
ÚZEMNÍ PLÁN BRATČICE 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – DOPLNĚK 

Po společném jednání v roce 2019 byly oproti posuzované podobě dokumentace provedeny následující 
podstatnější úpravy: 

§ vymezení zastavitelné plochy Z12 pro dvě drobné rozvojové plochy výroby a skladování (VS) 
v návaznosti na rozsáhlou stávající plochu téhož typu v okrajových partiích skládky v severní části 
katastru; 

§ vymezení zastavitelné plochy Z13 pro rozvojovou plochu občanského vybavení – veřejného (OV) 
z východní strany stávajícího zastavěného území a ze severní strany silnice do Syrovic a Sobotovic; 

§ vymezení zastavitelné plochy Z14 pro rozvojovou plochu občanského vybavení – veřejného (OV) 
v návaznosti na drobnou stávající plochu téhož typu u hlavní křižovatky silnic uvnitř zastavěného území; 

§ vymezení zastavitelné plochy Z15 pro rozvojovou plochu občanského vybavení – tělovýchovná a 
sportovní zařízení (OS) u silnice k areálu skládku severně od zastavěného území; 

§ vymezení zastavitelné plochy Z16 pro rozvojovou plochu občanského vybavení – tělovýchovná a 
sportovní zařízení (OS) a s tím související přesunutí plochy změn v krajině K16 pro rozvojovou plochu 
zeleně izolační (ZI) z jihovýchodní strany stávajícího výrobního areálu západně až jihozápadně od centra 
obce; 

§ vymezení zastavitelné plochy Z17 pro drobnou rozvojovou plochu výroby a skladování (VS) namísto 
dílčí části původní plochy změny v krajině K17 pro rozvojovou plochu občanského vybavení – 
tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) u vstupu do bývalého těžebního areálu štěrkopískovny jižně od 
Bratčic; 

§ vymezení koridorů dopravní infrastruktury silniční R3 a R4 pro doplnění a rozšíření dopravního prostoru 
silnic na Mělčany a Hrušovany u Brna; 

§ vymezení koridorů veřejných prostranství R2, R5, R6, R7, R8, R9 pro komunikace v různých částech 
nezastavěného území; 

§ vymezení ploch změn v krajině K19, K20 pro rozvojové plochy technické infrastruktury (TI) pro objekty 
a zařízení zásobování vodou při západním okraji katastru. 

Navrhované úpravy řešení územně plánovací dokumentace „Územní plán Bratčice“ po společném jednání 
nemají vliv na závěry a doporučení již zpracovaného vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní 
prostředí. 

 

V Brně dne 5. 12. 2022 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

               Ing. Alexandr Mertl 
Držitel autorizace podle zákona č. 100/2001 Sb., §19 a § 24  (osvědčení 
MŽP ČR o odborné způsobilosti k hodnocení vlivu staveb a činností na 
životní prostředí č. j. 961/196/OPV/93 ze dne 7. 6. 1994, prodloužené 
rozhodnutím MŽP č. j.: MZP/2021/710/6317 ze dne 14. 1. 2022 do 31. 12. 
2026 


