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Obec Bratčice, Bratčice 36, 664 67 

 
 
číslo jednací :..........……………   V Bratčicích dne:……………………… 
 
 
 
Zastupitelstvo obce Bratčice příslušné podle § 6 odst. 5 písmena c) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) za 
použití § ustanovení 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171, 173 a 174 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti v platném znění 
 

v y d á v á 

Územní plán Bratčice.  
 
Územní plán obsahuje textovou a grafickou část. 
 
I. TEXTOVÁ ČÁST  
 
A. Vymezení zastavěného území 
Na území obce je vymezeno zastavěné území, které ohraničuje spojité území vyznačené 
polygonální křivkou v grafické části ÚP. Hranice zastavěného území byla vymezena ke dni 
30.9.2022. 
Na území obce je vymezeno několik zastavěných území vymezených polygonálními křivkami: 
- centrum Bratčic a veškerá navazující zástavba, 
- pozemky hřišť poblíž Lejtny  
- pozemky řadových garáží na severním okraji zástavby obce 
- pozemky skládky v severní části řešeného území 
- pozemek Myslivny na jihozápadním okraji řešeného území  
a dalších celkem 8 pozemků stavebních objektů a zbořenišť v oblasti rekultivovaného bývalého 
dobývacího prostoru štěrkopísků 
Zastavěné území je vymezeno ve Výkrese základního členění území a v Hlavním výkrese. 
 
B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
 
Pro účely ÚP Bratčice se rozumí: 
- plochami stávajícími, stavem, plochami stabilizovanými dílčí části řešeného území,  ve 

kterém se stávající účel a intenzita využití nebude zásadně měnit, kdy za změnu se přitom 
nepovažuje modernizace či revitalizace území, zástavba proluk a zástavba uvnitř stávajících 
areálů za podmínek, stanovených zejména způsobem využití plochy v kapitole F.2 

- plochami změn, plochami návrhovými, rozvojovými plochami dílčí části řešeného území, 
kde je stanovena změna způsobu využití; neboli jedná se tedy o plochy vymezené k rozvoji 
využití, které je odlišné od využití stávajícího 
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- plochami změn v krajině plochy mimo zastavěné území obce, určené ke změně využití; 
jedná se tedy o plochy v krajině vymezené k rozvoji využití, které je odlišné od využití 
stávajícího 

- pobytovou rekreací rekreaci umožňující ubytování a pobyt  
- souvisle urbanizovaným celkem souvisle navazující zástavbu zastavěného území a 

navazujících zastavitelných ploch, bez přerušení nezastavěným územím  
- bydlením venkovského typu bydlení v rodinných domech se zázemím, kdy zázemím se 

rozumí zpravidla rozsáhlé záhumenky a zahrady, umožňující částečné využití pro 
doprovodné funkce, které s bydlením souvisí a nekolidují s ním 

- nadzemním podlažím každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části  
minimálně 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 
m po obvodu domu; tedy 1. podlažím, 2. podlažím, ustupujícím podlažím vždy nadzemní 
podlaží  

- podkrovím, podkrovním podlažím přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním 
podlažím vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k 
účelovému využití  

- nápojným bodem bod určený k napojení přilehlé rozvojové plochy na veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu 

- nápojnou linií linie určená k napojení přilehlé rozvojové plochy na veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu  

- vyhrazenou zelení zeleň uzavřených areálů, jejíž užívání je vyhrazeno pro uživatele těchto 
areálů (např. škol, zdravotnických zařízení, výrobních areálů apod.) 

- pásovým vikýřem svislý fasádní otvor v podkrovním podlaží, jehož šíře je větší než 
polovina šíře fasády plného podlaží v témž průčelí (pohledově se pak podkrovní podlaží 
uplatňuje jako další plné podlaží)  

- uliční hranicí pozemku hranici pozemku, která sousedí s veřejným prostorem s obslužnou 
komunikací, a kde je zároveň umístěn vstup a vjezd na pozemek rodinného domu 

- stavební čarou hranice, na níž musí být umístěno hlavní (uliční) průčelí domů a či průčelí 
garáží s vjezdem; mezi uliční hranicí pozemku a stavební čarou nesmí být umisťovány 
žádné nadzemní objekty, její vzdálenost od uliční hranice pozemku je stanovena pro 
zastavitelné plochy ve Výkrese plochy Z1 s prvky regulačního plánu, pro Z3 a Z4 pro ostatní 
zastavitelné plochy se nestanovuje; ve stabilizovaných plochách je definována jako čára 
spojující „rohy“ jednotlivých stávajících staveb hlavních 

- stavební hranicí hranice, na níž nejdále může být umístěno zahradní průčelí domu či garáže; 
její vzdálenost od uliční hranice pozemku je stanovena pouze pro plochu Výkrese  plochy 
Z1 s prvky regulačního plánu; za stavební hranicí mohou být umisťovány stavby s využitím 
v plochách uvedeným jako přípustným a podmínečně přípustným, nikoliv však rodinné 
domy a garáže, či jejich části 

 
Základní koncepce rozvoje území obce  - hlavní cíle rozvoje  
1) vytvořit územní podmínky pro dobudování veřejné dopravní infrastruktury vymezením 

ploch veřejných prostranství pro objízdnou trasu zejména pro dopravní obsluhu ploch 
výroby  

2) vytvořit územní podmínky pro rozvoj bydlení v obci ve více dílčích lokalitách, 
severozápadně od zastavěného území a tím podpořit hlavní funkci této obce. 

3) vytvořit územní podmínky pro rovnoměrný rozvoj funkčních složek 
4) vytvořit územní podmínky pro dobudování místních komunikací  
5) vytvořit územní podmínky pro výrobní činnosti tak, aby nebyly negativně ovlivňovány 

plochy bydlení v obci 
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6) vytvořit územní podmínky pro rekreaci a sport zejména v rámci rekultivovaných ploch po 
těžbě 

7) vytvořit územní podmínky pro rozvoj zeleně a zvýšení podílu lesa a přírodní zeleně zejména 
v rámci ploch ÚSES 

8) vytvořit územní podmínky pro dobudování technické infrastruktury 
 

Základní koncepce ochrany a rozvoje hodnot obce 
9) zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území tj. zejména původní zástavby návsi a 

tradiční  ulicové zástavby podél páteřních komunikací  
10) zachovat prvky přírodní zeleně v jinak intenzivně zemědělsky využívané krajině 
11) plochy v centrální části obce využívat tak, aby byla zachována centrální obytná zóna 

návesního typu a zemědělský charakter obce, a to zejména zachováním výškové hladiny 
zástavby a zamezením nežádoucímu přetvoření prostředí  

12) chránit obec a její obyvatele proti povodním zamezením zástavby v území potenciálně 
ohroženém záplavami 

 
Základní koncepce rozvoje území obce  - zásady  
13) bydlení rozvíjet pouze v přímé návaznosti na zastavěné území 
14) při umísťování ploch pro dopravní a technickou infrastrukturu, ploch pro výrobu a 

skladování zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny 
15) rozvoj zástavby obce nelze směřovat do potenciálních záplavových území  
16) zajistit podmínky pro vzájemně se doplňující, podmiňující nebo nekolidující činnosti u 

ploch s rozdílným způsobem využití, a to zejména v případech, kdy spolu sousedí plochy 
obsahující bydlení a ploch obsahujících výrobu  

17) výrobu rozvíjet pouze v přímé návaznosti na dopravní obsluhu, kdy průjezdná doprava 
z využití plochy plynoucí nesmí zatížit centrum obce 

18) umisťováním záměrů v  řešeném území zabezpečit podmínky pro zvýšení ekologické 
stability území  a funkční a v budoucnosti realizovatelný ÚSES 

 
 

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

 
C.1    Urbanistická koncepce, urbanistická kompozice 
C.1.1 Koncepce základních urbanistických složek a funkcí 
1) Rozvíjena bude původní urbanistická kompozice obce, a to v plochách změn navazujících 

na stávající strukturu, kdy původní urbanistickou koncepci tvoří ulicová kompaktní 
zástavba a struktura venkovských staveb je orientována kolem ulic a kolem návsi;  hlavní 
dominantou obce je kostel Nejsvětější Trojice. 

2) Zástavba obce bude nadále rozvíjena jako kompaktní sídlo, jehož charakter zůstane 
zachován.  Tvar obce bude doplňován novou  zástavbou v kompaktním tvaru 
soustředěném okolo zastavěného území. Převažující část řešeného území zaujímají plochy 
stabilizované, plochy změn jsou vymezeny zejména při hranici zastavěného území.  

3) Nejvýznamnější součástí urbanistické koncepce jsou vymezené plochy s rozdílným 
způsobem využití. 
Zástavba obce je podstatnou měrou využita pro obytnou a smíšenou obytnou funkci. 
Plochy smíšené jsou vymezeny zejména v centrální části v oblasti okolo návsi, plochy 
bydlení pak navazují na centrální zástavbu. Rozvoj zástavby pro funkce bydlení a funkce 
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smíšené obytné je vymezen v zastavitelných plochách v přímé návaznosti na centrální 
zastavěné území. 
Funkce výroby a skladování je stabilizována plochami stavu zejména severně od jádra obce 
(centrálního zastavěného území), rozvíjena je zastavitelnými plochami vymezenými 
v přímé návaznosti na rozvojové plochy dopravní infrastruktury. Rozvoj výroby je 
směřován do okolí stávajících ploch výroby tak, aby funkce výrobní nekolidovala s funkcí 
bydlení, nenarušila krajinný rámec obce a negativně neovlivnila urbanisticky hodnotné 
území obce. 
Funkce občanského vybavení je stabilizována plochami stavu vymezenými na pozemcích 
obecního úřadu a mateřské školy, pozemcích církevních objektů a pozemcích hřbitova, tedy 
tam, kde je stabilizace této funkce v území žádoucí. Ostatní občanské vybavení, pokud se 
vyskytuje, je začleněno v plochách smíšených obytných.  
Zázemí pro každodenní rekreaci představuje především sportoviště v severní části obce, kde 
jsou vymezeny plochy občanského vybavení pro tělovýchovu a sport. Občanské vybavení 
bude rozvíjeno v oblasti bývalé pískovny ve vazbě na objekty Myslivny v zastavitelné ploše 
Z10 a plochy změny v krajině K17, dále v plochách Z15a Z16.  
V území, kde jeho monofunkční využívání  pro technickou infrastrukturu zamezuje jejímu 
začlenění do jiných funkčních ploch, zejména v případě odpadového hospodářství, jsou 
vymezeny plochy technické infrastruktury. V případech, kdy lze v souběhu s využitím pro 
technickou infrastrukturu využívat území i jiným, byť omezeným způsobem, jsou 
vymezeny koridory technické infrastruktury (R1). 
Veřejná prostranství jsou v území stabilizována vymezenými plochami veřejných 
prostranství na návsích, ulicích, místních komunikacích a zahrnují i chodníky, veřejnou 
zeleň, odpočinková prostranství, menší hřiště apod. Rozsáhlejší plocha veřejných 
prostranství je vymezena v prostoru návsi. Jako plochy veřejných prostranství jsou 
vymezeny i veřejně přístupné účelové komunikace mimo zastavěné území. Pro rozvoj této 
funkce jsou vymezeny koridory R5 - R9. Pro obsluhu výrobních ploch a jejich případného 
rozvoje je pak vymezen koridor R1 pro obslužnou komunikaci. 
Plochy zeleně jsou vymezeny tam, kde je to účelné a kde má zeleň zároveň funkci 
hygienického a estetického filtru, jedná se o plochy sídelní zeleně soukromé - zahrady, 
plochy zeleně izolační, ploch veřejných prostranství - veřejné zeleně. 
Plochy dopravní infrastruktury jednak stabilizují dopravní funkce v území a zahrnují 
pozemky silnic včetně souvisejících pozemků, na kterých jsou umístěny součásti těles 
komunikací a dále ji rozvíjí v koridorech R3, R4. 
Plochy vymezené v nezastavěném území nebo vymezené převážně v něm jsou 
specifikovány v kapitole E.1 věnované koncepci krajiny. 

4) Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu 
využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného 
využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch zejména pro vzájemně se 
doplňující, podmiňující nebo nekolidující činnosti (způsoby využití) a podmínky 
prostorového uspořádání těchto ploch jsou stanoveny v kapitole F.2 

 
C.1.2 Koncepce ochrany hodnot  
1) Urbanisticky hodnotné jádro obce bude zachováno respektováním výškové úrovně stávající 

zástavby a respektováním stávajícího charakteru a struktury zastavění. 
2) Bude zachován ráz jedinečné urbanistické struktury území, zejména v prostoru návsi a 

kostela s jeho okolím. Bude respektována struktura osídlení s převážně řadovou zástavbou 
vytvářející prostory ulic. 

