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SEZNAM VÝKRESŮ A SCHÉMAT ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ 
Číslo výkresu Název výkresu Měřítko výkresu 

O.1 Širší vztahy 1 : 25 000 

O.2 Koordinační výkres 1 : 5 000 

O.3 Doprava, zásobování elektřinou a plynem, sítě elektronických komunikací 1 : 5 000 

O.4 Zásobování vodou, odkanalizování území 1 : 5 000 

O.5 Zábor zemědělského půdního fondu a lesa 1 : 5 000 

O.6 Hlavní výkres - výřez 1 : 2 000 

S.1 Dopravní infrastruktura 1 : 15 000 

S.2 Zásobování vodou 1 : 15 000 

S.3 Odkanalizování území 1 : 15 000 

S.4 Zásobování plynem a elektrickou energií 1 : 15 000 

 

ZKRATKY 
Pro účely Územního plánu Syrovice se v jeho dokumentu rozumí: 

AČR armáda České republiky 

b.j. bytová jednotka 

BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČOV čistírna odpadních vod 

ČSN Česká státní norma 

EVL evropsky významná lokalita 

CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 

KPÚ komplexní pozemkové úpravy 

k.ú. katastrální území 

LBC lokální biocentrum 

LBK lokální biokoridor 

MMR ministerstvo pro místní rozvoj 

MTS místní telekomunikační síť 

MV ministerstvo vnitra 

NN nízké napětí 

NTL rozvod plynu - nízkotlaký 

OP ochranné pásmo 

ORP obec s rozšířenou působností 

PRVK JMK Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského 
 kraje 

PUPFL pozemek určený pro plnění funkcí lesa 

PÚR ČR Politika územního rozvoje České republiky 

RBC regionální biocentrum 

RD rodinný dům 

RP regulační plán 

RR radioreléové trasy 

RS regulační stanice plynu 

RZV plochy s rozdílným způsobem využití 

Sb. sbírka 

SLBD sčítání lidu, bytů a domů 

STL rozvod plynu – středotlaký 

SZ stavební zákon 

TI technická infrastruktura 

TN technická norma 

TR, TS trafostanice 

TTP trvalý travní porost 

ÚAP Územně analytické podklady 

ÚP územní plán 

ÚPD územně plánovací dokumentace 

ÚS územní studie 

ÚSES územní systém ekologické stability 

VKP významný krajinný prvek 

VN vysoké napětí elektřiny  

VPO veřejně prospěšné opatření 

VPS veřejně prospěšná stavba 

VRT vysokorychlostní trať 

VTL rozvody plynu - vysokotlak 

VVN velmi vysoké napětí elektřiny 

VVTL rozvody plynu – velmi vysoký tlak 

ZD zemědělské družstvo 

ZPF zemědělský půdní fond 

ZÚR JMK Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 

ZVN zvlášť vysoké napětí elektřiny 
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II.   TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
(I) ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE 

1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SYROVICE 
Zastupitelstvo obce Syrovice z vlastního podnětu v souladu s § 6 odstavcem 5) písmene a) a § 44 písmene a) zákona č. 183/2006 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) na svém zasedání dne 11.6.2012 usnesením č. 62/5/12 rozhodlo o pořízení územního 
plánu. O jeho pořízení požádala obec Syrovice v souladu s § 6 odstavcem 1) písmenem c) stavebního zákona dne 22.6.2012 Městský úřad 
Židlochovice, který je dle tohoto ustanovení příslušným orgánem. Zastupitelstvo usnesením č. 63/5/12 určilo jako určeného zastupitele pro 
plnění úkolů vyplývajících z § 47 odst.1) a 4), § 51 odst.1) a 3) a § 53 odst.1) stavebního zákona pana starostu Pavla Bauera a taktéž ve 
smyslu § 6 odst.6) stavebního zákona schválilo žádost o pořízení územního plánu Městským úřadem Židlochovice. 

Pořizovatelka dne 16.1.2013 provedla doplňující průzkumy a rozbory dle § 47 odst.1 stavebního zákona a dle § 11 odst.1) vyhlášky č. 
500/2006 SB.  Tyto doplňující průzkumy a rozbory ve větší míře pouze prověřili limity a jejich aktuálnost z ÚAP a dále byl zjištěn záměr obce 
na rozšíření veřejné infrastruktury. Dále bylo zjištěno, že vrt na pozemku p.č. 1051/4 je mírně mimo zakreslenou plochu pro technickou 
infrastrukturu ÚPO. Vzhledem k nárůstu obyvatel v posledních letech kapacita tohoto vrtu je nedostatečná a obec hledá další způsob jak 
zásobovat obec pitnou vodou. Dále bylo zjištěno, že obec provedla výsadbu lesoparku na pozemcích p.č. 4038, 4039, 4040. Ve spolupráci 
s určeným zastupitelem zpracovala návrh zadání ÚP dle § 47 odst.1) stavebního zákona a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb.  

Projednání návrhu zadání územního plánu s dotčenými orgány, obcí pro niž je územně plánovací dokumentace (dále jen ÚPD) pořizována, 
sousedními obcemi a ostatními subjekty v území bylo zahájeno 20.2.2013 oznámením jednotlivě dotčeným orgánům, obci a sousedním 
obcím a veřejnou vyhláškou všem. 

Požadavky na obsah zadání uplatnili ve svých vyjádřeních či stanoviscích tyto dotčené orgány: 

Dotčený orgán Číslo jednací Datum vydání 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 7383/2013/31100 21.2.2013 

ČR-Ministerstvo obrany, VUSS 1345/33961/2013-1383-ÚP-BR 26.2.2013 

Ministerstvo životního prostředí, výkon státní správy VII 385/560/13, 6473/P/13 27.2.2013 

Ministerstvo dopravy 208/2013-910-UPR/2-Ma 22.3.2013 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje HSBM-1-30/2013 19.3.2013 

Městský úřad Židlochovice-odbor životního prostředí OZP/2414/2013-1 15.3.2013 

ČR-státní energetická inspekce-územní inspektorát pro JMK 376/13/062.103/St 18.3.2013 

Obvodní báňský úřad v Brně SBS/05220/2013 26.2.2013 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje KHSJM 9785/2013/BM/HOK 7.3.2013 

Krajský úřad Jihomoravského kraje-odbor životního prostředí JMK 20527/2013 20.2.2013 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro JMK, Pobočka Brno-venkov SPU 060726/2013, 4RP657/2013-523201 12.3.2013 

Krajský úřad Jihomoravského kraje-odbor územního plánování a stavebního řádu JMK 20406/2013 19.3.2013 

 

Dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání na základě zákona č. 114/1992 Sb. podle § 45i odstavce 1) téhož zákona konstatoval, 
že předložený návrh nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačí 
oblasti soustavy NATURA 2000. dle § 47 odst.3) stavebního zákona. 

OŽP neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu Syrovice na životní prostředí z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí.  

Návrh územního plánu nebyl posuzován dle § 47 odst.3) stavebního zákona. ÚP byl zpracován bez projednání konceptu. 

 

Připomínky k obsahu zadání uplatnili ve svých vyjádřeních tyto subjekty: 

Název subjektu: Číslo jednací Datum vydání 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb, Šumavská 33, Brno 000512/11300/2013 25.2.2013 

NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha 1341/13/OVP/Z 25.2.2013 

MERO ČR, a.s., Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou 20113/2/80-1 26.2.2013 

Správa železniční dopravní cesty, s.o., GŘ, Dlážděná 1003/7, Praha 10153/2013-OST 5.3.2013 

ČEPRO, a.s., Dělnická 12, č.p.213, Praha  491/PŘ/13, (SP/8929/13) 4.3.2013 

ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 88/BRN/188/13/16114/22.2.2013/Za 19.3.2013 
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Veřejné vyhlášky byly na úředních deskách pořizovatele a obce Syrovice vyvěšeny od 20.2.2013 do 25.3.2013. Zveřejnění vyhlášek 
způsobem umožňujícím dálkový přístup bylo potvrzeno osobami zodpovídajícími za toto zveřejňování přímo na svěšených veřejných 
vyhláškách a překontrolováno pořizovatelkou při vyvěšení. O kontrole byl proveden záznam do spisu s přílohou kopií zobrazených 
webových stránek. 

Na základě uplatněných požadavků, stanovisek, dohod a připomínek (žádná z okolních obcí neuplatnila podnět) pořizovatelka ve spolupráci 
s určeným zastupitelem upravila návrh zadání. Dne 24.4.2013 byl předán starostovi obce Syrovice upravený návrh zadání ÚP Otmarov se 
zapracovanými stanovisky dotčených orgánů, připomínky subjektů včetně požadavků občanů, které byly zapracovány do návrhu zadání ke 
schválení zastupitelstvem obce Syrovice.   

 

Zadání se zapracovanými požadavky dotčených orgánů a ostatních subjektů bylo schváleno zastupitelstvem obce Syrovice dne 6.5.2013 a 
poté dne 27.6.2013 předáno projektantovi ke zpracování návrhu. 

Obec ani pořizovatelka v zadání nevyžadovaly variantní řešení.  Obec nepožadovala vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, dle 
pořizovatelky nebyl rozsah změn v území vyplývajících z uplatnění územního plánu takový, aby vyžadoval toto hodnocení, pouze 
požadovala zhodnocení, jak územní plán zasáhl do jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje, jak jím bylo podpořeno řešení jednotlivých 
problémů a střetů a jak byly vyhodnoceny územní podmínky ve vztahu k jednotlivým pilířům udržitelného rozvoje. Dotčený orgán neuplatnil 
požadavek na posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí a vyloučil vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast. 
Nemohlo tedy z těchto okolností vyplynout variantní řešení, návrh byl proto zpracováván bez projednání konceptu. 

Zpracovaný návrh byl pořizovatelce a určenému zastupiteli představen na koordinační schůzce a zaslán pomocí e-mailu.  

Zpracovaný návrh byl pořizovatelce předán zástupkyní obce Syrovice dne 8.1.2014. 

 

Návrh byl předán dne 8.1.2014 pořizovatelce a dne 13.1.2014 pořizovatelka v souladu s § 50 odst.2) stavebního zákona oznámila přípisem 
č.j. OUPSÚ/8900/2013-35 místo a dobu konání společného jednání o návrhu územního plánu jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému 
úřadu, obci Syrovice a sousedním obcím, současně byl krajskému úřadu předán návrh územního plánu pro posouzení podle § 50 odst.7) 
stavebního zákona. Taktéž byly tímto přípisem dotčené orgány vyzvány k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání, které bylo 
stanoveno na 3.února 2014 a sousedním obcím bylo oznámeno, že mohou ve stejné lhůtě uplatnit připomínky. Jak dotčené orgány, tak 
sousední obce byly přípisem současně upozorněny na to, že k později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. 

Pořizovatelka doručila návrh územního plánu veřejnou vyhláškou (přípis č.j. OUPSÚ/8900/2012 ), upozornila, že do 30 dnů ode dne 
doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatelky písemné připomínky – do 28.4.2014 a že k později uplatněným připomínkám 
se nepřihlíží. V této veřejné vyhlášce oznámila také lhůtu a místo, v níž bude návrh vystaven k veřejnému nahlédnutí a upozornila na 
vystavení návrhu způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. 

Pořizovatelka překontrolovala vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách pořizovatelky a obce Syrovice a fotokopii 
úředních desek založila do spisu. Také uveřejnila návrh způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. 

 

Společné jednání se uskutečnilo dne 3.února 2014 a byl z něj pořízen záznam. Společného jednání se zúčastnil jeden zástupce orgánu a to 
zástupce Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje. Dále se účastnili zástupci Fiberservices, NET4GAS s.r.o., a zástupce obce 
Sobotovice - místostarosta. 

Stanoviska dotčených orgánů k návrhu územního plánu uplatnili: 

Dotčený orgán Číslo jednací Datum vydání 

Ministerstvo životního prostředí – Výkon státní správy VII, Mezírka 1, Brno 89/560/14, 2223/ENV/14 15.1.2014 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro JMK, Pobočka Brno – venkov SPU 029451/2014 

4RP1573/2014-523207 

27.1.2014 

Ministerstvo průmyslu a obchodu   MPO 2659/2014 14.1.2014 

ČR-Ministerstvo obrany, AHNM MOCT 1208-2/2014-6440 12.2.2014 

Krajský úřad Jihomoravského kraje - odbor územního plánování a stavebního řádu JMK 4842/2014 27.2.2014 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje HSBM-3-12/2014 28.2.2014 

ČR-státní energetická inspekce - územní inspektorát pro JMK 64/14/062.103/St 3.3.2014 

Městský úřad Židlochovice – odbor životního prostředí OZP/684/2014-2 11.3.2014 

Obvodní báňský úřad v Brně pro území krajů Jihomoravského a Zlínského SBS 01191/2014 19.3.2014 

Připomínky k návrhu územního plánu uplatnili: 

Jméno či název: Číslo jednací Datum vydání 

ŘSD ČR, odbor přípravy staveb Brno 000144/11300/2014 17.1.2014 

ČEPS, a.s. 025/BRN/0097/14/16530/14.01.2
014/Za 

5.2.2014 
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ČEPRO, a.s. 168/FŘ/14 (SP/4118vy/14) 10.2.2012 

MERO ČR, a.s. 2014/000048/1 10.2.2014 

NET4GAS, s.r.o. 975/14/OVP/Z 10.2.2014 

Povodí Moravy, s.p. PM001984/2014-203/Ho 5.3.2014 

Jiří Coufal, Syrovice 316  10.3.2014 

Světlana Totušková, Syrovice 438  28.4.2014 

Mgr. Monika Vítězová, Syrovice 429  25.4.2014 

JUDr. Dalimila Bajerová, Syrovice 446  27.4.2014 

Zdeněk Chmelař, Syrovice 440  28.4.2014 

Ing. Zdeňka Maggio, Syrovice 447  28.4.2014 

Ing. Michal Kováč, Jána Petrikovicha 4405/3, Martin, SR  28.4.2014 

Veřejné vyhlášky byly na úřední desce pořizovatele a obce vyvěšeny od 13.3.2014 do 28.4.2014. Zveřejnění vyhlášek způsobem 
umožňujícím dálkový přístup bylo potvrzeno osobami zodpovídajícími za toto zveřejňování přímo na svěšených veřejných vyhláškách a 
překontrolováno pořizovatelkou při vyvěšení. O kontrole byl proveden záznam do spisu s přílohou kopií zobrazených webových stránek. 

Pořizovatelka v souladu s § 51 odst. 1) stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotila na koordinační schůzce dne 
13.5.2014 výsledky projednání návrhu územního plánu.  

Krajskému úřadu byla dne 24.11.2014 zaslána stanoviska a připomínky, která pořizovatelka obdržela v průběhu projednávání návrhu dle § 
50 stavebního zákona jako podklad pro stanovisko z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, 
soulad s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem dle § 50 odst. 7). Ten svým stanoviskem 
č.j. JMK 133872/2014 z 9.12.2014 sdělil, že z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší vazby a z hlediska souladu 
s politikou územního rozvoje nemá připomínek. 

Dne 10.12.2014 pořizovatelka obdržela sdělení od zastupitelstva obce Syrovice, že v usnesení č. 159/8/14 pověřilo jako určeného 
zastupitele dle § 6 odst.5 písmene f) SZ starostu pana Pavla Bauera. 

Z koordinovaného stanoviska Krajského úřadu z hlediska zákona č. 13/1997 Sb. vyplynuly požadavky, které při splnění a zapracování do 
návrhu územního plánu podmiňují souhlas odboru dopravy. Požadavky jsou v návrhu územního plánu akceptovány, zapracováním 
požadavků OD je zajištěn soulad se stanovisky dotčených orgánů, viz. blok II. Odůvodnění zpracovatele – kapitola 5. Vyhodnocení 
souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů: soulad ÚP 
s požadavky zvláštních právních předpisů, Koncepce dopravní infrastruktury a části Soulad ÚP se stanovisky dotčených orgánů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 
Z koordinovaného stanoviska Krajského úřadu z hlediska zákona č.201/2012 Sb. vyplynuly požadavky, které jsou respektovány v ÚP a 
vyhodnoceny v bloku II. Odůvodnění zpracovatele – kapitola 5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů: soulad ÚP s požadavky zvláštních právních předpisů, Požadavky na 
ochranu životního prostředí a části Soulad ÚP se stanovisky dotčených orgánů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 
Z koordinovaného stanoviska HZS JMK z hlediska zákona 133/1985Sb. a vyhlášky č. 380/2002 Sb. vyplynuly požadavky, které jsou 
respektovány v ÚP a vyhodnoceny v bloku II. Odůvodnění zpracovatele – kapitola 5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů: soulad ÚP s požadavky zvláštních právních předpisů, 
Požadavky na ochranu obyvatelstva a části Soulad ÚP se stanovisky dotčených orgánů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 
Orgán ochrany přírody nebude v následných řízeních posuzovat krajinný ráz v zastavěném území a v zastavitelných plochách, protože 
návrh ÚP Syrovice dostatečně upravuje podmínky ochrany krajinného rázu (dohoda ze dne 26.3.2014 pod č.j. 5769/2014).  

Návrh byl po vzájemných konzultacích s projektantem ÚP Syrovice a starostou obce Syrovice, který je určený zastupitel, předán k úpravě 
dle záznamů a dle stanovisek dotčených orgánů, sousedních obcí a připomínek organizací a subjektů spravujících infrastrukturu, toky, 
památky a další v daném území. 

Na základě vyhodnocení výsledků projednávání zpracovala pořizovatelka s určeným zastupitelem pokyny pro projektanta, které dne 
14.5.2014, 17.9.2014 a 30.10.2014 předala a po vydání stanoviska KrÚ JMK (č.j. JMK 133872/2014 ze dne 9.12.2014) pořizovatelka zaslala 
odůvodnění oddíl I a III pořizovatele před veřejným projednáním a vyzvala projektanta k zapracování do upraveného návrhu. 

 

Dne 16.2.2015 byl pořizovatelce doručen upravený návrh a téhož dne oznámila pořizovatelka datum konání veřejného projednání a 
vystavení návrhu dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, sousedním obcím jednotlivě a všem veřejnou vyhláškou. 

V oznámení pořizovatelka upozornila, že námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce věrnosti (§ 52 odst.2 stavebního zákona) a každý uplatnit své připomínky, nejpozději však 
do 7 dnů ode dne veřejného projednání, které bylo stanoveno na 13.dubna 2015. 

Jak dotčené orgány, tak každý byly přípisem současně upozorněni na to, že k později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se 
nepřihlíží. 
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V oznámení uvedla pořizovatelka také lhůtu a místo, v níž bude návrh vystaven k veřejnému nahlížení a upozornila na vystavení návrhu 
způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. 

V oznámení upozornila pořizovatelka na nejvýznamnější změny, ke kterým došlo oproti územně plánovací dokumentaci návrhu ke 
společnému jednání. 

Pořizovatelka překontrolovala vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách pořizovatele a obce Syrovice a fotokopie 
těchto úředních desek založila do spisu. Taktéž uveřejnila návrh způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města 
Židlochovice. 

O upraveném a posouzeném návrhu se konalo veřejné projednání dne 13.4.2015. Z tohoto veřejného projednání byl pořízen záznam. Před 
tímto jednáním nebyly vzneseny námitky, jedna námitka byla podána během veřejného projednání a je přílohou č. 1 záznamu z VP – č.j. 
OUPSU/8900/2012-84. Kromě zástupců obce, pořizovatelky a zpracovatele se veřejného projednávání zúčastnila veřejnost, nezúčastnil se 
žádný zástupce dotčených orgánů. 

Svá stanoviska k upravenému a posouzenému návrhu územního plánu uplatnily tyto dotčené orgány: 

Dotčený orgán Číslo jednací Datum vydání 

Ministerstvo životního prostředí 337/560/15, 11882/ENV/15 18.2.2015 

ČR-státní energetická inspekce 356/15/062.103/Bě 17.4.2015 

HZS JMK HSBM-2-24/2015 20.4.2015 

KrÚ JMK JMK 20467/2015 15.4.2015 

Dále svoje vyjádření zaslalo ŘSD ČR, pod č.j. 0044271/11300/2015 ze dne 10.4.2015. 

K upravenému a posouzenému návrhu územního plánu uplatnili své námitky a připomínky: 

Jméno či název: Datum zaslání na MěÚ/osobní předání 
pořizovatelce 

Bc. Vendula Trusinová, Dvorského 30/10, Brno a Mgr. Zuzana Sendlerová, Svatopluka Čecha 886, Tišnov 13.4.2015 

Jiří Minačík, Syrovice 192 15.4.2015 

Lumír Junek, Syrovice 322 15.4.2015 

Ing. Marie Rieger, Albertova 3279/60, Kroměříž 16.4.2015 

Pavel Topolčan, Syrovice 167 16.4.2015 

Lada Chrástová, Trboušany 71 16.4.2015 

František Kvasnička, Polní 282, Kobylnice 16.4.2015 

Obec Syrovice 17.4.2015 

Dobromila Lisková, Coufalova 2649/12, Znojmo 20.4.2015 

Milada Kussak Hőklová, Syrovice 20 20.4.2015 

Ing. Marie Rieger, Albertova 3279/60, Kroměříž 20.4.2015 

Ing. Zdeněk Maluška, Syrovice 9 20.4.2015 

Ivana Zoufalá, Syrovice 24 20.4.2015 

Libor Zoufalý, Syrovice 24 20.4.2015 

Libor Zoufalý, Syrovice 24 20.4.2015 

Ivana Zoufalá, Syrovice 24 20.4.2015 

Ivana Zoufalá, Syrovice 24 20.4.2015 

Jan Badin, Syrovice 87 20.4.2015 

Dne 15.4.2015 obdržela pořizovatelka koordinované stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 20467/2015 ze dne 
15.4.2015. Stanoviska dle zákona č. 334/1992 SB., č. 201/2001 Sb., č. 254/2001 Sb., č. 20/1987 Sb. byla souhlasná. Stanovisko z hlediska 
zákona č. 13/1997 Sb. bylo také souhlasné. 

Dne 20.4.2015 uplynula lhůta pro uplatnění stanovisek a připomínek dle § 52 odst.3) stavebního zákona a dne 21.4.2015 obdržela 
pořizovatelka svěšené veřejné vyhlášky – oznámení o řízení o ÚP dle § 52 odst.1) – z úřední desky pořizovatele a dne 28.4.2015 z úřední 
desky obce Syrovice. Pořizovatelka ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektantem na pracovní schůzce dne 11.5.2015 vyhodnotila 
výsledky projednání, dne 20.5.2015 zpracovala s ohledem na veřejné zájmy návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního 
plánu a to, jak připomínky tak i námitky dle § 50 odst.2) a 3), tak dle § 52 odst.3) – viz. kapitola 6. Vyhodnocení připomínek v odůvodnění 
pořizovatelky, námitky – viz. kapitola 5. Rozhodnutí o námitkách v odůvodnění pořizovatelky. 

 

Na základě uplatněných námitek a připomínek pořizovatelka zajistila úpravu návrhu ÚP Syrovice. 
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Pořizovatelka dne 25.5.2015 vyzvala příslušný orgán ochrany přírody KrÚ JMK o stanovisko podle § 53 odst.2) stavebního zákona k 
podstatné úpravě návrhu ÚP Syrovice po veřejném projednání. 

Orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst.4) písm. n) a x) zákona č.114/1992 Sb. vydal stanovisko podle § 45i odstavce 
1) téhož zákona v tom smyslu, že předložená úprava nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit nebo ptačí oblastí soustavy NATURA 2000 ( č.j. JMK 65319/2015 ze dne 25.5.2015 ). 

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný úřad podle ustanovení § 29 zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů,  

k „Návrhu územního plánu Syrovice“ (verze  5/ 2015) – jeho podstatné úpravě po veřejném projednání, uplatňuje následující stanoviska 
podle ustanovení § 53 odst. 2 stavebního zákona:  

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů: 

Odbor životního prostředí krajského úřadu, jako orgán příslušný podle ust. § 22 písm. e) výše uvedeného zákona, na základě vyhodnocení 
doložených podkladů k podstatné úpravě Návrhu ÚP Syrovice neuplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů návrhu ÚP 
upraveného po 1. veřejném projednání na životní prostředí (č.j. JMK 67174/2015 ze dne 28.5.2015). 

 

Dne 15.6.2015 byl pořizovatelce doručen upravený návrh a téhož dne oznámila pořizovatelka datum konání opakovaného veřejného 
projednání a vystavení návrhu dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, sousedním obcím jednotlivě a všem veřejnou vyhláškou. 

V oznámení pořizovatelka upozornila, že námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce věrnosti ( § 52 odst.2 stavebního zákona ) a každý uplatnit své připomínky, nejpozději však 
do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, které bylo stanoveno na 17.srpna  2015. 

Jak dotčené orgány, tak každý byly přípisem současně upozorněni na to, že k později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se 
nepřihlíží. 

V oznámení uvedla pořizovatelka také lhůtu a místo, v níž bude návrh vystaven k veřejnému nahlížení a upozornila na vystavení návrhu 
způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. 

V oznámení upozornila pořizovatelka na nejvýznamnější změny, ke kterým došlo oproti územně plánovací dokumentaci návrhu k veřejnému 
projednání. 

Pořizovatelka překontrolovala vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách pořizovatele a obce Syrovice a fotokopie 
těchto úředních desek založila do spisu. Taktéž uveřejnila návrh způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města 
Židlochovice. 

O upraveném a posouzeném návrhu se konalo opakované veřejné projednání dne 17.8.2015. Z tohoto veřejného projednání byl pořízen 
záznam. Před tímto jednáním byla vznesena námitka, žádné námitky nebyly podány během veřejného projednání. Kromě zástupců obce, 
pořizovatelky a zpracovatele se veřejného projednávání zúčastnila veřejnost, nezúčastnil se žádný zástupce dotčených orgánů. 

 

Svá stanoviska k upravenému a posouzenému návrhu pro opakované veřejné projednání územního plánu uplatnily tyto dotčené orgány: 

Dotčený orgán Číslo jednací Datum vydání 

HZS JMK HSBM-2-126/2015 24.7.2015 

HZS JMK HSBM-2-108/2015 18.8.2015 

KrÚ JMK JMK 75616/2015 24.8.2015 

 

K upravenému a posouzenému návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání uplatnili své vyjádření, námitky a připomínky: 

Jméno či název: Datum převzetí a zaevidování  podatelny MěÚ 

ŘSD ČR 11.8.2015 

Dr. Irma Výšková a Dr. Tomáš Výška, Červenáčkova 17, 664 34 Kuřim 13.8.2015 

Olga Puttnerová a Věra Badinová, zastoupené  

AK Helbichová, Stejskalová & Blechová, s.r.o., M-palác, Heršpická 5, 639 00 Brno 
21.8.2015 

Olga Puttnerová a Věra Badinová, zastoupené  

AK Helbichová, Stejskalová & Blechová, s.r.o., M-palác, Heršpická 5, 639 00 Brno 
20.8.2015 

Bc. Vendula Trusinová, Dvorského 10, 639 00 Brno a  

Mgr. Zuzana Sendlerová, Svatopluka Čecha 886, 666 01 Tišnov 
24.8.2015 

Ing. Vítězslav Puttner, Syrovice 311, 664 67 Syrovice 24.8.2015 
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Norbert Komínek, Masarykova 857,  667 01 Židlochovice 24.8.2015 

Jitka Šťatstná, Syrovice 409, 664 67 Syrovice 24.8.2015 

Ivana Zoufalá, Syrovice 24, 664 67 Syrovice 24.8.2015 

Ivana Zoufalá, Syrovice 24, 664 67 Syrovice 24.8.2015 

Ivana Zoufalá, Syrovice 24, 664 67 Syrovice 24.8.2015 

 

Dne 27.8.2015 obdržela pořizovatelka koordinované stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 75616/2015 ze dne 
24.8.2015. Stanoviska dle zákona č. 334/1992 SB., č. 201/2001 Sb., č. 254/2001 Sb., č. 20/1987 Sb. byla souhlasná. Stanovisko z hlediska 
zákona č. 13/1997 Sb. bylo také souhlasné. 

