ochrany), zábor se týká pouze části plochy 
změny Z17/PP. Realizací této plochy nebude narušena organizace půdního fondu ani snížena 
produkční schopnost, rozvoj ploch pro veřejná prostranství je ve veřejném zájmu rozvoje obce. 

Z18/PP – plocha pro veřejné prostranství – komunikaci, rozšíření nevyhovujícího profilu stávající 
komunikace napojující obec Popovice na sousední Rajhrad. Rozsah plochy záboru je 0,36 ha, 
v současnosti je lokalita vedena jako orná půda (I. a II. třída ochrany), zábor se týká pouze části 
plochy změny Z18/PP. Realizací této plochy nebude narušena organizace půdního fondu ani snížena 
produkční schopnost, rozvoj ploch pro veřejná prostranství je ve veřejném zájmu rozvoje obce. 

Z19/PP – plocha pro veřejné prostranství – komunikaci, návrh komunikace napojující obec Popovice 
na sousední Rajhrad a na křižovatku silnic II/425 a III/42510 související se záměrem koridoru dopravy 
silniční CNZ-DS14. Komunikace vytváří pro obec Popovice další dopravní napojení na území sousedních 
obcí. Rozsah plochy záboru je 0,29 ha, v současnosti je lokalita vedena jako orná půda (I. a II. třída 
ochrany). Realizací této plochy nebude narušena organizace půdního fondu ani snížena produkční 
schopnost, rozvoj ploch pro veřejná prostranství je ve veřejném zájmu rozvoje obce. 

Z20/PP – plocha pro veřejné prostranství – komunikaci, rozšíření nevyhovujícího profilu stávající 
komunikace (I. třída ochrany), k zajištění napojení ploch změn bydlení na stávající cestní síť a realizaci 
křižovatky vyhovující dopravním parametrům. Rozsah plochy záboru je 0,31 ha, v současnosti je 
lokalita vedena jako zahrada (I. a II. třída ochrany). Realizací této plochy nebude narušena organizace 
půdního fondu ani snížena produkční schopnost, rozvoj ploch PP ve vazbě na bydlení je ve veřejném 
zájmu rozvoje obce. 

Z21/PP – plocha pro veřejné prostranství – k zajištění napojení zastavitelné plochy zemědělské 
výroby Z14-VZ na stávající cestní síť a realizaci křižovatky vyhovující dopravním parametrům (rozšíření 
nevyhovujícího profilu stávající komunikace), I. třída ochrany. Rozsah plochy záboru je 0,20 ha, 
v současnosti je lokalita vedena z části jako orná půda a části jako zahrada (I. třída ochrany). 
Realizací této plochy nebude narušena organizace půdního fondu ani snížena produkční schopnost, 
rozvoj ploch PP ve vazbě na bydlení je ve veřejném zájmu rozvoje obce. 

Z22/PP – plocha pro veřejné prostranství – komunikaci, rozšíření nevyhovujícího profilu stávající 
komunikace vedoucí k plochám Z02/BI, Z03/BI, Z04/BI (I. třída ochrany), k zajištění napojení ploch 
změn bydlení na stávající cestní síť. Rozsah plochy záboru je 0,14ha, v současnosti je lokalita vedena 
jako orná půda (I. třída ochrany). Realizací této plochy nebude narušena organizace půdního fondu 
ani snížena produkční schopnost, rozvoj ploch PP ve vazbě na bydlení je ve veřejném zájmu rozvoje 
obce. 

Z23/PP – plocha pro veřejné prostranství – komunikaci, rozšíření nevyhovujícího profilu stávající 
komunikace (I. třída ochrany), k zajištění napojení ploch změn bydlení na stávající cestní síť. Rozsah 
plochy záboru je 0,07 ha, v současnosti je lokalita vedena jako orná půda a zahrada (I. třída ochrany). 
Realizací této plochy nebude narušena organizace půdního fondu ani snížena produkční schopnost, 
rozvoj ploch PP ve vazbě na bydlení je ve veřejném zájmu rozvoje obce. 