3) Bude respektována jedinečná krajina na soutoku Lejtny a Šatavy zachováním přírodních 
prvků podél toků. 
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4) Bude chráněn zemědělský charakter zástavby obce s tím, že nová výstavba bude 
přizpůsobena tradičnímu způsobu zastavění obce. Tím jsou usedlosti v řadové zástavbě 
ulice, s převážně sklonitými střechami a okapem souběžným s uliční čárou. 

5) Bude zachován charakter přírodního území okolo toku Šatavy  a to zejména z důvodu  
potencionálních záplav. 

 
C.1.3 Koncepce plošného uspořádání 
Plochy s rozdílným způsobem využití s příslušnými podmínkami využití jsou vymezeny 
v celém řešeném území (viz hlavní výkres - č. I/2 a text kapitoly F.2). Plochy s rozdílným 
způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území.  
 
Na plochách s rozdílným způsobem využití se stanovuje: 
a) typ plochy dle způsobu využití plochy 
b) typ plochy dle stabilizace či rozvoje funkcí 
c) podmínky pro využití ploch, prostorové regulace  
 
 
ad a) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 
Vymezují se níže uvedené druhy (typy) ploch s rozdílným způsobem využití.  Druh plochy je 
určen barevným rozlišením v grafické části ÚP v Hlavním výkrese a Výkrese plochy Z1 s prvky 
regulačního plánu a kódovou značkou. V následujícím seznamu a v textové části je kódová 
značka dle grafické části uváděna v závorce za názvem plochy. 
 
Seznam typů ploch: 
1. PLOCHY BYDLENÍ: 

- 1.1   Plochy bydlení venkovského typu (BV) 
- 1.2   Plochy bydlení čistého (BC)  

2. PLOCHY SMÍŠENÉ  
- 2.1   Plochy smíšené obytné  (SO) 

3. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 
- 3.1  Plochy výroby a skladování (VS) 

4.   PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  
- 4.1   Plochy občanského vybavení - veřejné  (OV)  
- 4.2   Plochy občanského vybavení - hřbitovy (OH)  
- 4.3   Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)  

5.  PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
- 5.1   Plochy dopravní infrastruktury silniční – silnice III. třídy (DS)  

6.   PLOCHY  VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
- 6.1   Plochy veřejných prostranství (U)  
- 6.2   Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň (ZV)  

7. PLOCHY  TECHNICKÉ  INFRASTRUKTURY 
- 7.1   Plochy technické infrastruktury (TI)  

8. PLOCHY  VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 
- 8.1   Plochy vodní a vodohospodářské (W)  

9.  PLOCHY  ZEMĚDĚLSKÉ 
- 9.1   Plochy zemědělské (NZ) 
- 9.2   Plochy zemědělství – zahradnictví (NZZ)  

10.   PLOCHY  LESNÍ 
- 10.1   Plochy lesní (NL)  
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11.  PLOCHY PŘÍRODNÍ 
- 11.1   Plochy přírodní (NP)  

12.  PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
- 12.1   Plochy smíšené nezastavěného území (NS)  

13.   PLOCHY S JINÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
- 13.1   Plochy zeleně soukromé a vyhrazené - zahrady (ZZ) 
- 13.2   Plochy zeleně izolační (ZI) 

 
ad b) Typ plochy dle stabilizace či rozvoje funkcí 
V územním plánu jsou rozděleny plochy z hlediska stabilizace či rozvoje funkcí na „stav“ a 
„plochy změn“. 
STAV (stávající využití)  
Jde o plochy, jejichž způsob využití je již realizovaný; intenzivní rozvoj využití se nestanovuje 
a jde tedy o plochy, v nichž nejsou zásadní budoucí změny žádoucí. 
PLOCHY ZMĚN (rozvojové plochy) 
Jde o plochy, kde je požadována změna budoucího využití v území plochy – je vymezen její 
rozvoj dle požadovaného způsobu využití, kdy plochami změn jsou: 
-  zastavitelné plochy - viz kap. C.2 
-  plochy přestavby - viz kap. C.3 
-  plochy změn v krajině - viz kap. E 
 
ad c) Podmínky pro využití ploch a podmínky jejich prostorového uspořádání jsou stanoveny 
v kapitole F. 
 
C.1.4  Urbanistická kompozice 
 
Hlavními urbanistickými osami jsou komunikace z Němčiček na Syrovice, ze Sobotovic na 
Mělčany a místní komunikace vedoucí dříve ke skládce. Hlavní veřejná prostranství jsou 
situována podél silnice na Sobotovice s kostelem a obecním úřadem a také okolo rybníka 
v centru obce. V severní části území je situována skládka. Tato urbanistická kompozice zůstává 
zachována i při vymezování rozvoje obce. 
Zastavitelné plochy jsou vymezeny v přímé návaznosti na stávající zástavbu, zastavitelná 
plocha pro občanské vybavení je pak vymezena okolo myslivny při silnici na Němčičky a u 
Lejtny plocha pro sportování. Komunikační síť je doplněna vymezením plochy pro místní 
komunikaci okolo stávající plochy výroby. Omezujícím faktorem pro rozvoj obce směrem na 
jih je vedení přenosové soustavy a jeho rozvoj a také říčka Šatava s možným rozlivem.   
 
Pro zachování a rozvoj takto stanovené urbanistické kompozice je stanoveno: 
 
1) Dostavba proluk bude plynule navazovat na polohu sousedních objektů ve stavební čáře a 

výstavba ve stavebních pozemcích navazujících na stávající řadovou zástavbu musí 
navazovat v čáře, která je stávající řadovou zástavbou určena a to hlavním stavbou. 

2) V grafické části ve Výkrese základního členění území jsou vymezené části územního plánu 
s prvky regulačního plánu. V Hlavním výkrese jsou vymezeny stavební čáry a ve Výkrese 
plochy Z1 s prvky regulačního plánu jsou pak vymezeny podrobné prvky struktury 
zástavby, podrobného plošného dělení funkcí, stavební čáry, stavební hranice, sklon střech 
a výškové regulace zástavby.  Stavební čáry a stavební hranice omezují rozsah zástavby. 

3) Zastřešení nové výstavby ve stavebních pozemcích zastavěného území musí respektovat 
sklon střech navazujících pozemků (u staveb hlavních). 
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4) Zastřešení nové výstavby ve stavebních pozemcích rozvojových ploch musí být při využití 
sklonitých střech v rozmezí 24 až 45 stupňů, kromě lokality Z1, která má regulaci jinou. 

5) Římsa ukončující fasády staveb směřujících do ulic, náměstí a jiných veřejných prostranství 
bude umístěna nejvýše v úrovni stropu nad 2. nadzemním podlažím a to jak v plochách 
rozvojových tak v těch stabilizovaných. 

6) Pásové vikýře není možné jako součást podkroví situovat směrem do veřejného prostranství 
nad úrovní stropu druhého nadzemního podlaží. 

7) Plocha Z1 je podrobněji plošně i prostorově regulována, protože je vymezena jako část 
území s prvky prostorové regulace, které jsou jako podmíněně přípustné využití uvedeny 
pro tuto plochu v plochách BV, ZZ a U.  
Jsou vymezeny, uliční čáry a stavební hranice, které omezují rozsah zástavby v plochách. 
Pozemky jsou děleny na části pro stavby a části klidové, tj. části zahrad; jsou vymezena 
veřejná prostranství a vedení sítí technické infrastruktury. Více  viz koncepce veřejné 
infrastruktury a v kap. F uvedené Specifické podmínky pro jednotlivé zastavitelné plochy 
vč. prostorového upořádání v  Plochách bydlení venkovského typu. 
V ploše  Z1 je vytvořena jedna nová ulice se slepou komunikací s obratištěm, napojena ze 
severozápadu nápojným bodem 1 a 2 přes stávající stabilizované území. V centru území je 
veřejné prostranství komunikace kříženo pěším průchodem doprovázeným veřejnou zelení. 
Pěší prostupnost je zajištěna i veřejným prostranstvím jižním směrem. V centru lokality je 
veřejné prostranství rozšířeno veřejnou zelení a vytváří pobytový prostor. 

 
C.2 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 
 
Zastavitelné plochy 
Urbanistická koncepce obsahuje rozvojové plochy, které jsou vymezeny jako zastavitelné: 

ozn. zastavitelné 
plochy 

stanovené způsoby využití 
zastavitelné plochy 

umístění plochy 

Z1 plochy bydlení venkovského typu,  
plochy zeleně soukromé a vyhrazené 
- zahrady a plochy veřejných 
prostranství 

severovýchodně od zástavby 
centra obce 

Z2 plochy bydlení čistého severovýchodně od zástavby 
centra obce ve směru na 
Syrovice  

Z3 plochy bydlení venkovského typu a 
plochy veřejných prostranství 

jižně směrem od centra obce 
při komunikaci směrem na 
Sobotovice  

Z4 plochy smíšené obytné jihozápadně od zástavby centra 
obce při komunikaci směrem 
na Němčičky 

Z5 plochy bydlení čistého severovýchodně od zástavby 
centra obce ve směru na 
Syrovice  

Z6 plochy bydlení čistého severovýchodně od zástavby 
centra obce ve směru na 
Syrovice  

Z7 plochy bydlení čistého při severním okraji obce na 
břehu Lejtny Syrovice  

Z9 plochy výroby a skladování v návaznosti na stávající plochy 
výroby západně od centra obce 
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Z10 plochy občanského vybavení - 
veřejného 

v okolí Myslivny v jižní části 
řešeného území 
 

Z11 plochy technické infrastruktury zakončují zástavbu podél 
komunikace z obce směrem na 
Němčičky (jihozápad území)  

Z12 plochy výroby a skladování v návaznosti na stávající plochy 
výroby v areálu skládky TKO 

Z13 plochy občanského vybavení - 
veřejného 

na východním okraji zástavby 
obce  

Z14 plochy občanského vybavení - 
veřejného 

v centrální části obce 

Z15 plochy občanského vybavení – 
tělovýchovná a sportovní zařízení 

severně od centrální části obce 
při Lejtně 

Z16 plochy občanského vybavení – 
tělovýchovná a sportovní zařízení 

v návaznosti na stávající plochy 
výroby západně od centra obce 

Z17 plochy výroby a skladování jihozápad území v bývalé 
pískovně 

 
 
Podmínky pro změny v území v jednotlivých zastavitelných plochách jsou stanoveny v kap. F.2 
jako „Specifické podmínky pro jednotlivé zastavitelné plochy vč. prostorového upořádání 
v jednotlivých typech ploch .“ 
 
Plochy přestavby územní plán nevymezuje. 
 
 
C.3   Vymezení systému sídelní zeleně 
Systém sídelní zeleně je tvořen vymezením těchto ploch s rozdílným způsobem využití: 
- plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň (ozn.v grafické části ZV) - v centru obce 

(náves) 
- plochy zeleně soukromé a vyhrazené - zahrady -  (ozn.v grafické části ZZ) - zejména při 

okrajích zástavby  bydlení a zástavby smíšené obytné 
- plochy zeleně izolační -  (ozn.v grafické části ZI) – při okraji zástavby – zejména na 

západním okraji obce 
Vymezením těchto ploch je systém v obci stabilizován. 
Rozvojovými plochami jsou: 
- plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň (ozn. v grafické části ZV)  
- plochy zeleně soukromé a vyhrazené - zahrady (ozn. v grafické části ZZ)  v ploše Z1 
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D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení 

ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich 
využití 

 
D.1    Koncepce dopravní infrastruktury 
 
D.1.1  Vymezení ploch a koridorů dopravní infrastruktury 
1) Je respektována stávající koncepce dopravy -  silniční síť je stabilizována vymezením 

stávajících ploch dopravní infrastruktury silniční. 
2) Vymezují se plochy dopravní infrastruktury silniční pro silnice III. třídy (plochy ozn. v 

grafické části DS), po nichž jsou vedeny silnice: 
III/39513 Dolní Kounice-Bratčice-Rajhrad 
III/39517 Bratčice - Sobotovice 
III/39520 Pravlov-Němčičky-Bratčice 
III/39528 Bratčice- křižovatka III/42510 

3) Vymezují se koridory dopravní infrastruktury silniční R3 a R4 pro doplnění a rozšíření 
dopravního prostoru silnic. 