Dne 24.8.2015 uplynula lhůta pro uplatnění stanovisek a připomínek dle § 52 odst.3) stavebního zákona a dne 26.8.2015 obdržela 
pořizovatelka svěšenou veřejnou vyhlášku – oznámení o řízení o ÚP dle § 52 odst.1) – z úřední desky pořizovatele a dne 27.8.2015 z úřední 
desky obce Syrovice. Pořizovatelka ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektantem na pracovní schůzce dne 8.9.2015 vyhodnotila 
výsledky projednání, dne 14.9.2015( pod č.j. OUPSU/8900/2012-134) zpracovala s ohledem na veřejné zájmy návrh vyhodnocení námitek 
uplatněných k návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání a to, námitky dle § 50 odst.2) a 3), tak dle § 52 odst.3) – námitky – 
viz. kapitola 5. Rozhodnutí o námitkách v odůvodnění pořizovatelky. 

Na základě uplatněných námitek pořizovatelka zajistila úpravu návrhu ÚP Syrovice. 

Dne 14.9.2015 pořizovatelka v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona vyzvala dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán, k 
uplatnění stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení, k návrhu rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
územního plánu. 

MŽP, HZS JMK, KrÚ JMK – odbor regionálního rozvoje vydaly souhlasná stanoviska.  

 

Dne 20.10.2015 obdržela pořizovatelka stanovisko od KrÚ JMK – OÚPSÚ stanovisko č.j. JMK 119709/2015, ve kterém sděluje, že námitky 
a připomínky se nedotýkají zájmů, které dle ustanovení § 50 odst.7 stavebního zákona posuzuje OÚPSŘ (tedy zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem). 

 

Soulad ÚP je vyhodnocen v textu odůvodnění v kapitole 6 po jednotlivých koncepcích, kterými je územní plán tvořen dle § 43 stavebního 
zákona. 

Žádný rozpor nebyl v průběhu projednávání řešen.  
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(II) ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVATELE 

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

2.1. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR 
Územní plán obce Syrovice respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, uvedené v Politice 
územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR), schválené dne 20. 7. 2009. 

Dne 15.4.2015 byla usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15.04.2015 schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České 
republiky. Z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen Aktualizace č. 1 PÚR ČR), zveřejněné na 
webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR, vyplývá, že obec Syrovice patří do metropolitní rozvojové oblasti OB3 – Brno ve 
správním obvodu obce s rozšířenou působností Židlochovice. Důvody vymezení metropolitní rozvojové oblasti se oproti PÚR ČR 2008 
nemění, nové úkoly pro územní plánování stanovené v Aktualizaci č. 1 PÚR ČR se řešení nového ÚP Syrovice nedotýkají. 

 (14) Chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. 
Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny. 

 (16) Při stanovování způsobu využití území dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, 
které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na 
zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. 

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského 
a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěná území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného 
území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. 

Splněno v rámci vymezení a stanovení využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně 
podporovat potřebná kompenzační opatření. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické 
stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu 
krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích. 

Prvky ÚSES jsou zapracovány do stabilizovaných i návrhových ploch s rozdílným způsobem využití tak, aby byla zajištěna celková 
kompaktnost systému ÚSES a jeho realizovatelnost. 

(21) Vymezit a chránit před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých veřejně přístupných ploch zeleně (zelené pásy). 

Plochy veřejné zeleně budou moci být umisťovány do ploch veřejných prostranství PV a ZV, které jsou nově dimenzovány v dostatečných 
šířkách. 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, 
poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. 

Splněno možností umístění tras v rámci různých ploch s rozdílným způsobem využití, zejména v plochách zemědělských NZ. 

 (23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem 
na prostupnost krajiny, dopravní a technickou infrastrukturu umísťovat s ohledem na minimalizaci fragmentace krajiny, je-li to účelné do 
společných koridorů. 

Vymezením ploch veřejných prostranství, dopravní infrastruktury je zajištěna prostupnost zastavěného území i krajiny. 

(24) Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před 
hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). 

(25) Vytvářet podmínky pro ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, 
eroze atd.), zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro 
vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve výjimečných a zvlášť 
odůvodněných případech. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání 
dešťových vod jako zdroje vody s cílem zmírňování účinků povodní. 

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť 
odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku 
povodňových škod. 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky 
na vysokou kvalitu života v současnosti i budoucnosti. 
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Plochy technické infrastruktury jsou navrženy v souladu s tímto požadavkem. 

Z PÚR ČR vyplývá, že obec Syrovice je součástí rozvojové oblasti OB3 Rozvojová oblast Brno. 

Vymezení: Území obcí z ORP Brno, Blansko, Kuřim, Pohořelice, Rosice, Slavkov, Šlapanice, Tišnov, Vyškov, Židlochovice. 

Důvody vymezení: Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Brna. Jedná se o velmi silnou koncentraci obyvatelstva 
a ekonomických činností, které mají z velké části i mezinárodní význam; rozvojově podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi 
a rychlostními silnicemi, tak I. tranzitním železničním koridorem; sílicí mezinárodní kooperační svazky napojují oblast zejména na prostor 
Vídně a Bratislav. 

Úkoly pro územní plánování: 

a) Vytvořit územní podmínky pro řešení dopravní (zejména silniční) sítě jižně od dálnice D1, 

b) Pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury. 

Na území obce dále zasahuje koridor vysokorychlostní dopravy VR1. 

Vymezení: Praha-Brno-hranice ČR/Rakousko, respektive SR (Wien, Bratislava) 

Důvody vymezení: Chránit na území ČR navržené koridory vysokorychlostní dopravy v návaznosti na obdobné  v zahraničí. Koridor je 
vymezen ve výkresech č. 1. Základní členění území a 2. Hlavní výkres a v textové části kapitoly D.1 Koncepce dopravní infrastruktury a I. 
Vymezení ploch a koridorů územních rezerv. 

Úkoly pro územní plánování: Prověřit územní podmínky pro umístění rozvojového záměru a podle výsledků prověření zajistit ochranu území 
pro tento rozvojový záměr vymezením územních rezerv. Plocha koridoru je v ÚP zahrnuta do ploch rezerv pro dopravu. 

PÚR ČR vymezuje koridory a plochy technické infrastruktury. Přestože přes území obce prochází několik významných koridorů technické 
infrastruktury, jedná se o trasy stabilizované a z požadavků PÚR nevyplývají další povinnosti nad rámec jejich běžného režimu. 

2.2. ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 
Zásady územního rozvoje JMK byly vydány na 25. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaném dne 22. 9. 2011 a dne 
21. 6. 2012 byly zrušeny rozsudkem Nejvyššího správního soudu.  
V současné době neexistuje pro území obce Syrovice žádná nadřazená dokumentace vydaná krajem. 
 

3. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚP S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ 

Zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území. 

ÚP SYROVICE NAPLŇUJE CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE § 18 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
1. Územní plán obce navrhovaným řešením stabilizuje její charakteristické osídlení, nabízí plochy potřebné k jejímu rozvoji a současně řeší 

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

2. Koncepce rozvoje obce zohledňuje společenský a hospodářský potenciál jejího rozvoje a promítá je do podmínek plošného i 
prostorového využití území v souladu s veřejnými a soukromými zájmy na rozvoji území. Zakotveno především v podrobných 
podmínkách využití ploch v textové části ÚP kapitole F.2 Všeobecné podmínky využití ploch, kde jsou mimo jiné předepsány minimální 
velikosti stavebních pozemků pro obytnou zástavbu. Dále v kapitole F.3 Podmínky pro využití ploch a jejich prostorové uspořádání, kde 
je ve stavebních plochách mimo jiné stanovena maximálně možná výška zástavby, maximální % zastavění a minimální % ploch 
schopných vsakovat dešťovou vodu. Členění území do jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití je znázorněno v Hlavním 
výkrese č.2. 

3. Orgán územního plánování postupem dle SZ koordinoval ochranu veřejných a soukromých záměrů a změn v území, výstavbu a jiné 
činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů viz textová část 
odůvodnění kapitola 5 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů. 

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

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

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

ÚP SYROVICE NAPLŇUJE ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE § 19 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
1a) V rámci zpracování ÚP byl v rámci průzkumů a rozborů zpracovatele zjištěn a posouzen stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační 

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

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

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

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

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

1f) ÚP nestanovil pořadí provádění změn v území vzhledem k malému rozsahu jeho dalšího rozvoje. 

1g) ÚP vytváří v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof především vymezením ploch lesa ke snížení 
vodní a větrné eroze na plochách zemědělských tak, aby co nejméně ohrožovala zastavěné a zastavitelné plochy, podrobněji popsáno 
v textové části odůvodnění 9.6.5 Ochrana před povodněmi a protierozní opatření. 

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

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

1j) ÚP vytváří v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území v rámci koncepce veřejné 
infrastruktury viz textová část kapitola D. Koncepce veřejné infrastruktury. 

1k) ÚP vytváří v území podmínky pro zajištění civilní ochrany nicméně vzhledem k malému rozsahu a obydlenosti území žádné nenavrhuje. 

1l) V rámci vymezené plochy přestavby ÚP určuje nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území viz textová část kapitola 
C.5. Vymezení ploch přestaveb. 

1m) ÚP zachovává podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území, podrobněji viz 
kapitola 5 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů. Řešení ÚP svým řešením nezasahuje do lokalit, pro která by bylo nutno navrhovat kompenzační opatření. 

1n) ÚP reguluje rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, především v rámci stabilizace ploch pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
VX a žádné další nenavrhuje. 
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1o) Při zpracování ÚP byly v rámci jednotlivých profesí uplatňovány poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování 
a památkové péče. Poznatky byly zohledněny zejména při stanovování urbanistické koncepce, ochraně hodnot území, stanovení 
podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek krajinného rázu a při vymezování zastavitelných ploch. Poznatky 
z oboru ekologie byly zohledněny při stanovování koncepce uspořádání krajiny a vymezení ploch změn včetně stanovení podmínek 
jejich využití. 

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

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

Územní plán musí být zpracován v souladu se zákonem 183/2006, Sb. Stavební zákon a jeho prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb., O 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a č. 501/2006 Sb., O 
obecných požadavcích na využívání území. 

Soulad je vyhodnocen především s paragrafy, které se týkají obsahu ÚP. 

SOULAD SE STAVEBNÍM ZÁKONEM 
§ 43 odst. (1): ÚP stanovuje urbanistickou koncepci viz textová část kapitola C.1. Koncepce uspořádání sídelní struktury, koncepci 
uspořádání krajiny viz textová část kapitola E. Koncepce uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury viz textová část kapitola D. 
Koncepce veřejné infrastruktury. ÚP vymezuje zastavěné území viz textová část kapitola A. Vymezení zastavěného území zobrazeno ve 
výkrese č. 1. Základní členění území a č. 2. Hlavní výkres. ÚP dále vymezuje zastavitelné plochy viz textová část kapitola C.4. Vymezení 
zastavitelných ploch, plochy přestavby viz textová část kapitola C.5. Vymezení ploch přestaveb a územní rezervy viz textová část kapitola 
I. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovuje podmínky pro využití těchto ploch.  

ÚP vymezuje plochy rezerv nadmístního významu pro dopravní infrastrukturu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje. Krajský 
úřad tyto plochy ve svém stanovisku nevyloučil. 

Plochy pro veřejně prospěšné stavby a pro veřejně prospěšná opatření vymezeny nejsou, protože v průběhu zpracování ÚP nebyla zjištěna 
jejich potřeba. 

§ 43 odst. (2): V ÚP jsou vymezeny plochy pro zpracování územní studií a regulačním plánem z důvodu nutnosti budoucí podrobnější 
koordinace zástavby území viz textová část kapitoly K. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie a L. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 
regulačního plánu.  

§ 43 odst. (3): ÚP zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování především ve stanovené koncepci rozvoje území, podrobně popsáno 
v textové části odůvodnění 3 Vyhodnocení souladu ÚP s cíli a úkoly územního plánování. ÚP neobsahuje podrobnosti náležející svým 
obsahem regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí. 

§ 43 odst. (4): ÚP je zpracován a vydán pro celé správní území obce Syrovice. 

§ 43 odst. (5): ÚP je jako opatření obecné povahy po nabytí účinnosti závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem 
obce, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. 

§ 43 odst. (6): Obsah ÚP se řídí prováděcími vyhláškami stavebního zákona č. 500/2006 a 501/2006, podrobněji v následujících 
podkapitolách. 

§ 53 odst. (4): Textová část odůvodnění obsahuje kapitoly č. 2 až 5, které obsahují přezkoumání souladu návrhu ÚP s PÚR, ZÚR, cíli a 
úkoly územního plánování, stavebního zákona a zvláštních prováděcích předpisů. 

§ 53 odst. (5): Textová část odůvodnění obsahuje jednotlivé kapitoly dle tohoto odstavce tedy, č. 2 až 5 dle předchozí položky a dále 
6 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 7 Stanovisko krajského úřadu, 8 Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu 
zohledněno, 9 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty, 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 

§ 58: ÚP vymezuje zastavěné území v souladu s odstavcem 1 a 2 tohoto §, podrobněji popsáno v textové části odůvodnění 9.2 Zdůvodnění 
vymezení zastavěného území. 

SOULAD S VYHLÁŠKOU Č. 500/2006 SB. 
Obsah ÚP včetně odůvodnění je v souladu s § 13 odst. (1) vyhlášky zpracován podle přílohy č. 7 této vyhlášky viz grafická část výkresy 1, 2 
a O.1 až O.5 a textová část ÚP kapitoly A až N a odůvodnění kapitoly 1 až 16.  

Podle § 13 odst. (2) byl ÚP zpracován a vydán v měřítku 1 : 5000, výkres širších vztahů v měřítku 1 : 25 000 (měřítko větší než byly zrušené 
Zásady územního rozvoje jihomoravského kraje, aby byla zajištěna zobrazitelnost vazeb obce k okolí).  

Dle § 3 je mapovým podkladem katastrální mapa v digitální podobě poskytnutá obcí Syrovice (která ji obdržela prostřednictvím Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje od katastrálního úřadu Brno – venkov).  
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Obsah koordinačního výkresu je v souladu s § 2, včetně zobrazených limitů využití území.  

SOULAD S VYHLÁŠKOU Č. 501/2006 SB.  
V souladu s § 3 odst. (1) jsou vymezeny plochy většinou o rozloze větší než 2000 m2. Vzhledem k členitosti a struktuře stávající zástavby 
řešeného území jsou vymezeny i plochy menší zejména pro dopravní a technickou infrastrukturu, veřejná prostranství a bydlení. Vymezení 
menších ploch nesnižuje kvalitu čitelnosti Hlavního výkresu č.2. 

V souladu s § 3 odst. (2) jsou vymezeny plochy podle a) stávajícího a požadovaného způsobu využití, rozlišeny v textové a grafické části ÚP 
na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití. b) podle významu stabilizované plochy, plochy změn, plochy rezerv, přestavby viz 
grafická část ÚP výkresy č. 1. Základní členění území a 2. Hlavní výkres.  

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny v souladu s § 3 odst. (3) a v souladu s odst. (4) jsou dále členěny na podtypy ploch viz 
textová část ÚP kapitola F. 

V souladu s § 3 odst. (5) jsou plochy vymezeny tak, aby byla zachována bezpečně přístupná veřejná prostranství a stávající cesty 
umožňující bezpečný průchod krajinou viz grafická část výkres č. 2. Hlavní výkres.  

Jsou vymezeny plochy a jejich podtypy s rozdílným způsobem využití dle §§ 4 až 11, 13 až 17 a předepsaný způsob jejich využití odpovídá 
dle uvedených §§, odstavce dle jednotlivých ploch 1.1) až 17.2) viz textová část ÚP kapitoly F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití a 
F.3. Podmínky pro využití ploch a jejich prostorové uspořádání. 

 

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

SOULAD ÚP S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
Jednotlivé části územního plánu byly zpracovány v souladu se zvláštními právními předpisy, které s nimi souvisí. 

ÚP respektuje ochranná pásma, tak jak vyplývají z platné legislativy. Jsou zapracována v grafické části odůvodnění výkresy č. O.2 
Koordinační výkres, O.3 Doprava, zásobování elektřinou a plynem, sítě elektronických komunikací, O.4 Zásobování vodou, odkanalizování 
území (zobrazitelná v měřítku ÚP) a popsána v kapitole 6.3 tohoto odůvodnění (dopravní a technická infrastruktura). 

V Koordinačním výkrese č. O.2 jsou zakresleny všechny limity, týkající se daného území tak, jak vyplývají z platné legislativy a z vydaných 
správních rozhodnutí (zobrazitelné v měřítku ÚP). 

Památkově chráněné objekty jsou do ÚP zapracovány v souladu se zákonem 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Nemovité kulturní 
památky dle následujícího seznamu jsou v ÚP respektovány: 

Číslo rejstříku Název okresu Sídelní tvar Část obce čp. Památka Ulice, nám./umístění IdReg 

45401 / 7-991 Brno-venkov Syrovice Syrovice  kostel sv. Augustina a 

socha sv. Jana Nepomuckého 

 157843 

37010 / 7-993 Brno-venkov Syrovice Syrovice  boží muka  148908 

17893 / 7-994 Brno-venkov Syrovice Syrovice  krucifix u kostela 128562 
Koncepce dopravní infrastruktury je zpracována zejména v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, podrobněji 
popsáno v kapitole odůvodnění 9.5.1 Koncepce dopravní infrastruktury. 

Koncepce vodního hospodářství je zpracována zejména v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, podrobněji popsáno v kapitole odůvodnění 
9.5.2 Koncepce technické infrastruktury. 

Energetická koncepce je zpracována zejména v souladu se zákony č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a 458/2000 Sb., energetický 
zákon, podrobněji popsáno v kapitole odůvodnění 9.5.2 Koncepce technické infrastruktury. 

Požadavky na obranu státu jsou zpracovány zejména v souladu se zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví: 

V Koordinačním výkrese č. O.2 je uvedena poznámka: „Celé správní území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení 
Ministerstva obrany, radaru Sokolnice, a v ochranném pásmu proti laserovým zařízením letiště Brno-Tuřany.“ Obě ochranná pásma je nutno 
respektovat. V ochranném pásmu radiolokačního zařízení lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, 
venkovního vedení VN a VVN, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, 
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. Projednávání staveb v 
tomto území podléhá platné legislativě z hlediska obrany ČR. Umísťování všech uvedených staveb v tomto zájmovém území je třeba 
předem projednat s Ministerstvem obrany.  
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Požadavky na ochranu obyvatelstva jsou zpracovány zejména v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláškou MV 
ČR č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování, vyplývající z havarijních plánů a krizových plánů, které uplatnil dotčený orgán civilní 
ochrany při návrhu zadání územně plánovací dokumentace v rozsahu, který odpovídá charakteru území a druhu územně plánovací 
dokumentace (§ 29, odst. 1, písmeno k zák. č. 133/1985 Sb. a §20 vyhlášky č. 380/2002 Sb.): 

Z á s o b o v á n í  v o d o u  v  p ř í p a d ě  p o ž á r u  
Obecní vodovod, vzhledem ke své kapacitě, nemůže sloužit jako zdroj požární vody. V průmyslovém areálu pro větší odběry a pro požární 
zabezpečení může sloužit pro dodávku vody do požárních nádrží, pokud by se jednalo o zvýšené špičkové odběry, je třeba stanovit jejich 
režim. V případě požáru je možno odebírat vodu z místního rybníka. 

d )  e v a k u a c e  o b y v a t e l s t v a  a  j e h o  u b y t o v á n í  
Organizační ani technické zabezpečení evakuace a ubytování obyvatelstva není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich 
dokumentaci a v HP JMK. 
g )  z á c h r a n n é ,  l i k v i d a č n í  a  o b n o v o v a c í  p r á c e  p r o  o d s t r a n ě n í  n e b o  s n í ž e n í  š k o d l i v ý c h  
ú č i n k ů  k o n t a m i n a c e ,  v z n i k l é  p ř i  m i m o ř á d n é  u d á l o s t i  
Vzhledem k tomu, že se v řešeném území nenachází žádné rozsáhlé zařízení nebo provoz, které by vyžadovalo samostatnou plochu 
s rozdílným způsobem využití pro toto využití, není žádné opatření v územním plánu navrženo. 

Řešení obslužných komunikací tak, aby byl umožněn příjezd zasahujících jednotek i v případě zneprůjezdnění části komunikací v obci a 
řešení sítí technické infrastruktury s možností operativní úpravy dodávek z jiných nezávislých zdrojů je v rámci využití ploch územního plánu 
umožněn. Týká se to především ploch veřejných prostranství PV, které zachovávají stávající stav nebo jsou vymezeny v dostatečných 
šířkách a trasách tak, aby v nich mohla být umístěna obousměrná průjezdná komunikace umožňující příjezd z obou stran. 

Požadavky na ochranu životního prostředí jsou zpracovány zejména v souladu se zákony č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. V rámci ÚP byly zohledněny požadavky na ochranu ovzduší v řešeném území. Nově navrhované 
plochy v ÚP nebudou zásadně navyšovat zdroje znečištění ovzduší, protože se jedná především o plochy pro bydlení. V rámci návrhových 
ploch pro výrobu skladování naopak došlo ke zmenšení rozvoje na území obce. Dopravní plochy jsou v rámci řešeného území stabilizovány. 

Pro celkové zlepšení kvality ovzduší a jako pozitivní vliv ÚP je definován požadavek na minimální podíl zeleně ve stavebním pozemku 
v rámci ploch s rozdílným způsobem využití a vymezení návrhových ploch lesa NL jako opatření ke zmírnění vodní a větrné eroze, tedy 
zmenšení podílu pevných částic v ovzduší.  

Dle kapitoly ÚP F.2. Všeobecné podmínky pro využití ploch musí být dodržen požadavek: V plochách negativních vlivů, vymezených limitní 
hranicí, musí objekty, podléhající splnění hlukových hygienických limitů (především stavby pro bydlení), prokázat v podrobnější projektové 
dokumentaci nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech, aby nebyly obyvatelé 
vystavení nadměrné hlukové zátěži. 

Při zpracování ÚP byl zohledněn podklad Generální rozptylová studie JMK. 

Koncepce uspořádání krajiny, územní systém ekologické stability a přírodní hodnoty jsou zapracovány do ÚP především v souladu 
se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Koncepce je stanovena v textové části ÚP kapitole E. Podmínky využití ploch 
ÚSES v kapitole F.2. Všeobecné podmínky využití ploch a zobrazeny v Hlavním výkrese č. 2. Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny je 
podrobněji popsáno v kapitole 9.6. 

Soulad ÚP se zákonem č. 44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, je zajištěn a podrobně popsán v kapitole odůvodnění 9.6.8 
Dobývání ložisek nerostných surovin. 

Vymezení ploch lesa NL a vyhodnocení záboru pozemků určených k funkci lesa jsou zpracovány zejména v souladu se zákonem č. 
289/1995 Sb., o lesích. Způsob využití ploch lesa NL je stanoveno v kapitole ÚP F.3 Podmínky pro využití ploch a jejich prostorové 
uspořádání, zdůvodnění vymezení ploch lesa je podrobněji popsáno v kapitole 9.6. Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny. Vyhodnocení 
záborů PUPFL je v odůvodnění kapitole 14 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění funkce lesa. 

Vymezení ploch zemědělských NZ a vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu jsou zpracovány zejména v souladu se 
zákonem č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Způsob využití ploch zemědělských NZ je stanoveno v kapitole ÚP F.3 
Podmínky pro využití ploch a jejich prostorové uspořádání, zdůvodnění vymezení ploch zemědělských je podrobněji popsáno v kapitole 9.6. 
Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny. Vyhodnocení záborů ZPF je v odůvodnění kapitole 14 Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. 

SOULAD ÚP SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Odbor životního prostředí:  
Požadavek na doplnění informace, že se v řešeném území nachází „Přírodní památka Bezourek“ je splněn v textové části odůvodnění 
kapitola 9.6.1 Základní zásady. 

Požadavek na zohlednění vlivu důsledků navrhovaného řešení na kvalitu ovzduší je zapracován do předchozí části kapitoly položka 
„Požadavky na ochranu životního prostředí“. 
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Odbor dopravy: 
Plochy, ve kterých jsou vedeny stávající silnice III. třídy, mají podmíněno využití tak, že není znemožněno vedení silnice v plynulé trase, a to 
v průjezdním úseku silnice v šířce odpovídající funkční skupině a zatížení silnice a mimo průjezdní úsek v souladu Návrhovou kategorizací 
krajských silnic JMK viz podmínky využití ploch dopravní infrastruktury D v textové části kapitola F.3 Podmínky pro využití ploch a jejich 
prostorové uspořádání. 

Byla uvedena do souladu textová a grafická část ÚP tj. označení ploch dopravní infrastruktury pouze písmenem D. 

Podmínky využití ploch s chráněnými prostory přiléhající ke krajským silnicím III. třídy nejsou z hlediska hlukové ochrany v dalším 
projednávání územního plánu oslabovány dle znění kapitoly F.2. Všeobecné podmínky pro využití ploch v textové části ÚP. 

V návrhu ÚP je doplněno řešení otáčení autobusů v obci, viz textová část odůvodnění kapitola 9.5.1 Koncepce dopravní infrastruktury. 
V grafické části odůvodnění výkres č. O.3 Doprava, zásobování elektřinou a plynem, sítě elektronických komunikací jsou zakresleny 
izochrony autobusových zastávek. Řešení autobusových zastávek není v ÚP řešeno pouze pro zastavěné území, ale rovněž pro rozvojové 
plochy s funkcí bydlení. 

MěÚ Židlochovice 
Odbor životního prostředí:  
V upraveném návrhu ÚP Syrovice je v kapitole 8 Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu zohledněno uveden následující text: 

„Orgán ochrany přírody nebude v následných řízeních posuzovat v zastavěném území a v zastavitelných plochách na k.ú. Syrovice krajinný 
ráz.“ 

Krajská hygienická stanice 
V textové části kapitoly F.3 Podmínky pro využití ploch a jejich prostorové uspořádání je k plochám výroby a skladování – lehký průmysl VL 
přiřazena podmínka, že negativně neovlivní plochy pro bydlení svým provozem i dopravní obsluhou. 

Ministerstvo životního prostředí ČR 
Podmínka souhlasného stanoviska k ochraně ložisek je splněna a podrobněji odůvodněna v textové části odůvodnění kapitola 9.6.8 
Dobývání ložisek nerostných surovin, sesuvná území. 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje  
Požadavek zapracovat v odůvodnění předmětného návrhu ÚP opatření ochrany obyvatelstva, uvedená v bodech d) a g) § 20 vyhlášky MV 
č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva je zapracován a odůvodněn v předchozí části kapitoly položka 
„Požadavky na ochranu obyvatelstva“. 

ČEPRO, a.s. 
Ve výkresech č. O.2 Koordinační výkres a O.3 Doprava, zásobování elektřinou a plynem, sítě elektronických komunikací je v položce 
dálkovod uveden popis ropovod a produktovod. 

Hranice stabilizovaných stavebních ploch a zastavěného území byly upraveny a zmenšeny ve prospěch ochranných pásem ropovodu a 
produktovodu. 

Případná zástavba ve stabilizovaných plochách a v zastavěném území zasahující do bezpečnostní vzdálenosti musí splňovat požadavky 
podmínečného využití dle ochranných pásem. 