Z32/PZ – plocha pro veřejné prostranství – vymezení lokálního prostranství pro setkávání mezi nově 
navrhovanými plochami bydlení při křižovatce místních komunikací (I. třída ochrany), rozsah plochy 
záboru je 0,15 ha, v současnosti je lokalita vedena jako orná půda. Realizací této plochy nebude 
narušena organizace půdního fondu ani snížena produkční schopnost, rozvoj ploch PZ ve vazbě na 
bydlení je ve veřejném zájmu obce. 
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 Plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury v k. ú. Popovice 
u Rajhradu: 

Z28/DS a Z29/DS – plocha navržená pro realizaci kruhové křižovatky silnic II/425 a III/42510 a 
navrhované plochy Z19/PP, rozsah a řešení křižovatky je přebrán z podrobnější dokumentace ŘSD. 
Řešení plochy je převážně v již stabilizovaných plochách dopravní infrastruktury. Rozsah plochy záboru 
je 0,14 ha a 0,03 ha, (zábor ZPF I. třídy ochrany), v současnosti jsou plochy záboru vedeny jako orná 
půda.  

Jsou vymezeny koridory dopravní a technické infrastruktury CNZ z nadřazené ÚPD, které se týkají 
pozemků zemědělského půdního fondu: 

CNZ-DS14 – koridor pro umístění dopravní infrastruktury procházející územím obce vymezený 
v nadřazené územně plánovací dokumentaci a zpřesněný do měřítka územního plánu, koridor šířky cca 
400m a délky cca 1350m pro vedení D52 Brno, Jižní tangenty včetně zkapacitnění D2 o šířce profilu 
komunikace cca 50m (zábor zemědělského půdního fondu bude prověřen podrobnější dokumentací, 
odhad cca 9,56 ha), 

CNZ-DZ11 – koridor pro umístění dopravní infrastruktury procházející územím obce vymezený 
v nadřazené územně plánovací dokumentaci a zpřesněný do měřítka územního plánu, koridor šířky cca 
200m a délky cca 1100m pro vedení VRT Brno (Modřice) - Šakvanice o šířce profilu dráhy cca 30m 
(zábor zemědělského půdního fondu bude prověřen podrobnější dokumentací, odhad cca 2,0 ha). 

Návrh ÚP se dotýká 20,92 ha zemědělské půdy v celém řešeném území. Dotčením je 
chápán jakýkoliv zábor ZPF, vyvolaný vymezením zastavitelných ploch, nebo ploch 
přestavby (v zastavěném území). 

B.12.1.6.2 Rekapitulace záboru na plochách nově navržených: 

Návrh ÚP se většinou týká ploch na půdách vyšší bonity (v I. a II. třídě ochrany), navrhovány jsou 
především plochy převzaté z platného ÚP s ohledem na hospodárné uspořádání nových rozvojových 
ploch. Zároveň území obce Popovice nedisponuje půdami nižší bonity, které by bylo možné využít pro 
další rozvoj. Vzhledem k tomu, že bylo postupováno dle aktuální metodiky, byly vyhodnoceny všechny 
plochy, kde došlo k návrhu zástavby a také přestavby (v zastavěném území, plochy P). 

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných 
ploch je podrobněji uvedeno v kap. B.7. 

Rekultivace není navržena, závlahy a odvodnění v území nejsou evidovány. Do návrhu ÚP je převzata 
část ploch obsažená v platné územně plánovací dokumentaci (která zasahuje zemědělskou půdu 
I. nebo II. třídy ochrany). 

Pro bydlení je v návrhu ÚP navrženo k odnětí ze zemědělského půdního fondu celkově 
5,28 ha ploch, v BPEJ I. a II. třídy ochrany. Území obce nedisponuje pozemky s horšími třídami 
ochrany vhodnými pro rozvoj. Dále je navrženo vynětí pro plochy občanské vybavenosti v celkové 
rozloze 0,18 ha a pro plochy výroby a skladování v celkové rozloze 0,61 ha. Pro plochy dopravy a 
veřejná prostranství je navrženo k vynětí celkem 2,60 ha. 

Rozvojové plochy změn jsou podrobněji odůvodněny v kap. B.10.1.6.1. 