4) Vymezují se plochy veřejných prostranství – (plochy ozn. v grafické části U), na kterých je 
umístěna anebo lze v souladu s podmínkami využití umisťovat dopravní infrastrukturu, a to 
zejména:   
- pozemky a stavby místních komunikací   
- chodníky, pěší cesty, cyklostezky a cyklotrasy  
- účelové veřejně přístupné komunikace  
- dopravu v klidu, tj. parkovací a odstavná stání 

5) Vymezují se koridory veřejných prostranství R2, R5, R6, R7, R8, R9  
 
D.1.2  Podmínky pro umísťování dopravní infrastruktury 
 
6) Jakýmkoliv využitím plochy nesmí být znemožněno vedení průjezdního úseku silnice 

v plynulé trase a šířce odpovídající funkční skupině a zatížení silnice.  
7) V koridoru R2 bude umístěna komunikace pro dopravní obsluhu ploch výroby a objezd 

nákladní dopravy mimo centrum obce 
Koridory veřejných prostranství R5, R6, R7, R8, R9 jsou vymezeny pro komunikace 
v nezastavěném území. 
V zastavitelných plochách Z1 a Z3 budou umístěny komunikace pro obsluhu těchto 
rozvojových ploch v plochách veřejných prostranství vymezených územním plánem. 

8) K dopravní obsluze zastavitelných ploch se vymezují pro napojení komunikací na dopravní 
systém obce tyto nápojné body a linie: 
- plocha Z1 přes nápojné body 1 a 2  
- plocha Z3 v nápojné linii 3  
- plocha Z4 v nápojné linii 4  
- plocha Z7 v nápojné linii 5 
- plocha Z9 v nápojné linii 7 

9) Podmínky dopravní obsluhy rozvojových ploch: 
Plochy Z2, Z4, Z6, Z7, Z10 a změny v území v nich vyžadující dopravní obsluhu budou 
obslouženy dopravní infrastrukturou umístěnou v přiléhajícím veřejném prostranství. 
Plocha Z5 bude obsloužena dopravní infrastrukturou umístěnou v přiléhajícím veřejném 
prostranství, rozšířeném do plochy Z1 
Plocha Z9 bude obsloužena dopravní infrastrukturou v koridoru R2 
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10) Zastávky veřejné linkové dopravy jsou přípustným využitím vymezených ploch dopravní 

infrastruktury silniční (DS) – viz přípustné využití odst. F.2 – 5.1)  
 

11) Doprava v klidu 
Parkovací stání budou umisťována zejména v rámci ploch veřejných prostranství. 
Odstavná stání jsou přípustným využitím zejména ploch bydlení a ploch smíšených, ploch 
výroby a skladování. 
 

12) Cyklostezky a cyklotrasy budou umisťovány v rámci ploch dopravní infrastruktury silniční 
a v rámci ploch veřejných prostranství. 

 
D.1.3  Stanovení podmínek pro využití ploch a koridorů dopravní infrastruktury 
 
13) Koridor R2  

slouží pro komunikace k dopravní obsluze ploch výroby a objezd nákladní dopravy mimo 
centrum obce a izolační zeleň. 
Způsob využití je proto stanoven podmínkami pro plochy veřejných prostranství (U) a pro 
plochy zeleně izolační ( ZI). 
Šíře koridoru je zřejmá z grafické části, v nerozšířených částech je 20m. 
Podmínkou využití koridoru je realizace zeleně v plochách zeleně izolační jako součást 
stavby komunikace v plochách veřejných prostranství a nikoliv až po realizaci komunikace. 
V koridoru jsou dále přípustné stavby technické infrastruktury, které neztíží či neznemožní 
vybudování komunikací a jsou v souladu s užíváním veřejného prostranství. 
Po vybudování komunikace a staveb souvisejících s tímto záměrem budou zbylé části 
koridoru využity: 
tam, kde koridor hraničí s plochami výroby jako plochy výroby 
tam, kde koridor hraničí s plochami zemědělskými jako plochy zemědělské 

 
14) Koridor R3, R4  

Koridor je určen pro rozšíření dopravního prostoru silnic a dále pro komunikace, chodníky 
zeleň a jiná využití veřejného prostranství. 
V koridoru jsou dále přípustné stavby technické infrastruktury, které neztíží či neznemožní 
vybudování komunikací a jsou v souladu s užíváním veřejného prostranství. 
Po vybudování rozšíření dopravního prostoru silnic, komunikací, chodníků. zeleně a jiných 
využití veřejného prostranství budou zbylé části koridoru využity jako plochy zemědělské. 
 

15) Koridor R5, R6, R7, R8, R9  
Koridor je určen pro komunikace a zeleň. 
Šíře koridoru je 4 m, při napojení na komunikace či v ohbí je šíře větší – viz vymezení 
v grafické části. 
V koridoru jsou dále přípustné stavby technické infrastruktury, které neztíží či neznemožní 
vybudování komunikací a jsou v souladu s užíváním veřejného prostranství. 
Po realizaci komunikací, s nimi souvisejícími stavbami a zeleně bude celý koridor užíván 
jako veřejné prostranství. 

 
16) Nestanovují se další zpřesňující podmínky pro využití ploch veřejných prostranství a ploch 

dopravní infrastruktury silniční. 
 
17) Podrobné podmínky koncepce dopravy v ploše Z1 



 Územní plán Bratčice
 

   

I/11 
 

Komunikace uvnitř lokality se doporučuje řešit jako obytnou zónu s umístěním 
zpomalovacích prahů při vjezdu do území. 
Podél severovýchodní strany páteřní komunikace v ploše veřejného prostranství budou 
situovány ostrůvky zeleně se prostřídané podélným parkovacím stáním. Komunikace ve 
východní části řešeného území bude pro pěší. Záhumení cesta křížící veřejné prostranství 
s hlavní obslužnou komunikací přes celou šířku plochy Z1 navazuje na plochu zeleně a je 
určena pouze pro pěší. V pomyslném středu řešeného území je situována zeleň (v ploše 
zeleně veřejné ZV) s případnými komunikacemi určenými pouze pro pěší. 

 
D.2   Koncepce technické infrastruktury 
 
1) Koncepce zásobování pitnou vodou  

Vymezení ploch a koridorů  
Jsou vymezeny plochy technické infrastruktury K19, K20 pro umístění staveb a zařízení 
zásobování vodou.  
Podmínky pro umísťování  
Zásobování pitnou vodou bude řešeno veřejným vodovodem z přívodního řadu od 
Sobotovic a ze zdroje pitné vody ve správním území obce.  
Vymezené zastavitelné plochy budou napojeny na vodovodní síť v nápojných bodech a 
liniích: 

Plocha Z3 v nápojné linii 3  
Plocha Z4 v nápojné linii 4  
Plocha Z7 v nápojné linii 5 
Plocha Z9 v nápojné linii 7 

 
Stanovení podmínek pro využití ploch 
Podmínky stanovené pro plochy technické infrastruktury v kapitole F. nejsou koncepcí dále 
zpřesněny.  
Podrobnější podmínky zásobování vodou v ploše Z1 
Rodinné domy budou napojeny na stávající vodovod a na řad prodloužený ze stávajícího 
vodovodu ve východní části území. 

 
2) Koncepce odvádění a čištění odpadních vod 

Koncepce odvádění dešťových vod:  
Vymezení ploch a koridorů   
Nejsou samostatně vymezeny plochy technické infrastruktury odvádění dešťových vod.  
Je vymezen koridor odvodnění přívalových vod TD1. 

 
Podmínky pro umísťování  
Dešťové vody budou likvidovány na vlastních pozemcích staveb; jiným způsobem jen 
tehdy, nebude-li vsak na vlastním pozemku technicky či z důvodu legislativních možný. 
Srážkové vody z komunikací a veřejných ploch budou přednostně likvidovány v místě 
jejich spadu, např. průlehy, případně jiným legislativně přípustným způsobem. 
Minimální šíře odvodňovacího zařízení v koridoru TD1 bude 2m. 
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Stanovení podmínek pro využití ploch a koridorů  
Koridor odvodnění přívalových vod TD1 
Šíře koridoru bude minimálně 5m. 
Koridor je určen pro umístění odvodňovacího zařízení včetně souvisejících staveb. 
V koridoru jsou dále přípustné stavby, které neztíží či neznemožní vybudování 
odvodňovacího zařízení. 
Po vybudování odvodňovacího zařízení včetně souvisejících staveb budou zbylé části 
koridoru využity pro zeleň. 
 
Podrobnější podmínky odvádění a čištění odpadních vod v ploše Z1  
Dešťová kanalizace 
Bude provedena tak, aby zajistila maximální redukci odtoků  dešťových vod až na úroveň 
současného stavu, tzn. zatížení dešťové kanalizace v obci nebude navyšováno.  
Odvod dešťových vod z lokality je zabezpečen stokou směřovanou k nápojnému bodu č.2. 

 
Koncepce odvádění splaškových vod:  
Vymezení ploch a koridorů   
Nejsou samostatně vymezeny plochy ani koridory technické infrastruktury odvádění 
dešťových vod  
Podmínky pro umísťování  
Bude zachována stávající koncepce odvádění splaškových vod.   
Splaškové vody budou svedeny splaškovou kanalizací do ČOV v k.ú. Ledce.  
Splaškové vody vzniklé využíváním ploch průmyslu a skladování nebudou svedeny do 
kanalizace a jejich likvidace bude řešena jiným legislativně přípustným způsobem.  
Vymezené zastavitelné plochy budou napojeny na kanalizaci v nápojných bodech a liniích: 

Plocha Z3 v nápojné linii 3  
Plocha Z4 v nápojné linii 4  
Plocha Z7 v nápojné linii 5 

 
Stanovení podmínek pro využití ploch a koridorů  
Podrobnější podmínky odvádění a čištění odpadních vod v ploše Z1 
Splašková kanalizace   
Rodinné domy budou napojeny na stávající splaškovou kanalizaci v trase budoucí páteřní 
komunikace umístěné v pomyslné středové ose plochy.  

  
3) Koncepce zásobování plynem  

Vymezení ploch a koridorů  
Nejsou samostatně vymezeny plochy ani koridory technické infrastruktury zásobování 
plynem.  
Podmínky pro umísťování   
Budou respektována stávající plynovodní vedení a zařízení nadřazené veřejné technické 
infrastruktury.  
Bude zachována stávající koncepce zásobování obce plynem, s přívodním řadem zejména 
ze západní strany od Mělčan. Vymezené zastavitelné plochy budou napojeny na plynovody 
v nápojných bodech a liniích: 

Plocha Z3 v nápojné linii 3  
Plocha Z4 v nápojné linii 4  
Plocha Z7 v nápojné linii 5 
Plocha Z9 v nápojné linii 7  

Stanovení podmínek pro využití ploch a koridorů  
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Podrobnější podmínky zásobování plynem v ploše Z1  
Zásobování plynem bude zajištěno ze stávajícího plynovodu v profilu budoucí páteřní 
komunikace umístěné v pomyslné středové ose plochy. 
 

4) Koncepce zásobování elektrickou energií  
Vymezení ploch a koridorů   
Nejsou samostatně vymezeny plochy technické infrastruktury zásobování elektrickou 
energií.  
Je vymezen koridor R1 pro vedení elektrizační soustavy (Slavětice -) hranice kraje – 
Sokolnice zpřesňující koridor vyplývající z nadřazené ÚPD. 
Podmínky pro umísťování   
Budou respektována stávající vedení elektrizační soustavy a zařízení této nadřazené veřejné 
technické infrastruktury.   
Bude zachována stávající koncepce zásobování elektrickou energií ze stávající distribuční 
sítě. Plánovaný rozvoj vyjma ploch výroby a skladování bude zajištěn zásobováním ze 
stávající sítě - vymezené zastavitelné plochy budou napojeny na vedení elektrizační soustavy 
v nápojných bodech a liniích: 

Plocha Z1 přes nápojné body 1 a 2  
Plocha Z3 v nápojné linii 3  
Plocha Z4 v nápojné linii 4  
Plocha Z7 v nápojné linii 5 
Plocha Z9 v nápojné linii 7 

Pro rozvoj distribuční sítě je přípustné umisťování vedení elektrizační soustavy a 
elektrických stanic (trafostanic) jakožto související technické infrastruktury v plochách 
s rozdílným způsobem využití na základě podmínek využití ploch zejména zastavěného 
území a v zastavitelných plochách - viz kap. F.2.   
Stanovení podmínek pro využití ploch a koridorů  
Koridor R1 
Je vymezen koridor R1 pro vedení elektrizační sítě soustavy (Slavětice -) hranice kraje – 
Sokolnice.  
Šíře koridoru je zřejmá z grafické části, běžná šíře koridoru je 230 m, v částech, kde hranice 
koridoru kopíruje zastavěná území je šířka proměnná. 
Koridor je určen pro umístění nadzemního vedení elektrizační sítě vedení elektrizační sítě 
(Slavětice -) hranice kraje – Sokolnice včetně souvisejících staveb  
Další stavby v tomto koridoru přípustné: stavby, které neztíží či neznemožní vybudování 
elektrizační sítě. 
Po vybudování staveb veřejného prostranství budou části koridoru nevyužité pro komunikaci 
a stavby související s tímto záměrem ponechány původnímu využití. 
Podrobnější podmínky zásobování elektrickou energií v ploše Z1 
Zásobování elektrickou energií je zabezpečeno napojením na stávající vedení NN v obci a 
síť je doplněna nově navrženou trafostanicí pro zajištění dostatečného transformačního 
příkonu. Rozvody budou řešeny v trasách vymezených ve Výkrese plochy Z1 s prvky 
regulačního plánu.  
 