Do vzdálenosti 100m od potrubí nejsou vymezeny plochy s možností zástavby.  

Plocha občanské vybavenosti pro tělovýchovu a sport OS Z27 neumožňuje zástavbu. 

Z hlediska předešlého jsou v maximálně možné míře respektována bezpečnostní a ochranná pásma produktovodů a plynovodů. 

MERO ČR, a.s. 
Vypořádáno jako podmínky stanoviska ČEPRO, a.s., které jsou obdobné. 
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6. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ 

Dle ÚAP ORP Židlochovice z roku 2012 je obec Syrovice, v celkovém hodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé 
životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel, hodnocena kladně v pilíři hospodářském. V sociálním a 
environmentálním pilíři je hodnocena záporně. Územní plán v souladu se záměrem posílit vyváženost jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje 
navrhuje vhodné plochy rozdílným způsobem využití. 

V l i v  Ú P  n a  e n v i r o n m e n t á l n í  p i l í ř  
Pozitivní vliv 
� Zvýšení lesnatosti - vymezení nově navrhovaných ploch lesa, pro posílení rekreační funkce krajiny a zmírnění větrné a vodní 

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

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

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

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

stabilitě osídlení, možnostem rekreace obyvatel a vytvoří předpoklady pro vyvážený rozvoj obce. 

V l i v  Ú P  n a  e k o n o m i c k ý  p i l í ř  
Pozitivní vliv 
� Plochy pro rozvoj pracovních příležitostí umožní umístění významných investic v oblasti výroby. 
� Vybavení technickou infrastrukturou – odkanalizování území a rozvoj vodovodu. 

Vymezené zastavitelné plochy nezasahují negativně do stávajícího přírodního zázemí obce (zejména lokalita Stará hora). 

7. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU 
V rámci projednání zadání územního plánu Syrovice nebyl uplatněn požadavek na zpracování samostatné dokumentace vyhodnocení vlivu 
územního plánu na životní prostředí.  

Po společném jednání k ÚP požadavek na zpracování samostatné dokumentace vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí 
opět nebyl uplatněn. 

8. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU 
ZOHLEDNĚNO 

Vyhodnocení vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí nebylo požadováno. 

ÚP nebyl posuzován z hlediska vyhodnocení vlivu územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.  
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9. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ 
VYBRANÉ VARIANTY 

9.1. VYSVĚTLENÍ VÝZNAMU POJMŮ POUŽITÝCH V TEXTOVÉ ČÁSTI ÚP 
� Základní občanské vybavení a sport je souhrn občanských zařízení bezprostředně spjatých s bydlením, která se vyznačují vysokou 

četností používání obyvatelstvem. Rozhodujícím kritériem pro jejich umisťování je přiměřená prostorová dostupnost, tj. jejich vzdálenost 
od bytů uživatelů. Patří k nim např. mateřské školy, místní knihovny, hřiště pro děti a mládež, maloobchodní prodejny zboží každodenní 
potřeby, apod. 

� Využití snižující kvalitu obytného prostředí je takové, které škodí především hlukem, exhalacemi nebo většími nároky na dopravní 
obsluhu. 

� Využití snižující kvalitu životního prostředí je takové, které svému okolí škodí především hlukem, exhalacemi nebo většími nároky na 
dopravní obsluhu. Kvalita nesmí být snížena ani v plochách veřejných prostranství. 

� Podmíněně přípustné využití slučitelné s hlavním využitím ho negativně neovlivňuje a svým objemem nepřevyšuje. Jako samostatné 
objekty administrativy a služeb v plochách pro bydlení. 

� Stavba pro zahrádkářské činnosti, uskladnění nářadí a chovatelství se rozumí stavba o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše 
do 16 m2, do 5 m výšky, nepodsklepená. 

� Stavebním pozemkem se rozumí jeden nebo více pozemků katastru nemovitosti, obsahující jednu nebo více staveb obvykle jednoho 
vlastníka, který má splňovat požadavky na velikost, maximální zastavěnou plochu a minimální podíl ploch schopných vsakování 
dešťových vod. 

� Ustupující podlaží je takové, které ustupuje od vnější hrany zástavby minimálně o vzdálenost, rovnou své výšce. 
� Okrajovou zastavitelnou plochou se rozumí plocha s rozdílným způsobem využití, která je určena k zástavbě a navazuje na plochy 

nestavební označené W, NZ, NL, NP a NS.  

9.2. ZDŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Zastavěné území je vymezeno v souladu s §58 SZ a metodického pokynu MMR ÚÚR září 2013. V rámci ÚP je vymezeno celkem třináct 
samostatných zastavěných území, z nichž dvě největší zahrnují území okolo historického jádra obce a výrobního areálu družstva. Zbylá 
zastavěná území se týkají drobných staveb spojených se samostatnými zahradami nebo fotovoltaickými elektrárnami. Areály fotovoltaických 
elektráren jsou sice oplocené, ale vzhledem k tomu, že nenavazují na zastavěné ani zastavitelné území a jsou stále vedeny jako orná půda, 
je žádoucí návrat těchto území k zemědělskému hospodaření, až bude výroba energie ukončena. 

Hranice zastavěného území je zobrazena především ve výkresech ÚP č. 1. Základní členění území a 2. Hlavní výkres. 

9.3. ZDŮVODNĚNÍ ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 
Základní koncepce rozvoje území obce stanovuje hlavní požadavky a principy jak pro stávají a novou zástavbu v území, ale i pro navazující 
nezastavěné území. Podmínky pro umisťování staveb jsou stanoveny tak, aby byla co nejvíce zachována stávající struktura zástavby 
a průchodnost zastavěného i nezastavěného území obce. 

Ochrana a rozvoj hodnot území se soustřeďuje na kulturní, architektonické a přírodní hodnoty v území, mezi něž patří hlavně historické jádro 
obce, kulturní památky, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, Natura 2000 a zemědělský půdní fond. 

Koncepce rozvoje území je stanovena v textové části kapitola B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot a 
zobrazena především v Hlavním výkrese č.2. 

9.4. ZDŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE 
Nejmenší skladebnou jednotkou využití území je základní plocha. Pro každou základní plochu je vždy stanoven typ plochy s rozdílným 
způsobem využití. Základní plochy v zastavěném území a zastavitelných plochách mají zpravidla stanovenu specifikaci prostorového 
uspřádání. Základní plocha je charakterizována jako plocha stabilizovaná nebo jako plocha změn. Plochy změn jsou buď plochy 
zastavitelné, nebo plochy přestavby. Území obce je základními plochami pokryto beze zbytku. 

Zastavitelná území 
Územní plán stanovuje cílové využití území. Při vymezování území a ploch bylo proto potřeba posoudit stávající využití území a vhodnost 
jeho stabilizace z hlediska celkové urbanistické koncepce obce. Územní plán obce Syrovice proto rozlišuje plochy stabilizované a plochy 
změn. Plochy změn zahrnují plochy zastavitelné i plochy přestavby. 

Minimální velikost zobrazované základní plochy je zpravidla 0,2 ha. Základní plochy jsou odlišeny barvou a kódem. 
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Existující pozemky stejného účelu využití, které by tvořily podměrečnou základní plochu, tj. základní plochu menší než 0,2 ha, jsou 
agregovány, a to i do základních ploch, které slouží jinému účelu využití. 

Plochy přestavby 
Plochy přestavby se vymezují v zastavěném území obce, slouží ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití 
znehodnoceného území. Jejich zástavbu je vhodné upřednostnit před využitím ploch zastavitelných. Jedná se o území určená pro rozvoj 
obce, s předpokladem změn v účelu využití území případně zásadních změn prostorového uspořádání území. Plochy přestavby bez ohledu 
na stanovený způsob a účel jejich využití musí respektovat zásadu prostupnosti území a obslužnosti jednotlivých základních ploch veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturou. 

Plochy s podmíněným rozhodováním o změnách v území jsou v rámci zastavitelných ploch vymezeny dvě. Lokalita 
Brněnka II., kde je stanoveno zpracování územní studie a lokalita Padělky, kde je stanoveno zpracování regulačního plánu. Pro 
komplikované vztahy v území, zejména návaznosti na veřejné prostranství a sítě dopravní a technické infrastruktury je v obou lokalitách 
nutné zejména zpracování komplexního řešení struktury zástavby a veřejných prostranství. V lokalitě Padělky pak přeparcelací vyřešit 
komplikované vlastnické vztahy a určit charakter zástavby této zastavitelné plochy významné rozlohy, bezprostředně navazující na 
historické jádro obce. 

Urbanistická koncepce je stanovena v textové části kapitola C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 
systému sídelní zeleně a zobrazena především v Hlavním výkrese č.2. 

9.4.1. PLOCHY BYDLENÍ 
Nový ÚP stabilizuje stávající plochy bydlení do dvou typů bydlení individuální BI a bydlení specifické BX. Významný podíl bydlení v sobě 
obsahují i plochy smíšené obytné SO. 

Územní plán posoudil rozvojový potenciál návrhových ploch pro bydlení s ohledem na velikost a potřeby obce. Bylo přehodnoceno rozšíření 
nebo naopak zrušení nenaplněných návrhových ploch vymezených v platném územním plánu pro bydlení. Jsou zachovány založené 
rozvojové směry a přiměřený rozvoj obce je regulován stanovenou etapizací zastavování ploch. 

Plochy smíšené obytné se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na charakter zástavby její urbanistickou strukturu 
a způsob jejího využití není účelné členit území na plochy bydlení a občanského vybavení a je nezbytné vyloučit umisťování staveb 
a zařízení snižujících kvalitu prostředí v této ploše. Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro bydlení, případně staveb 
pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury. Polyfunkčnost těchto území je přínosem pro pestrost funkcí a přispěje k omezení dopravní zátěže v rámci obce. 

Jsou navrženy plochy veřejných prostranství rozšiřující stávající v místech, kde jeho parametry nedosahují ani minimálních požadovaných 
rozměrů a způsobují tak špatnou prostupnost území. 

Jsou navrženy plochy přestaveb na plochy smíšené obytné na nevyužitých plochách v zastavěném území obce.  

Rozvojové plochy pro bydlení a smíšené obytné jsou navrhovány včetně potřebných veřejných prostranství. Občanská vybavenost sloužící 
okolním plochám bydlení je přípustná v rámci těchto ploch, takže není samostatně vymezována. 

9.4.2. PLOCHY REKREACE 
ÚP stabilizuje plochy využívané pro drobné zemědělské činnosti formou zahrádek vymezením ploch pro rekreaci – zahrady a sady RZ. Na 
území obce nejsou plochy typických chatových osad a není žádoucí, aby vznikaly, či se do nich transformovaly současné plochy využívané 
pro zahrádkaření.  

Územní plán vytváří územní podmínky pro zatraktivnění obce, rozšíření sportovní nabídky pro obyvatele a návštěvníky a zlepšení 
prostupnosti území. 

9.4.3. PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI 
Veřejná vybavenost 
Veřejná vybavenost v území je zejména v oblasti školství: 
� Mateřská škola 
� Základní škola (první stupeň) 
Plochy občanského vybavení OV jsou stabilizované a poskytují dostatek prostoru pro případný další rozvoj těchto zařízení v případě potřeb 
daných rozvojem obce či populačním nárůstem. 

V obci je stabilizovaná plocha občanského vybavení – hřbitova, OH a dále ÚP přebírá z platného územního plánu plochu návrhovou. 

Situování zařízení veřejné vybavenosti je možné i v plochách smíšených obytných a bydlení. 

Tělovýchova a sport 
Plochy zahrnují pozemky pro aktivní nebo pasivní sportovní činnosti a regeneraci organismu a pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury a veřejných prostranství. 
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9.4.4. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
Plochy dopravní infrastruktury zahrnují pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, drah, vodních cest a jiných druhů dopravy. 
Plochy dopravní infrastruktury se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků dopravních staveb a zařízení, zejména 
z důvodu intenzity dopravy a jejich negativních vlivů, vylučuje začlenění takových pozemků do ploch jiného způsobu využití a dále tehdy, kdy 
je vymezení ploch dopravy nezbytné k zajištění dopravní přístupnosti, například ploch výroby a ploch občanského vybavení. 

V rámci územního plánu jsou vymezeny plochy rezerv pro: 
� koridor pro čtyřpruhovou silnici I. třídy, tzv. „Jihozápadní tangentu“, variantu Želešickou 
� koridor pro kapacitní silniční propojení I. třídy R52 - D2 (Syrovice – Blučina) včetně MÚK Syrovice 
� koridor pro vysokorychlostní železniční trať Brno – Břeclav – st. hranice ČR/SR  

9.4.5. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, 
například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických 
vedení, komunikačních vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení, veřejné komunikační sítě, 
produktovody a hráze protipovodňové ochrany. Součástí těchto ploch mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury. Plochy 
technické infrastruktury se obvykle vymezují v případech, kdy využití pozemků pro tuto infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch 
jiného způsobu využití a kdy jiné využití těchto pozemků není možné. V ostatních případech se v plochách jiného způsobu využití vymezují 
pouze trasy vedení technické infrastruktury. 

Rozvody v zastavěném a zastavitelném území jsou řešeny zejména v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu. Technická 
infrastruktura obce je řešena v souladu s rozvojem. 

Jako návrhové plochy jsou vymezeny plochy pro vodárenská zařízení. V rámci koncepce odkanalizování území je řešeno hospodaření 
s dešťovými vodami zejména v rámci zastavěného a zastavitelného území. 

9.4.6. PLOCHY VÝROBY 
Plochy zahrnují plochy výroby a skladování lehkého průmyslu VL, průmyslu VP a plochy zemědělské a lesnické výroby VZ. 

Areál bývalého zemědělského družstva u silnice spojující Syrovice s Ořechovem, je stabilizován s předpokladem průběžné restrukturalizace 
provozu ze zemědělské výroby na lehkou výrobu. 

Plochy výroby jsou vymezeny v redukovaném rozsahu převzatém z předešlé územně plánovací dokumentace (jihovýchodní část území u 
rychlostní komunikace R52). 

9.4.7. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
Plochy veřejných prostranství slouží pro obsluhu území, setkávání a krátkodobou rekreaci občanů, umístění sídelní zeleně, parkování, 
chodníků, vjezdů na pozemky a do objektů. 

Územní plán vymezuje plochy veřejných prostranství PZ a veřejné zeleně ZV, které jsou důležitým kompozičním prvkem v obraze obce. 
Slouží k odpočinku a rekreaci obyvatel a návštěvníků. 

Plochy veřejných prostranství jsou územním plánem stabilizovány a jsou doplněny v místech špatné prostupnosti území a místech umístění 
nových zastavitelných ploch. 

V lokalitách, kde je jejich využití podmíněno zpracováním územní studie, případně regulačního plánu, budou veřejná prostranství v přesné 
poloze a velikosti, odpovídající navrhovaným plochám, provedeny v podrobnější dokumentaci. 

9.4.8. VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVEB 
Plochy přestavby se vymezují v zastavěném území obce, slouží ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití 
znehodnoceného území. Jejich zástavbu je vhodné upřednostnit před využitím ploch zastavitelných. Jedná se o území určená pro rozvoj 
obce s předpokladem změn v účelu využití území, případně změn prostorového uspořádání území. Plochy přestavby bez ohledu na 
stanovený způsob a účel jejich využití musí respektovat zásadu prostupnosti území a obslužnosti jednotlivých základních ploch veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturou.  

V plochách přestavby lze intenzitu využití území měnit, pokud to specifikace prostorového uspořádání umožní a za předpokladu dostatečné 
kapacity veřejné infrastruktury. 

9.4.9. VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 
Základem systému vymezených ploch sídelní zeleně jsou veřejně přístupné plochy parkově upravené zeleně v zastavěném území, buď 
vymezené samostatně jako plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň ZV, nebo v rámci ploch veřejných prostranství PV, které jsou 
uvažovány pro umístění sídelní zeleně. 
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Návrh nových ploch veřejně přístupné sídelní zeleně je řešen koordinovaně s návrhem nových veřejných prostranství v rámci rozvojových 
lokalit. Ty části navrhovaných veřejných prostranství, které nejsou v ÚP primárně určeny ke zpřístupnění navržených zastavitelných ploch, 
jsou vymezeny jako návrhové plochy veřejných prostranství a dimenzovány tak, aby v nich mohla být vždy umístěna i sídelní zeleň.  

V rámci prostorových možností je kladen důraz na co největší vzájemné propojení ploch systému sídelní zeleně nebo alespoň jejich co 
nejmenší vzájemnou vzdálenost. Důležitým aspektem koncepce systému sídelní zeleně je rovněž jeho určité propojení s krajinou 
nezastavěného území, umožňující různé vstupy do městského prostředí z volné krajiny (a naopak) prostřednictvím veřejně přístupných 
ploch zeleně.  

 

9.5. ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
Koncepce veřejné infrastruktury je stanovena v textové části kapitola D. Koncepce veřejné infrastruktury a zobrazena v Hlavním výkrese č.2, 
O.3 Doprava, zásobování elektřinou a plynem, sítě elektronických komunikací a O.4 Zásobování vodou, odkanalizování území. 

9.5.1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
Stávající systém dopravní infrastruktury zůstává zachován. V rámci územního plánu jsou navrženy plochy veřejných prostranství (jejich 
součástí jsou místní komunikace) z důvodu obsluhy rozvojových lokalit. Dále jsou vymezeny územní rezervy pro tzv. „Jihozápadní tangentu“ 
(variantu Želešickou), pro kapacitní silniční propojení I. třídy R52 - D2 (Syrovice – Blučina) a pro vysokorychlostní železniční trať Brno – 
Břeclav – st. hranice ČR/SR v jihovýchodní části řešeného území. 

Koncepce dopravní infrastruktury je zobrazena ve výkrese č. O.3 Doprava, zásobování elektřinou a plynem, sítě elektronických komunikací. 

ŽELEZNICE 
V řešeném území se nenachází železniční trať. Východně mimo řešené území prochází celostátní dvoukolejná elektrizovaná železniční trať 
č. 250 Brno – Břeclav, která je součástí 1. tranzitního železničního koridoru. Maximální traťová rychlost je 160 km/hod. Nejbližší železniční 
zastávka je vzdálená cca 4 km v Rajhradě.  

Řešeného území se okrajově dotýká koridor územní rezervy vysokorychlostní tratě, VRT Brno – Břeclav – hranice ČR/Rakousko s tím, že 
budoucí trasa vysokorychlostní trati je uvažována vně řešeného území. Rozsah koridoru zasahujícího do řešeného území vychází 
z předpokladu šířky koridoru 600 m. 

SILNICE 
V rámci územního plánu jsou navrženy plochy dopravní infrastruktury D. Zastavěné území obce leží mimo tranzitní dopravní trasy. Páteřní 
komunikační síť tvoří silnice III. třídy. Východním okrajem řešeného území prochází trasa rychlostní silnice R52 Brno – Pohořelice – st. 
hranice ČR/Rakousko. 

Základní komunikační síť v řešeném území tvoří silnice: 

R52 Brno – Rajhrad – Pohořelice – st. hranice ČR/Rakousko 

III/15266 Ořechov – Syrovice – Vojkovice 

III/39513 Rajhrad – Syrovice – Bratčice  

III/39514 Sobotovice – Syrovice  

Rychlostní silnice R52 je v majetku státu a správě ŘSD ČR, silnice III. třídy v majetku Jihomoravského kraje a Správě silnic JMK. Směrové 
a šířkové vedení silnic nevykazuje hrubé dopravní závady. Silnice budou upravovány ve stávající trase. 

Z Generelu krajských silnic Jihomoravského kraje a ÚAP JMK vyplývají v řešeném území následující záměry. Ve východní části řešeného 
území je vymezen koridor územní rezervy pro realizaci záměru čtyřpruhové kapacitní silnice I. třídy, tzv. „Jihozápadní tangentu“ (varianta 
Želešická). Na tuto územní rezervu (a zároveň na stávající rychlostní silnici R52) navazuje koridor územní rezervy pro kapacitní silniční 
propojení I. třídy R52 – D2 (Syrovice – Blučina) včetně MÚK Syrovice. 

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud dne 21.6. 2012 zrušil platnost Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje rozsudkem Ao 
7/2011 – 633, je dle požadavku Ministerstva dopravy do územního plánu zapracován koridor o šířce 600 m, jako územní rezerva pro záměr 
Jihozápadní tangenty a propojení R52 – D2.  

Silnice III. třídy mají mimo obec pouze místní význam a napojují území na nadřazenu silniční síť. Průběh silnic je vcelku vyhovující, případné 
rozšíření vozovky pro žádanou kategorii silnic bude realizováno ve stávajících plochách dopravní infrastruktury. Silnice budou upravovány 
ve stávající trase, v zastavěném území ve funkční skupině C jako obslužné dvoupruhové komunikace umožňující přímou obsluhu všech 
objektů např. v kategorii MO2 12/8/50, mimo zastavěné území v kategorii S 7,5/60, případně S 6,5/60 dle kategorizace krajských silnic 
Jihomoravského kraje. Dle Kategorizace silnic JMK jsou silnice III. tříd v řešeném území zařazeny mezi silniční tahy (úseky) lokálního 
významu. 
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MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
V obci je stabilizovaný skelet místních komunikací, který vznikl v souvislosti s rozvojem zástavby. Místní komunikace navazují na silnice, 
které jsou zachovány v historické trase. Místní komunikace obsluhují téměř celé zastavěné území. V rámci územního plánu jsou navrženy 
plochy veřejných prostranství – PV. Jejich součástí jsou místní komunikace, vymezené pro obsluhu stabilizovaného území a rozvojových 
zastavitelných ploch.  

Místní komunikace (nové i rekonstruované) budou navrhovány s ohledem na zajištění co největší bezpečnosti všech účastníků dopravy, 
zejména chodců a cyklistů. Budou vytvářeny takové podmínky, aby prostor místních komunikací plnil ve vzájemné rovnováze jak funkci 
dopravní, tak obslužnou a přiměřeně i pobytovou a společenskou v závislosti na významu konkrétní komunikace vůči jejímu významu 
k poloze ve městě. V maximální možné míře budou uplatňovány prvky zklidňování dopravy včetně řešení ochrany urbanizovaných území 
před nepříznivými účinky dopravy. Místní komunikace zpřístupňují téměř všechny objekty, budou podle ČSN 73 6110 navrženy ve funkční 
skupině C, např. v kategorii MO2 10/6,5/30 jako obslužné komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů, případně jako zklidněné 
komunikace v obytné zóně ve funkční skupině D1 s minimálním uličním prostorem šířky 8 m. 

N a v r h o v a n é  m í s t n í  k o m u n i k a c e  
� obslužná komunikace pro obsluhu plochy výroby v jihovýchodní části obce 
� místní komunikace mezi navrženými plochami bydlení v západní a jihovýchodní části obce 

ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 
Trasy účelových komunikací jsou v krajině stabilizovány; zemědělská doprava využívá stávající síť polních cest a silnic III. třídy. Řešené 
území je protkáno sítí územně stabilizovaných tras nezpevněných účelových komunikací. Síť účelových komunikací zajistí mimo prostupnost 
krajiny i protierozní ochranu a dopravní obsluhu všech pozemků. Účelové komunikace lze využít pro vedení turistických a cyklistických tras. 
Zpřístupňují se tak lokální cíle a sousední obce. V řešeném území jsou zpracované komplexní pozemkové úpravy, územní plán je 
respektuje. 

Navrhujeme úpravy účelových komunikací dle KPÚ a doplnění úseků v okrajových částech obce a jejich provázání s místními 
komunikacemi. Cílem je zajištění prostupnosti krajiny. 

Účelové komunikace v zastavitelném území obce budou převedeny do kategorie místních pro dopravní obsluhu navrhované zástavby. 

V případě budování dopravních staveb v plochách územních rezerv, budou tělesem silnic přerušeny dopravní vazby na účelových 
komunikacích v krajině a je nutno přerušené trasy provázat novými trasami a podél tělesa silnice vést účelovou komunikaci. 

DOPRAVA V KLIDU 
V současné době nejsou v obci (až na výjimky kolem obchodní a občanské vybavenosti) zpevněné dopravní plochy, speciálně vyčleněné 
pro parkování. Parkuje se na veřejných prostranstvích, nebo na pozemku silnic a místních komunikacích. Tyto plochy jsou stabilizované 
zástavbou a vedením komunikací. Vzhledem ke stabilizované historické parcelaci a zástavbě bude tato situace zachována. 

Ve výrobních areálech a firmách je nutno zásadně zajistit parkování vozidel na vlastním pozemku firmy.  

Doporučujeme nové návrhy parkování při výstavbě posoudit a realizovat pro automobilizaci 1 : 2,5 (to je 400 automobilů na 1000 obyvatel). 
Parkování bude vždy součástí navrhovaných ploch, nebo objektů a podmínkou stavebního povolení. 

Majitelé stávajících usedlostí i navržených obytných staveb si dlouhodobé parkování a odstavení vozidel musí zajistit na svém pozemku. 
V obci nejsou disponibilní plochy pro tento účel. 

V obci je nutno klást důraz na individuální řešení parkování pro jednotlivé objekty, ať již se jedná o občanskou vybavenost nebo obytné 
usedlosti a domy, včetně objektů rekreačních. Důvodem je stabilizovaná historická zástavba a parcelace pozemků. 

HROMADNÁ DOPRAVA 
Veřejná doprava je zastoupena pouze autobusovou dopravou. Nejbližší vlaková stanice je vzdálená cca 4 km v Rajhradě, kde prochází 
rychlíková trať č. 250 Brno – Břeclav. Díky návaznosti autobusové dopravy na vlakové spoje je umožněn v železniční stanici přestup 
z autobusu na vlak a naopak. Vlaková doprava je velice četná a zajišťuje cestujícím dopravní komfort. Autobusová doprava je v Syrovicích 
součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Většina linek a dopravců je do tohoto systému začleněna a vytváří tak 
ucelený a fungující systém hromadné dopravy, která zajišťuje obyvatelům města kvalitní dopravu do všech potřebných cílů. V souvislosti 
s územním rozvojem města není nezbytné měnit fungující systém. 

Obec je dopravně obsluhována dopravní firmou ADOSA a.s., Rosice. 

Obec je vzhledem k počtu obyvatel dopravně obsloužena do nejbližších dopravních cílů a to Rajhrad, Modřice, Ivančice, Židlochovice 
a přilehlých obcí. 

V obci se nacházejí tři autobusové zastávky: Syrovice, MŠ a Sobotovická. Na některých zastávkách chybí zálivy pro autobusy a přístřešky 
pro cestující. Stavební úpravy autobusových zastávek a zřízení zálivů jsou umožněny ve stávajících plochách dopravní infrastruktury. 
Otáčení autobusů v obci je zajištěno u zastávky MŠ okolo parku v ploše dopravy. 

Izochrony dostupnosti 500 m pokrývají celé zastavěné území. V případě potřeby umístění nové zastávky je toto umožněno v rámci ploch 
veřejných prostranství a veřejné zeleně PV a ZV. 
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CYKLISTICKÁ DOPRAVA 
Cyklistika jako subsystém dopravy plní funkci přepravy osob. Současně však zasahuje i do oblasti sportovní a rekreační. Užívání jízdních kol 
neohrožuje životní prostředí a podporuje rozvoj místního hospodářství. Cyklistická doprava ve vztahu k plošné obsluze vyvolává potřebu 
řešit cyklistický provoz na všech pozemních komunikacích v území (odpovídající opatření bude vždy navrženo v závislosti na dopravním 
významu a míře ohrožení cyklistů – v odůvodněných případech lze pro tyto účely využít souběžně vedené komunikace). Přesto lze 
předpokládat, že převážná většina cyklistů bude využívat komunikace, které napojují okolní území, tedy především silnice III. třídy, resp. 
místní a účelové komunikace, po kterých jsou vedeny značené cyklistické trasy, resp. trasy napojující lokální rekreační cíle cest a přestupní 
uzly IDS. Vzhledem k nízké dopravní zátěži jsou vhodné pro místní cyklistickou dopravu silnice III. třídy, místní komunikace, lesní a polní 
cesty. 