V následujícím tabelárním přehledu jsou uvedeny všechny lokality záboru dotčené návrhem ÚP.  
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Příloha č. 1 odůvodnění – Zábor ZPF v navržených plochách: 

 

Označení 
plochy/ 
koridoru 

Navržené využití 

Celková 
výměra 

plochy/koridor
u změny [ha] 

Souhrn výměry 
záboru [ha] 

Zábor podle jednotlivých kultur [ha] Výměra záboru podle tříd ochrany [ha] 

Odhad výměry 
záboru, na 
které bude 
provedena 

rekultivace na 
zemědělskou 

půdu 

Inform
ace o 

existen
ci 

závlah 

Inform
ace o 

existen
ci 

odvod
nění 

Informace o 
existenci 
staveb k 
ochraně 

pozemku před 
erozní činností 

vody 

Informace 
podle 

ustanovení 
§3 odst. 1 
písm. g) 

Kó
d 

pl
oc

h 

Způsob využití ploch orná 
půda 

zahrada ovocný 
sad 

trvalý 
travní 
porost 

I.  II.  III. IV. V.  

Z01 
BI 

bydlení individuální 0,8317 0,8317 0,6494 0,1824       0,8317       0,00 NE NE NE ANO 

Z02 
BI 

bydlení individuální 0,9192 0,9192 0,5933 0,0954 0,2305   0,9192         0,00 NE NE NE ANO 

Z03 
BI 

bydlení individuální 0,8210 0,8210 0,1858 0,6352     0,8210         0,00 NE NE NE ANO 

Z04 
BI 

bydlení individuální 0,9206 0,9206 0,9206       0,9206         0,00 NE NE NE NE 

P05 
BV 

bydlení venkovské 1,4429 0,6052 0,0316 0,5736     0,6052         0,00 NE NE NE částečně 

Z06 
BI 

bydlení individuální 0,3655 0,3655   0,3655     0,3655         0,00 NE NE NE ANO 

Z07 
BI 

bydlení individuální 0,4097 0,4097 0,0679 0,0124 0,3293   0,4097         0,00 NE NE NE NE 

P08 
BI 

bydlení individuální 0,4005 0,2378 0,0546 0,1832     0,2378         0,00 NE NE NE ANO 

  plochy bydlení 6,1112 5,1108 2,5032 2,0478 0,5598 0,00 4,2791 0,8317 0,00 0,00 0,00 0,00         

Z09 OV 
občanské vybavení 

veřejné 
0,1816 0,1816 0,1816       0,1676 0,0140       0,00 NE NE NE NE 

  
plochy občanského 

vybavení 0,1816 0,1816 0,1816 0,00 0,00 0,00 0,1676 0,0140 0,00 0,00 0,00 
0,00       

  

Z15 
PP 

veřejná prostranství s 
převahou 

zpevněných ploch 
0,1804 0,1804 0,1804       0,1804         0,00 NE NE NE ANO 
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Označení 
plochy/ 
koridoru 

Navržené využití 

Celková 
výměra 

plochy/koridor
u změny [ha] 

Souhrn výměry 
záboru [ha] 

Zábor podle jednotlivých kultur [ha] Výměra záboru podle tříd ochrany [ha] 

Odhad výměry 
záboru, na 
které bude 
provedena 

rekultivace na 
zemědělskou 

půdu 

Inform
ace o 

existen
ci 

závlah 

Inform
ace o 

existen
ci 

odvod
nění 

Informace o 
existenci 
staveb k 
ochraně 

pozemku před 
erozní činností 

vody 

Informace 
podle 

ustanovení 
§3 odst. 1 
písm. g) 

Kó
d 

pl
oc

h 

Způsob využití ploch orná 
půda 

zahrada ovocný 
sad 

trvalý 
travní 
porost 

I.  II.  III. IV. V.  

Z16 
PP 

veřejná prostranství s 
převahou 

zpevněných ploch 
0,5215 0,5139 0,5139       0,5139         0,00 NE NE NE částečně 

Z17 
PP 

veřejná prostranství s 
převahou 

zpevněných ploch 
0,6840 0,2290 0,2290       0,2290         0,00 NE NE NE ANO 

Z18 
PP 

veřejná prostranství s 
převahou 

zpevněných ploch 
0,4032 0,3578 0,3578       0,1695 0,1883       0,00 NE NE NE ANO 

Z19 
PP 

veřejná prostranství s 
převahou 

zpevněných ploch 
0,2954 0,2888 0,2888       0,0269 0,2619       0,00 NE NE NE NE 