5) Koncepce elektronických komunikací  
Vymezení ploch a koridorů  
Nejsou samostatně vymezeny plochy ani koridory technické infrastruktury elektronické 
komunikace. 
Podmínky pro umísťování  
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Bude zachována stávající koncepce elektronických komunikačních zařízení; budou 
respektovány stávající stavby a zařízení elektronické komunikace, tj. kabelová vedení a 
radioreleové trasy.  
Pro rozvoj této infrastruktury je přípustné umisťování sdělovacích vedení jakožto technické 
infrastruktury v plochách s rozdílným způsobem využití na základě podmínek využití ploch 
zejména zastavěného území a v zastavitelných plochách - viz kap. F.2.   
Vysílače mobilních operátorů nejsou přípustným využití ploch řešeného území. 

 
6) Koncepce odpadového hospodářství - sběr a třídění odpadu 

Vymezení ploch a koridorů 
V severní části území je vymezena stabilizovaná plocha výroby a skladování na pozemcích 
řízené skládky TKO. Nejsou samostatně vymezeny plochy pro skládkování odpadu. 
Je vymezena zastavitelná plocha ozn. Z11 pro sběrný dvůr jako plocha pro rozvoj technické 
infrastruktury pro odpadové hospodářství  
Podmínky pro umísťování technické infrastruktury 
Bude zachována stávající koncepce likvidace komunálního odpadu s likvidací odpadů 
zejména na skládce Bratčice. 
Sběrná místa odpadu jsou přípustným využitím v plochách veřejných prostranství (viz kap. 
F.2 tab. 6.2). 
V řešeném území není přípustné skládkování odpadů kromě sběrných dvorů. Sběrné dvory 
lze umisťovat pouze tam, kde nekolidují s hlavním využitím ploch. V řešeném území není 
přípustné odstraňování nebezpečných odpadů.  
Stanovení podmínek pro využití ploch  
Nestanovují se další zpřesňující podmínky pro využití ploch technické infrastruktury pro 
tento druh technické infrastruktury nad podmínky stanovené pro plochy technické 
infrastruktury v kapitole F. 
 

7) Obecné podmínky umisťování sítí a objektů technické infrastruktury 
Veřejná technická infrastruktura bude umisťována v plochách veřejných prostranství, mimo 
ně pouze tehdy, nebude-li technicky možné využít k jejímu umístění plochy veřejných 
prostranství.  
V zastavitelných plochách bude veřejná technická infrastruktura umísťována ve veřejných 
prostranstvích a budoucích veřejných prostranstvích, mimo ně pouze tehdy, nebude-li 
technicky možné využít k jejímu umístění veřejných prostranství. 
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D.3 Koncepce občanského vybavení 
Vymezení ploch  
Jsou vymezeny stávající plochy pro občanské vybavení v následujících plochách s rozdílným 
způsobem využití: 
- plochy občanského vybavení - veřejné (ozn. v graf. části OV) 

na pozemcích obecního úřadu, kostela, základní a mateřské školy v centru obce 
- plochy občanského vybavení – hřbitovy (ozn. v graf. části OH) 

na pozemcích hřbitova  
- plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (ozn. v graf. části OS) 

na pozemcích stávajícího hřiště u severní části zástavby centra obce 
Jsou vymezeny plochy změn pro tyto způsoby využití : 
- plochy občanského vybavení - veřejné (ozn. v graf. části OV) v centu obce a jeho 

východním okraji zejména pro účely hasičské stanice (zastavitelné plochy Z14 a Z13) a u 
Myslivny  (zastavitelná plocha Z10) 

- plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (ozn. v graf. části OS) 
- u Myslivny při silnici na Němčičky - plocha změny v krajině K17 
-    severně od centrální části obce při Lejtně - zastavitelná plocha Z15 
-    v návaznosti na stávající plochy výroby západně od centra obce - zastavitelná plocha Z16 
 
Podmínky pro umísťování  
Související občanské vybavení bude umisťováno ve vymezených plochách občanského 
vybavení a   je stanoveno jako přípustné využití i v plochách bydlení a smíšených obytných. 
 
Stanovení podmínek pro využití ploch 
Nestanovují se další zpřesňující podmínky pro využití ploch občanského vybavení nad 
podmínky stanovené v kapitole F. 
 
 
D.4  Koncepce veřejných  prostranství 
Vymezení ploch a koridorů  
Jsou vymezeny stávající plochy veřejných prostranství - zejména v plochách návesních a 
uličních prostranství v celém zastavěném území obce, v plochách komunikací a cest v rámci 
celého řešeného území. 
Jsou vymezeny plochy změny - plochy veřejných prostranství -jako součást  rozvojových ploch 
Z1 a Z3. 
Jsou vymezeny stávající plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň v centru obce na návsi a 
rozvojové plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň v rámci plochy Z1. 
Vymezují se koridory veřejných prostranství R2, R5, R6, R7, R8, R9, které jsou součástí 
koncepce dopravní infrastruktury v kap D.1.  
Podmínky pro umísťování  
Veřejná prostranství jsou vymezena jako přípustné využití i v dalších plochách s rozdílným 
využitím, zejména v plochách bydlení, plochách smíšených obytných. 
Stanovení podmínek pro využití ploch a koridorů  
Nestanovují se další zpřesňující podmínky pro využití veřejných prostranství nad podmínky 
stanovené v kapitole F. 
Podmínky pro využití koridorů jsou součásti koncepce dopravní infrastruktury v kap.D.1. 
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E. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územní systém 
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, 
rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně 
 
E.1  Koncepce uspořádání krajiny je určena jejím charakterem  - polní krajinou s minimem 
pozemků lesů či přírodní zeleně, krajinou v oblasti těžby štěrkopísků, která prochází rekultivací 
po těžbě, krajinou na soutoku Lejtny a Šatavy. Krajinný ráz je pozměněn také skládkou 
v severní části území, která vytváří umělou antropomorfní vyvýšeninu.  
 
E.2  Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změnu ve využití ploch 
Jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území:  
- plochy zemědělské (NZ) - jsou vymezeny v podstatné části nezastavěného území  
- plochy zemědělství - zahradnictví (NZZ) - jsou vymezeny v pozemcích vyhrazených pro 

pěstování zeleniny ve sklenících 
- plochy lesní (NL) jsou vymezeny na pozemcích určených pro plnění funkcí lesa,  zejména 

podél toků a v remízcích  
- plochy přírodní (NP) - jsou vymezeny v prvcích ÚSES  
- plochy smíšené nezastavěného území (NS) jsou vymezeny tam, kde se volné krajině 

nachází krajinná zeleň a přírodní prostředí, mísí se i se zemědělským využitím 
 
Tyto plochy patřící do krajiny, jsou vymezeny bez zřetele, zda se jedná o zastavěné území, 
nezastavěné území či zastavitelnou plochu: 
- plochy zeleně soukromé  a vyhrazené - zahrady (ZZ)  jsou vymezeny v plochách zahrad a 

záhumenků navazujících na zástavbu obce  
- plochy zeleně izolační (ZI)  jsou vymezeny mezi polnostmi, výrobními plochami a 

plochami obsahujícími bydlení, 
- plochy vodní a vodohospodářské  (W) jsou vymezeny zejména na pozemcích vodních toků 

– Šatavy a Lejtny, vodní plochy  
- plochy technické infrastruktury (TI) jsou vymezeny zejména na pozemcích technických 

objektů  a v rozvojové ploše Z11  
- plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) jsou vymezeny v na pozemcích silnic, včetně 

pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikačního tělesa  
- plochy veřejných prostranství (U) jsou vymezeny mimo zastavěné území zejména na 

pozemcích komunikací v celém k.ú.  
Podmínky pro využití  jednotlivých výše uvedených ploch jsou stanoveny v kapitole  F.2. 
 
E.3  Plochy změn v krajině 
V krajině jsou vymezeny plochy, které jsou určeny pro změny v území.  
Jako plochy změn v krajině jsou vymezeny plochy, které jsou označeny K2-K17, K19, K20: 
- plocha změny v krajině označená K2 je vymezena pro způsob využití  - plochy přírodní 

a je vymezena na území lokálního biocentra LBC1 v severní části řešeného území 
- plocha změny v krajině označená K3 je vymezena pro způsob využití  - plochy přírodní 

a je vymezena na území lokálního biokoridoru LBK1 v severní části řešeného území 
- plocha změny v krajině označená K4a, K4b, K4c jsou vymezeny pro způsob využití  - 

plochy přírodní a je vymezena na území lokálního biocentra LBC2 v severní části řešeného 
území 

- plocha změny v krajině označená K5 je vymezena pro způsob využití  - plochy přírodní 
a je vymezena na území lokálního biokoridoru LBK2 v severní části řešeného území 
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- plocha změny v krajině označená K6 je vymezena pro způsob využití  - plochy přírodní 
a je vymezena na území lokálního biokoridoru LBK5 v severní části řešeného území 

- plocha změny v krajině označená K7 je vymezena pro způsob využití  - plochy přírodní 
a je vymezena na území lokálního biocentra LBC3 v severní části řešeného území - 

- plocha změny v krajině označená K8 je vymezena pro způsob využití  - plochy přírodní 
a je vymezena na území lokálního biokoridoru LBK3 ve východní části řešeného území 

- plocha změny v krajině označená K9 je vymezena pro způsob využití  - plochy přírodní 
a je vymezena na území lokálního biocentra LBC5 v jižní části řešeného území  

- plocha změny v krajině označená K10 je vymezena pro způsob využití  - plochy přírodní 
a je vymezena na území lokálního biokoridoru LBK6 v jižní části řešeného území  

- plocha změny v krajině označená K11 je vymezena pro způsob využití  - plochy přírodní 
a je vymezena na území lokálního biokoridoru LBK7 v jižní části řešeného území  

- plocha změny v krajině označená K12 je vymezena pro způsob využití  - plochy přírodní 
a je vymezena na území lokálního biokoridoru LBK8 v jižní části řešeného území  

- plocha změny v krajině označená K13 je vymezena pro způsob využití  - plochy přírodní 
a je vymezena na území lokálního biokoridoru LBK7 v západní části řešeného území  

- plocha změny v krajině označená K14 je vymezena pro způsob využití  - plochy 
zemědělství – zahradnictví a je vymezena na pozemcích poblíž areálu skládky v severní 
části řešeného území – je stanovena podmínka: v části plochy zahrnuté do biokoridoru LBK 
5 neznemožnit nevratným způsobem jeho realizaci. 

- plocha změny v krajině označená K15a, K15b je vymezena pro způsob využití  - plochy 
zeleně izolační a je vymezena na pozemcích lemujících rozvojovou lokalitu Z1 v lokalitě 
Padělky  

- plocha změny v krajině označená K16 je vymezena pro způsob využití  - plochy zeleně 
izolační a je vymezena na pozemcích lemujících stávající výrobní plochy západně od centra 
obce 

- plocha změny v krajině označená K17 je vymezena pro způsob využití  - plochy 
občanského vybavení – zařízení pro tělovýchovu a sport pro sportovně rekreační využití 
v oblasti bývalé pískovny 

- plocha změny v krajině označená K19 a K20 je vymezena pro způsob využití  - plochy 
technické infrastruktury pro objekty a zařízení zásobování vodou. 

 
 
E.4  Územní systém ekologické stability 
Je vymezen jako překryvné plochy nad plochami s rozdílným způsobem využití (plochami 
přírodními, vodními a vodohospodářskými, lesními), rozvojové plochy podmiňující funkčnost 
ÚSES jsou vymezeny jako plochy změn v krajině K2 až K13. 
 
Vymezeny jsou následující prvky ÚSES: 

· lokální biocentra LBC 1 U Bratčického lomu, LBC 2 Lejtna - Staré hory, LBC 3 
Nad Bratčicemi, LBC 4 Bratčická Šatava, LBC 5 Paloučky - Skřípy a LBC 6 V 
pískovně; 

· lokální biokoridory LBK 1, LBK 2, LBK 3 (příslušná část), LBK 5, LBK 6, LBK 
7 (příslušná část), LBK 8 a LBK 9 (příslušná část). 