S t á v a j í c í  c y k l o t r a s y  
� č. 404 Moravský Krumlov – Němčičky – Rajhrad – Rajhradice  
� č. 5172 Tišnov – Veverská Bítýška – Rosice – Silůvky – Bratčice – Syrovice – Vojkovice – Židlochovice  
� Brněnská cyklotrasa (součást sítě Moravských vinařských stezek) v řešeném území Rajhrad – Syrovice – Ořechov  

Z krajského dokumentu „Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském 
kraji (2007)“ nevyplývají v řešeném žádné požadavky. 

V rámci řešeného území je vymezena nová cyklostezka, souběžně s tokem Syrůvky, zlepšující dostupnost a průjezd územím mezi obcemi 
Syrovice a Sobotovice. 

Vedení nových cyklotras a cyklostezek je umožněno v příslušných plochách s rozdílným způsobem využití. 

PĚŠÍ DOPRAVA 
Chodníky, resp. prostory určené pro pohyb pěších budou automatickou součástí dopravních ploch, po kterých jsou vedeny silnice, resp. 
významné místní komunikace v zastavěné části města. Dobudování chodníků je možné ve stávajících plochách dopravní infrastruktury 
a plochách veřejného prostranství. Mimo zastavěnou část budou chodníky doplněny pouze v nebezpečných úsecích. Na ostatních místních 
komunikacích bude potřeba samostatného prostoru pro pěší samostatně posouzena v závislosti na míře zklidnění.  Vzhledem ke struktuře 
zástavby budou vyhodnocena i propojení (samostatné pěší komunikace), která jsou součástí ploch s jinou funkcí než dopravní, především 
v návaznosti na významné lokální cíle cest a křížení liniových bariér. Dále pak v návaznosti na zastávky hromadné autobusové dopravy a 
její nástupiště pro oba směry. 

Důležitá je pro obyvatele provázanost všech cílů občanské vybavenosti a možnost pěších tras pro krátkodobou rekreaci (procházky) 
v přilehlém nejbližším okolí města. Tento cíl je důležitý pro alespoň částečné zlepšení životního prostředí obyvatel. K tomu účelu mohou 
sloužit jednak parky a veřejná zeleň a dále trasy účelových komunikací. 

Katastrem obce nejsou vedeny značené turistické trasy. Obec není turistickým cílem, doplnění turistických tras se neuvažuje. 

ZAŘÍZENÍ DOPRAVY 
Přímo v obci nejsou žádná dopravní zařízení, nejbližší čerpací stanice pohonných hmot je cca 4 km v Ořechově. Kompletní vybavenost pro 
motoristy je nejblíže v Rajhradě a v Brně. Územní plán neuvažuje se zřízením dopravní vybavenosti, procházející silnice jsou pouze III. třídy 
a kompletní vybavenost v Rajhradě je dostatečně blízko. 

LETECKÁ DOPRAVA 
Řešené území není dotčeno zájmy letecké dopravy. Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo radaru Sokolnice a ochranné pásmo 
letiště Brno-Tuřany proti laserovým zařízením. 

INTENZITY DOPRAVY 
V roce 2010 bylo provedeno celostátní sčítání dopravy na silnicích a dálnicích. V zastavěném území obce byla měřena intenzita dopravy 
pouze na silnici III/39513. Dle sčítání dopravy ŘSD ČR v roce 2005 zde byla intenzita dopravy celkem 1826 voz/24hod (sčítací úsek č. 6-
6680). Dle sčítání dopravy v roce 2010 je zde intenzita dopravy 1593 voz/24hod (TV=246, O=1314, M=33, SV=1593), což naznačuje mírný 
pokles. Na ostatních silnicích III. třídy nebylo sčítání intenzity dopravy provedeno. 

Intenzita dopravy na rychlostní silnici R52 je dle sčítání dopravy v roce 2010: 15937 voz/24hod (TV=3714, O=12176, M=47, SV=15937). 
Rychlostní silnice R52 je vedena východně zastavěného území obce ve vzdálenosti cca 350 až 550 m. 

Pro stanovení výhledového zatížení pro rok 2030 bylo použito výhledových koeficientů růstu dopravy vydaných ŘSD ČR zpracovaných na 
základě výsledků celostátního sčítání dopravy v r. 2005. Na silnicích I. až III. tříd se předpokládá mezi lety 2010 a 2030 nárůst těžké dopravy 
o 9 % a osobní dopravy o 33 %, nárůst motocyklové dopravy se nepředpokládá. 

Výhledové intenzity dopravy na silnici III/39513 pro rok 2030 jsou po přepočtu následující: TV=268, O=1748, M=33, SV=2049 voz/24 hod. 

HLUK Z DOPRAVY 
Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., s účinností nabytou od 1.11.2011. Nejvyšší přípustná 
ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku 50 dB a příslušné korekce pro 
denní nebo noční dobu a místo. Na silnicích I. a II. třídy nesmí být překročena v denní době hodnota 60 dB a v noční době 50 dB. Na 
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silnicích III. třídy nesmí být překročena v denní době hodnota 55 dB a v noční době 45 dB. V případě staré hlukové zátěže z dopravy na 
pozemních komunikacích je limit pro denní dobu stanoven na 70 dB, v noční době 60 dB. 

Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí jsou směrodatné "Metodické pokyny pro navrhování sídelních útvarů z hlediska ochrany 
obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy", jejichž znění z roku 1991 bylo několikrát novelizováno. Poslední novela metodiky výpočtu 
hluku silniční dopravy je z roku 2005. 

Intenzita dopravy pro výpočet hluku je převzata z výsledků celostátního sčítání dopravy na silniční a dálniční síti ČR v r. 2010. V zastavěném 
území obce byla sčítána intenzita dopravy pouze na silnici III/39513. Rychlostní silnice R52 je vedena zcela mimo zastavěné území obce. 
Pro výpočet výhledových intenzit dopravy pro rok 2030 bylo použito koeficientů růstu dopravy vydaných ŘSD ČR. 
tab. 1  Intenzity dopravy – výhled pro rok 2030 

INA24 IOA24 IM24 I24 

268 1748 33 2049 

Podíl nákladních vozidel na komunikaci, udaný v % za 24hod 

PNA = 268 / (268 + 1748 + 33) * 100 = 13,08 % 

Podíl noční intenzity z celodenní intenzity pro osobní a nákladní automobily (dle metodiky): 

P noc, OA = 6,9 %  P noc, NA = 7,9 % 

tab. 2  stanovení hodinových intenzit pro osobní a nákladní automobily - noc 

IOAn INAn  nnNa = In/8 nnOA = In/8 v (km/hod) 

123 21 3 15 45 

tab. 3  stanovení hodinových intenzit pro osobní a nákladní automobily - den 

IOAd INAd  ndNa=In/16 ndOA = In/16 v (km/hod) 

1657 247 15 104 45 

stanovení závislosti ekvivalentní hladiny akustického tlaku na rychlosti pro osobní a nákladní vozidla 

FvOA = 7,55E-04  FvNA = 2,24E-03 

tab. 4  Faktory F 

F1 den F1 noc F2 F3 

5,623E+06 9,186E+05 1,13 1,00 

Faktor F1 vyjadřuje vliv rychlosti dopravního proudu a zastoupení osobních a nákladních vozidel s různými hlukovými limity v dopravním 
proudu na hodnoty LAeq. 

Faktor F2 vyjadřuje vliv podélného sklonu nivelety komunikace na hodnoty LAeq. 
tab. 5  Výpočet základní ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 

den noc 

X Y - LAeq dB(A) X Y - LAeq dB(A) 

6,354E+06 57,93 1,038E+06 50,06 

LAeq je ekvivalentní hladina akustického tlaku ve sledovaném úseku, která je v tabulce zastoupena pomocnou veličinou Y [dB] (LAeq ve 
vzdálenosti 7,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu komunikace). 

Hodnota X je pomocná výpočtová veličina pro výpočet hodnoty LAeq. 

tab. 6  Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nařízení vlády 272/2011 Sb. 

den noc 

LAeq    = 55 dB(A) LAeq    = 45 dB(A) 

Lden dB(A) pásmo v m  Lnoc dB(A) pásmo v m 

50 24,3 40 32,4 

55 12,0 45 16,3 

60 -- 50 7,6 

Orientační výpočet je posouzen pro pohltivý terén na silnici III/39513 v průjezdném úseku obcí Syrovice pro výhledový rok 2030. Výpočet je 
proveden dle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy MŽP 2005. 

Pro posouzení je použito korekce +5dB(A), je posuzován hluk z dopravy na silnici III. třídy. V roce 2030 bude orientačně izofona pro 
přípustnou hladinu hluku 55 dB(A) ve dne dosažena 12,0 m od osy přilehlého jízdního pruhu a v noci, kdy je přípustná hladina 45dB(A), 
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bude izofona dosažena 16,3 m od osy přilehlého jízdního pruhu. V případě použití korekce +20dB(A) pro starou hlukovou zátěž z dopravy 
na pozemních komunikacích, bude limit splněn jak pro denní dobu, tak i pro noční dobu. Problematika hlukového zatížení musí být řešena 
podrobnější dokumentací dle konkrétní situace. 

OCHRANNÁ PÁSMA 
S i l n i c e  
Ochranné pásmo silnic vyplývá ze silničního zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a rozhledová 
pole křižovatek z normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. 
� silniční ochranné pásmo rychlostní komunikace 100 m od osy přilehlého jízdního pásu rychlostní komunikace nebo od osy větve jejich 

křižovatek; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního pozemku 

� silniční ochranné pásmo silnice III. třídy 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle zastavěné území  

 

9.5.2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
Je graficky znázorněno ve výkresu č. O.4 Zásobování vodou, odkanalizování území. 

V Syrovicích je nově vybudovaný veřejný rozvod vodovody, dotovaný vodou čerpáním napřímo z vlastního zdroje. Vodní zdroj má oplocené 
ochranné pásmo. V blízkosti zdroje je zemní vodojem. Vodovodní síť je pod tlakem čerpadel. Vodovod je ve vlastnictví a správě obce. 

U RD, kde je využívaná vlastní studna, nesmí dojít k přímému propojení s veřejným vodovodem.  

Vodovodní síť je třeba maximálně zaokruhovat. Stávající vodovodní řad DN80 od zdroje po ulici Brněnka je třeba rekonstruovat na DN100. 
Pro navrhované lokality budou prodlouženy stávající vodovodní řady, v okrajových částech stávající zástavby budou vybudované nové 
vodovodní řady, budou zaokruhovány.  

Při situaci nutného nouzového zásobování se budou využívat i místní studny jako zdroj užitkové vody. Voda na pití bude kryta dovozem. 

Z á s o b o v á n í  v o d o u  v  p ř í p a d ě  p o ž á r u :  
Jako zdroj požární vody je stanovena přírodní vodní nádrž ve středu obce. V případě velkého odběru požární vody je možno odebírat vodu i 
z místního rybníka. 

V průmyslových areálech pro větší odběry a pro požární zabezpečení může sloužit obecní vodovod pro dodávku vody do požárních nádrží, 
pokud by se jednalo o zvýšené špičkové odběry, je třeba stanovit jejich režim. 

P ř e d p o k l á d a n ý  n á r ů s t  p o t ř e b y  v o d y  p r o  o b y v a t e l e :  
Stávající počet obyvatel v roce 2012 je 1418. 

Potřeba vody celkem za rok 2012: 36126 m3/r, 98,98 m3/den,   

    Od leden – říjen 2013:    36228 m3/r, 119,17 m3/den 

Pro výhled je uvažovaná specifická potřeba vody hodnotou 115 l/obyv. den (včetně základní vybavenosti a drobných podnikatelských 
aktivit), kd = 1,4 kh = 1,8. V územním plánu je uvažováno se zvýšením počtu obyvatel o 680 v 252 b.j.. 

Obyvatelstvo: uvažujeme se 100% napojením. Potom předpokládaný nárůst potřeby vody pro 680 obyvatel bude:   

Průměrná denní potřeba vody  Qp = 78,2 m3/d = 0,9  l/s   
Maximální denní potřeba vody  Qm = 109,5 m3/d = 1,3 l/s   
Maximální hodinová potřeba vody  Qm = 2,3 l/s   

Akumulace vody připravovaného zemního vodojemu bude 2x100 m3.   

Tlakové poměry ve vodovodní síti: jsou dány nastavením čerpadel. 

Nadmořská výška zástavby je v rozmezí: 220 – 245 m n.m. 

Podle zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a jeho novel nesmí maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě 
každého tlakového pásma převyšovat hodnotu 0,6 MPa. V odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa. 

Při zástavbě do dvou nadzemních podlaží hydrodynamický přetlak v rozvodné síti musí být v místě napojení vodovodní přípojky nejméně 
0,15 MPa. Při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25 MPa. 

Zdroje vody jsou dostatečné i pro navrhovaný výhled. 

Stávající studny zůstanou zachovány, je možno je využívat jako zdroj užitkové vody. 

 

 

 



ÚZEMNÍ PLÁN  II.  ODŮVODNĚNÍ 
SYROVICE    

Arch.Design, s.r.o.  Strana  25 

ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 
Je graficky znázorněno ve výkresu č. O.4. – Zásobování vodou a odkanalizování území. 

Odkanalizování obce je zajištěno vybudovanou splaškovou kanalizací odvádějící splaškové vody na čistírnu odpadních vod v Ledcích. ČOV 
je společná pro obce Bratčice, Syrovice, Sobotovice a Ledce. ČOV má kapacitu 3000 EO. V každé obci je na kanalizaci jedna hlavní čerpací 
stanice a několik podružných čerpacích stanic. Celková kapacita kanalizace je dimenzována na 4500 EO. 

Podnik Hama má vlastní ČOV Biofluid 50, dešťové vody odvádí do Syrůvky. 

Původní úseky kanalizace v obci, vyústěné do potoka Syrůvka, byly ponechány jako dešťová kanalizace. Byly budovány z betonových trub 
v akci „Z“. 

Z východu k jihu protéká obcí potok Syrůvka, který je pro území obce recipientem. V dolní části obce je na potoku rybník. 

Navrhované lokality pro výstavbu včetně průmyslové zóny budou odkanalizovány splaškovou kanalizací navazující na stávající kanalizaci, 
podle potřeby s čerpáním. V současnosti je podíl na kapacitě ČOV Ledce určený pro obec Syrovice vyčerpán. Pro další novou výstavbu 
v rámci řešeného území je nutno navýšit kapacitu ČOV, což je možno provést vybudováním nové biologické jednotky s kapacitou 1500 EO, 
která zvýší celkovou kapacitu ČOV na 4500 EO. 

Dešťové vody z RD budou zachytávány v nádržích se zpětným využitím, vsakovány. Dešťové vody z průmyslové zóny by se měly likvidovat 
v místě – ze střech na splachování a jako užitková voda, jinak vsakování. 

V celém řešeném území je nutno v maximální míře zachovat a vrátit území přirozené odtokové charakteristiky, v maximální míře zachytávat 
dešťové vody v území (vsakování, retence, dešťové nádrže se zpětným využitím) zejména u nově navrhovaných lokalit pro výstavbu.  

V souladu s normami o hospodaření se srážkovými vodami TN 75 9011 (v návrhu), a ČSN 759010 Vsakovací zařízení srážkových vod 
(platná od 1. 3. 2012) je třeba v celém řešeném území zachovat a vrátit území přirozené odtokové charakteristiky, v maximální míře 
zachytávat dešťové vody, zpomalit odtok v území (vsakování, retence, dešťové nádrže se zpětným využitím). 

Do kanalizace mohou být zaústěny pouze odpadní vody nezávadné (neobsahující oleje, benzin, metan, chlor, jiné chemikálie nebo vysoké 
znečištění apod.), jinak musí být předčištěny. Manipulace a skladování benzinu a ropných látek musí být zajištěny tak, aby nedocházelo 
k únikům na terén a do kanalizace. 

Rozvody v zastavěném území a zastavitelných plochách budou řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu. 

V posledních 15 – 20 letech dochází ke klimatickým změnám, ke snižování a změně charakteru srážkových vod. Snižují se hladiny spodních 
vod, srážky se mění v přívalové deště, které se nestačí vsáknout a odtékají po povrchu z území. S rostoucím zpevňováním povrchů, jak 
venkovních tak vnitřních u domů, vede ke zvyšování povrchového odtoku vody a poklesu obnovování podzemních vod. Je třeba, pokud je to 
možné, dešťovou vodu zachytávat v dešťových nádržích u objektů a zpětně využívat, uvádět do vsaků (pokud to dovolí geologické 
podmínky) a vracet tak do přirozeného koloběhu. Je třeba si uvědomit, že voda je vzácná a drahá komodita. 

Nárůst množství splaškových vod:  
odpovídá teoreticky potřebě vody:  

Obyvatelstvo: pro 680 obyvatel bude:   

Průměrná denní potřeba vody  Qp = 78,2 m3/d = 0,9  l/s   
Množství znečištění od 680 obyvatel: 

uvažované specifické potřeby  

BSK5 60 g/ob.den 40,8 kg/den 14,9 t/rok 

CHSK 120 g/ob.den 81,6 kg/den 29,8 t/rok 

NL 55 g/ob.den 37,4 kg/den 13,7 t/rok 

Nc 11 g/ob.den 7,5 kg/den  

Pc 2,5 g/ob.den 1,7 kg/den  

Nárůst obyvatel představuje pro ČOV kapacitní potřebu 420 EO. 

P o d m í n k y  p r o  v ý s t a v b u  v  ř e š e n é m  ú z e m í   
- realizace navrhované zástavby je podmíněna řádným odkanalizováním, objekty nebo komplexy RD budou realizovány po vybudování 
inženýrských sítí a napojení na veřejnou kanalizaci a ČOV 

- pro novou zástavbu v rámci řešeného území je nutno navýšit kapacitu ČOV Ledce 

- je třeba snížit odvod dešťových vod ze zastavěného území 

V  ú z e m í  j e  t ř e b a :  

- respektovat koncepci zásobování vodou 

- respektovat koncepci oddílné kanalizace 

- v maximální míře dešťové vody pozdržet v území, u zástavby jímat a zpětně využívat 

- respektovat navržené koridory pro technickou infrastrukturu 
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- respektovat ochranná pásma vodního zdroje vodovodu a kanalizace 

Dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. § 27 jsou vlastníci pozemků povinni zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, 
odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny. V § 20 odst.6. je uváděn seznam vlastníků staveb, na 
které se nevztahuje povinnost platit za odvádění srážkových vod. 

Povinnost hospodařit s dešťovou vodou vyplývá také z vodního zákona č. 254/2001 Sb. §5 odst.3. a z prováděcí vyhlášky stavebního 
zákona č.501/2006 „o obecných požadavcích na využívání území „ §20 odst. 5 c) - vsakování nebo odvádění srážkových vod ze 
zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno 

1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné 
vsakování, 

2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného 
smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo 

3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace.". 

Podle zákona č. 274/2001 §23 Sb. se k bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením vymezují ochranná 
pásma na každou stranu od stěny potrubí nebo stoky: 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně   1,5 m 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500    2,5 m 

 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
Je graficky znázorněno ve výkresu č. O.3. – Dopravní infrastruktura, Zásobování plynem a elektrickou energií, sítě elektronických 
komunikací. 

Řešeným územím severně od zástavby prochází koridor produktovodu, VVTL a VTL plynovodu, je třeba respektovat jejich bezpečnostní a 
ochranná pásma. 

Z VTL plynovodu 150/40  je provedena přípojka plynu DN150 k VTL regulační stanici v zemědělském družstvu a regulační stanici RS 1200 
pro obec. Z regulační stanice je proveden STL rozvod po obci. Napojení obyvatel na STL je přes domovní regulátory plynu.  

Stávající plynovod vyžaduje pouze běžnou údržbu. 

Výhledové požadavky na plyn je možno uskutečnit napojením na stávající rozvod prodloužením plynovodních řadů.  

Navýšení potřeby plynu pro obyvatelstvo 
V rámci ÚP je uvažováno se zvýšením počtu bytových jednotek o 252. Uvažujeme se 100 % napojením. 

Specifická potřeba plynu pro jednu kategorii - vaření, ohřev TUV, topení - hodnotou 2,0 m3/h, 3000 m3/rok. 

Nárůst potřeby plynu pro obyvatelstvo (nových 252 b.j.)  Q = 504 m3/h, 756 000 m3/rok 
 

V  ú z e m í  j e  t ř e b a :  
� respektovat koridory STL, VTL , VVTL 
� respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů 

Podle zákona č.458/2000 Sb. a jeho novel jsou plynárenská zařízení chráněna ochrannými a bezpečnostními pásmy. 

Ochranná pásma slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení. 

Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví 
a majetku osob. 

Pásmy se rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys. 

Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, může fyzická či 
právnická osoba provozující příslušné plynárenské zařízení udělit písemný souhlas se stavební činností, umisťováním konstrukcí, zemními 
pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním materiálu v ochranném pásmu. Souhlas, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl 
udělen, se připojuje k návrhu na územní rozhodnutí nebo k žádosti o stavební povolení. 

Rovněž je třeba písemný souhlas fyzické či právnické osoby provozující příslušné plynárenské zařízení ke zřizování staveb 
v bezpečnostním pásmu, pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti 
osob 

O c h r a n n é  p á s m o  
u NTL a STL plynovodů a přípojek v zastavěné části obce na obě strany os půdorysu : 1 m 

u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek:      4 m 

Bezpečnostní pásmo plynovodů: VTL (tlak do 40 barů) do DN 100   10 m 

VTL (tlak do 40 barů) do DN 300   20 m 
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VTL (tlak do 40 barů) do DN 500   30 m 

VTL (tlak do 40 barů) do DN 700   45 m 

VTL (tlak do 40 barů) nad DN 700   65 m 

VTL (tlak do 40 barů) RS    10 m 

VTL (tlak nad 40 barů) do DN 100   80 m 

VTL (tlak nad 40 barů) do DN 500   120 m 

VTL (tlak nad 40 barů) RS    20 m 

 

DÁLKOVODY 
Je graficky znázorněno ve výkresu č. O.3. Doprava, zásobování elektřinou a plynem, sítě elektronických komunikací. 

Řešeným územím severovýchodně od zástavby prochází koridory ropovodu a produktovodu. 

Tyto koridory jsou v rámci ÚP stabilizovány. 

V území je třeba respektovat ochranná pásma ropovodu a produktovodu: 
�     5 m - zabezpečovací pásmo ropovodu  
�   30 m - osaměle stojící kolny, chaty, revizní šachty, nebo vpusti kanalizačních stok popř. jiných podzemních sítí 
�   50 m - stavby menšího významu 
�   80 m - osaměle stojící obydlené a neobydlené budovy 
� 100 m - souvislé zastavění vesnic 
� 150 m  - souvislé zastavění měst a sídlišť, ostatní důležité objekty a železniční tratě 
� 200 m  - mosty a vodní díla 
� 300 m  - závody zabývající se těžbou uhlí, rud a jiného nerostného bohatství 

 

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 
Je graficky znázorněno ve výkresu č. O.3. Doprava, zásobování elektřinou a plynem, sítě elektronických komunikací. 

Nadřazené sítě a zařízení ZVN a VVN 
Síť ZVN 400 kV 
Řešeným územím neprochází vedení napěťové hladiny 400 kV. 

V návrhovém období se v řešeném území neuvažuje s budováním vedení a zařízení těchto napěťových hladin. 

Síť VVN 220 kV 
V řešeném území se nenachází zařízení a vedení této napěťové hladiny.  

Tento stav zůstane v návrhovém období beze změn. 

Síť VVN 110 kV 
Řešeným územím neprochází vedení 110 kV a v návrhovém období se v řešeném území neplánuje se výstavba vedení a zařízení této 
napěťové hladiny. 

Sítě a zařízení distribuční sítě 
Sítě a zařízení VN 22 kV 
V současné době jsou z rozvodny v Hrušovanech u Brna vyvedena napájecí vedení, která zajišťují pokrytí nároků na příkon v řešeném 
území.  

Území Syrovic je v současné době napájeno z venkovních vedení VN: 
� VN 81 odbočka Syrovice 
� VN 83 odbočka Syrovice 

Vedení jsou vyvedena z rozvodny 110/22 kV Hrušovany u Brna. 

Venkovní vedení je chráněno ochranným pásmem, jehož šířka je 10 m na každou stranu od krajních vodičů. Celková šířka ochranného 
pásma je tedy 23 m. Přípojky VN napájí sloupové trafostanice. 

V Syrovicích je vybudováno kabelové vedení 22 kV, jedná se o VN83 odbočka Syrovice. Kabelové podzemní vedení do 110 kV včetně a 
vedení řídící měřící a zabezpečovací techniky je chráněno ochranným pásmem, jehož šířka je 1 m po obou stranách krajního kabelu. 

Vedení jsou součástí distribuční soustavy 22 kV. Dle sdělení E.ON je stav rozvodné soustavy 22 kV dobrý. Vedení jsou většinou na 
betonových nebo ocelových příhradových podpěrách v dobrém mechanickém stavu. 

Výše uvedené rozvody VN spolu s transformovnou 110/22 kV Hrušovany u Brna, jsou dnes schopny krýt současnou potřebu. 
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Na k.ú. obce pracují dvě fotovoltaické výrobny (FVE) každá o výkonu 3 MW. 

Pro napojení nové zástavby bude rozšířena kabelová síť VN a vybudovány nové trafostanice. Tam, kde bude z prostorových důvodů možné 
napojení venkovním vedením, budou i trafostanice jako venkovní, jinak se předpokládá výstavba kioskových stanic. 

Plochy podnikání a výroby budou napojeny ze sítě VN 22 kV odběratelskými trafostanicemi. Protože není známo konkrétní využití ploch, ani 
počet konkrétních podnikatelských subjektů, je nutné považovat počet a umístění nových trafostanic pro zásobení těchto ploch pouze za 
orientační. Přesné umístění, provedení a řešení (trafostanice, vstupní rozvodna, venkovní, zděná) bude stanoveno pro každý podnikatelský 
subjekt v lokalitě v rámci dalšího stupně dokumentace pro územní a stavební řízení s ohledem na vývoj zatížení a rozvoje oblasti. 

Připojování nových odběratelů výrobní a nevýrobní sféry bude řešeno v souladu s platnou legislativou (zák.458/2000 Sb., vyhl. 51/2006 Sb., 
v platném znění). 

Ochranné pásmo pro nová a přeložená venkovní vedení 22 kV je dáno zákonem č. 458/2000 Sb. 

Veškeré úpravy stávající rozvodné sítě a budování nových rozvodů jsou plně v kompetenci vlastníka a provozovatele, společnosti E.ON. 
Zde bude také projednána veškerá výstavba, která zasahuje do ochranných pásem el. zařízení v napěťové hladině 110 kV, 22 kV a menší, 
ostatní případy pak ČEPS a.s. Výjimky z ustanovení zák. č. 458/2000 Sb. o ochranných pásmech a písemný souhlas s činností 
v ochranných pásmech uděluje příslušný provozovatel distribuční soustavy, E.ON. 

Koncepce řešení napojení jednotlivých ploch je patrná z výkresové části dokumentace. 

Transformovny 22/0,4 kV 
V řešeném území Syrovic a okolí je situováno celkem 12 trafostanic.  

Trafostanice jsou venkovního provedení s napojením na vzdušné vedení, dále pak kioskové, napojené kabelovým vedením. 

Převážná většina trafostanic je v dobrém technickém stavu a vyhovují požadavkům odebíraného výkonu. 

Jejich seznam s označením a názvy, které používá E.ON je uveden v následující tabulce. 