Z20 
PP 

veřejná prostranství s 
převahou 

zpevněných ploch 
0,3108 0,3055 0,3055       0,1389 0,1666       0,00 NE NE NE částečně 

Z21 
PP 

veřejná prostranství s 
převahou 

zpevněných ploch 
0,1990 0,1990 0,1990       0,1990         0,00 NE NE NE NE 

Z22 
PP 

veřejná prostranství s 
převahou 

zpevněných ploch 
0,2661 0,1370 0,1370       0,1370         0,00 NE NE NE částečně 

Z23 
PP 

veřejná prostranství s 
převahou 

zpevněných ploch 
0,3368 0,0723 0,0401 0,0322     0,0723         0,00 NE NE NE částečně 

Z32 
PZ 

veřejná prostranství s 
převahou 

nezpevněných ploch 
0,1481 0,1481 0,1481       0,1481         0,00 NE NE NE NE 

  
plochy veřejných 

prostranství 3,3453 2,4318 2,3996 0,0322 0,00 0,00 1,8150 0,6168 0,00 0,00 0,00 
0,00       

  

Z10 SV 
smíšené obytné 

venkovské  
0,3086 0,1730 0,1730       0,1730         0,00 NE NE NE částečně 

  plochy smíšené obytné 0,3086 0,1730 0,1730 0,00 0,00 0,00 0,1730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         
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Označení 
plochy/ 
koridoru 

Navržené využití 

Celková 
výměra 

plochy/koridor
u změny [ha] 

Souhrn výměry 
záboru [ha] 

Zábor podle jednotlivých kultur [ha] Výměra záboru podle tříd ochrany [ha] 

Odhad výměry 
záboru, na 
které bude 
provedena 

rekultivace na 
zemědělskou 

půdu 

Inform
ace o 

existen
ci 

závlah 

Inform
ace o 

existen
ci 

odvod
nění 

Informace o 
existenci 
staveb k 
ochraně 

pozemku před 
erozní činností 

vody 

Informace 
podle 

ustanovení 
§3 odst. 1 
písm. g) 

Kó
d 

pl
oc

h 

Způsob využití ploch orná 
půda 

zahrada ovocný 
sad 

trvalý 
travní 
porost 

I.  II.  III. IV. V.  

Z14 VZ 
výroba zemědělská a 

lesnická 
0,6083 0,6083 0,6083       0,6083         0,00 NE NE NE NE 

  plochy výroby a skladování 0,6083 0,6083 0,6083 0,0000 0,0000 0,0000 0,6083 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000         

Z28 DS doprava silniční 0,1410 0,1410 0,1410       0,1410           NE NE NE NE 

Z29 DS doprava silniční 0,0253 0,0253 0,0253       0,0253           NE NE NE NE 

P12 DD doprava drážní 0,1275 není zábor ZPF                             

CNZ-
DS14 

  doprava silniční 36,0837 9,5633 9,5633       8,7847 0,7787       0,00 NE NE NE NE 

CNZ-
DZ11 

  doprava drážní 19,8903 1,9959 1,9959       1,9959         0,00 NE NE NE NE 

  plochy a koridory dopravy 56,2678 11,7255 11,7255 0,00 0,00 0,00 10,9469 0,7787 0,00 0,00 0,00 0,00         

Z30 ZZ 
zeleň - zahrady a 

sady 
0,2909 

změna kultury, 
zábor není 

vyhodnocován 
                  0,00         

Z31 ZZ zeleň - zahrady a 
sady 

0,3985 
změna kultury, 

zábor není 
vyhodnocován 

                  0,00         

K25 ZP zeleň přírodního 
charakteru 

0,2567 
realizace ÚSES, 

zábor není 
vyhodnocován 

                  0,00         
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Označení 
plochy/ 
koridoru 

Navržené využití 

Celková 
výměra 

plochy/koridor
u změny [ha] 

Souhrn výměry 
záboru [ha] 

Zábor podle jednotlivých kultur [ha] Výměra záboru podle tříd ochrany [ha] 