Cílovými ekosystémy skladebných částí ÚSES jsou: 
· mezofilní lesní (případně až lesostepní) ekosystémy - v případě lokálních 

biocenter LBC 1 U Bratčického lomu, LBC 2 Lejtna - Staré hory (nepodmáčených 
partií), LBC 3 Nad Bratčicemi, LBC 5 Paloučky - Skřípy (nepodmáčených partií) 
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a LBC 6 V pískovně a lokálních biokoridorů LBK 1, LBK 2, LBK 3, LBK 8 a 
LBK 9; 

· nivní (lesní, luční, mokřadní a vodní) ekosystémy - v případě lokálních biocenter 
LBC 2 Lejtna - Staré hory (podmáčených partií), LBC 4 Bratčická Šatava, LBC 5 
Paloučky - Skřípy (podmáčených partií) a lokálních biokoridorů LBK 5, LBK 6 a 
LBK 7. 

Podmínky pro využití prvků ÚSES 
V plochách vymezených jako pro funkci územního systému ekologické stability je primární 
využití sloužící k posílení či zachování funkčnosti ÚSES, dále pak v nich platí tyto doplňující 
podmínky a omezení: 
· lze je užívat k účelům stanoveným podmínkami využití daného typu plochy jako hlavní, 

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

· nelze je užívat k účelům podstatně omezujícím aktuální či potenciální funkčnost ÚSES. 
· nelze v nich umisťovat budovy 
· z jiných typů staveb lze do nich umisťovat podmíněně: 
- stavby pro vodní hospodářství, včetně staveb protierozní či protipovodňové ochrany, za 

předpokladu minimalizace jejich negativního vlivu na funkčnost ÚSES; 
- stavby veřejné dopravní infrastruktury, které nelze v rámci systému dopravní infrastruktury 

umístit jinde, za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu 
s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES; 

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

 
E.5  Prostupnost krajiny  
Jsou vymezeny plochy veřejných prostranství, umožňujících umístění komunikací zajišťujících 
prostupnost krajiny v nezastavěném území, zejména v severní a východní části řešeného území. 
Prostupnost je zvýšena vymezením koridorů veřejných prostranství R5 až R9.  
 
E.6  Protierozní opatření 
Eroze větrná  
Plochy nezastavěného území obdobně jako i plochy veřejných prostranství mají stanoveny 
takové přípustné způsoby využití (viz kap.F.2), které umožňují umístění protierozních opatření 
zejména v plochách zemědělských. 
Plochy smíšené nezastavěného území (NS) jsou vymezeny zejména tam, kde je třeba vytvoření 
protierozních opatření. V rámci ÚSES jsou vymezeny prvky, které mají  také funkci 
protierozních opatření - dílčí části biokoridorů LBK1 – LBK8. 
Na lokální biocentra LBC2 a LBC3 pak navazují další plochy smíšené nezastavěného území 
(NS) pro protierozní opatření spočívající v zatravňování, výsadby dřevin dle STG případně 
kombinovanou výsadbou s ovocnými dřevinami. 
Eroze vodní 
Plochy nezastavěného území obdobně jako i plochy veřejných prostranství mají stanoveny 
takové přípustné způsoby využití (viz kap.F.2), které umožňují umístění protierozních opatření. 
Podmínečně přípustným využitím ploch zemědělských je také změna druhu pozemku nebo 
způsobu využití pozemků či zalesnění a tím eliminace dopadu vodní eroze. 
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E.7  Ochrana před povodněmi 
Protipovodňová opatření jsou přípustná v plochách vodních a vodohospodářských, plochách 
veřejných prostranstvích, plochách zemědělských, plochách přírodních, plochách smíšených 
nezastavěného území. 
Je vymezen koridor odvodnění přívalových vod TD1. 
Podmínky jsou stanoveny v kap. F.2 tab. 6.1), 8.1), 9.1), 11.1), 12.1) 
 
E.8  Rekreace  
Nejsou samostatně vymezeny plochy rekreace. Rekreace pobytová je podmínečně přístupným 
využitím ploch bydlení venkovského typu a ploch smíšených obytných. 
Plochy občanského využití – tělovýchovná a sportovní zařízení umožňují každodenní rekreaci 
ve formě sportovního vyžití. 
 
E.9  Dobývání ložisek nerostných surovin 
Dobývání nerostů ve stanovených dobývacích prostorech je podmíněně přípustné v těchto 
plochách: 
- plochy zemědělské ozn. v graf. části NZ  
- plochy smíšené nezastavěného území ozn. v graf. části NS 
- plochy vodní a vodohospodářské ozn. v graf. části W  
A to vždy pouze tam, kde jsou vymezeny dobývací prostory v jižní části k.ú. 
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F. 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 
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního 
zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení 
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného 
rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení 
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 
 
F.1 Podmínky využití ploch ÚP Bratčice 
1)  Podmínky pro využití všech (dále uvedených) ploch s rozdílným způsobem využití ÚP 
Bratčice: 
 
1) Ve všech plochách s rozdílným způsobem využití, v nichž je možné umístit chráněné prostory 

definované zvláštním právním předpisem z hlediska ochrany zdraví (dále také „chráněné prostory“), 
je možné navrhnout či umístit tyto do území zatíženého zdroji hluku (tj. v blízkosti komunikací a 
stacionárních zdrojů hluku), pouze za splnění podmínky prokázání splnění hygienických limitů v 
oblasti hluku a vibrací. 
U staveb, jejichž účel využití umožňuje, aby obsahovaly chráněné prostory, umisťovaných u ploch 
dopravní infrastruktury (dopravních staveb, silnic) a ploch výroby bude v dalším stupni projektové 
přípravy prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné ukazatele vymezené legislativou 
platnou na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zejména týkající se 
venkovních a vnitřních chráněných prostor a bude vyhodnocena reálnost protihlukových opatření, 
budou-li navrhována. 
 

2) Stavby, jejichž účel využití umožňuje, aby obsahovaly chráněné prostory definované platnými 
právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, lze umístit pouze do lokality, v níž celková hluková zátěž nepřekračuje 
hodnoty stanovených hygienických limitu hluku pro tyto prostory;  soulad hlukové zátěže se 
stanovenými limity bude doložen nejpozději v projektové dokumentaci záměru. Bude přitom 
zohledněna i zátěž z povolených, doposud však nerealizovaných záměrů a budou respektovány 
stávající i vymezené zastavitelné plochy, jejichž způsob využití umožňuje, aby obsahovaly chráněné 
prostory. 
 

3) V plochách, kde je přípustné bydlení, je toto prioritní a  tuto prioritu je nutno vždy zohlednit, a to v 
plochách okolních -  je nutno řešit související vlivy s využitím území nejen v sousedních plochách, 
ale i nejbližším okolí, přípustná je pouze taková polyfunkčnost využití území, při které se nebudou 
následným provozem jednotlivé funkce a pohoda bydlení navzájem obtěžovat nad přípustnou míru, 
přičemž pro posuzování je rozhodující stávající stav popř. již vydané územní rozhodnutí nebo 
stavební povolení). 

 
4) Ve všech plochách lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského letectva 

a obrany státu. 
 

5) Plochy v okolí komunikací silnic III. třídy je nutno využívat tak, aby nemohlo být  znemožněno 
vedení průjezdního úseku silnice v plynulé trase a šířce odpovídající funkční skupině a zatížení 
silnice. 
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F.2 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
 
V závorce za názvem plochy s rozdílným způsobem využití je uvedena značka, kterou je takto 
plocha označena v grafické části. 
Stanovují se tyto podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití: 
 
1.) PLOCHY BYDLENÍ 
 
1.1)  Plochy bydlení venkovského typu (BV) 
a) Hlavní využití: 
bydlení v rodinných domech s hospodářským zázemím 
b) Přípustné využití: 
- bydlení v rodinných domech  
- související zeleň  
- související parkoviště a garáže rodinných domů 
- související dopravní a technická infrastruktura, zajišťující obslužnost území 
- sídelní zeleň 
- protierozní opatření  
c) Podmínečně přípustné využití: 
- stávající využití za podmínky,  že  nemá negativní vliv na užívání okolních pozemků a že 

neomezuje  využití okolních pozemků k bydlení  
- související občanské vybavení (např. mateřská škola) za podmínky, že  nemá negativní vliv na 

bydlení  
- pozemky, stavby a zařízení pro občanské vybavení v zastavitelné ploše Z1 pouze za podmínky, 

že budou mít výměru hrubé podlažní plochy zastavěné plochy maximálně 150m2 
- veřejná prostranství za podmínky, že neumožní zavádění automobilové dopravy do vnitrobloků 

zástavby a dělení blokové zástavby novými ulicemi 
- stavby a opatření pro hospodaření s dešťovými vodami za podmínky, že nemohou negativně 

ovlivnit využití okolních pozemků 
- rodinná rekreace za podmínky, že bude umísťována ve stávajících objektech bydlení a objektech, 

které měřítkem a charakterem odpovídají okolnímu prostředí 
- obchody a provozovny služeb, řemeslnické provozovny a další zařízení za podmínek, že: 

· slouží řešenému území a souvisí s jeho obsluhou 
· zachovávají prioritu bydlení 
· nesnižují svým provozem a technickým zařízením (a to zejména hlukem, pachy, dopravou)  

kvalitu prostředí a užívání  staveb ve svém okolí např. hodinářství, kadeřnictví, obchody, 
stravovací provozovny   

- hospodářské zázemí za podmínky, že nesnižují svým provozem a technickým zařízením (a to 
zejména hlukem, pachy, dopravou)  kvalitu prostředí a užívání  staveb ve svém okolí a nesnižují 
kvalitu prostředí souvisejícího území 

- jednotlivá zařízení administrativy (např. účetní kancelář fyzické osoby) za podmínky, že budou 
umístěna v objektech sloužících převážně k bydlení a to pouze jako doplňková funkce 

- oplocení pozemků v zastavitelné ploše Z1 nesmí omezit průchodnost územím 
-     fotovoltaické elektrárny  za podmínky, že budou součástí staveb a nedojede k narušení hodnot 
území a krajinného rázu 
d) Nepřípustné využití: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné, zejména činnosti 

výrobní povahy, zemědělská výroba, nadmístní dopravní  infrastruktura 
- nová výstavba bez zajištění dostatečné kapacity veřejné infrastruktury 
- bydlení v bytových domech 
e) Obecné podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany 
    krajinného rázu: 
- maximální výška zástavby se stanovuje na 2 plná nadzemní podlaží; nad posledním plným 

nadzemním podlažím se připouští  obytné podkroví; to však pouze za podmínky, že zaujímá méně 
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než 60% plochy plného nadzemního podlaží, kdy jako započitatelná plocha podkroví se užije 
užitná plocha, nad níž je světlá výška větší než 1,3m 

- minimální výměra stavebního pozemku v plochách změn se stanovuje na 600m2  
- z hlediska hmotového a prostorového souladu záměrů s okolní zástavbou musí být  měřítko staveb 

uzpůsobeno okolnímu prostředí 
- stavby musí respektovat venkovské prostředí obce 
- na pozemcích navazujících na ulicovou řadovou zástavbu musí nová zástavba doplnit uliční řadu 
- ve stabilizovaných územích je dostavba proluk novými objekty pro bydlení možná jen s přímým 

přístupem ze stávajících veřejných prostranství a nepřipouští se  zástavba pro bydlení uvnitř 
vnitrobloků 

- objekty v ploše nesmí vytvářet dominanty (jak výškové tak prostorové) vůči okolí 
- intenzita využití stavebního pozemku se stanoví na 40%, tj. stavební pozemek může být zastavěn 

stavbami a zpevněným plochami pouze ze 40% 
 
f) Podrobné podmínky prostorového uspořádání pro zastavitelnou plochu Z1 
    kromě maximální výšky zástavby platí všechny obecné podmínky uvedené v bodě e)  
    f1) Forma zastavění 

a. v části lokality severovýchodně od veřejného prostranství, které lokalitu rozděluje na 2 
části, je stanovena forma zastavění samostatně stojícími rodinnými domy; 

b. v části lokality jihozápadně od veřejného prostranství, které lokalitu rozděluje na 2 části 
je stanovena skupinová zástavba řadových rodinných domů; 

c. hlavní (uliční) průčelí domů bude umístěno v poloze stanovené stavební čárou 
vymezenou ve Výkrese plochy Z1 s prvky regulačního plánu, tj. ve vymezené 
vzdálenosti od hranice pozemku, která sousedí s veřejným prostorem s obslužnou 
komunikací, a kde je zároveň umístěn vstup a vjezd na pozemek rodinného domu  

d. umístění „zahradního“ průčelí domů (stavební hranice) je stanoveno na max. 15 m od 
stavební čáry směrem do stavebního pozemku; 

e. garáže budou umístěny průčelím (vjezdem) stejně jako hlavní stavby v poloze stanovené 
stavební čarou, maximálně budou na pozemku umístěny na stavební hranici. 