Ochranné pásmo pro stávající, nové a přeložené trafostanice 22/0,4 kV je dáno zákonem č. 458/2000 Sb. 

S e z n a m  t r a f o s t a n i c  2 2 / 0 , 4  k V  v  ř e š e n é m  ú z e m í :  

Číslo TS Umístění Název TS Druh Typ Typový výkon [kVA] 

9130 Syrovice Pastviska Vlastní Betonová dvousloupová 630kVA 

9131 Syrovice MŠ Vlastní betonová dvousloupová 630kVA 

9132 Syrovice Bratčická Vlastní betonová dvousloupová 400kVA 

9133 Syrovice Marovna Vlastní betonová dvousloupová 250kVA 

9413 Syrovice Lihovar Cizí betonová dvousloupová 250kVA 

9414 Syrovice  ZD Vlastní betonová jednosloupová 250kVA 

9438 Syrovice Hama Cizí Betonová dvousloupová 630kVA 

700200 Syrovice Mátl+Bula Cizí Betonová dvousloupová 400kVA 

700279 Syrovice Chocholáč Vlastní Betonová dvousloupová 400kVA 

700417 Syrovice Vojkovická Vlastní betonová jednosloupová 250kVA 

701224 Syrovice FVE Syrovice cizí kiosek 1600kVA 

701422 Syrovice Syrovice FVE 5 cizí kiosek 3250kVA 

V tomto seznamu jsou uvedeny distribuční i odběratelské trafostanice, které zajišťují napájení průmyslových podniků. 

Sítě a zařízení NN 3 × 400/230 V 
Rozvody nízkého napětí 3x400/230V jsou ve středu obce v provedení venkovním vedením, vodiče AlFe a AES, vývody z TS MŠ jsou 
kabelové a napájí objekt školy, radnici, MŠ a venkovní vedení ve středu obce. V okrajových částech jako venkovní na betonových sloupech 
vodiči AlFe a AES, částečně jako nadzemní na betonových stožárech a zemními kabely. Předmětné rozvody slouží pouze pro potřebu 
stávajícího odběru el. energie a jsou částečně dimenzovány na drobný nárůst zatížení v rámci rozvoje bytové výstavby. Stávající odběry 
náleží převážně do kategorie A a B, (vytápění převážně plynem).  

Do sítě nízkého napětí jsou vyvedeny výkony fotovoltaických zdrojů rozptýlené výroby osazené na střechách některých domů. 

Veřejné osvětlení 
V Syrovicích je vybudována síť veřejného osvětlení několika různými způsoby. Z části je VO provedeno raménkovými svítidly s výbojkovými 
zdroji, osazenými na stožárech sítě NN nebo fasádách domů, případně střešnících, po kterých je vedena současně distribuční síť NN. 
V nové zástavbě jsou zabudovány sadové stožáry na kabelovém rozvodu, osazeném výbojkovými svítidly. 

Pro nové lokality soustředěné výstavby bude veřejné osvětlení prováděno v návaznosti na navrhovanou distribuční síť NN - v částech, kde 
bude prováděna kabelová rozvodná síť NN, bude použito samostatných osvětlovacích stožárů, v případě venkovní sítě bude využito těchto 
podpěr i pro osazení svítidel veřejného osvětlení. Ovládání naváže na stávající stav. 
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Svítidla budou volena tak, aby jejich světelně – technické vlastnosti odpovídaly požadavkům na snižování a eliminaci tzv. světelného 
znečištění, to znamená použití takových typů, jejichž světelný tok je všechen vyzářen směrem dolů a nedochází k rozptylu světla na krytech 
a jeho vyzařování směrem nahoru. 

Výhledová bilance elektrického příkonu pro návrhové období 
Základním údajem pro návrh distribučního systému je stanovení soudobého maximálního zatížení. Distribuční systém je pak dimenzován 
tak, aby byl schopen přenést požadovaný výkon v době předpokládaného maxima odběru při dodržení všech aspektů hospodárnosti 
a bezpečnosti, spolehlivosti a kvality napětí, to vše při minimálních počátečních investicích a provozních nákladech. 

Podíl bytového fondu 
Z energetického hlediska se pro návrhové období uvažuje s dvojcestným zásobováním obytných domů a průmyslové sféry tj. elektřinou 
a plynem (topení, vaření, příprava TUV). Dle ČSN 34 10 60 jde tedy o stupeň elektrizace "A", kde se el. energie používá jen ke svícení a pro 
běžné el. spotřebiče. Vzhledem ke zvyšujícímu se životnímu standardu je nutno mezi takovéto spotřebiče řadit i některé spotřebiče sloužící 
pro přípravu pokrmů (fritézy, grily, mikrovlnné trouby aj.), které jsou energeticky náročnější. 

Je uvažováno s výhledovou hodnotou zatížení na 1 b.j. 2,0 kW, což je hodnota pro realizační období po roce 2020. 

Na nárůst odběru el. energie bude mít podstatný vliv tato navrhovaná výstavba: 

Dle ÚP se v řešeném území předpokládá výstavba  252 b.j. Potřebný příkon pro novou výstavbu bude cca 504 kW, na úrovni distribučních 
trafostanic. 

Podíl občanské vybavenosti a drobného podnikání 
Pro potřeby drobného podnikání je uvažováno s měrnou hodnotou zatížení 10 W/m2 plochy a tedy s nárůstem cca 80 kW, na návrhových 
plochách. 

Podíl výrobní sféry 
Pro potřeby výroby je počítáno s měrným zatížením 15 W/m2 plochy a tedy s nárůstem cca 3 450 kW na návrhových plochách. 

Celková výhledová hodnota potřebného současného příkonu: 

Bydlení 1 000 kW +    498 kW = 1 498 kW 

Nevýrobní sféra, služby a drobná výroba    876 kW +      80 kW =    956 kW 

Výrobní sféra    634 kW + 3 450 kW = 4 084 kW 

Pro určení celkového soudobého zatížení všech odběratelských skupin je třeba počítat se vzájemnou soudobostí maxim. Předpokládáme, 
že maxima je dosahováno v síti VN ve večerní špičce, pak u sféry bydlení uvažujeme koeficient soudobosti 1,0, u občanské vybavenosti 0,6 
a u výrobní sféry 0,2. 

Celkové soudobé zatížení řešeného území je stanoveno na 2 888 kW. 

Z toho na úrovni distribučních trafostanic je třeba zajistit 2 072 kW. 

Tento příkon bude zajištěn následujícím počtem trafostanic: 

t = 2 072/(400*0,95*0,8) = 6,82 ⇒ 7 trafostanic v dimenzi 400 kVA. 

Stávající počet distribučních trafostanic: 7 

Z uvedeného plyne, že stávající počet distribučních trafostanic by byl schopen krýt spotřebu v návrhovém období. Přesto je, z důvodu 
velkých vzdáleností navrhované výstavby od stávajících zdrojů, navržena výstavba nových trafostanic. 

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 
D á l k o v é  k a b e l y  
V návrhovém období ÚP se nepočítá s budováním nových tras dálkových optických kabelů a rovněž nedojde k zásadnímu dotčení tohoto 
zařízení navrhovanou zástavbou. 

R o z v o d y  m í s t n í  t e l e k o m u n i k a č n í  s í t ě  -  M T S  
S další výstavbou zařízení v návrhovém období Telefónica O2 nepočítá. Kapacita digitálních ústředen plně vyhovuje požadavkům na 
telefonní přípojky včetně rezervy v kapacitě. 

Rozšíření místní telekomunikační sítě bude prováděno v místech navrhované zástavby. Plánuje se pouze pokládka telekomunikačních 
kabelů, která zajistí dostatečnou telefonizaci. Plánovaná zástavba bude napojena na telefonní síť po provedení rozšíření sítě v navržených 
lokalitách. 

R a d i o r e l é o v é  t r a s y  -  R R  
Územím prochází RR trasa. Dle stanoviska Českých radiokomunikací je požadavek na jejich ochranu. Rovněž umístění staveb značné 
výšky jako např. větrných elektráren, situovaných blíže než 150 m od průběhu RR paprsku, musí být předem posouzeno (odsouhlaseno) 
společností České radiokomunikace, a.s. 

Dále se v území nachází základnové stanice mobilní telekomunikační sítě vzájemně propojené RR spoji nižší kategorie. 

Zřizování nových radioreléových spojů se předpokládá, na základě konkrétních požadavků investorů v území. 
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POŽADAVKY NA OBRANU STÁTU 
Celé správní území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany, které je zájmovým územím 
Ministerstva obrany České Republiky dle §175 stavebního zákona. Projednávání staveb v tomto území podléhá platné legislativě z hlediska 
obrany ČR. 

Umísťování všech uvedených staveb v zájmových územích Ministerstva obrany ČR a umísťování všech staveb vyšších než 30 m je třeba 
předem projednat s Agenturou pro hospodaření s nemovitým majetkem. 

9.5.3. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
V rámci řešeného území je vymezena stabilizovaná plocha technické infrastruktury pro sběrný dvůr, který umožňuje tříděný sběr především 
papíru, plastů a skla. Sběr směsného komunálního odpadu zajišťuje odborná firma. Skládka komunálních odpadů se nachází mimo řešené 
území. 

Další plošné nároky na plochy související s odpadovým hospodářstvím se nepředpokládají. 

 

9.6. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
Koncepce uspořádání krajiny je stanovena v textové části kapitola E. Koncepce uspořádání krajiny a zobrazena v Hlavním výkrese č.2. 

9.6.1. ZÁKLADNÍ ZÁSADY 
Územní plán vymezuje podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území – navržená koncepce vychází z principů udržitelného rozvoje, vytváří 
územně technické podmínky pro zachování a kultivaci prostorových kvalit sídel a krajiny. 

Koncepce uspořádání krajiny obsahuje především obecná pravidla pro uspořádání území s ohledem na ochranu a rozvoj přírodních 
a estetických hodnot krajiny. Vzhledem ke skutečnosti, že urbanizovaným a k zastavění určeným partiím krajiny se věnuje urbanistická 
koncepce, koncepce uspořádání krajiny se primárně zabývá neurbanizovaným územím, tzv. volnou krajinou. 

Věcné řešení zohledňuje přírodní podmínky řešeného území, limity a aktuální stav jeho využití a je koordinováno s urbanistickou koncepcí 
a koncepcí veřejné infrastruktury. 

ÚP respektuje významné přírodní lokality a prvky v řešeném území zejména evropsky významnou lokalitu soustavy NATURA 2000 a 
přírodní památku „Bezourek“. 

9.6.2. VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY JEJICH VYUŽITÍ 
Rozčlenění neurbanizovaných a k zastavění neurčených partií krajiny do ploch s rozdílným způsobem využití odráží jak aktuální stav využití 
území, tak i jeho přírodní potenciál v koordinaci s různorodými limity a zájmy využití území. 

Jako stabilizované plochy vodní a vodohospodářské jsou vymezeny všechny významnější stávající pozemky přirozených i umělých vodních 
toků a ploch, pakliže mají skutečně charakter vodních toků a ploch, případně jsou jinak vodohospodářsky využívané (např. jako odvodňovací 
příkop).  

Plochy zemědělské zahrnují všechna území s dominantním stávajícím intenzivním zemědělským využitím, která nejsou územním plánem 
určená ke změně využití. 

Plochy lesní zahrnují jednak menší stávající lesní porosty ze severovýchodní a jižní strany zastavěného území, jednak navržené ochranné 
lesní pásy (větrolamy) a navržený lesní porost při vjezdu do obce od Bratčic.  

Vymezení ploch přírodních je vázáno z velké většiny na řešení územního systému ekologické stability - na vymezení biocenter 
a biokoridorů. V případě, že stávající využití odpovídá funkcím biocentra či biokoridoru (např. porosty dřevin, stepní lada, mokřadní lada), jde 
o plochy stabilizované, v ostatních případech o plochy návrhové. 

Jako plochy smíšené nezastavěného území jsou vymezeny ty skupiny pozemků, na nichž se střídají různé způsoby maloplošného 
(převážně zemědělského) využití s ladem ležícími plochami, případně i s drobnějšími plochami lesa a jinými způsoby převažujícího 
nestavebního využití, pokud nejde o plochy navrhované pro jiné funkce.  

9.6.3. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
PODKLADOVÉ DOKUMENTACE 
Hlavními výchozími podklady pro vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES) jsou: 
� Koncepční vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability na území Jihomoravského kraje - 

dohodnutý odvětvový podklad orgánů ochrany přírody Jihomoravského kraje z roku 2012 (dále jen "Odvětvový podklad OPK"); 
� Územně analytické podklady (ÚAP) obce s rozšířenou působností (ORP) Židlochovice - 2. úplná aktualizace 2012 (Městský úřad 

Židlochovice); 
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� Územní plán obce Syrovice (Ing. arch. Jana Benešová - Atelier URBI, Brno, 2002) ve znění pozdějších změn č. I - VI (dále jen "ÚPO"); 
� Řešení ÚSES v komplexní pozemkové úpravě (KPÚ) pro k.ú. Syrovice (EKOS T, spol. s r.o., 2007);  
� Řešení ÚSES v platné či souběžně zpracovávané územně plánovací dokumentaci (ÚPD) okolních obcí. 

Výchozí stav řešení 
Pro řešení nadregionální a regionální úrovně ÚSES je hlavním výchozím podkladem Odvětvový podklad OPK, dle kterého nezasahují do 
území žádné prvky nadmístní (tj. nadregionální či regionální) úrovně ÚSES. 

Dle výkresů přírodních limitů a záměrů na provedení změn v území aktualizovaných ÚAP ORP Židlochovice je ze sousedního k. ú. Rajhrad 
do východní části syrovického katastru nasměrován regionální biokoridor, zakončený v lokálním biocentru vloženém na pomezí obou 
katastrů. Toto řešení je ovšem již koncepčně zastaralé, neodpovídající novějšímu řešení dle Odvětvového podkladu OPK. 

Relevantní výchozí řešení místní úrovně ÚSES obsahují především dosavadní územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce (ÚPO), výkres 
přírodních limitů aktualizovaných ÚAP ORP Židlochovice a dokončená KPÚ. Ve všech případech jde o koncepčně stejná řešení zahrnující 
dvě charakterem odlišné větve místního ÚSES - jednu vázanou na toky Syrůvky (hydrofilní) a druhou vedenou přibližně souběžně ve 
svahových až hřbetních polohách a obcházející zastavěné území z východní strany (mezofilní). 

Vymezení jednotlivých prvků místního ÚSES v ÚPO a ve výkresu přírodních limitů ÚAP je zcela totožné. V rámci KPÚ bylo vymezení 
některých prvků ÚSES přizpůsobeno nové parcelaci, díky čemuž se v některých případech od vymezení v ÚPO a ÚAP poněkud liší. 

ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ 
Nadregionální ani regionální úroveň ÚSES nejsou v území v souladu s koncepčním řešením Odvětvového podkladu OPK zastoupené. 

Řešení místní úrovně ÚSES v územním plánu vychází z řešení obsažených v ÚPO, ÚAP i KPÚ. Ve srovnání s nimi ovšem obsahuje určité 
koncepční změny i dílčí úpravy. Podstatnými faktory ovlivňujícími inovovanou koncepci řešení jsou především: 
� zohlednění aktuálního stavu a limitů využití území; 
� zohlednění jiných územně plánovacích záměrů na využití území; 
� vymezení ÚSES v rámci ÚPD sousedních obcí; 
� metodickými nástroji stanovené limitující prostorové a funkční parametry pro jednotlivé typy skladebných částí ÚSES; 
� vlastnické vztahy k pozemkům. 

K zásadním koncepčním změnám patří především: 
� nahrazení původního lokálního biocentra v prostoru Syrovického rybníka biocentrem situovaným jižněji, na pomezí se sobotovickým 

katastrem (LBC 1 K Sobotovicím); prostorem původního biocentra nově prochází lokální biokoridor LBK 1, ze kterého je vyjmuta vlastní 
vodní plocha (biokoridor je částečně rozdvojený a vedený po obou březích rybníka)  - důvodem pro změnu polohy je nedostatečná 
reprezentativnost původního biocentra, jehož podstatnou část tvořil rekreačně využívaný rybník; v případě LBC 1 K Sobotovicím se 
předpokládá jeho pokračování v nivě Syrůvky v k.ú. Sobotovice až k tělesu komunikace R 52 - platná ÚPD obce Sobotovice s tímto 
řešením sice zatím nepočítá, nachází se tu však obecní pozemek, na kterém by budoucí umístění biocentra nemělo být zásadním 
problémem; výrazně vyšší potenciální reprezentativnost LBC 1 K Sobotovicím by měla vyvážit i negativní faktor, kterým je přílišná délka 
reálně málo funkčního biokoridoru LBK 1 na toku Syrůvky přes zastavěné území; 

� nahrazení původního lokálního biocentra C 5 v prostoru Staré hory dvěma novými biocentry - jedním situovaným severněji v prostoru 
evropsky významné lokality a přírodní památky Bezourek a v navazujících ladem ležících a lesních plochách (LBC 3 Bezourek) a 
druhým situovaným jižněji v lesním porostu u mysliveckého areálu za hřištěm (LBC 4 Myslivecké); prostorem původního biocentra nově 
prochází lokální biokoridor LBK 4 - hlavním důvodem pro tuto změnu je daleko lepší využití přírodního potenciálu lokality Stará hora pro 
vytvoření funkčního ÚSES za ekonomicky srovnatelných podmínek (LBC 3 Bezourek téměř bezzásahové, LBC 4 Myslivecké s menší 
potřebou zásahů než v případě původního biocentra C 5); 

� vymezení prvků zcela nové mezofilní větve místního ÚSES směřující od biocentra LBC 4 Myslivecké podél polní cesty k severovýchodu, 
do k.ú. Rajhrad a Želešice - součástí větve jsou lokální biokoridor LBK 7 a lokální biocentrum LBC 5 Třicítky - vymezení biokoridoru a 
biocentra využívá výhradně pozemky v obecním vlastnictví (včetně pozemku města Rajhradu), s možností reálného pokračování v k.ú. 
Rajhrad a zejména Želešice (kde rovněž navazují obecní pozemky) - prvky této větve lze vedle jejich nesporného ekologického a 
krajinotvorného významu využít i pro protierozní ochranu území. 

K podstatným úpravám vymezení lze řadit především: 
� zpřesnění vymezení lokálního biocentra LBC 2 Pod Starou horou - nové vymezení biocentra odstraňuje nesoulad mezi jeho parcelním 

vymezením v KPÚ a dosavadním schematickým vymezením v ÚPO (kde bylo označeno jako C 1); 
� úpravy průběhu lokálního biokoridoru LBK 3 (původně v ÚPO označeného K 4) ve vazbě na nově vymezené LBC 3 Bezourek, jednak 

lépe odpovídající nové parcelaci a jednak využívající stávající mez směřující ke hranici s ořechovským katastrem; 
� úprava průběhu trasy části lokálního biokoridoru LBK 4 (původně v ÚPO dílčí část biokoridoru K 5) v návaznosti na nově vymezené LBC 

4 Myslivecké - biokoridor se záměrně vyhýbá pozemku využívané vinice nad hranou údolního svahu a prochází místo toho částečně 
ladem ležícími a částečně extenzivně využívanými svažitými pozemky; 

� úprava průběhu trasy části lokálního biokoridoru LBK 5 (původně v ÚPO dílčí část biokoridoru K 5) v návaznosti na nově vymezené LBC 
4 Myslivecké - biokoridor je přesunut ze soukromého zemědělsky využívaného pozemku na obecní pozemek s předpokládaným 
nezemědělským využitím; 
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� posun většiny trasy lokálního biokoridoru LBK 5 (původně v ÚPO dílčí část biokoridoru K 5) dále od zastavěného území obce - důvodem 
je jednak snížení rizika potenciálně negativních vlivů na funkčnost biokoridoru a jednak využitelnost velké části biokoridoru pro odclonění 
návrhových ploch výroby; 

� změna tvaru lokálního biocentra LBC 5 Nad rybníkem - biocentrum v novém vymezení je lépe využitelné pro ochranu půdy před vodní 
erozí (s příznivým dopadem i do rozvojových ploch bydlení). 

Hlavním cílem provedených změn a úprav je posílení ekologického a krajinotvorného významu ÚSES a podpoření reálných opatření k jeho 
vytváření. 

PŘEHLED VYMEZENÝCH PRVKŮ ÚSES 
Označení Název Funkční typ a biogeografický význam Účel vymezení, typ společenstva 

LBC 1  K Sobotovicím Lokální biocentrum Vodní + mokřadní 
LBK 1  Lokální biokoridor Vodní + mokřadní 
LBC 2  Pod Starou horou Lokální biocentrum Vodní + mokřadní 
LBK 2  Lokální biokoridor Vodní + mokřadní 
LBK 3  Lokální biokoridor Mezofilní lesní až ladní 
LBC 3  Bezourek Lokální biocentrum Mezofilní lesní až ladní 
LBK 4  Lokální biokoridor Mezofilní lesní až ladní 
LBC 4  Myslivecké Lokální biocentrum Mezofilní lesní až ladní 
LBK 5  Lokální biokoridor Mezofilní lesní 
LBC 5  Nad rybníkem Lokální biocentrum Mezofilní lesní 
LBK 6  Lokální biokoridor Mezofilní lesní až ladní 
LBK 7  Lokální biokoridor Mezofilní lesní 
LBC 6  Třicítky Lokální biocentrum Mezofilní lesní až ladní 

Vodními společenstvy jsou myšlena společenstva tekoucích i stojatých vod, mokřadními společenstvy různé typy společenstev na 
podmáčených stanovištích (včetně lesních společenstev a extenzivně využívaných trvalých travních porostů). Mezofilními lesními 
společenstvy jsou myšleny lesní porosty a lesu podobné porosty dřevin na stanovištích, která nejsou významněji ovlivněna podzemní vodou, 
a mezofilními ladními společenstvy různé typy přirozených až přírodě blízkých společenstev hospodářsky buď zcela nevyužívaných, nebo 
jen extenzivně využívaných ploch. Některé vymezené prvky ÚSES se nacházejí na území obce celou svou plochou (lokální biocentra LBC 2, 
LBC 3, LBC 4 a LBC 5 a lokální biokoridory LBK 1, LBK 4, LBK 5 a LBK 7), z jiných prvků ÚSES je ovšem na území obce vymezena jen 
jejich část a zbývající část se nachází (nebo se předpokládá její vymezení) za hranicemi území obce - vymezení ploch ÚSES mimo území 
obce ovšem není (ani nemůže být) součástí řešení jejího ÚP. 

Míra provázanosti řešení ÚSES a vymezení jeho dílčích prvků s řešeními ÚSES obsaženými v platné či rozpracované územně plánovací 
dokumentaci (ÚPD) sousedních obcí Bratčice, Ořechov, Hajany, Želešice, Rajhrad, Holasice a Sobotovice je různá, což souvisí jednak s 
různým stářím platné ÚPD uvedených obcí (často s řešeními ÚSES ne zcela odrážejícími aktuální situaci v území), jednak s výše 
popsanými koncepčními změnami řešení. Plně zachována je návaznost s řešením ÚPD obce Ořechov. V případě Bratčic, Hajan a Holasic 
nenavazují na hranicích s k.ú. Syrovice žádné prvky ÚSES. Návaznost řešení bude nezbytné zajistit na území obcí Želešice, Rajhrad a 
Sobotovice. 

9.6.4. PROSTUPNOST KRAJINY 
Problematika prostupnosti krajiny je řešena tak, aby bylo zajištěno zpřístupnění jednotlivých vymezených ploch s rozdílným způsobem 
využití a aby bylo možno v nezastavěném území vytvářet nové účelové komunikace dle aktuální potřeby, při zohlednění zájmů ochrany 
přírody a krajiny. 

9.6.5. OCHRANA PŘED POVODNĚMI A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 
Plochy vodohospodářské jsou určené pro vodní toky, vodní plochy, příbřežní plochy s převažující vodohospodářskou funkcí a stavby 
protipovodňových opatření. 

Využití pro vodohospodářské stavby a zařízení je vedle ploch vodohospodářských podmíněně přípustným využitím všech typů ploch, pokud 
se prokáže jako nezbytné pro protipovodňovou či protierozní ochranu území.  

Účelné řešení konkrétní ochrany půdy před erozí vyžaduje zpracování detailních odborných studií přesahujících rámec řešení územního 
plánu. Územní plán nicméně vymezuje plochy pro ochranné pásy jako plochy lesní NL (větrolamy) podél některých polních cest a výrobního 
areálu v západní polovině území a nadto stanovuje obecné základní podmínky pro umísťování protierozních opatření v krajině. 

Z hlediska plošné ochrany vod, podle §10 odst. 1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou všechny povrchové vody 
na území ČR vymezeny jako citlivé oblasti. Katastr obce Syrovice je navíc dle nařízení vlády č. 262/2012 Sb. vymezen jako zranitelná 
oblast. Zemědělské hospodaření dále upravuje nitrátová směrnice (Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním 
způsobeným dusičnany ze zemědělských zdrojů). 
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9.6.6. VODNÍ TOKY A JEJICH REVITALIZACE 
Zastavěné území obce a převážná část katastru obce Syrovice spadá do povodí toku Syrůvka. Správcem vodního toku je Povodí Moravy, 
s.p. Číslo hydrologického pořadí je 4-15-03-124. Syrůvka není vodohospodářsky významným tokem dle vyhlášky 178/2012. Východní část 
katastru obce je odvodňována do Svratky (číslo hydrologického pořadí 4-15-03-027/2).   

Syrůvka patří mezi toky s vysokým stupněm upravenosti. Revitalizace říčního systému včetně prostupnosti nejvýznamnějších úseků vodních 
toků je součástí programu obnovy, stabilizace a péče o vodní režim krajiny za účelem zvyšování ekologického potenciálu vodních útvarů a 
obnovy přirozené biomorfologie toků a niv. Cílem je vytvořit podmínky pro obnovu přírodního prostředí i zdrojů užívaných člověkem a 
pomocí realizace revitalizačních opatření dosáhnout lepšího ekologického stavu toků a niv. Navržena je náprava stavu břehových a 
doprovodných porostů v celé oblasti povodí Moravy. 

9.6.7. REKREACE 
Problematiku rekreačního využití území řeší územní plán jednak v rovině konkrétně vymezených ploch rekreace (viz výše), jednak v obecné 
rovině stanovením podmínek pro rekreační využití krajiny. 

9.6.8. DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, SESUVNÁ ÚZEMÍ 
Problematiku dobývání nerostů řeší územní plán pouze v obecné rovině. Pro vymezení ploch těžby nerostů nejsou v území žádné důvody. 

V k.ú. Syrovice není stanoven dobývací prostor a nejsou zde právem chráněné zájmy státní báňské správy. 

Ve východní části do řešeného území zasahuje výhradní ložisko cihlářské suroviny Bratčice ev.č. R9 362701/2 dosud netěženo, které je 
tímto ÚP respektováno. Ložisko se nachází převážně v plochách zemědělských, ve kterých je možno umisťovat stavby a zařízení pro těžbu. 

V území je evidováno sesuvné území Syrovice ev.č. 6360, které se nachází v severozápadním cípu areálu kostela a hřbitova. Zde se 
nepředpokládá žádná nová výstavba. 

9.7. ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S 
ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Využití ploch s rozdílným způsobem využití je definováno pomocí převažujícího účelu využití a podmínek využití. Podmínky využití se 
vztahují k typu plochy s rozdílným způsobem využití (plochy bydlení, plochy rekreace,….). Celé řešené území obce Syrovice je rozděleno do 
ploch s rozdílným způsobem využití. 

Stabilizované plochy vyjadřují dosavadní charakter využití území a potvrzují jej. Jedná se o území, ve kterých se stávající účel využití území 
nebude významně měnit (podmínky využití území jsou víceméně shodné se současným stavem). 