Odhad výměry 
záboru, na 
které bude 
provedena 

rekultivace na 
zemědělskou 

půdu 

Inform
ace o 

existen
ci 

závlah 

Inform
ace o 

existen
ci 

odvod
nění 

Informace o 
existenci 
staveb k 
ochraně 

pozemku před 
erozní činností 

vody 

Informace 
podle 

ustanovení 
§3 odst. 1 
písm. g) 

Kó
d 

pl
oc

h 

Způsob využití ploch orná 
půda 

zahrada ovocný 
sad 

trvalý 
travní 
porost 

I.  II.  III. IV. V.  

K27 ZP zeleň přírodního 
charakteru 

1,4401 
realizace ÚSES, 

zábor není 
vyhodnocován 

                  0,00         

  plochy zeleně 2,3862 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000         

K24 NP přírodní 0,3043 
realizace ÚSES, 

zábor není 
vyhodnocován 

                  0,00         

K26 NP přírodní 3,0443 
realizace ÚSES, 

zábor není 
vyhodnocován 

                  0,00         

  plochy přírodní 3,3486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         
celkem všechny rozvojové plochy 

a koridory 72,5576 20,2310 17,5912 2,0800 0,5598 0,00 17,9899 2,2412 0,00 0,00 0,00 0,00         
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B.12.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
PUPFL 

B.12.2.1 Použitá metodika 

Použitá metodika je v souladu s platnou legislativou. 

B.12.2.2 Všeobecné údaje o lesích v řešeném území 

Tyto údaje se od doby zpracování dosud platného ÚP Popovice podstatně nezměnily. 

Údaje ze statistického úřadu (2020): 

Podíl lesů z celkové výměry (%) 23,11; 60,64 ha 

Celková výměra (rozloha obce) 262,42 ha 

B.12.2.3 Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Nejsou navrhovány žádné plochy, pro které by bylo třeba vyhodnotit zábor pozemků určených k plnění 
funkcí lesa. 

Jsou vymezeny koridory dopravní infrastruktury CNZ z nadřazené ÚPD, na kterých není třeba 
vyhodnotit předpokládaný zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. Koridor CNU-DS14 pro 
umístění dopravní infrastruktury je návrhem ÚP zpřesněn a skutečný zábor (25 m od osy jízdních 
pásů) se nedotýká pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
 

B.13 Návrh řešení požadavků ochrany obyvatelstva 
dle požadavků Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, územního odboru Brno-venkov. 

B.13.1 Požadavky § 29, odst.1 písm. k) zákona č.133/1985 Sb., 
o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů - zdroje vody pro 
hašení požárů 

Informace o přehledu zdrojů vody pro hašení požárů na území obce je k dispozici na Obecním úřadě. 

Zdroje vody mohou být: 

1. Normované – tj. „zdroje požární vody“, které jsou v souladu s určenými normami a splňují 
jejich kritéria (ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou a ČSN 75 2411 Zdroje požární vody). 

2. Nenormované – tj. „další zdroje vody“, které nesplňují parametry dané normou. Jsou to např. 
ty, které nejsou přístupné celoročně, nemají zpevněné komunikace pro požární techniku či nesplňují 
dané tlakové parametry hydrantové sítě. 

Všechny zastavitelné plochy mají navrženo připojení na vodovodní síť, která zajistí dostatek vody i pro 
hašení požárů, plochy tedy splňují podmínky pro normované zásobování požární vodou, viz kapitola 
B.6.3.4.2. 

B.13.2 Opatření ochrany obyvatelstva, uvedená v § 20 vyhl. MV ČR 
č.380/2002 Sb. 

Požadavkem civilní ochrany k územnímu plánu dle vyhlášky MV č.380/2002 Sb., § 20 je zapracování 
návrhů ploch pro potřeby označené písmeny a), d), g), i): 

a) ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, 

d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, 
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g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 
kontaminace, vzniklých při mimořádné události, 

i) nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. 

Na základě stanoviska (HSBM-4-186/2021) HZS JmK se nepředpokládá potřeba řešit v rámci návrhu 
ÚP Popovice opatření uvedená v § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., označené písmeny: b), c), e) f) h). 

Návrh: 

ad a) návrh ploch pro požadované potřeby ochrany území před průchodem průlomové 
vlny vzniklé zvláštní povodní 

Zájmové území je ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní, způsobenou poruchou či 
havárií (protržením hráze) vodního díla. 