   f2) Výšková regulace 
         Určuje výšku zastavění včetně specifikace tvaru střech, a to takto: 

a. maximální výška zástavby je 1 nadzemní podlaží a nad posledním plným nadzemním 
podlažím se připouští  obytné podkroví; to však pouze za podmínky, že zaujímá méně 
než 60% plochy plného nadzemního podlaží, kdy jako započitatelná plocha podkroví se 
užije užitná plocha, nad níž je světlá výška větší než 1,3m 

b. hlavní stavba na pozemku musí mít sklonitou střechu, sklon střechy 30° - 45°, 
c. úroveň prvního nadzemního podlaží (+0,000) bude umístěna maximálně 1m nad úrovní 

původního terénu v místě, kde je nyní vymezena stavební čára; 
d. hřeben střechy (hlavního objemu) bude rovnoběžný se stavební čárou,  
e. maximální výška hřebene střechy oproti úrovni prvního nadzemního podlaží ( +0,000) 

rodinného domu bude 6,5 m 
f. pásové vikýře nelze umísťovat směrem do ulice  

 
 
1.2) Plochy bydlení čistého (BC)  
a) Hlavní využití: 
bydlení v rodinných domech bez možnosti jakýchkoliv doprovodných činností obchodního či 
výrobního charakteru  
b) Přípustné využití: 
- bydlení v rodinných domech  
- související parkoviště a garáže rodinných domů 
- související dopravní a technická infrastruktura, zajišťující obslužnost území 
- sídelní zeleň 
c) Podmínečně přípustné využití: 
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- stávající využití za podmínky, že nemá negativní vliv na užívání okolních pozemků a že 
neomezuje využití okolních pozemků k bydlení  

- veřejná prostranství za podmínky, že neumožní  zavádění automobilové dopravy do vnitrobloků 
zástavby a dělení blokové zástavby novými ulicemi 

-  jednotlivá zařízení administrativy (např. účetní kancelář fyzické osoby) za podmínky, že budou 
umístěna v objektech sloužících převážně k bydlení a to pouze jako doplňková funkce 

-     fotovoltaické elektrárny  za podmínky, že budou součástí staveb a nedojede k narušení hodnot 
       území a krajinného rázu 
d) Nepřípustné využití: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné zahrnující zejména 

činnosti výrobní povahy, zemědělská výroba, nadmístní dopravní  infrastruktura 
- nová výstavba bez zajištění dostatečné kapacity veřejné infrastruktury 
- bydlení v bytových domech 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- maximální výška zástavby se stanovuje na 2 plná nadzemní podlaží; nad posledním plným 

nadzemním podlažím se připouští  obytné podkroví; to však pouze za podmínky, že zaujímá 
méně než 60% plochy plného nadzemního podlaží, kdy jako započitatelná plocha podkroví  se 
užije  užitná plocha, nad níž je světlá výška větší než 1,3m 

- minimální výměra stavebního pozemku v plochách změn min.se stanovuje na 400m2  
- z hlediska hmotového a prostorového souladu záměrů s okolní zástavbou musí být  měřítko 

staveb uzpůsobeno okolnímu prostředí 
- stavby musí respektovat venkovské prostředí obce 
- v pozemcích navazujících na ulicovou řadovou zástavbu musí nová zástavba doplnit uliční řadu 
- ve stabilizovaných územích je dostavba proluk novými objekty pro bydlení možná jen 

s přímým přístupem ze stávajících veřejných prostranství, nepřipouští se  zástavba pro bydlení 
uvnitř vnitrobloků 

- objekty v ploše nesmí vytvářet dominanty (jak výškové tak prostorové) vůči okolí 
- intenzita využití stavebního pozemku se stanoví na 40%, tj.stavební pozemek může být 

zastavěn stavbami a zpevněným plochami pouze ze 40%, ve stabilizovaných plochách je 
přípustná i vyšší intenzita, pokud je stávajícími stavbami již dosažena – pozemek ve 
stabilizované ploše lze využít ve shodné intenzitě využití  dosažené stávajícím (původním) 
využitím pozemku stavbami (dle stavu v KN).   

 
  



 Územní plán Bratčice
 

   

I/24 
 

2.) PLOCHY SMÍŠENÉ  
 
2.1) Plochy smíšené obytné (SO) 
a) Hlavní využití: 
bydlení a občanské vybavení   
b) Přípustné využití: 
- bydlení v rodinných domech 
- občanské vybavení, obchody a provozovny služeb, administrativa  
- penziony a ubytování  
- související zeleň  
- související dopravní a technická infrastruktura, zajišťující obslužnost území 
- související parkoviště a garáže  
- veřejná prostranství 
- sídelní zeleň 
- protierozní opatření  
 
c) Podmínečně přípustné využití: 
- stávající využití za podmínky, že nemá negativní vliv na užívání okolních pozemků a že 

neomezuje  využití okolních pozemků k bydlení a občanskému vybavení 
- rodinná rekreace za podmínky, že bude umísťována ve stávajících objektech bydlení a objektech, 

které měřítkem a charakterem odpovídají okolnímu prostředí 
- drobné zemědělské hospodaření, pěstební činnost, řemeslnické provozovny, zařízení pro sport a 

rekreaci za podmínky, že takové využití není v rozporu s ostatními aktivitami v dané ploše 
-     fotovoltaické elektrárny za podmínky, že budou součástí staveb a nedojede k narušení hodnot 

území a krajinného rázu 
d) Nepřípustné využití: 
- hluková zátěž z komerčních aktivit na hranicích pozemků všech jednotlivých provozovatelů 

zdrojů hluku v této ploše nesmí překročit hygienické limity hluku, stanovené pro chráněné 
prostory 

- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné zahrnující zejména 
činnosti výrobní povahy, zemědělskou výrobu, nadmístní dopravní  infrastrukturu 

- nová výstavba bez zajištění dostatečné kapacity veřejné infrastruktury 
- bydlení v bytových domech 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- maximální výška zástavby se stanovuje na 2 plná nadzemní podlaží; nad posledním plným 

nadzemním podlažím se připouští  užitné podkroví; to však pouze za podmínky, že zaujímá méně 
než 70% plochy plného nadzemního podlaží, kdy jako započitatelná plocha podkroví  se užije  
užitná plocha, nad níž je světlá výška větší než 1,3m 

- minimální výměra stavebního pozemku v plochách změn se stanovuje na 500m2  
- z hlediska hmotového a prostorového souladu záměrů s okolní zástavbou musí být  měřítko staveb 

uzpůsobeno okolnímu prostředí 
- stavby musí respektovat venkovské prostředí obce 
- v pozemcích navazujících na ulicovou řadovou zástavbu musí nová zástavba doplnit uliční řadu 
- ve stabilizovaných územích je dostavba proluk novými objekty pro bydlení možná jen s přímým 

přístupem ze stávajících veřejných prostranství, nepřipouští se zástavba pro bydlení uvnitř 
vnitrobloků 

- objekty v ploše nesmí vytvářet dominanty (jak výškové tak prostorové) vůči okolí 
- intenzita využití stavebního pozemku je 40%, tj.stavební pozemek může být zastavěn stavbami a 

zpevněným plochami pouze ze 40%,, ve stabilizovaných plochách je přípustná i vyšší intenzita, 
pokud je stávajícími stavbami již dosažena – pozemek ve stabilizované ploše lze využít ve shodné 
intenzitě využití  dosažené stávajícím (původním) využitím pozemku stavbami (dle stavu v KN).  
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3.)  PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 
 
3.1) Plochy výroby a skladování  (VS) 
a) Hlavní využití: 
výroba a skladování včetně zemědělské výroby 
b) Přípustné využití: 
- objekty zemědělské výroby a skladování  
- objekty výroby 
- skladové prostory  
- související zeleň  
- související administrativa 
- související dopravní a technická infrastruktura, zajišťující obslužnost území 
- související parkoviště a garáže  
- sídelní zeleň 
- výrobny energie z obnovitelných zdrojů,  
- protierozní opatření  
c) Podmínečně přípustné využití: 
- stávající využití za podmínky, že nemá negativní vliv na využití okolních pozemků pro účel 

výroby a skladování a zemědělské výroby 
- objekty jiného podnikání za podmínky, že půjde o doplňkovou funkci hlavního využití, která není 

v rozporu s ostatními aktivitami v dané ploše  
-     fotovoltaické elektrárny za podmínky, že budou součástí staveb a nedojede k narušení hodnot 
      území a krajinného rázu 
d) Nepřípustné využití: 
- stavby pro jakýkoliv účel bydlení  a to ani doplňkově, stavby pro školní a předškolní výchovu a 

pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobné stavby 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné zahrnující zejména 

funkci bydlení  
- jakákoli výstavba nebo využití, které má negativní vliv na užívání okolních pozemků, s výjimkou 

pozemků a objektů, které mají stanovené pásmo hygienické ochrany, zasahující i okolní území 
- nová výstavba bez zajištění dostatečné kapacity veřejné infrastruktury 
- záměry, jejichž celková hluková zátěž v souhrnu kumulativních vlivů překračuje imisní 

hygienický limit stanovený v prováděcích právních předpisech pro stávající chráněné prostory a 
na hranici ploch (s možností situovat chráněné prostory) 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- objemový a hmotový soulad se stávajícími stavbami okolních ploch 
- objekty v ploše nesmí vytvářet nové dominanty (jak výškové tak prostorové) vůči okolí 
- intenzita využití stavebního pozemku se stanoví na 85%, tj.stavební pozemek může být zastavěn 

stavbami a zpevněným plochami pouze z 85% 
- maximální výška halových objektů se stanovuje na 10m 
- maximální výška výrobny energie z obnovitelných zdrojů nad přilehlým terénem bude 10m a 

nebude vytvořena dominanta v území  a to ani hmotová 
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4.)   PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  
 
4.1) Plochy občanského vybavení - veřejné (OV) 
a) Hlavní využití: 
občanské vybavení patřící do veřejné infrastruktury  
b) Přípustné využití: 
- stavby a zařízení občanského vybavení pro veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, sociální 

služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, školství 
- kulturní a církevní objekty 
- veřejná rekreační dětská hřiště 
- související zeleň  
- související dopravní a technická infrastruktura, zajišťující obslužnost území  
- související parkoviště a garáže  
- veřejná prostranství 
c) Podmínečně přípustné využití: 
- ubytování, stravování a služby, obchodní prodej za podmínky, že  bude zachována priorita využití 

pro občanské vybavení  veřejné s tím, že  se  umožňuje umístit např. byt správce, administrativní 
pracoviště v objektu veřejné správy  apod. a že půjde o využití doplňkové 

- služební byt pouze za současného splnění těchto podmínek: 
- bude velikostně přiměřený zástavbě občanského vybavení  
- půjde o odůvodněné případy v omezeném rozsahu   
- v chráněných prostorách nebudou překročeny hygienické limity v oblasti hluku a vibrací 

-     fotovoltaické elektrárny za podmínky, že budou součástí staveb a nedojede k narušení hodnot 
      území a krajinného rázu 
d) Nepřípustné využití: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné zahrnující zejména 

činnosti výrobní povahy, zemědělskou výrobu,  nadmístní dopravní  infrastrukturu 
- stavby a činnosti, jejichž provozem mohou být  překračovány hodnoty hygienických limitů hluku 

stanovených pro chráněné prostory definované právními předpisy v oblasti ochrany veřejného 
zdraví při vyhodnocení celkové hlukové zátěže ze všech zdrojů, tzn. nově navrhovaných, 
stávajících a povolených, i když dosud nerealizovaných,  na hranici těchto ploch 

- nová výstavba bez zajištění dostatečné kapacity veřejné infrastruktury 
 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- hmotový a prostorový soulad  zástavby s okolním prostředím 
- respektování dominanty kostela 
- intenzita využití stavebního pozemku se stanoví na 85%, tj.stavební pozemek může být 

zastavěn stavbami a zpevněným plochami pouze z 85% 
- maximální výška zástavby se stanovuje na 3 plná nadzemní podlaží; nad posledním plným 

nadzemním podlažím se připouští  užitné podkroví; to však pouze za podmínky, že zaujímá méně 
než 70% plochy plného nadzemního podlaží, kdy jako započitatelná plocha podkroví  se užije  
užitná plocha, nad níž je světlá výška větší než 1,3m 

 
 
4.2) Plochy občanského vybavení - hřbitovy (OH) 
a) Hlavní využití: 
hřbitov  
Přípustné využití: 
- pozemky hřbitovů 
- kulturní a církevní objekty 
- související zeleň  
- související dopravní a technická infrastruktura, zajišťující obslužnost území 
- veřejná prostranství 
d) Nepřípustné využití: 
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- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné zahrnující zejména 
činnosti výrobní povahy, bydlení,  nadmístní dopravní  infrastrukturu a jakoukoli  jinou činnost, 
která je v rozporu s využitím pro hřbitov a které by mohly narušit pietu území hřbitova 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- soulad  zástavby s prostředím 

 
 