Prostorové uspořádání zástavby stanovené v podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vychází z charakteru stávající 
zástavby.  

Navrženým rozvojem území nedojde k narušení nebo zhoršení stávající úrovně krajinného rázu. 

Podmínky ochrany krajinného rázu jsou územním plánem definovány, jednoznačně určeny a obsaženy: 
� v urbanistické koncepci 
� v návrhu zastavitelných ploch 
� v určení regulativů ploch s rozdílných způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání ploch 
� v zadání regulačních plánů a územních studií předepsaných územním plánem. 

V rámci nově zastavitelných ploch není přípustné 100% zastavitelnost pozemků. 

Výška objektů pro bydlení je přípustná maximálně 1 nadzemní podlaží někde i 2 nadzemní podlaží s využitím obytného podkroví z důvodu 
plynulého přechodu urbanizovaného území do krajiny rozvolněnou nízkou zástavbou s dostatečným podílem zeleně v zahradách, což 
umožňuje nízký procentuální podíl zastavěné plochy pozemku. 

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny v textové části kapitola F. Stanovení podmínek pro využití ploch s 
rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. 
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10. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Vymezení zastavěného území a zastavitelných ploch je přehledně znázorněno ve výkresech 1. Základní členění území, 2. Hlavní výkres a 
O.2 Koordinační výkres.  

Zastavěné území je v rámci katastrálního území využito poměrně intenzivně a nemá předpoklady příliš velké intenzifikace nebo přestavby. 
Přehled zastavitelných ploch jsou uvedeny v kapitole C.3. výrokové části. 

Zastavitelné plochy jsou ve velké míře převzaty z předešlé ÚPD obce ve verzi poslední změny č. 6 z roku 2012. 

Vymezením nových ploch pro bydlení vytváří územní plán podmínky pro budoucí zvyšování počtu obyvatel, zlepšení věkové struktury 
obyvatelstva a udržení obyvatel v obci. 

Pro další vývoj počtu obyvatel je uvažováno s postupným naplněním návrhových ploch a tím stabilizací zástavby. Syrovice jako sídlo, jsou 
velmi atraktivní pro bydlení vzhledem k dobré dopravní dostupnosti krajského města Brna, což potvrzuje i to, že vzhledem k Politice 
územního rozvoje ČR 2008 obec Syrovice leží v rozvojové oblasti Brno OB3. 

Navrženým rozsahem ploch pro bydlení je umožněno zvýšení plošného standardu (na 25 m2) obytné plochy na obyvatele a dosažení nižší 
obložnosti bytů v souladu s trendem v oblasti bydlení a obnovy bytového fondu. Hodnoty obložnosti jsou v ČR na 1 obydlený byt: 2,80 
v rodinných domech a 2,26 v bytových domech (ČSÚ SLBD 2011).  

V Syrovicích jsou stávající hodnoty obložnosti 1 b.j. 2,84 osob, takže se dá hovořit o celorepublikovém průměru. 

V ý v o j  p o č t u  o b y v a t e l  v  S y r o v i c í c h  ( z d r o j  Č S Ú ,  v ž d y  k  1 .  1 . )  

rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

počet obyvatel 977 974 991 989 993 1003 1148 1277 1352 1418 1484 

Z á k l a d n í  ú d a j e  o  b y t o v é m  f o n d u  ( z d r o j  Č S Ú ,  S L D B  2 0 1 1 )  

Počet bytů 

byty celkem 
druh domu 

Celkem 499 

z toho 
rodinné domy 495 

bytové domy 2 

obydlené byty 
druh domu 

Celkem 436 

z toho 
rodinné domy 432 

bytové domy 2 

neobydlené byty 
důvod neobydlenosti 

Celkem 63 

z toho 

změna uživatele 5 

slouží k rekreaci 6 

Přestavba 11 

nezpůsobilé k bydlení 13 

P ř e d p o k l á d a n á  k a p a c i t a  n á v r h o v ý c h  p l o c h  b y d l e n í  a  s m í š e n ý c h  o b y t n ý c h  

Návrhové plochy Počet bytových jednotek Počet obyvatel při předpokládané obložnosti 2,7 ob./b.j. 

plochy bydlení individuální - BI 218 589 
plochy smíšené obytné - SO 5 14 
Celkem 223 603 

Územní plán v cílovém stavu umožňuje mít v řešeném území cca 722 bytových jednotek a cca 2021 obyvatel. 
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Tabulka bilancí ploch s rozdílným způsobem využití 

PLOCHY S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ (RZV) 

STABILIZOVANÉ 
PLOCHY 

PŘESTAVBOVÉ 
PLOCHY 

ZASTAVITELNÉ / 
NÁVRHOVÉ 

PLOCHY 
PLOCHY CELKEM 

Kód Popis ha % ha % ha % ha % 

BI plochy bydlení - individuální 23,18 3,1% 0,00 0,0% 17,38 24,9% 40,56 4,9% 

BX plochy bydlení - specifické 10,81 1,4% 0,00 0,0% 0,89 1,3% 11,71 1,4% 

SO plochy smíšené obytné 10,89 1,4% 0,00 0,0% 0,78 1,1% 11,66 1,4% 

SX plochy smíšené - specifické 0,78 0,1% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,78 0,1% 

RZ plochy rodinné rekreace 2,13 0,3% 0,00 0,0% 1,85 2,6% 3,98 0,5% 

OV plochy občanského vybavení - veřejné vybavenosti 1,01 0,1% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 1,01 0,1% 

OS plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport 1,29 0,2% 0,00 0,0% 0,97 1,4% 2,26 0,3% 

OH plochy občanského vybavení – hřbitovy 0,46 0,1% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,46 0,1% 

D plochy dopravní infrastruktury 26,51 3,5% 0,00 0,0% 0,77 1,1% 27,27 3,3% 

T plochy technické infrastruktury 0,22 0,0% 0,00 0,0% 0,06 0,1% 0,28 0,0% 

VL plochy výroby a skladování - lehký průmysl 10,89 1,4% 1,04 100,0% 0,00 0,0% 11,94 1,4% 

VP plochy výroby a skladování - průmyslová výroba 4,03 0,5% 0,00 0,0% 19,10 27,3% 23,13 2,8% 

VX plochy výroby a skladování - specifické 16,02 2,1% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 16,02 1,9% 

PV plochy veřejných prostranství 11,86 1,6% 0,00 0,0% 2,18 3,1% 14,03 1,7% 

ZV plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň 0,83 0,1% 0,00 0,0% 3,69 5,3% 4,52 0,5% 

Plochy zástavby celkem 120,92 16,0% 1,04 100,0% 47,66 68,2% 169,63 20,5% 

W plochy vodní a vodohospodářské 4,82 0,6% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 4,82 0,6% 

NZ plochy zemědělské 588,72 77,9% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 588,72 71,2% 

NL plochy lesní 3,26 0,4% 0,00 0,0% 8,37 12,0% 11,63 1,4% 

NP plochy přírodní 10,33 1,4% 0,00 0,0% 13,86 19,8% 24,19 2,9% 

NS plochy smíšeného nezastavěného území 27,63 3,7% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 27,63 3,3% 

Nezastavitelné plochy celkem 634,76 84,0% 0,00 0,0% 22,23 31,8% 656,99 79,5% 

CELKEM 755,68 100,0% 1,04 100,0% 69,89 100,0% 826,61 100,0% 

 

PLOCHY BYDLENÍ STAV NÁVRH CELKEM ROZDÍL OPROTI STAVU 

Popis ha ha ha % 

BI plochy bydlení - individuální 23,18 13,06 36,24 56,4% 

SO  plochy smíšené obytné 10,89 0,78 11,66 7,2% 

CELKEM 34,06 13,84 47,90 40,6% 

Návrh ploch BI je snížen o předpokládaný podíl 30% samostatných zahrad BX, které nejsou vymezeny v rámci předepsaných ÚS a RP. 

V rámci řešeného území také nutno brát v úvahu, že jsou v návrhových plochách pro bydlení i pozemky, které jsou v katastru nemovitostí 
rozděleny na jednotlivé stavební parcely včetně uličního systému, ale stále vedeny jako orná půda. Jedná se o plochu cca 2,5 ha, což by 
v případě jejich zařazení do stavu, snížilo hodnotu nabídky ploch pro bydlení na 31 %. 

Převis nabídky ploch pro bydlení v tomto případě odpovídá požadavkům na rozvoj obce Syrovice, která nabízí kvalitní plochy a zázemí pro 
nové obyvatele s postupnou realizací ploch veřejných prostranství a zeleně. Dostatečný podíl návrhových ploch pro bydlení umožňuje mimo 
jiné vytvořit podmínky pro snížení cen pozemků a s tím možnost zvětšení stavebních pozemků požadovaných tímto územním plánem, oproti 
stávajícímu nevyhovujícímu stavu.  
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11. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

Graficky je koordinace využívání území z hlediska širších vztahů znázorněna ve výkrese č. O.1 Širší vztahy. 

POSTAVENÍ OBCE V SYSTÉMU OSÍDLENÍ 
Syrovice jsou obec ležící v okrese Brno – Venkov, Jihomoravského Kraje, správně spadající pod ORP Židlochovice. Počet obyvatel k 1. 1. 
2013 byl 1440 s průměrným věkem 36,9 let. Katastrální území obce má rozlohu 826,81 ha a obec leží přibližně v nadmořské výšce 225 m. 
n. m. Díky blízkosti krajského města Brna (vzdálenost po silnici do jeho centra je cca 16 km) dochází v Syrovicích od roku 2007 
k významnému nárůstu obyvatel vlivem suburbanizace. Nárůst počtu obyvatel mezi lety 2006 a 2012 je téměř 32%. 

S řešeným územím sousedí správní území obcí: severně Hajany (k.ú. 636541) a Želešice (k.ú. 795968), severovýchodně Rajhrad (k.ú. 
738921), jihovýchodně Holasice (k.ú. 640778) a Sobotovice (k.ú. 752142), jihozápadně Bratčice (k.ú. 609561) a severozápadně Ořechov 
(k.ú. 712612). 

ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 
Východně od zastavěného území obce ve směru SV-J prochází rychlostní komunikace R52 Brno - Pohořelice  a dále Mikulov – Vídeň. Na 
tuto komunikaci není u Syrovic přímé napojení, to je možné na exitu 9 u Rajhradu nebo na exitu 16 u obce Ledce. 

Silniční síť obce je stabilizovaná. Zastavěným územím neprochází žádná komunikace I. a II. třídy a není plánován její obchvat. Zastavěné 
území obce částečně trpí hlukem z nedaleko ležící rychlostní komunikace. Tento negativní vliv je dán zejména morfologií terénu. Územní 
plán řeší tento nedostatek umístěním bariérové zeleně podél návrhových ploch průmyslové výroby přiléhajících k tělesu R52. 

Silnice III. třídy III/395 13, III/395 14 a III/152 66 v majetku Jihomoravského kraje, zajišťují dopravní propojení do sousedních obcí a měst. 

Hromadná doprava je zajišťována autobusovou dopravou.  

ŠIRŠÍ VZTAHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Syrovice odebírají pitnou vodu čerpáním z vlastního zdroje. Vodní zdroj má oplocené ochranné pásmo 1o a je ve vlastnictví a správě obce. 

Odkanalizování obce je vybudovanou splaškovou kanalizací odvádějící splaškové vody na čistírnu odpadních vod v Ledcích. ČOV je 
společná pro obce Bratčice, Syrovice, Sobotovice, Ledce. V každé obci je na kanalizaci jedna hlavní čerpací stanice a několik podružných 
čerpacích stanic. Podnik Hama, který sídlí na severním okraji obce, má vlastní ČOV. 

Řešeným územím severně od zástavby prochází koridor produktovodu, VVTL a VTL plynovodu. Z VTL plynovodu 150/40  je provedena 
přípojka plynu k VTL regulační stanici a dále je veden STL rozvod po obci. Napojení obyvatel na STL je přes domovní regulátory plynu. 
Území Syrovic je v současné době napájeno z venkovních vedení VN 22 kV přes VN 81 odbočku Syrovice , směr Hrušovany u Brna a VN 
83 odbočka Syrovice, směr Hrušovany u Brna. Tato vedení a přípojky VN napájí sloupové a zděné trafostanice v obci. 

ŠIRŠÍ KRAJINNÉ VZTAHY 
Území má z pohledu širších krajinných vztahů poměrně stejnorodý charakter. 

Podle Typologie České krajiny (Mapový server Cenia – http://geoportal.gov.cz/arcgis/services) zasahují do území pouze dva krajinné typy, 
vzájemně se lišící jen typem reliéfu: 
� typ 2Z1, kde číslice 2 značí starou sídelní krajinu Pannonica, písmeno Z zemědělskou krajinu a číslo 1 krajinu plošin a pahorkatin - patří 

sem podstatná většina území; 
� typ 2Z4, kde číslice 2 značí starou sídelní krajinu Pannonica, písmeno Z zemědělskou krajinu a číslice 4 krajinu rovin - přísluší sem 

ploché partie území v jeho východní až jihovýchodní části. 

Zvláštní význam mají širší krajinné vztahy pro tvorbu funkčního územního systému ekologické stability (ÚSES), kde je spojitost řešení bez 
ohledu na správní hranice obcí či jiných územně správních jednotek jedním z nejdůležitějších atributů. V případě řešení ÚP Syrovice je 
zohledňována návaznost řešení s aktuálně směrodatným řešením ÚSES na území sousedících obcí, které je obsažené zejména v jejich 
územně plánovací dokumentaci (podrobněji viz kapitola Komplexní zdůvodnění přijatého řešení). 
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12. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO 
PLÁNU 

12.1. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA URBANISTICKOU KONCEPCI 
Řešení územního plánu vychází z projednaného a schváleného zadání a požadavky v něm stanovené byly návrhem řešení splněny. 

Urbanistická koncepce vychází z požadavků stanovených v Politice územního rozvoje České republiky, podrobněji popsáno v textové části 
odůvodnění kapitola 2.1 Politika územního rozvoje ČR. 

Jsou respektovány zásady ochrany přírody a krajiny a krajinného rázu. Novou výstavbou nebude narušen vodní režim v krajině. 

Koncepce uspořádání krajiny je v souladu s koncepcí návrhu ÚSES a jsou upřesněna vymezení ploch biocenter a biokoridorů.  

Při vymezování ploch bylo posouzeno stávající využití území a vhodnost jeho stabilizace z hlediska celkové urbanistické koncepce obce. 

Řešení územního plánu vychází z rozvoje obce a z analýzy podmínek území obce z hlediska soudržnosti obyvatel, hospodářského a 
životního prostředí. Koncepce rozvoje obce sleduje udržitelný rozvoj území. 

12.1.1. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 
Řešení ÚP respektuje ochranná pásma vodních zdrojů. 

ÚP respektuje významné přírodní lokality a prvky v řešeném území zejména evropsky významnou lokalitu soustavy NATURA 2000 
a přírodní památku „Bezourek“. 

V rámci ÚP je vymezen ÚSES, jehož tvoří lokální biocentra a koridory s provázaností na okolní území. 

V rámci ploch s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny nové lesní plochy pro zvýšení lesnatosti území. 

Plocha pro VRT byla vymezena jako rezerva. 

V rámci technické infrastruktury jsou respektovány trasy všech vedení včetně ochranných pásem. 

ÚP vymezuje návrhové plochy především pro bydlení v rodinných domech právě pro zachování výrazu tradiční zástavby. Výstavba bytových 
domů se nepředpokládá. 

Pro rekreaci je využívána krajina v okolí obce, která je doplněna přírodními plochami pro realizaci krajinotvorných prvků a ÚSES. 

12.1.2. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE 
Územní plán vymezil hranici zastavěného území podle platného stavebního zákona. Územní plán se svým řešením zaměřil na vytvoření 
podmínek pro vyvážený rozvoj všech funkčních složek obce, které respektují hodnoty území a také přírodní a technické limity jeho využití. 
Při návrhu rozvojových lokalit byla respektována urbanistická struktura obce a v maximální možné míře dodržena návaznost na současně 
zastavěné území obce. Územní plán by měl do budoucna umožnit naplnit strategické plány a záměry v řešeném území v souladu s principy 
trvale udržitelného rozvoje. 

12.1.3. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 
URBANISTICKÁ KONCEPCE 
Územní plán vytvořil podmínky pro stabilizaci počtu obyvatel i jejich věkové struktury, rozvoj obce v oblasti bydlení, vybavenosti, služeb, 
sportu, rekreace, turistického ruchu a pracovních příležitostí. Dalšímu navyšování počtu obyvatel byly stanoveny hranice, dané regulací 
zástavby pomocí stanovené minimální plochy parcely a úrovně jejího zastavění. Nejsou vymezovány nové rozvojové lokality. Návrhové 
plochy bydlení jsou vymezovány pouze s ohledem na doplnění a zkompaktnění stávající zástavby a stavební stabilizaci sídla. 

Nově navržené zastavitelné plochy i stávající zastavěné plochy, které aktuálně nevyhovují podmínkám, jsou v potřebné míře doplněny nově 
navrženými veřejnými prostranstvími podle vyhlášky č.501/2006 Sb..  

Byla prověřena potřeba nových lokalit a vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití pro výrobu, rovněž s využitím volných ploch 
brownfields. 

Součástí urbanistické koncepce je i koncepce systému sídelní zeleně. 

Územní plán respektuje památkově chráněné objekty, historicky vzniklou urbanistickou strukturu obce a dále ji rozvíjí. Možnost rozvoje obce 
je limitována bariérami dopravních tras, inženýrských sítí a technických děl. 

Řešením územního plánu je komplexní a vyvážený rozvoj řešeného území v plochách s rozdílným způsobem využití, tak aby nebylo 
zásadním způsobem dotčeno nezastavěné území. Rozvoj obce a jejích částí spočívá jednak v intenzivnějším využití zastavěného území 
(vymezení ploch se smíšeným využitím) a dále ve využití ploch navazujících na zastavěné území. Hlavní rozvoj urbanistické struktury obce 
je navržen na východním a jižním okraji obce. V ostatních částech obce je stabilizován, případně stávající charakter urbanistické struktury. 



II.  ODŮVODNĚNÍ  ÚZEMNÍ PLÁN   
  SYROVICE  

Strana  38  Arch.Design, s.r.o. 

Zastavěná, zastavitelná i nezastavitelná část území respektuje zásady průchodnosti zástavby a volné krajiny pro rekreační pěší pohyb a pro 
pohyb cyklistů především v rámci ploch veřejných prostranství. 

Návrh nových zastavitelných ploch vychází z požadavků na rozvoj bydlení, turistiky, podporu vzniku nových pracovních příležitostí 
a zlepšení volnočasového vyžití obyvatel. 

Rozvojové lokality jsou doplněny o veřejná prostranství a sídelní zeleň. 

PROSTOROVÁ KONCEPCE 
V dokumentaci ÚP jsou pro řešené území stanoveny plošné a prostorové regulativy tak, aby nedocházelo po dokončení nové výstavby ke 
snížení kvality prostředí a pohody bydlení ve stabilizovaných plochách. Jsou řešeny prostorové a technické vazby s cílem, aby celé území 
tvořilo harmonický a funkční celek. 

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
Jsou respektována území chráněná podle zákona č. 114/92 Sb., v platném znění, se zvláštním zřetelem na existenci Evropsky významné 
lokality „Bezourek“, významné krajinné prvky, prvky ÚSES, stávající plochy určené pro zeleň, s ohledem na jejich specifické ochranné 
podmínky. 

V rámci ploch s rozdílným způsobem využití bylo stanoveno vhodné rozčlenění nezastavěného území, zohledňující potřeby ochrany 
krajinného rázu. 

Byly vymezeny plochy ÚSES všech zastoupených úrovní v koordinaci s řešeními zpracovávaných zásad územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentace okolních obcí a s využitím zdrojových dat územně analytických podkladů a se zohledněním návaznosti řešení se 
správními územími sousedních obcí. 

Byla řešena problematika prostupnosti krajiny, protierozních opatření a ochrany před povodněmi s tím, že v přirozených záplavových 
územích vodních toků nejsou navrhovány zastavitelné plochy. 

12.1.4. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 
ÚP respektuje významné přírodní památky a rezervace nacházející se v řešeném území zejména Evropsky významnou lokalitu soustavy 
NATURA 2000 „Bezourek“ CZ0620001. 

V rámci ÚP je vymezen ÚSES, jenž tvoří lokální biokoridory a biocentra (LBK a LBC) s provázaností na okolní území. 

Řešení ÚP mělo za cíl optimalizovat zábory ZPF, zejména s vysokým stupněm ochrany, vzhledem k dalšímu rozvoji obce. S ohledem na 
fakt, že půdy I. a II. třídy ochrany navazují na zastavěné území, nebylo toho možné z důvodu dodržení urbanistické koncepce vždy 
dosáhnout. Plochy PUPFL nejsou řešením ÚP dotčeny. Jsou navrženy nové lokality pro zalesnění. 

Územní plán respektuje památkově chráněné objekty nacházející se v řešeném území i historicky vzniklou urbanistickou strukturu obce. 

12.1.5. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A 

POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
Podrobněji popsáno v textové části odůvodnění 5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. 

12.1.6. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH 

PŘESTAVBY 
Nové zastavitelné plochy jsou vymezovány v předpokládaných směrech dlouhodobého vývoje a s ohledem na potřeby rozvoje obce a míry 
využití zastavěného území, dále s ohledem na účelné využití a prostorové uspořádání území a na hospodárné využívání veřejné 
infrastruktury. Všechny navrhované plochy jsou vymezeny jako plochy zastavitelného území se stanovenými regulacemi. Zastavitelné plochy 
jsou navrženy zejména tak, aby navazovaly na vymezené zastavěné území obce.  

Zastavitelným plochám jsou stanoveny podmínky prostorové regulace s ohledem na efektivní využití a charakter území. A podmíněno jejich 
využití předchozím zbudováním potřebné technické infrastruktury. 

12.2. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
Územní plán se zabýval všemi složkami veřejné infrastruktury komplexně a v rámci ploch s rozdílným způsobem využití stabilizoval nebo 
účelně vymezil nové plochy dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti a veřejných prostranství. 

Podrobněji popsáno v textové části odůvodnění 9.5 Zdůvodnění řešení veřejné infrastruktury. 
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12.3. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH 
REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ 

Požadavky na vymezení ploch územních rezerv jsou splněny viz textová část kapitola I. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv, kde 
jsou stanoveny i podmínky pro využití těchto ploch. Jedná se o plochy pro rychlostní silnice a vysokorychlostní trať. 

Podrobněji popsáno v textové části odůvodnění 9.5.1 Koncepce dopravní infrastruktury. 

12.4. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ A 
ASANACE 

Plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a asanace vymezeny nejsou, protože v průběhu zpracování ÚP 
nebyla zjištěna jejich potřeba. 

12.5. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA VYMEZENÍ PLOCH ÚZEMNÍCH STUDÍ A 
REGULAČNÍCH PLÁNŮ 

Územní plán ve dvou lokalitách s komplikovanými vztahy s navazujícím okolím, případně majetkoprávními vztahy vymezuje plochy, ve 
kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie nebo regulačního plánu. 

VYMEZENÍ PLOCH ÚZEMNÍCH STUDIÍ 
Rozhodování o změnách v lokalitě „Brněnka II“, je podmíněno zpracováním územní studie a to zejména z důvodů prověření nejvhodnější 
návaznosti zástavby na frekventovanou komunikaci a dosažení požadovaného standardu ploch staveních pozemků i veřejných prostranství 
dle charakteru sídla. Řešení ÚS musí zohlednit dříve zpracovaný podklad územní studii Lokalita Brněnka. 

VYMEZENÍ PLOCH REGULAČNÍCH PLÁNŮ 
Pro plochu bydlení BI Z49 v lokalitě „Padělky“ ÚP předepisuje zpracování Regulačního plánu. Důvodem jsou majetkoprávní vztahy dané 
historickou parcelací a dále napojení plochy na dopravní a technickou infrastrukturu, které je zvláště komplikované z důvodů předchozího 
překotného vývoje navazujících ploch. Plocha vyžaduje komplexní řešení. 

Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků a pro prostorové uspořádání staveb na těchto 
pozemcích, pro vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření.  V souladu s cíli územního plánování stanoví rovněž 
podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán navrhne dělení 
území na jednotlivé stavební pozemky v souladu s požadavky územního plánu na jejich velikost a napojení na veřejná prostranství. 
Regulační plán stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků veřejné infrastruktury, pro umístění a prostorové uspořádání staveb 
veřejné infrastruktury, tedy místní a účelové komunikace a technické sítě, občanskou vybavenost a veřejnou zeleň. Pokud to bude nutné a 
účelné, RP vymezí veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.  

Při zpracování a projednání regulačního plánu bude jeho řešení diskutováno s obcí i vlastníky pozemků, nacházejících se v řešeném území 
tak, aby byly koordinovány a uspokojeny požadavky všech dotčených stran a následně mohlo dojít k úspěšné dohodě o nové parcelaci 
pozemků v území.  

V rámci ÚP popsáno v textové části kapitoly K. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie a L. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním regulačního plánu 
včetně jeho zadání. 

12.6. SPLNĚNÍ POŽADAVKU NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 
Požadavek na zpracování variant řešení ÚP v zadání nabyl stanoven. 

V průběhu zpracování návrhu ÚP tento požadavek také nevyvstal. 

12.7. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU ÚP A JEHO 
ODŮVODNĚNÍ 

Územní plán Syrovice (textová a grafická část) a Odůvodnění územního plánu (textová a grafická část) je zpracováno a v souladu 
s dohodnutým a schváleným zadáním v rozsahu a dle členění stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

Samostatný výkres koncepce veřejné infrastruktury není zpracován, protože tato koncepce je dostatečně znázorněna v Hlavním výkrese č. 1 
a výkresy obsahující dopravní a technickou infrastrukturu jsou zařazeny do části odůvodnění ÚP. 
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Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací není zpracován, protože se tyto jevy v ÚP nevyskytují. 

Část odůvodnění je doplněna schématy dle zadání ÚP. Schéma obsahující ÚSES není zpracováno, protože je dostatečně zobrazeno 
v Hlavním výkrese č.1. Prvky ÚSES nejsou členěny na stabilizované a návrhové a v území se nachází pouze lokální systém. Schéma 
odvodnění území není zpracováno, protože tyto prvky ÚP neobsahuje. 

12.8. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ 
ÚP NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

V rámci projednání zadání územního plánu Syrovice nebyl uplatněn požadavek na zpracování samostatné dokumentace vyhodnocení vlivu 
územního plánu na životní prostředí.  

Po společném jednání k ÚP požadavek na zpracování samostatné dokumentace vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí 
opět nebyl uplatněn. 

 

 

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

Dle §43 odst. 1 stavebního zákona a odůvodnění potřeby jejich vymezení. 

1, KAPACITNÍ SILNICE 
Z Generelu krajských silnic Jihomoravského kraje a ÚAP JMK vyplývá záměr koridoru územní rezervy pro realizaci záměru čtyřpruhové 
kapacitní silnice I. třídy, tzv. „Jihozápadní tangentu“ (varianta Želešická). Na tuto územní rezervu (a zároveň na stávající rychlostní silnici 
R52) navazuje koridor územní rezervy pro kapacitní silniční propojení I. třídy R52 – D2 (Syrovice – Blučina) včetně MÚK Syrovice. 

2, VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ 
Do řešeného území zasahuje vymezená územní rezerva pro vysokorychlostní železniční trať Praha – Brno – Břeclav – st. hranice ČR. 

Odůvodnění: Trasa je převzata z Politiky územního rozvoje ČR 2008. 
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14. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A 
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Je graficky zobrazeno na výkrese č. O.5 Zábor zemědělského půdního fondu a lesa. 