Zájmové území je potenciálně ohroženo povodní, jsou vyhlášena záplavová území Svratky a Bobravy. 
Obec je chráněna stávajícím (stále nedostatečným) systémem regulace hydrologických poměrů 
a ochrany před vybřežením vod, procházejících zájmovým územím. Územní plán vytváří územní 
předpoklady pro řešení další protipovodňové ochrany. 

ad d) návrh ploch pro požadované potřeby evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování je řešeno dle havarijního plánu KV a způsob provádění 
evakuace a jejího všestranného zabezpečení stanoví § 12 a 13 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., 
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované 
obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. 

Pro případ neočekávané (neplánované) mimořádné události lze využít pro nouzové, případně 
i náhradní ubytování obyvatelstva následující objekty a plochy: 

 prostory OÚ, MŠ, kulturně-společenská zařízení, plochy hřišť, atd. 

 vhodné nebytové prostory v objektech nezasažených mimořádnou událostí 

Organizační ani technické zabezpečení evakuace není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce 
v jejich dokumentaci a v HP JMK. 

ad g) návrh ploch pro požadované potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích 
prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace vzniklých při 
mimořádné události nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

k usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je v urbanistickém řešení prostoru obce 
zásadní: 

 výrobní zóny v zástavbě  jsou prostorově a provozně odděleny od zón obytných, 

 není přípustná výstavba uzavřených bloků, 

 doprava na komunikacích je řešena v souladu s platnou legislativou (vyhl. č. 23/2008 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů) tak, aby umožnila příjezd zasahujících jednotek (včetně těžké techniky) 
a nouzovou obsluhu okrajových částí v případě zneprůjezdnění komunikace v obci, 

 při řešení důležitých místních komunikací bude zabezpečena jejich nezavalitelnost v důsledku 
rozrušení okolní zástavby, tedy jejich šířka bude minimálně (v1 + v2)/2 + 6m, kde v1 + v2 je 
výška budov po hlavní římsu v metrech na protilehlých stranách ulice. 

Organizační ani technické zabezpečení záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není úkolem 
územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci. 

ad i) návrh ploch pro požadované potřeby nouzového zásobování obyvatelstva vodou 
a elektrickou energií 

Sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie) jsou dle možností 
zaokruhovány a umožňují operativní úpravu dodávek z jiných nezávislých zdrojů. 
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V případě odstavení současných zdrojů vody z provozu se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si 
však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. Když dojde k přerušení dodávky 
vody ze všech zdrojů, bude nutno na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (napití a vaření) dovážet ze zdroje NZV –
Střelice, nacházející se ve vzdálenosti cca 13 km. Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat 
místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody. Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, 
nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení. 

Organizační ani technické zabezpečení nouzového zásobování pitnou vodou není úkolem územního 
plánu. Je řešeno orgány obce s využitím „Služby nouzového zásobování vodou“, kterou stanovuje 
Směrnice Ministerstva zemědělství ČR, čj. 41658/2001-6000 ze dne 20. prosince 2001, uveřejněná ve 
Věstníku vlády částka 10/2001. 

B.14  Zájmy obrany státu 
Celé správní území obce Popovice se nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva 
obrany (radar). 

Na celém správním území ORP Židlochovice je zájem Ministerstva obrany posuzován i z hlediska 
povolování níže uvedených druhů staveb (v ÚAP jev 119): 

Dle ustanovení § 175 zákona č.183/2006 Sb. lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené 
stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: 

- výstavba rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. třídy; 
- výstavba a rekonstrukce  železniční tratí a jejich objektů; 
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení; 
- výstavba vedení VN a VVN; 
- výstavba větrných elektráren; 
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) 

včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základové stanice apod. ..); 
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem; 
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky); 
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny). 

 

B.15 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
Rozhodnutí o námitkách, podaných k návrhu Územního plánu Popovice: 

Bude doplněno po projednání jako samostatná příloha. 
 

B.16 Vyhodnocení připomínek, uplatněných k návrhu ÚP a jejich 
odůvodnění 

Vyhodnocení připomínek, uplatněných k návrhu ÚP Popovice: 

Bude doplněno po projednání jako samostatná příloha. 

 