4.3) Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)  
a) Hlavní využití: 
občanské vybavení pro tělovýchovu a sportovní vyžití a funkce spojené s jeho užíváním 
b) Přípustné využití: 
- zeleň rekreační,  
- parkoviště jako zázemí pro uživatele rekreačních a sportovních zařízení 
- související dopravní a technická infrastruktura, zajišťující obslužnost území 
- veřejná prostranství 
- krajinná zeleň,  protipovodňová opatření 
c) Podmínečně přípustné využití: 
- venkovní hřiště a plochy pro pořádání zábav a kulturních akcí za podmínky, že nenaruší svým 

provozem užívání staveb ve svém okolí a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území 
- objekty pro sport a související služby (klubovna, opravy sportovního vybavení apod.),  
- související vybavenost  (např. sociální zařízení, šatny), za podmínky, že se se nenachází 

v nezastavěném území,  
-     fotovoltaické elektrárny za podmínky, že budou součástí staveb a nedojede k narušení hodnot 

území a krajinného rázu 
d) Nepřípustné využití: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné zahrnující zejména 

bydlení, činnosti výrobní povahy, zemědělskou výrobu,  nadmístní dopravní  infrastrukturu –  
- stavby a činnosti, jejichž provozem mohou být  překračovány hodnoty hygienických limitů hluku 

stanovených pro chráněné prostory definované právními předpisy v oblasti ochrany veřejného 
zdraví při vyhodnocení celkové hlukové zátěže ze všech zdrojů, tzn. nově navrhovaných, 
stávajících a povolených, i když dosud nerealizovaných,  na hranici těchto ploch 

- nová výstavba bez zajištění dostatečné kapacity veřejné infrastruktury 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- maximální výška zástavby se stanovuje na 2 plná  nadzemní podlaží; nad posledním plným 

nadzemním podlažím se připouští  podkroví; to však pouze za podmínky, že zaujímá méně než 
60% plochy plného nadzemního podlaží, kdy jako započitatelná plocha podkroví  se užije  užitná 
plocha, nad níž je světlá výška větší než 1,3m  

- u halových staveb se stanovuje výška maximálně 11m nad terénem 
 
 
5.)   PLOCHY  DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY 
 
5.1) Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) 
a) Hlavní využití: 
silnice a funkce spojené s jejich užíváním 
b) Přípustné využití: 
- silnice  včetně součástí těchto pozemních komunikací jako náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, 

doprovodná zeleň, izolační zeleň 
- stavby dopravních zařízení a dopravního vybavení  
- zastávky hromadné dopravy 
- cesty, pěší stezky a chodníky, cyklistické trasy 
- související zeleň  
- liniové stavby technické infrastruktury 
d) Nepřípustné využití: 
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- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné - zejména stavby 
pro bydlení , výrobu a skladování, rekreaci, služby 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny 

 
 
6.)   PLOCHY  VEŘEJNÝCH   PROSTRANSTVÍ 
 
6.1) Plochy veřejných prostranství (U) 
a) Hlavní využití: 
veřejná prostranství a funkce spojené s jejich užíváním 
b) Přípustné využití: 
- jednotlivé druhy veřejných prostranství (včetně veřejných hřišť) 
- místní komunikace  
- účelové komunikace 
- pěší chodníky, cyklistické trasy, veřejně přístupné cesty 
- zeleň a zahradní úpravy 
- související dopravní infrastruktura  
- liniové stavby technické infrastruktury a objekty na nich,   
- sběrná místa odpadu včetně ploch s nimi souvisejících 
- zastávky hromadné dopravy 
- protierozní opatření 
- protipovodňová opatření 
c) Podmínečně přípustné využití: 
- stávající využití za podmínky, že nemá negativní vliv na užívání okolních pozemků a že 

neomezuje využití okolních pozemků pro účel veřejných prostranství 
- parkoviště za podmínky, že nezpůsobí likvidaci stávající veřejné zeleně 
- prvky územního systému ekologické stability  (ÚSES) za podmínek uvedených v kapitole E.4 a 

pouze jde-li o prvky ÚSES umisťované v plochách vyznačených v grafické části  jako „Územní 
systém ekologické stability“ 

- stavby a opatření pro hospodaření s dešťovými vodami za podmínky, že nemohou negativně 
ovlivnit využití okolních pozemků 

- silnice III. třídy a funkce spojené s jejich užíváním za podmínky, že půjde o rozšíření  stávajících 
silnic III. třídy, při úpravě křižovatek, profilů silnic 

- související drobné objekty budované  a užívané ve veřejném zájmu (např. čekárny zastávek, 
orientační systém) za podmínky jejich umístění v  zastavěném území a zastavitelných plochách 

d) Nepřípustné využití: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné, zejména funkce 

bydlení, výroby, skladování 
- využití, které zmenšuje podíl zeleně ve veřejných prostranstvích  
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny 

 
 
6.2) Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV) 
a) Hlavní využití: 
veřejná zeleň na veřejných prostranstvích a funkce spojené s jejím užíváním 
b) Přípustné využití: 
- veřejná zeleň 
- veřejná hřiště 
- pěší chodníky, cyklistické trasy, veřejně přístupné cesty 
- dopravní a technická infrastruktura  
- objekty budované a užívané ve veřejném zájmu (mimo jiné např. čekárny u zastávek, orientační 

systém, skulpturální objekty) 
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c) Podmínečně přípustné využití: 
- stávající využití za podmínky,  že  nemá negativní vliv na užívání okolních pozemků a že 

neomezuje  využití okolních pozemků pro účel veřejné zeleně 
d) Nepřípustné využití: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné zahrnující zejména 

bydlení, výrobu, skladování a další, které jsou v rozporu s hlavním využitím plochy 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- maximální výška zástavby se stanovuje na 1 nadzemní podlaží 
- maximální zastavěná plocha všech nadzemních objektů umisťovaných v ploše se stanovuje na 

16m2 
 
 
7.)   PLOCHY  TECHNICKÉ  INFRASTRUKTURY 
 
7.1) Plochy technické infrastruktury (TI) 
a) Hlavní využití: 
technická infrastruktura 
b) Přípustné využití: 
- vedení, stavby a provozně související stavby technického vybavení vodohospodářského  
charakteru - vodojemy, čerpací stanice, vrty, vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod a 
objekty obdobného charakteru 
- vedení, stavby a provozně související stavby jiného technického vybavení (např. stavby a zařízení 
pro nakládání s odpady)  
- zeleň  
- související dopravní infrastruktura, zajišťující obslužnost území 
- související parkoviště  
d) Nepřípustné využití: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné, zejména bydlení, apod 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- objemový a hmotový soulad s okolním prostředím 

 
 
8.)   PLOCHY  VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 
 
8.1) Plochy vodní a vodohospodářské (W) 
a) Hlavní využití  
vodní režim 
b) Přípustné využití: 
- nakládání s vodami a ochrana před jejich škodlivými účinky,  
- ochrana před suchem,  
- regulace vodního režimu území 
- vodní plochy  jako vodní nádrže, rybníky, mokřady apod. 
- vodní toky 
- jiné využití, v němž vodohospodářství převažuje 
- související krajinná zeleň  
- související dopravní infrastruktura 
- liniové stavby technické infrastruktury 
- stavby a opatření pro zvýšení retenční schopnosti 
- protipovodňová opatření 
c) Podmínečně přípustné využití: 
- prvky územního systému ekologické stability  (ÚSES) za podmínek uvedených v kapitole E.4 a 

pouze jde-li o prvky ÚSES umisťované v plochách vyznačených v grafické části  jako „Územní 
systém ekologické stability“ 

- dobývání a těžba nerostných surovin za podmínky, že se realizuje v dobývacích prostorech 
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d) Nepřípustné využití: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné zahrnující zejména 
funkci bydlení,  výrobu, skladování a další, které jsou v rozporu s hlavním využitím plochy 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny 

 
 
9.)   PLOCHY  ZEMĚDĚLSKÉ 
  
9.1) Plochy  zemědělské (NZ) 
a) Hlavní využití: 
zemědělské využití,   
b) Přípustné využití: 
- hospodaření na pozemcích zemědělského půdního fondu tj. : 

orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, trvalých travních porostů, dále rybníků s 
chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělské půdy potřebné k zajišťování zemědělské výroby, 
jako polní cesty, pozemcích se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahových vodních 
nádrží, odvodňovacích příkopů, hrází sloužících k ochraně před zamokřením nebo zátopou, 
technických protierozních opatření apod. 

- krajinná zeleň  
- protierozní opatření  
- související dopravní infrastruktura 
- liniové stavby technické infrastruktury  a objekty na nich 
- vodní toky 
- stavby a opatření pro zvýšení retenční schopnosti 
- -protipovodňová opatření  
c) Podmínečně přípustné využití: 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství  za podmínky umístění mimo záplavové území 
- změna využití zemědělských pozemků ( tj. změna druhu pozemku nebo způsobu využití 

pozemků), zalesnění za podmínky, že nebudou mít negativní vliv na krajinu, nebudou narušovat 
svým provozem a zařízením užívání pozemků ve svém okolí a nesníží kvalitu prostředí 
souvisejícího území 

- prvky územního systému ekologické stability  (ÚSES) za podmínek uvedených v kapitole E.4 a 
pouze jde-li o prvky ÚSES umisťované v plochách vyznačených v grafické části  jako „Územní 
systém ekologické stability“ 

- stavby a opatření pro hospodaření s dešťovými vodami za podmínky, že nemohou negativně 
ovlivnit využití okolních pozemků 

-  dobývání a těžba nerostných surovin za podmínky, že se realizuje v dobývacích prostorech 
d) Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby s výjimkou staveb, které lze umisťovat dle platné legislativy v nezastavěném území 
v souladu s jeho charakterem  
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- maximální výška staveb se stanovuje na 6m 

  
 
9.1) Plochy  zemědělství - zahradnictví (NZZ) 
a) Hlavní využití: 
zahradnictví 
b) Přípustné využití: 
- skleníky a zahradnictví 
- hospodaření na pozemcích zemědělského půdního fondu tj. : 

orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, trvalých travních porostů, dále rybníků s 
chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělské půdy potřebné k zajišťování zemědělské výroby, 
jako polní cesty, pozemcích se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahových vodních 
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nádrží, odvodňovacích příkopů, hrází sloužících k ochraně před zamokřením nebo zátopou, 
technických protierozních opatření apod. 

- krajinná zeleň  
- protierozní opatření  
- související dopravní infrastruktura 
- liniové stavby technické infrastruktury  a objekty na nich 
- vodní toky 
- stavby a opatření pro zvýšení retenční schopnosti 
- protipovodňová opatření 
 
c) Podmínečně přípustné využití: 
- stávající využití za podmínky,  že  nemá negativní vliv na užívání okolních pozemků a že 

neomezuje  využití okolních pozemků pro účel zahradnictví 
- prvky územního systému ekologické stability  (ÚSES) za podmínek uvedených v kapitole E.4 a 

pouze jde-li o prvky ÚSES umisťované v plochách vyznačených v grafické části  jako „Územní 
systém ekologické stability“ 

d) Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby s výjimkou staveb, které lze umisťovat dle platné legislativy v nezastavěném území 
v souladu s jeho charakterem  
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- objekty nesmí narušit krajinný ráz převýšením rozhledových horizontů 
- maximální výška zemědělských objektů se stanovuje na 6m 
 

  
10.)  PLOCHY  LESNÍ 
 
10.1) Plochy  lesní (NL) 
a) Hlavní využití: 
les, hospodaření v něm a  jeho ochrana 
b) Přípustné využití: 
- pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) 
- stavby, zařízení a jiná opatření lesního hospodářství 
- související dopravní infrastruktura a liniové stavby technické infrastruktury 
- vodní toky, mokřady, opatření pro zlepšení vodního režimu 
- protierozní opatření  
c) Podmínečně přípustné využití: 
- prvky územního systému ekologické stability  (ÚSES) za podmínek uvedených v kapitole E.4 a 
pouze jde-li o prvky ÚSES umisťované v plochách vyznačených v grafické části  jako „Územní 
systém ekologické stability“ 
d) Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby s výjimkou staveb, které lze umisťovat dle platné legislativy v nezastavěném území 
v souladu s jeho charakterem  
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny 

 
 
11.)  PLOCHY  PŘÍRODNÍ 
 
11.1) Plochy  přírodní (NP) 
a) Hlavní využití: 
zeleň přírodního charakteru  
b) Přípustné využití: 
- zeleň krajinná, zeleň přírodního charakteru v prvcích ÚSES 
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- vodní toky, vodní plochy v prvcích ÚSES 
c) Podmínečně přípustné využití: 
- stávající využití za podmínky, že nemá negativní vliv na užívání okolních pozemků a že 

neomezuje využití okolních pozemků pro prvky ÚSES 
- prvky územního systému ekologické stability  (ÚSES) za podmínek uvedených v kapitole E.4 a 

pouze jde-li o prvky ÚSES umisťované v plochách vyznačených v grafické části  jako „Územní 
systém ekologické stability“ 

- stavby a opatření pro hospodaření s dešťovými vodami za podmínky, že nemohou negativně 
ovlivnit využití okolních pozemků 

- dobývání a těžba nerostných surovin za podmínky, že se realizuje v dobývacích prostorech 
d) Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby s výjimkou staveb, které lze umisťovat v nezastavěném území v souladu s jeho 
charakterem mimo dobývání a těžbu nerostných surovin 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny 

 
12.) PLOCHY  SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
 
12.1) Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
a) Hlavní využití: 
zeleň a zemědělské využití 
b) Přípustné využití: 
- krajinná zeleň  
- protierozní opatření  
- související dopravní infrastruktura 
- liniové stavby technické infrastruktury  
- vodní toky, vodní plochy 
c) Podmínečně přípustné využití: 

- hospodaření na pozemcích zemědělského půdního fondu, stavby, zařízení a jiná opatření 
pro zemědělství,  jiné zemědělské využití (sady, pastviny a obdobné využití) za podmínek, 
že: 

- nedojde k likvidaci stávající krajinné zeleně - mezí, břehových porostů apod., 
- nezpůsobí erozi,  
- nemá negativní vliv na krajinu (např. výsadbou hustých lesních porostů  pro produkci 

dřevoštěpky),  
- nenaruší svým provozem a zařízením užívání pozemků ve svém okolí a nesníží kvalitu 

prostředí souvisejícího území  
- stavby a opatření pro hospodaření s dešťovými vodami za podmínky, že nemohou negativně 

ovlivnit využití okolních pozemků 
- dobývání a těžba nerostných surovin za podmínky, že se realizuje v dobývacích prostorech 

d) Nepřípustné využití: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné, zejména bydlení, 
výroba, rekreace pobytová, veškeré stavby s výjimkou staveb, které lze umisťovat dle platné 
legislativy v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny 

 
13.)  PLOCHY S JINÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
 
13.1) Plochy zeleně soukromé a vyhrazené - zahrady (ZZ) 
a) Hlavní využití: 
zeleň soukromá a vyhrazená  
b) Přípustné využití: 
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- zahrady soukromé, zahradní zeleň uzavřených areálů   
- související dopravní a technická infrastruktura,   
- krajinná zeleň 
- protierozní opatření  
- rekreace formou zahrádkaření na drobné držbě zem.půdy, samozásobitelství 
- stavby a opatření pro zvýšení retenční schopnosti území 
- protipovodňová opatření 
c) Podmínečně přípustné využití: 
- zastavitelná plocha Z1 nesmí v části určené pro Plochy zeleně soukromé a vyhrazené - zahrady 
obsahovat žádné nadzemní stavby  
d) Nepřípustné využití: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné zahrnující zejména funkci bydlení,  výrobu, 
skladování a další, které jsou v rozporu s hlavním využitím plochy, v nezastavěném území pak 
veškeré stavby s výjimkou staveb, které lze umisťovat v nezastavěném území v souladu s jeho 
charakterem 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- objemový a hmotový soulad s okolním prostředím,  
- maximální výška zástavby se stanovuje na 1 nadzemní podlaží 
- maximální zastavěná plocha drobných objektů skladování zahradního náčiní a mobiliáře se 
stanovuje na 16m2 
f) Podrobné podmínky prostorového uspořádání pro zastavitelnou plochu Z1 
    kromě maximální výšky zástavby platí všechny obecné podmínky uvedené v bodě e) 

 
 
13.2) Plochy zeleně izolační (ZI) 
a) Hlavní využití: 
izolační zeleň  
b) Přípustné využití: 
- zeleň, oddělující např. plochy obsahující funkci bydlení od jiných ploch s rozdílným způsobem 

využití a eliminující jejich negativní vliv na plochy s bydlením, eliminující negativní dopady 
výroby, dopravy, větrné a vodní eroze 

- krajinná zeleň vytvářející přechod zástavby do krajiny 
- liniové stavby dopravní a technické infrastruktury   
c) Podmínečně přípustné využití: 
- stávající využití za podmínky, že nemá negativní vliv na užívání okolních pozemků a 

neomezuje využití okolních pozemků pro zeleň ochrannou a  izolační 
- stavby a opatření pro odvedení přívalových vod a snižování ohrožení území přívalovými 

srážkami za podmínky, že budou umisťovány v Koridoru odvodnění přívalových vod TD1 
d) Nepřípustné využití: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné  včetně veškerých pozemních objektů; 

zejména stavby pro bydlení , výrobu a skladování, rekreaci, služby,  
- - všechny stavby v nezastavěném území kromě těch, které lze umisťovat dle platné legislativy 

v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem 
e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny 

 
 
F.3 Specifické podmínky pro změny využití pro jednotlivé zastavitelné plochy 
 
Podmínky všech zastavitelných ploch: 
-  při umisťování záměrů v rozvojových plochách postupovat tak, aby byla zachována 
kompaktnost zemědělských ploch, jejich obslužnost a aby byl minimalizován skutečný zábor 
zemědělské půdy a aby bylo zamezeno vodní a větrné erozi nezpevněných pozemků 
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-  vybudování technických sítí a komunikací pro zastavitelnou plochu v rozsahu a 
kapacitě,  kterou záměry v ploše vyžadují před realizací ostatní výstavby v ploše 
 
Z1  - plochy bydlení venkovského typu, plochy zeleně soukromé a vyhrazené - zahrady 

a plochy veřejných prostranství severovýchodně od zástavby centra obce 
 Podmínka v ploše pro změnu v území: 
- v rámci plochy bude vytvořena dopravní a technická infrastruktura, napojená 
z komunikačního prostoru silnice ve směru na Syrovice v nápojných bodech, vymezených 
v grafické části a ozn. č. 1 a 2  
Podrobnější podmínky plošného a prostorového uspořádání jsou uvedeny v podmínkách ploch 
s rozdílným způsobem využití (kap. F.2), podmínky dopravní a technické infrastruktury v kap. 
D.1 a D.2. 
 
Pro zastavitelné plochy označené Z2, Z5, Z6 vymezené pro bydlení čisté, umístěné 
severovýchodně od centra obce ve směru na Syrovice se stanovuje jako podmínka pro změnu 
v území, že stavby v ploše budou napojeny na dopravní a technickou infrastrukturu z přilehlého 
veřejného prostranství umístěného ve vymezených plochách veřejných prostranství, které musí 
mít dostatečné šířkové parametry. 
 
Pro zastavitelnou plochu označenou Z3 vymezenou pro bydlení venkovského typu a  veřejná 
prostranství  jižně směrem od centra obce při komunikaci směrem na Sobotovice se stanovuje 
jako podmínka pro změnu v území, že: 
· v její části vymezené pro plochu veřejných prostranství bude vybudována veřejná dopravní 

a technická infrastruktura, která bude napojená z komunikačního prostoru silnice ve směru 
na Sobotovice a stavby v ploše budou na ni napojeny 

· budovy budou umísťovány mimo návrhové záplavové území ( v případě jeho stanovení 
mimo stanovené záplavové území). 

 
Pro zastavitelnou plochu označenou Z4, která je vymezena jako plocha smíšená obytná 
jihozápadně od centra obce při komunikaci směrem na Němčičky se stanovují tyto podmínky 
pro změnu v území: 
· stavby v ploše plochy budou napojeny na dopravní a technickou infrastrukturu z přilehlých 

ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury 
· při umisťování záměrů v ploše (tj. již ve stupni projektové přípravy) bude prokázáno, že 

jeho umístěním nebudou překročeny na hranici plochy maximální přípustné ukazatele 
vymezené legislativou platnou na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, čímž bude zajištěno, aby negativní vlivy z využití plochy a okolních ploch, a to jak 
jednotlivé tak v součtu (jako např. prach, hluk, pachy a vibrace) byly eliminovány na hranici 
plochy Z4 

 
Pro zastavitelnou plochu označené Z7, která je vymezena jako plocha bydlení čistého, 
umístěnou při severním okraji obce na břehu Lejtny se stanovuje tato podmínka pro změnu 
v území: 
· stavby v ploše budou napojeny na dopravní a technickou infrastrukturu z přilehlého 

veřejného prostranství umístěného ve vymezených plochách veřejných prostranství, které 
musí mít dostatečné šířkové parametry. 

 
Pro zastavitelnou plochu označenou Z9, která je vymezena jako plocha výroby a skladování, 
umístěnou v návaznosti na stávající plochy výroby západně od centra obce se stanovují tyto 
podmínky pro změnu v území: 
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· plocha bude napojena na dopravní a technickou infrastrukturu z veřejného prostranství 
umístěného v koridoru K1 

· při umisťování záměrů v ploše (tj. již ve stupni projektové přípravy) bude prokázáno, že 
jejich umístěním nebudou  na hranici plochy  překročeny maximální přípustné ukazatele 
vymezené legislativou platnou na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, bude také zajištěno, aby negativní vlivy z využití plochy - a to jak jednotlivé tak 
v součtu - jako např. prach, hluk, pachy a vibrace byly eliminovány na hranici vymezené 
pro plochu výroby 

 
Pro zastavitelnou plochu označenou Z10, která je vymezena jako plocha občanského vybavení 
- veřejného v okolí Myslivny v jižní části řešeného území se stanovují tyto podmínky pro 
změnu v území: 
· plocha bude napojena na dopravní a technickou infrastrukturu z přilehlých ploch veřejného 

prostranství a ploch dopravní infrastruktury stávajícím sjezdem 
· využití plochy nesmí zhoršit stávající rozhledové poměry v křižovatce silnic dle platné 

legislativy, např. nevhodným umístěním staveb, zeleně či oplocením. 
 
Pro zastavitelnou plochu označenou Z11, která je vymezena jako plocha technické 
infrastruktury  a zakončuje zástavbu podél komunikace z obce směrem na Němčičky na 
jihozápadě území se stanovují tyto podmínky pro změnu v území: 
· bude zajištěna dopravní obsluha plochy z přilehlého veřejného prostranstvím 
· při umisťování záměrů v ploše (tj. již ve stupni projektové přípravy) bude prokázáno, že 

jejich umístěním nebudou hranici plochy překročeny maximální přípustné ukazatele 
vymezené legislativou platnou na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací a bude také zajištěno, aby negativní vlivy z využití plochy - a to jak jednotlivé tak 
v součtu - jako např. prach, hluk, pachy a vibrace byly eliminovány na hranici plochy 

 
Pro zastavitelnou plochu označenou Z12, která je vymezena jako plocha výroby a skladování 
v návaznosti na stávající plochy výroby v areálu skládky TKO se stanovují tyto podmínky pro 
změnu v území: 
· účel záměru umisťovaného v ploše bude spojen s účelem využití navazující stávající plochy 

výroby a skladování 
· realizace sousedícího úseku biokoridoru ÚSES (plocha změny v krajině K3) 
 
 
G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, pro které 
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 
Územní plán vymezuje: 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  

označení účel  

VD1 Stavba komunikace v koridoru R2 včetně ploch  
nezbytných pro zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel 
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TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

označení účel  

VT1 stavba vedení elektrizační soustavy (Slavětice -) hranice kraje –  
Sokolnice (ZUR TEE02) v koridoru R1 

 

VT2 stavba objektu jímání vod v ploše K19  

VT3 stavba objektu jímání vod v ploše K20  

 
 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 
VO1 stavby a opatření pro odvedení přívalových vod v koridoru TD1   

 
Plochy pro asanace, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou 
vymezeny. 
 
 
H.  Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze 
uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, 
parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 
odst. 1 katastrálního zákona 
Územní plán nevymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro která lze 
uplatnit předkupní právo. 
 
I. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
Nejsou stanoveny. 
 
 
K. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a 
přiměřené lhůty pro a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 
Plocha Z4 je vymezena jako plocha, v níž je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie 
Podmínky pro  pořízení studie:  
- prověří celkové kapacity území (počet staveb), jejich účelu využití  
- navrhne podrobné podmínky prostorového uspořádání zástavby s ohledem na polohu při 
příjezdu do obce z extravilánu, s ohledem na pietu hřbitova  
Lhůta pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do 
evidence územně plánovací činnosti je 4 roky od data nabytí účinnosti Územního plánu 
Bratčice. 
 
Územní plán nevymezuje a nestanovuje: 
- Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, 
včetně podmínek pro jeho prověření, 
-   Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou 
o parcelaci 
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- Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, 
zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu 
stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání 
- Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 
- Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb. 
 
Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 
A. Textová část – 37 listů. 
B. Grafická část – 3 výkresy: 
I/1 Výkres základního členění území     1:5000 
I/2 Hlavní výkres        1:5000 
I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1:5000 
 