14.1. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

POUŽITÁ METODIKA 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územního plánu na zemědělský půdní fond (ZPF) je provedeno ve smyslu: 
� zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních předpisů 
� vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění pozdějších právních předpisů, a přílohy 3 

této vyhlášky 
� vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany 
� společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a odboru horninového a půdního prostředí MŽP: Vyhodnocení 

předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu. 

Jako podklad pro zpracování zemědělské přílohy byl použit návrh územního plánu, zpracovaný ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu a souvisejících předpisů. Dle § 58 tohoto zákona byla vymezena i hranice zastavěného území, a to 
způsobem, jakým ji interpretuje výklad poskytovaný MMR a jeho organizační složkou ÚUR. 

Aby ochrana zemědělského půdního fondu byla při územně plánovací činnosti zajištěna, vycházeli projektanti územně plánovací 
dokumentace ve smyslu § 5 odst. 1 ze zásad této ochrany (§ 4), a navrhují takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského 
půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější ve srovnání s jiným možným řešením. 

Při odnímání zemědělského půdního fondu vycházeli projektanti územního plánu ze snahy co nejméně narušovat organizaci zemědělského 
půdního fondu a síť zemědělských účelových komunikací a hydrologické a odtokové poměry v území. 

STRUKTURA PŮDNÍHO FONDU V ÚZEMÍ 
Z hlediska struktury půdního fondu je katastrální území Syrovice členěno takto: 

 plocha [ha] podíl ploch [%] 

Výměra celkem 826,60 100,00 

Zemědělská půda celkem 708,54 85,72 
z toho  orná půda  
 vinice 
 zahrady 
 sady 
 trvalé travní porosty 

673,81 
11,84 
20,11 
1,64 
1,14 

81,52 
1,43 
2,43 
0,20 
0,14 

Lesní pozemky 3,78 0,46 
Vodní toky a plochy 5,74 0,69 
Zastavěné plochy 20,55 2,49 
Ostatní plochy 87,99 10,64 

Data: ČÚZK, 3. 12. 2013 

Z uvedených tabulkových přehledů vyplývá, že zemědělská půda v řešeném území pokrývá významně, převažuje a je povětšinou zorněna. 
Ostatní kultury mají řádově menší zastoupení. 

AGRONOMICKÁ KVALITA PŮD 
Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky. 
Pětimístný kód půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ) definovaných vyhláškou č. 327/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
vyjadřuje: 

1. místo - Klimatický region. 

2. a 3. místo - Hlavní půdní jednotka - je syntetická agronomická jednotka charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí 
včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě. 
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4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice. 

5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy. 

Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské půdy (I. – V.) dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., 
o stanovení tříd ochrany. 

Klimatické regiony 

Celé řešené území leží v klimatickém regionu VT – velmi teplém, suchém, v kódu BPEJ označeném číslicí 0.  

Hlavní půdní jednotky 

Z hlediska zastoupení hlavních půdních jednotek je katastrální území Syrovice velmi pestré. Jsou zde zastoupeny tyto hlavní půdní jednotky: 

01 -  Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, 
převážně s příznivým vodním režimem. 

04 -  Černozemě arenické na píscích nebo na mělkých spraších (maximální překryv do 30 cm) uložených na píscích a štěrkopíscích, 
zrnitostně lehké, bezskeletovité, silné propustné půdy s výsušným režimem. 

08 -  Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i kambizemě luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci 
přechodného horizontu nebo substrátu na ploše větší než 50 %, na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, 
převážně bez skeletu a ve vyšší sklonitosti. 

21 -  Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na lehkých, nevododržných, silně výsušných 
substrátech. 

22 -  Půdy jako předcházející HPJ 21 na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína s vodním režimem poněkud 
příznivějším než předcházející. 

40  -  Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, 
zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici.  

58 -  Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo středně těžké lehčí, pouze slabě 
skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé. 

Třídy ochrany zemědělských půd 

I .  t ř í d a  
Bonitně nejcennější půdy, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související 
s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. V řešeném území významně převažují, pokrývají 
rovněž značnou část zastavěného území. Tvoří cca 73 % bonitovaných ploch v území. 

I I .  t ř í d a  
Zemědělské půdy, které mají nadprůměrnou produkční schopnost. Jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem 
na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. Nacházejí se především v severní a západní části katastru v polních tratích 
Hajanské, Granole, Pizoňky, Třicítky, Záhumenice, Chocholáč, U Mlýna, výrazně zasahují zastavěné území. Tvoří cca 21 % bonitovaných 
ploch v území. 

I I I .  t ř í d a  
Půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánování využít event. pro výstavbu. Do 
řešeného území pronikají od severu do polních tratí Stokláskova niva a Kelblova niva, nacházejí se rovněž v jižní část území v prostoru 
ovocných sadů. Okrajově zasahují jižní část zastavěného území. Tvoří cca 2 % bonitovaných ploch v území. 

I V .  t ř í d a  
Půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu. Nacházejí se pouze v severní 
části řešeného území v polních tratích Stará hora a Kelblova niva, mimo zastavěné území. Tvoří cca 2 % bonitovaných ploch v území. 

V .  t ř í d a  
Půdy s velmi nízkou produkční schopností, u nichž lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Nacházejí se pouze v severní části 
řešeného území v polní trati Stará hora, mimo zastavěné území. Tvoří cca 2 % bonitovaných ploch v území. 

INVESTICE DO PŮDY 
V celém řešeném území bylo vybudováno odvodnění na cca 6 ha v jižní části katastru v polní trati U Mlýna. 

Rozvojové plochy navržené územním plán na odvodněné území nezasahují. 

ÚDAJE O AREÁLECH A OBJEKTECH STAVEB ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY 
V zemědělském areálu severně od obce působí několik zemědělských i nezemědělských subjektů. 

USPOŘÁDÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A POZEMKOVÉ ÚPRAVY 
Zemědělská půda mimo zastavěné území je převážně tvořena ornou půdou, sloučenou do velkých celků. Půdu obhospodařuje především 
Agrofarma Syrovice s.r.o., Družstvo vlastníků půdy se sídlem v Rajhradě a různou výměru několik soukromých rolníků. 
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Pro převážnou část řešeného území byla v roce 2007 dokončena komplexní pozemková úprava. 

OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY 
Hlavním opatřením k zajištění ekologické stability je návrh územního systému ekologické stability (ÚSES) s plošným vymezením prvků 
(biocenter a biokoridorů).  

Na pozemky nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby systému ekologické stability podle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, se dle § 59 odst. 3 téhož zákona nevztahují některá ustanovení o ochraně zemědělského půdního fondu. 

PŘEHLED LOKALIT PŘEDPOKLÁDANÉHO ZÁBORU ZPF A ZDŮVODNĚNÍ VHODNOSTI NAVRŽENÉHO 

ŘEŠENÍ 
Územní plán navrhuje v Syrovicích lokality záboru zemědělské půdy pro: 
� plochy bydlení 
� plochy smíšené obytné 
� plochy občanské vybavenosti 
� plochy dopravní infrastruktury 
� plochy technické infrastruktury 
� plochy výroby a skladování 
� plochy veřejných prostranství a zeleně 
� plochy lesní 
� plochy přírodní 

Pro jednotlivé způsoby využití stavebních ploch je určeno maximální procento zastavění pozemku a minimální podíl zeleně na pozemku, aby 
byl zmírněn negativní vliv nové zástavby na krajinný ráz. 

Lokality záboru ZPF jsou v maximální možné míře navrženy v bezprostřední návaznosti na zastavěné území města tak, aby docházelo k co 
nejmenšímu narušení zemědělského využívání nezastavěných ploch.  

Návrhové lokality jsou v převážné míře situovány na pozemky I. třídy ochrany. Vzhledem k tomu, že převážná část katastrálního území 
Syrovic, včetně zastavěného území, se nachází na těchto kvalitních půdách, mělo by uplatnění striktní ochrany takových pozemků za 
následek faktické znemožnění stavebního rozvoje obce. 

P l o c h y  p r o  b y d l e n í ,  p l o c h y  s m í š e n é  o b y t n é  a  p l o c h y  o b č a n s k é  v y b a v e n o s t i  
Plochy pro bydlení, smíšené obytné a plochy občanské vybavenosti jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území obce nebo vhodně 
doplňují stávající plochy bydlení pro vznik kompaktní zástavby v rámci řešeného území. Plochy pro bydlení respektují krajinný ráz 
a dominanty města a zároveň splňují veškeré požadavky na příznivé životní prostředí. 

Návrhové plochy pro bydlení, smíšené obytné a plochy občanské vybavenosti jsou buď uvnitř, nebo navazují na zastavěné území a jsou 
s drobnými úpravami převzaty z předešlé ÚPD; zábor ZPF navyšují pouze minimálně a to v rozvojových plochách Z35, Z36, Z39, Z40 a Z15. 
Návrhové plochy svým vymezením neovlivňují negativně organizaci ZPF. 

D o p r a v n í  i n f r a s t r u k t u r a  
Návrhové plochy dopravní infrastruktury jsou navrženy především pro lepší dostupnost a obsluhu zastavěných a zastavitelných ploch a 
k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. 

T e c h n i c k á  i n f r a s t r u k t u r a  
Návrhové plochy technické infrastruktury jsou uvnitř nebo navazují na zastavěné a zastavitelné území a nebudou tak negativně ovlivňovat 
organizaci ZPF. 

V ý r o b a  a  s k l a d o v á n í  
Návrhové plochy výroby jsou navrženy v návaznosti na plochy dopravní infrastruktury – rychlostní komunikaci R52. Plochy výroby jsou 
převzaty z předešlé ÚPD. Plocha Z62 je nově vymezena v menším rozsahu a zábor ZPF je v porovnání s platným územním plánem 
redukován. Rozsah ploch výroby odpovídá velikosti rozvoje ploch pro bydlení a atraktivní poloze města vzhledem ke krajskému městu Brnu 
a dopravní infrastruktuře. 

Návrhové plochy výroby a skladování navazují na plochy dopravy a neovlivňují tak negativně organizaci ZPF. 

P l o c h y  v e ř e j n ý c h  p r o s t r a n s t v í  a  z e l e n ě  
Plochy veřejných prostranství jsou navrženy v zastavěném území obce pro lepší dostupnost a obsluhu zastavěných a zastavitelných ploch 
a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. 

Jsou určeny především pro uliční koridory, volné veřejné plochy pro odpočinek, relaxaci nebo sport. Na organizaci ZPF nemají negativní vliv. 

P l o c h y  v o d n í  a  v o d o h o s p o d á ř s k é  
V území nejsou vymezeny návrhové plochy vodní a vodohospodářské 
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P l o c h y  l e s n í  
Návrhové plochy lesní jsou vymezeny především pro zmírnění vodní a větrné eroze rozsáhlých zemědělských ploch. Narušení organizace 
ZPF bude minimální. 

P l o c h y  p ř í r o d n í  
Návrhové plochy jsou vymezeny pro založení biocenter a biokoridorů v rámci systému ÚSES a narušení organizace ZPF bude minimální. 

 

14.2. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

POUŽITÁ METODIKA 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) vychází z následujících předpisů: 
� Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve smyslu pozdějších předpisů; 
� Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků 

určených k plnění funkcí lesa; 
� Směrnice ministerstva zemědělství o postupu při ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa č. 31/2000 ze dne 15. 2.2000. 

Při využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům musí být přednostně použity pozemky méně významné z hlediska plnění 
funkcí lesa a zajištěno, aby použití pozemků co nejméně narušovalo hospodaření v lese a plnění jeho funkcí a dbáno, aby nedocházelo 
k nevhodnému dělení lesa z hlediska jeho ochrany a k ohrožení sousedních lesních porostů. 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O LESÍCH V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 
Výměra lesů v řešeném území dle údajů KN činí 3,78 ha. Celková lesnatost území je v republikovém měřítku hluboce podprůměrná – 
nedosahuje ani jednoho procenta.  

Lesní pozemky jsou soustředěny do tří nevelkých ploch v severní, střední a jižní části katastru - vždy ve svazích údolí Syrůvky. Ve všech 
případech jde o lesy hospodářské, listnaté, s převažujícím akátem. 

VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ NA ZÁBORY POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 
Návrh územního plánu nepředpokládá zábor ploch určených k plnění funkce lesa. 

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 
Územní plán navrhuje osm nových ploch lesa (71 - 78) o celkové výměře 10,41 ha. Jedná se především o větrolamy v západní polovině 
území. 

 

14.3. BILANČNÍ VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZPF 
Tabulka na následujících stranách: 

Poznámky k obsahu tabulky: 

*) A 90 - 100 % výměry plochy je z hlediska ochrany ZPF v souladu s využitím navrhovaným ÚPSÚ 

xx % procento využití plochy z hlediska ochrany ZPF v souladu s využitím navrhovaným ÚPSÚ 

N 0 - 30 % výměry plochy je z hlediska ochrany ZPF v souladu s využitím navrhovaným ÚPSÚ 
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Označení 
plochy 

Kód 
využití 
plochy 

Popis využití plochy 
Výměra 
celkem 
[ha] 

Dotčená 
výměra 
ZPF [ha] 

Kultury 

z toho [ha] 

Vztah k předchozí ÚPO *) zábor ZPF dle jednotlivých tříd ochrany v zastavěném 
území I. II. III. IV. V. 

Z02 BI pl. bydlení - individuální 0,46 0,46 orná 0,46 
    

0,10 A 

Z04 BI pl. bydlení - individuální 0,16 0,15 orná 0,15 
    

0,16 A 

Z05 BI pl. bydlení - individuální 0,16 0,16 orná 0,16 
     

A 

Z07 BI pl. bydlení - individuální 0,29 0,29 orná 0,11 0,18 
    

A 

Z10 BI pl. bydlení - individuální 0,61 0,61 orná 0,20 0,41 
    

A 

Z11 BI pl. bydlení - individuální 0,14 0,14 vinice, zahrada 
 

0,14 
    

N 

Z15 BI pl. bydlení - individuální 0,48 0,48 orná 0,48 
     

50 % 

Z16 BI pl. bydlení - individuální 0,10 0,09 TTP 
 

0,08 0,01 
   

A 

Z18 BI pl. bydlení - individuální 1,34 1,19 orná 
 

0,01 1,18 
  

0,57 A 

Z28 BI pl. bydlení - individuální 1,52 1,41 orná 1,41 
     

A 

Z32 BI pl. bydlení - individuální 0,47 0,47 zahrada 0,47 
     

A 

Z34 BI pl. bydlení - individuální 0,57 0,57 orná 0,57 
     

A 

Z36 BI pl. bydlení - individuální 1,09 1,09 orná 1,09 
     

70 % 

Z38 BI pl. bydlení - individuální 0,40 0,40 orná 0,40 
     

40 % 

Z39 BI pl. bydlení - individuální 0,89 0,89 orná 0,89 
     

50 % 

Z44 BI pl. bydlení - individuální 0,27 0,22 orná 0,22 
     

A 

Z46 BI pl. bydlení - individuální 0,24 0,24 orná 0,24 
     

A 

Z48 BI pl. bydlení - individuální 0,15 0,15 orná 0,15 
     

A 

Z49 BI pl. bydlení - individuální 5,63 5,60 orná, vinice, zahrada 5,60 
     

A 

Z51 BI pl. bydlení - individuální 0,52 0,50 zahrada 0,50 
     

A 

Z52 BI pl. bydlení - individuální 0,49 0,49 zahrada 0,49 
     

A 

Z53 BI pl. bydlení - individuální 0,48 0,47 orná 0,47 
     

A 

Z54 BI pl. bydlení - individuální 0,09 0,09 orná 0,09 
     

A 

Z56 BI pl. bydlení - individuální 0,84 0,79 orná 0,79 
     

A 

Z31 BX pl. bydlení - specifické 0,21 0,21 orná 0,21      N 

Z33 BX pl. bydlení - specifické 0,22 0,22 zahrada 0,20 0,02     A 

Z40 BX pl. bydlení - specifické 0,20 0,20 orná 0,20      N 

Z45 BX pl. bydlení - specifické 0,27 0,27 orná 0,27 
     

A 

Plochy bydlení celkem 18,29 17,85   15,82 0,84 1,19 0,00 0,00 0,83   

Z24 SO pl. smíšené obytné 0,15 0,12 zahrada 
 

0,12 
   

0,12 N 
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Označení 
plochy 

Kód 
využití 
plochy 

Popis využití plochy 
Výměra 
celkem 
[ha] 

Dotčená 
výměra 
ZPF [ha] 

Kultury 

z toho [ha] 

Vztah k předchozí ÚPO *) zábor ZPF dle jednotlivých tříd ochrany v zastavěném 
území I. II. III. IV. V. 

Z35 SO pl. smíšené obytné 0,47 0,47 orná 0,47 
     

70 % 

Z41 SO pl. smíšené obytné 0,16 0,16 orná 0,16 
     

A 

Plochy smíšené obytné celkem 0,78 0,75   0,63 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12   

Z20 OS pl.  obč. vybavení - TV a sport 0,17 0,17 orná 
 

0,17 
    

N 

Z27 OS pl.  obč. vybavení - TV a sport 0,80 0,78 orná 0,78 
     

N 

Plochy občanského vybavení celkem 0,97 0,95   0,78 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00   

Z08 D pl.  dopr. Infrastruktury 0,31 0,05 orná 0,05 
     

N 

Z59 D pl.  dopr. Infrastruktury 0,21 0,19 orná 0,19 
     

A 

Z60 D pl.  dopr. Infrastruktury 0,24 0,20 orná 0,20 
     

A 

Plochy dopravní infrastruktury celkem 0,76 0,44   0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Z01 T pl. technické infrastruktury  0,06 0,06 orná 
 

0,06 
    

N 

Plochy technické infrastruktury celkem 0,06 0,06   0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00   

Z06 PV pl. veřejných prostranství 0,08 0,08 orná 0,08 
     

A 

Z09 PV pl. veřejných prostranství 0,09 0,09 orná 0,03 0,06 
   

0,02 N 

Z17 PV pl. veřejných prostranství 0,05 0,02 orná, TTP 
  

0,02 
   

A 

Z23 PV pl. veřejných prostranství 0,19 0,12 vinice, zahrada 
 

0,12 
   

0,12 N 

Z37 PV pl. veřejných prostranství 0,73 0,52 orná 0,47 
    

0,01 50 % 

Z42 PV pl. veřejných prostranství 0,16 0,05 orná 0,05 
     

  

Z43 PV pl. veřejných prostranství 0,06 0,06 orná 0,06 
     

  

Z50 PV pl. veřejných prostranství 0,30 0,03 zahrada,  0,03 
     

A 

Z55 PV pl. veřejných prostranství 0,30 0,30 orná 0,30 
     

A 
Z63 PV pl. veřejných prostranství 0,22 0,22 orná 

 
0,22 

    
N 

Plochy veřejných prostranství celkem 2,18 1,49   1,02 0,40 0,02 0,00 0,00 0,15   

Z58 VP pl. výroby a skladování - prům. výroba 10,62 10,62 orná 10,62 
     

A 

Z61 VP pl. výroby a skladování - prům. výroba 8,48 8,48 orná 8,48 
     

A 

Z62 VP pl. výroby a skladování - prům. výroba 0,00 0,00 orná 0,00 
     

A 

Plochy výroby a skladování celkem  19,10 19,10   19,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Z22 ZV pl. veř. prostranství - veřejná zeleň 1,70 1,50 orná 
 

1,50 
   

1,50 A 

Z29 ZV pl. veř. prostranství - veřejná zeleň 0,18 0,18 orná, zahrada, TTP 0,18 0,03 
   

0,03 70 % 

Z57 ZV pl. veř. prostranství - veřejná zeleň 1,81 1,81 orná 1,81 
     

80 % 



ÚZEMNÍ PLÁN  II.  ODŮVODNĚNÍ 
SYROVICE    

Arch.Design, s.r.o.  Strana  47 

Označení 
plochy 

Kód 
využití 
plochy 

Popis využití plochy 
Výměra 
celkem 
[ha] 

Dotčená 
výměra 
ZPF [ha] 

Kultury 

z toho [ha] 

Vztah k předchozí ÚPO *) zábor ZPF dle jednotlivých tříd ochrany v zastavěném 
území I. II. III. IV. V. 

Plochy veřejné zeleně celkem 3,69 3,49   1,99 1,53 0,00 0,00 0,00 1,53   

K71 NL pl. lesní 0,80 0,80 orná, zahrada 0,80 
     

N 

K72 NL pl. lesní 0,29 0,29 orná 0,29 
     

N 

K73 NL pl. lesní 0,31 0,31 orná 0,31 
     

N 

K74 NL pl. lesní 2,06 1,61 orná 1,05 0,56 
    

N 

K75 NL pl. lesní 0,91 0,89 orná 0,52 0,37 
    

N 

K76 NL pl. lesní 0,51 0,34 orná 0,34 
     

N 

K77 NL pl. lesní 1,75 1,23 orná 1,23 
     

N 

K78 NL pl. lesní 1,74 1,67 orná 1,02 0,26 0,39 
   

N 

Plochy lesní celkem  8,37 7,14   5,56 1,19 0,39 0,00 0,00 0,00   

K79 NP pl. přírodní 0,51     
      

N 

K80 NP pl. přírodní 0,10 0,10 orná 0,10 
     

N 

K81 NP pl. přírodní 1,96     
      

N 

K82 NP pl. přírodní 0,15 0,15 orná 0,15 
     

N 

K83 NP pl. přírodní 0,33 0,33 orná 
 

0,02 
 

0,31 
  

N 

K84 NP pl. přírodní 0,46 0,35 orná 0,03 0,32 
    

N 

K85 NP pl. přírodní 0,17     
      

N 

K86 NP pl. přírodní 0,14 0,02 orná 0,02 
     

N 

K87 NP pl. přírodní 0,12     
      

N 

K88 NP pl. přírodní 1,58 1,34 orná 
 

1,34 
    

N 

K89 NP pl. přírodní 0,67     
      

N 

K90 NP pl. přírodní 1,50     
      

N 

K91 NP pl. přírodní 0,76 1,13 orná 0,76 
     

N 

K92 NP pl. přírodní 0,61 0,94 orná 0,61 
     

N 

K93 NP pl. přírodní 4,57 3,60 orná 3,60 
     

N 

K94 NP pl. přírodní 0,23 0,16 orná 
 

0,16 
    

N 

Plochy přírodní celkem 13,86 8,12   5,27 1,84 0,00 0,31 0,00 0,00   

OBEC SYROVICE CELKEM  68,06 59,39   50,61 6,15 1,60 0,31 0,00 2,63   
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(III)  

15. ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE 
1.VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SYROVICE PODLE § 53 ODST.4) STAVEBNÍHO ZÁKONA 
1.1. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR (dále jen PUR) a  územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem (§ 53 odst. 4 psím.a)). 

Soulad je vyhodnocen v textové části odůvodnění v bloku II - kapitole 1. Politika územního rozvoje ČR a byl prokázán ke všem částem PÚR, 
které se vztahují k řešenému území. Soulad se ZÚR Jihomoravského kraje nemohl být vyhodnocen, protože platné ZÚR nebyly dosud 
vydány – viz. bloku II vyhodnocení v textové části odůvodnění v kapitole 2.2. 

1.2. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území (§ 53 odst. 4 psím.b)). 

Soulad je vyhodnocen v textové části odůvodnění v bloku II - Odůvodnění zpracovatele, kapitola 3. Vyhodnocení souladu ÚP s cíli a úkoly 
územního plánování  a byl vyhodnocen po jednotlivých odstavcích a písmenech § 18 a § 19 stavebního zákona, které se vztahují 
k územnímu plánu Syrovice, a byl prokázán. 

Územní plán tedy chrání krajinu, hospodárně využívá zastavěné území a ochraňuje území nezastavěné. 

 1.3. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů (§ 53 odst. 4 
psím.c)). 

Soulad je vyhodnocen v textové části odůvodnění v bloku II - Odůvodnění zpracovatele, kapitola 4. Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky 
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,  vyhláška č. 500/2006 Sb. a vyhl. č. 501/2006 Sb. v odstavcích a písmenech 
jednotlivých ustanovení, vztahující k územnímu plánu Syrovice a byl prokázán. 

Po přezkoumání, sdělujeme že, územní plán Syrovice je v souladu s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcích právních předpisů. 

1.4.Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů, popřípadě s řešením rozporů (§ 53 odst. 4 psím.d)). 

Soulad ÚP je vyhodnocen v textové části odůvodnění v bloku II - Odůvodnění zpracovatele, kapitola 5. Vyhodnocení souladu s požadavky 
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Vyhodnocení splnění požadavků zadání 
územního plánu je v kapitole 12. 

Žádný rozpor nebyl v průběhu projednávání řešen. 

 

2. SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ DLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A 

S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ  
2.1. Stanoviska, požadavky a připomínky k návrhu zadání dle § 47 odst. 2) a 3) stavebního zákona 

Dotčený orgán k návrhu zadání na posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb., zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí) neuplatnil na základě posouzení  požadavek na vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí. Vycházel 
především z velikosti a charakteru obce.  

Všechny ostatní požadavky dotčených orgánů byly do návrhu zadání zapracovány. 

2.2. Stanoviska dle § 50 odst. 2) stavebního zákona 

2.2.1 KÚ JmK – OÚPSŘ,  Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82 Brno- koordinované stanovisko: 

A) Stanovisko odboru životního prostředí (OŽP) 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný úřad podle ustanovení § 29 zákona 
č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, k „Návrhu územního plánu Syrovice“ uplatňuje následující stanoviska: 

1.Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní 
zákon): 

Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování stanovisek k územnímu plánu je dle § 106 odst.2 vodního zákona 
vodoprávní úřad první instance, tj. obecní úřad obce s rozšířenou působnosti v místě požadované činnosti nebo stavby, v daném případě se 
jedná o Městský úřad Židlochovice, OŽP. 

2. Z hlediska zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů: 

Orgán ochrany ZPF MěÚ Židlochovice své vyjádření k „Návrhu územního plánu Syrovice“ ve lhůtě pro uplatnění stanoviska krajského 
úřadu nezaslal. 
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Orgán ochrany ZPF krajského úřadu posoudil „Návrh územního plánu Syrovice“ z hlediska zájmů ochrany zemědělského půdního fondu a 
v souladu s ust. § 5 odst.2 zákona uplatňuje  

Souhlasné stanovisko 

k plochám předloženého „Návrhu územního plánu Syrovice“. 

K plochám ÚSES orgán ochrany ZPF krajského úřadu stanovisko neuplatňuje, neboť dle ust. § 59 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se na pozemky nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby 
systému ekologické stability nevztahují ustanovení o ochraně zemědělského půdního fondu. 

Své stanovisko orgán ochrany ZPF krajského úřadu zdůvodňuje následovně: 

Převážná část návrhových ploch je převáděna z dosud platné ÚPD. K těmto plochám nemá orgán ochrany ZPF krajského úřadu připomínky, 
neboť byly již jednou projednány a ani při jejich opětovném posouzení u nich nebyl shledán zásadní rozpor se základními zásadami ochrany 
zemědělského půdního fondu vyplývajícími z ust. § 4 zákona. 

Zásadní rozpor se zásadami ochrany zemědělského fondu nebyl shledán ani u nově navrhovaných ploch „Návrhu územního plánu 
Syrovice“, neboť tyto plochy v maximální míře navazují bezprostředně na zastavěné území, které svou lokalizací a tvarem půdorysně 
ucelují, aniž by vytvářely nežádoucí proluky či narušovaly organizaci a obhospodařování přiléhajících pozemků zemědělského půdního 
fondu. Rozsah navrhovaného nezemědělského využití je u ploch řádně zdůvodněn. Vzhledem k těmto skutečnostem lze akceptovat dotčení 
zemědělských půd I. a II. třídy ochrany návrhovými plochami, neboť tyto zemědělské půdy vykazují v okolí zastavěného území převažující 
zastoupení. 

3. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: 

OŽP jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst.4 písm. x) výše uvedeného zákona uplatňuje k předloženému „Návrhu územního 
plánu Syrovice“ následující stanovisko: 

V katastrálním území Syrovice bylo vyhlášeno zvláště chráněné území – Přírodní památka Bezourek – viz. nařízení Jihomoravského kraje 
č. 15 ze dne 31.10.2013 s účinností od 1.1.2014. Požadujeme, aby tato skutečnost byla do návrhu ÚP doplněna. 

Dále upozorňujeme na skutečnost, že v předložené dokumentaci je na několika místech mylně zmíněno katastrální území Podivín nebo 
územní plán Podivín (str. 6,30,33 a 34). 

4. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: 

OŽP jako orgán ochrany ovzduší krajského úřadu příslušný podle ust. § 11 odstavce 2 písmene a) výše uvedeného zákona po posouzení 
předloženého „Návrhu územního plánu Syrovice“ uplatňuje následující stanovisko: návrh územního plánu nereflektuje obecné připomínky 
krajského úřadu vznesené ve stanovisku krajského úřadu k „Návrhu zadání územního plánu Syrovice“. 

OŽP v rámci návrhu územního plánu požaduje zohlednit vliv důsledků navrhovaného řešení na kvalitu ovzduší, týkající se zejména 
dopravního řešení a obecně snižování znečištění ovzduší uvedených lokalit (zejména prašnost, oxidy dusíku a polyaromatické uhlovodíky). 
Z programů ke zlepšení kvality ovzduší se obecně vychází při výkonu veřejné správy na krajské a místní úrovni, zejména při územním 
plánování, územním rozhodování a povolování staveb nebo jejich změn a při posuzování vlivů staveb nebo technologií na životní prostředí 
podle zvláštního právního předpisu.  

Vypo řádání tohoto stanoviska po řizovatelem: 
Dle požadavku orgánu ochrany ovzduší bude zhodnocen v upraveném odůvodnění vliv ÚP na ovzduší, bude vyhodnocena kvalita ovzduší a 
očekávaný (neočekávaný) vliv (úroveň znečištění ovzduší v lokalitách JMK zveřejňuje ČHMÚ, dále pro vyhodnocení může soužit jako 
podklad Generální rozptylová studie JMK, …. ). 

Z hlediska dalších zájmů sledovaných odborem životního prostředí nejsou k předloženému „Návrhu územního plánu Syrovice“ připomínky. 

OŽP mimo rámec výše uplatněných stanovisek požaduje, aby v dalších fázích projednávaných předmětné územně plánovací dokumentace 
byly všechny změny řešení provedené od společného jednání v textové části zřetelně vyznačeny, v tabelárních přehledech záborů ZPF a 
PUPFL doporučuje změny formou rozšíření původní tabulky o sloupec označený v záhlaví „Úpravy po společném jednání“. 

Vypo řádání tohoto stanoviska po řizovatelem: 
Připomínky budou respektovány, textová a grafická část bude v návrhu ÚP opravena dle požadavků OŽP. 

 

B) Stanovisko odboru dopravy 
souhlasí s návrhem řešením silnic II. a III. tř. za podmínky splnění následujících požadavků: 

1. Plochy, ve kterých jsou vedeny stávající silnice III. třídy, budou mít podmíněno využití tak, že nebude znemožněno vedení silnice 
v plynulé trase, a to v průjezdním úseku silnice v šířce odpovídající funkční skupině a zatížení silnice a mimo průjezdní úsek v souladu 
Návrhovou kategorizací krajských silnic JMK. 

2. Bude uvedena do souladu textová a grafická část ÚP. 
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3. Podmínky využití ploch s chráněnými prostory přiléhající ke krajským silnicím III. třídy nebudou z hlediska hlukové ochrany v dalším 
projednávání územního plánu oslabovány. 

4. V návrhu ÚP bude doplněno řešení otáčení autobusů v obci. V grafické části (koordinační výkres, výkres dopravy) budou zakresleny 
izochrony autobusových zastávek. Řešení autobusových zastávek nebude v ÚP řešeno pouze pro zastavěné území, ale rovněž pro 
rozvojové plochy s funkcí bydlení. 

Odůvodn ění: 
1. Musí být zajištěna průchodnost silnic územím v plochách, které případně umožňují i jiné využití. Silnice pak mohou být šířkově 

upravovány ve stávajících parametrech nebo v parametrech odpovídajících Návrhové kategorizaci krajských silnic JMK ( www.kr-
jihomoravsky.cz). 

2. V textové části výroku jsou plochy dopravní infrastruktury označeny písmenem D (strana 9 a 11) a v textové části odůvodnění jsou 
plochy dopravní infrastruktury označeny písmeny DS (silniční doprava, na straně 12 a 39). V grafické části jsou plochy dopravní 
infrastruktury označeny písmenem D. 

3. Využití ploch přiléhajících k silnicím III. třídy musí být z hlediska hlukové ochrany ošetřeno tak, aby nevznikaly nároky na omezování 
provozu na silnicích. V územním plánu se správně uvádí: V plochách negativních vlivů, vymezených limitní hranicí, musí objekty, 
podléhající splnění hlukových hygienických limitů (především stavby pro bydlení), prokázat v podrobnější projektové dokumentaci 
nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech, aby nebyly obyvatelé vystavení 
nadměrné hlukové zátěži. 

4. Požadavek byl uváděn již ve vyjádření k návrhu zadání ÚP. V textové části se dále uvádí „Izochrony dostupnosti 500 m pokrývají celé 
zastavěné území“, ale toto tvrzení není podloženo zákresem v grafické části. Dostupnost veřejné dopravy (autobusových zastávek) je 
nutné řešit nejen pro stávající zastavěné území,ale rovněž s vazbou na rozvojové plochy bydlení. 

 

KrÚ JMK OD souhlasí s návrhem územního plánu při splnění požadavků uvedených ve výroku. Podle ustanovení § 4 odst.2 písm. b) 
stavebního zákona je toto stanovisko závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle stavebního zákona. 

Vypořádání tohoto stanoviska pořizovatelem: 

Připomínky budou respektovány, textová a grafická část upraveného návrhu ÚP Syrovice bude opravena dle požadavků OD. 

 

C) Stanovisko odboru kultury a památkové péče 
Dle ustanovení § 28 odst.2c zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje krajský úřad 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková zóna nebo nemovitá kulturní památka, nejde-li o působnost 
ministerstva kultury podle § 26 odst.2 písm. c). V daném případě tedy nejsou dotčeny zájmy v kompetenci Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje, odboru kultury a památkové péče. 

Upozornění odboru územního plánování a stavebního řádu 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje  (ZÚR JMK) byly vydány Zastupitelstvem  jihomoravského kraje dne 22.9.2011. 
Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21.6.2012, který nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení, bylo opatření obecné povahy – ZÚR 
JMK – zrušeno. Tato skutečnost je při pořizování územně plánovací dokumentace zohledněna. 

 

MěÚ Židlochovice – OŽP, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice 

-  Stanovisko vodoprávního úřadu dle §106 vodního zákona – koncepce je možná. 
-  Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny – k předložené koncepci nejsou žádné připomínky. Dne 26.3.2014 byla uzavřena tato 

dohoda: 

Návrh územního plánu Syrovice řeší dostatečně plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu a platí 
ustanovení § 12 odstavce 4) zákona 114/1992 Sb., že podmínky ochrany krajinného rázu jsou dohodnuté s orgánem ochrany 
přírody. 

Orgán ochrany přírody nebude v následných řízeních posuzovat v zastavěném území a v zastavitelných plochách na k.ú. 
Syrovice krajinný ráz. 

- Stanovisko orgánu ochrany ZPF – neuplatňuje stanovisko k ÚPD dle § 17a zákona č. 334/1992 SB., neboť k tomuto je příslušný orgán 
ochrany ZPF krajského úřadu. 

 
- Stanovisko orgánu ochrany lesů – koncepce je možná 

Dále nemáme k návrhu územního plánu Syrovice v této fázi projednávání ze strany odboru životního prostředí zdejšího městského úřadu 
zásadních připomínek s tím, že požadujeme předložit k vyjádření další stupeň ÚPD. 

Vypořádání tohoto stanoviska pořizovatelem: 

V upraveném návrhu ÚP Syrovice bude v kapitole E. uveden následující text: 
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Orgán ochrany přírody nebude v následných řízeních posuzovat v zastavěném území a v zastavitelných plochách na k.ú. Syrovice krajinný 
ráz. 

 

Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 

U ploch VL, které sousedí s plochami BI a SO, BX a SX doporučuje KHS JmK upravit podmínky využití tak, aby negativní účinky na životní 
podmínky a zdraví obyvatel nepřesáhly hranici funkční plochy VL. 

Vypořádání tohoto stanoviska pořizovatelem: 

V upraveném návrhu ÚP Syrovice bude výše uvedené doporučení respektováno a zapracováno. 

 

MŽP ČR, OVSS VII, Mezírka 1, 602 00 Brno 
Souhlasné stanovisko pokud návrhem územního plánu nebudou dotčeny zájmy ochrany výhradního ložiska nerostů, které je v k.ú. 
Syrovice: Prognózní zdroj cihlářské suroviny „Bratčice“ ev.č. ložiska R9 362701/2 – dosud netěženo, z hlediska ochrany výhradních ložisek 
k obsahu a rozsahu podání připomínek a s jeho realizací souhlasí. 

Pro úplnost uvádíme, že v k.ú. Syrovice není evidováno poddolované území z minulých těžeb ani sesuvná území. 

Dále uvádí, že v předmětném území je evidováno sesuvné území „Syrovice“-ev.č. 6360 – sesuv aktivní – dotčená plocha sesuvného území 
činí 15 x 10 m. 

Z hlediska zájmů chráněných Státní báňskou správou je nutné si vyžádat rovněž stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů 
Jihomoravského a Zlínského v Brně. 

Vypořádání tohoto stanoviska pořizovatelem: 

Prognózní zdroj cihlářské suroviny a sesuvné území je respektován.  

  

Obvodní báňský úřad, Cejl 13, 602 00 Brno 

Souhlasné stanovisko bez námitek, protože v k.ú. Syrovice není stanoven dobývací prostor a nejsou zde právem chráněné zájmy státní 
báňské správy.  

 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno 

Bylo vydáno souhlasné koordinované stanovisko s podmínkou. 

Odůvodnění:  

V souladu s požadavky HZS JMK k návrhu zadání předmětného ÚP, uvedenými ve stanovisku č.j. :HSBM-1-30/2013 ze dne 19.3.2013 
požadujeme zapracovat v odůvodnění předmětného návrhu ÚP opatření ochrany obyvatelstva, uvedená v bodech d) a g) § 20 vyhlášky MV 
č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Text ze schváleného zadání ÚP Syrovice:  

§ 20 -  Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce 

Na základě stanoviska dotčeného orgánu 13) uplatněného k návrhu zadání územního plánu obce se v rozsahu předaných podkladů 
zapracuje do textové a grafické části územního plánu obce návrh ploch pro požadované potřeby 

d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, 

g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné 
události, 

Vypořádání tohoto stanoviska pořizovatelem: 

Podmínka bude respektována, požadavek k návrhu zadání bude zapracován do upravené textové části ÚP Syrovice. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: 
Nejsou žádné připomínky, protože dokumentace akceptuje problematiku ochrany a využití nerostného bohatství v řešeném území. 
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Ministerstvo obrany ČR -  VUSS, Svatoplukova 84, 602 00 Brno  

V odůvodnění územního plánu je uvedeno následující: 

POŽADAVKY NA OBRANU STÁTU 
Celé správní území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany, které je zájmovým územím 
Ministerstva obrany České Republiky dle §175 stavebního zákona. Projednávání staveb v tomto území podléhá platné legislativě z hlediska 
obrany ČR. 

Umísťování všech uvedených staveb v zájmových územích Ministerstva obrany ČR a umísťování všech staveb vyšších než 30 m je třeba 
předem projednat s Vojenskou ubytovací a stavební správou. 

V tomto textu nejsou uvedeny žádné stavby, jejichž umisťování v zájmových územích Ministerstva obrany ČR je třeba předem 
projednat s Vojenskou ubytovací a stavební správou. V území je třeba kromě staveb vyšších než 30 m předem projednat i stavby, 
které mohou tvořit dominanty v území. 
Požaduje úpravu textu v odůvodnění návrhu územního plánu ÚP Syrovice níže uvedeným textem:  
POŽADAVKY NA OBRANU STÁTU 
Celé správní území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany, které je nutno respektovat podle 
ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V 
tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a 
přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení VVV a VN, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto 
vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu 
výškově omezena nebo zakázána. 

Projednávání staveb v tomto území podléhá platné legislativě z hlediska obrany ČR. Umísťování všech uvedených staveb v tomto 
zájmovém území je třeba předem projednat s Ministerstvem obrany.  

Vypořádání tohoto stanoviska pořizovatelem: 

Text odůvodnění bude v upraveném návrhu ÚP Syrovice respektován a opraven. 
 

Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina 

Souhlasí s předloženým návrhem územního plánu Syrovice. 

Odůvodnění: 

Řešeným územím severně od zástavby prochází koridor VVTL a VTL plynovodu DN 150/40. Z tohoto plynovodu je provedena přípojka plynu 
DN 150, vedoucí k VTL regulační stanici RS 1200, ze které je veden STL rozvod po obci. 

Řešeným územím neprochází: 
- Vedení napěťové hladiny 400 kV, VVN 220 kV, 110 kV – tento stav zůstane v návrhovém období beze změn. 
- V návrhovém období bude pro napojení nové zástavby rozšířena kabelová síť VN. Budou vybudovány nové kioskové trafostanice. 

Jedná se o plochy výroby a bydlení ve východní části obce. Plochy bydlení v jižní části u mlýna budou napojeny z nové trafostanice 
napojené venkovním vedením – zemními kabely. 

- V současné době jsou rozvodny v Hrušovanech u Brna vyvedena napájecí vedení, která zajišťují pokrytí nároků na příkon území 
Syrovice. 

 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno - venkov  
V katastrálním území Syrovice byla v minulých letech ukončena komplexní pozemková úprava a rozhodnutím Pozemkového úřadu Brno – 
venkov v roce 2007 zapsána do katastru nemovitostí. Výsledky pozemkové úpravy slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako 
neopomenutelný podklad pro územní plánování. 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno – venkov, v souladu s ustanovením § 19 písm. c) zákona 139/2002 Sb. o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, nemá z hlediska pozemkových úprav k návrhu územního 
plánu Syrovice žádné připomínky. 
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3. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ DLE § 53 ODST. 4), V NICHŽ NEBYLA 

VYDÁNA STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ  
3.1.  

Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. nebylo příslušným odborem Městského úřadu Židlochovice, Masarykova 100, Židlochovice uplatněno 
žádné stanovisko. 

Obec Syrovice má na svém k.ú. evidovány nemovité kulturní památky, je zde evidováno území s archeologickými nálezy. Nemovité kulturní 
památky i území s archeologickými nálezy jsou v ÚP vyznačeny a respektovány.  

ÚP vymezuje v okolí těchto památek pouze plochy stávající a to:  
� plochy občanského vybavení – OV - plochy veřejné vybavenosti OV, které jsou vymezeny pro zajištění základní kvality života 

obyvatel (např. vzdělávání a výchova, sociální služby, péče o rodinu, zdravotní služby, kultura, veřejná správa, ochrana obyvatelstva) 
� plochy občanského vybavení – OH - hřbitovy OH, vymezena pro veřejná pohřebiště a související služby 
� plochy veřejných prostranství PV - za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků 

a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. Jsou vymezeny především pro uliční koridory jako 
urbanistickou kostru území, volně přístupné plochy pro setkávání obyvatel, pobyt, odpočinek, relaxaci nebo sport s možností umístění 
sídelní zeleně. 
� plochy bydlení individuálního B 
� plochy smíšené obytné  SO - má za úkol zajistit návaznost jednotlivých ploch pro bydlení na jejich okolí tak, aby bylo dosaženo 

žádoucí polyfunkčnosti území a současně plynulého přechodu na plochy, které mohou mít negativní vliv na bydlení. 

 
Toto využití připouští pouze zástavbu, kdy musí být respektováno a chráněno historické jádro obce, památkově chráněné objekty a 
historická místa a významné dominanty obce. Jsou stanoveny podmínky pro zachování urbanistických a civilizačních hodnot v území, a to 
zejména zachováním výškové hladiny zástavby zamezením nežádoucího přetváření prostředí výstavbou nových dominant v zastavěném 
území. 
Jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (výškové regulace zástavby, 
maximálního rozsahu zastavitelnosti ploch, podíl zeleně v plochách s rozdílným způsobem využití), např.: výška zástavby v návrhových 
plochách musí respektovat závislosti na urbanistických celcích, urbanistické řešení zástavby ploch i měřítko, objemové a tvarové řešení a 
architektonický výraz jednotlivých staveb nesmí představovat negativní zásah do krajinného rázu, v zastavěném území je nutno dodržet 
stávající výškovou hladinu, nová zástavba nebude převyšovat stávající dominanty obce a bude respektovat významné pohledy na město a 
okolí tak, aby bylo zachováno panorama obce, zejména jejího historického jádra. 

Z výše uvedeného vyplývá, že jak plošnými tak prostorovými regulacemi v území v okolí kulturních památek je zajištěna jejich ochrana před 
budováním dominant, které by mohly změnit obraz sídla jeho siluety v krajině. 

Pořizovatelka považuje tímto zájmy hájené zákonem č. 20/1987 Sb. za respektované. 

 

3.2. 

Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb. nebylo příslušným odborem Městského úřadu Židlochovice, Masarykova 100, Židlochovice uplatněno 
žádné stanovisko. 

Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb. § 40 odst.4 písm. d) vyplývá, že obce s rozšířenou působností jsou dotčeným orgánem v zemním 
plánování z hlediska místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, návrh ke společnému jednání obsahoval 
v odůvodnění podmínky pro dopravní infrastrukturu v podrobnosti k územnímu řízení. ÚP byl upraven v textové části odůvodnění II tak, že 
nestanovuje odůvodnění žádné další podmínky. V textové části odůvodnění II je odůvodněno vymezení ploch, které mohou obsahovat 
místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace. 

Pořizovatelka považuje tímto zájmy hájené zákonem č. 13/1997 Sb.  z hlediska místních a veřejně přístupných účelových komunikací za 
respektované. 

 

3.3. 

Z hlediska bezpečnosti a radiační ochrany při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření dle 
zákona č. 18/1997 Sb. je dotčeným orgánem Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Tento neuplatnil požadavky ani stanovisko v průběhu 
celého procesu pořizování územního plánu, protože nebyl obeslán pořizovatelkou a to vzhledem k tomu, že nejsou územním plánem 
vymezovány žádné plochy, které by připouštěly jakékoliv využití při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech 
vedoucích k ozáření a pořizovateli ani nebyl oznámen jakýkoliv záměr spojený s tímto využitím na k.ú. Syrovice. 

Z výše uvedených důvodů považuje pořizovatelka zájmy hájené zákonem č. 18/1997 Sb. za respektované. 
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4. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA A SDĚLENÍ, JAK BYLO 

STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA ZOHLEDNĚNO (DLE § 53 ODST.5) PÍSMENE 

C) A D)) 
Vyhodnocení vlivu územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území (dále jen "vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území") posouzení vlivů na životní prostředí, 
zpracované podle přílohy k tomuto zákonu a posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast nebyl vypracován, neboť 
orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv vyloučil. Koncepce rozvoje území vychází z rozboru udržitelného rozvoje území, 
zpracovaného pořizovatelem v zadání ÚP Syrovice, jakožto rozhodujících podkladů pro vymezení koncepce ÚP Syrovice. 

Na základě posouzení OŽP KrÚ JMK se neuplatňuje požadavek na vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí. Vychází se přitom především 
z velikosti a charakteru obce (hlediska zákona č.100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákonů o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů). 

 

5. PŘIPOMÍNKY K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

(UPLATNĚNÉ DLE § 50 ODST.3 ZÁKONA 183/2006 SB.) 
Dle zákona 183/2006 Sb. ustanovení §50 odst.3 může u pořizovatele uplatnit každý připomínky, z tohoto důvodu jsou případné námitky a 
žádosti s nesouhlasem zaslané pořizovateli vyhodnoceny jako připomínky.  

Připomínka pana Milana Janíčka, nar. 10.2.1994, Syrovice 70, 664 67: 

Jsem majitelem pozemku p.č. 4712 v k.ú. Syrovice. V připravovaném územním plánu Syrovice je můj pozemek navržen na využití – NL – 
plochy lesní – plochy změna. 

Nesouhlasím s navrženým využitím, protože chci nadále na svém pozemku hospodařit, případně vysázet stromy a oplotit si tento pozemek. 

Vyhodnocení připomínky:  

Pozemek p.č. 4712 v k.ú. Syrovice se nachází v jihovýchodní části katastrálního území, mimo zastavěné území, druh pozemku orná. 
V původním ÚPO v ploše zemědělské výroby. 

V návrhu ÚP Syrovice je pozemek p.č. 4712 v ploše změn NL – plochy lesní nezastavěného území -  plocha k zalesnění při vjezdu do obce 
od Bratčic. 

Vzhledem k připomínce a způsobu využívání blízkého pozemku p.č. 4710 v této lokalitě určené pro plochu N a na základě 
konzultace s určeným zastupitelem, bude tato lokalita změněna na plochu pro zahrady mimo zastavěné území, bez možnosti 
výstavby objektu většího než 16 m2 a maximální výšce jednoho nadzemního podlaží, které by umožňovaly uskladnění nářadí a 
s možností oplocení z důvodu zamezení krádeže výpěstků na těchto zahradách. 

 

Připomínka pana Jiřího Coufala, nar. 5.7.1984, Syrovice 316, 664 67 Syrovice: 

V návrhu územního plánu Syrovice došlo ke změně využití části mého pozemku na p.č. 4727. Tato část byla ve čtvrté změně ÚP obce 
Syrovice začleněna do plochy pro bydlení venkovského typu. Nynějším návrhem je začleněna část tohoto pozemku do plochy zemědělské. 
Prosím proto o návrat k využití plochy bydlení. 

Vyhodnocení připomínky:  

Pozemek p.č. 4727 v k.ú. Syrovice se nachází v západní části katastrálního území. Část pozemku byla změnou č. IV ÚPO Syrovice 
zahrnuta do zastavitelných ploch pro bydlení ( lokalita ZIV.10 ).  

Na základě žádosti a toho, že část tohoto pozemku byla v minulosti určena pro bydlení, bude po konzultaci s určeným 
zastupitelem část pozemku opět zahrnuta do plochy zastavitelné.  

 

Připomínka paní Světlany Totuškové, nar. 4.5.1978, Syrovice 438, 664 67 Syrovice: 

Ráda bych reagovala na návrhu územního plánu obce Syrovice 11/2013, který byl oznámen veřejnou vyhláškou pod spis.zn.: 
OÚPSÚ/8900/2012/Hl, č.j.:OÚPSÚ/8900/2012, dne 20.2.2014. 

Dle nového územního plánu obce Syrovice: 

V odstavci 3 Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní, čl.6.2. Podmínky pro využití ploch 

BI Plochy bydlení - individuální  

Hlavní je využití pro individuální bydlení převážně v rodinných domech. 
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Přípustné je využití související, podmiňující nebo doplňující hlavní využití (zejména využití pro základní občanské vybavení a sport, zařízení 
technické a dopravní infrastruktury), které slouží obyvatelům v takto vymezené ploše. 

Podmíněně přípustné je využití, které je slučitelné s hlavním využitím za podmínky, že nesnižuje zejména svým objemem a provozem 
obytné prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, a jeho plocha je menší než plocha hlavního využití a přípustného využití dohromady. 

Nepřípustné je takové využití, které snižuje kvalitu obytného prostředí. 

Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: 

Prostorové uspořádání nové zástavby bude vycházet z charakteru stávající zástavby.  

Maximální možná výška zástavby jsou 2 nadzemní podlaží s využitím podkroví. 
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku: 40% 
Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku: 50% 

Dle stávajícího územního plánu obce Syrovice: 

Podmínky využití ploch: 

B-plochy bydlení venkovského typu 

Prostorová regulace: 

- Max. výška zástavby 2 plná nadzemní podlaží 
- možnost realizace ustupujícího podlaží (3.n.p.) za předpokladu přizpůsobení měřítka staveb v lokalitě měřítku okolní (původní) zástavby 

obce, stavba bude hmotově korespondovat s okolní zástavbou  

Maximální zastavitelnost 30 % plochy pozemku 

Námitky k novému návrhu územního plánu obce Syrovice jsou: 
- dle zákona č. 183/2006 Sb. § 18 Cíle územního plánování Odst.2) - Jakým způsobem bude zajištěn předpoklad pro udržitelný rozvoj 

území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.  

Dále bych chtěla upozornit na zákon č. 183/2006 Sb. § 19 Úkoly územního plánování a to zejména odst.1) 

- Jakým způsobem bude zajištěn a posouzen stav území, jeho přírodní a civilizační hodnoty? 
- Dále dochází k rozvoji území, kde urbanistická koncepce nebere ohled na hodnoty a podmínky území, kdy dochází k nerespektování 

stávajícího charakteru území, zejména oblast Chocholáč II. 
- Jakým způsobem budou prověřeny a posouzeny změny v území, které přináší rizika s ohledem na geologickou stavbu území. Na 

tento problém navazuje i vyhl. 501/2006 Sb. § 21 odst. 3 Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení a to poměr 
výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku. 

- Odst. d) stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, 
zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb, což navrženou výstavbou v oblasti Chocholáč II nerespektuje navrženou výstavbou 
řadových domů se dvěmi nadzemními podlažími, kdy stávající výstavba je jednopodlažní s výškou hřebene cca 5 m na d upravený 
terén. S tímto souvisí i odst. e) jaké podmínky budou pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území ?  

- Jaké podmínky budou stanoveny pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení ? 
- Uplatnění poznatků především z oborů architektury a urbanismu a to v případě zachování stávajícího charakteru území v oblasti 

Chocholáč. 
- Jestliže tedy jde v novém návrhu o to, aby nedocházelo k neúměrnému zahuštění zástavby a zůstal tak zachován charakter 

venkovského bydlení s doprovodnými plochami soukromé zeleně, je tedy v rozporu další odstavec nového návrhu, kde oproti 
stávajícímu územnímu plánu povoluje větší procentuální zastavění pozemku 

- Jelikož se v obci Syrovice jedná vesměs o novou řadovou výstavbu rodinných domů dvoupodlažních (lokalita Chocholáč) dochází tím 
tedy k zahuštění zástavby a minimalizování zelených ploch, dochází dále ke znehodnocování stávajících pozemků s rodinnými domy 
jednopodlažními (zejména Chocholáč II). Nerespektuje tedy stávající charakter území. 

Jak budou řešeny plochy veřejných prostranství PV v ještě nezbudovaných plochách BI, aby byly dostatečně velké pro případné umístění 
sídelní zeleně? 

Vyhodnocení připomínky:  
V návrhu ÚP Syrovice  v kapitole 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 6.2. Podmínky využití ploch je 
uvedeno následující: 

Podmínky pro výstavbu v řešeném území 
Nutnost dodržení minimální stanovené velikosti stavebního pozemku ve stavebních plochách RZV - bydlení individuální BI a smíšená obytná 
SO, která je pro: 

� samostatně stojící rodinný dům min. 600 m² (550 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 
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� dvoj-domy min. 500 m² (450 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 
� řadové domy min. 400m² (350 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 

Zastavování menších stavebních pozemků v těchto plochách je nepřípustné. Velikost pozemku musí být splněna v rámci dané funkční 
plochy RZV, není možné ji započítat v ploše jiného funkčního využití. 

Nutnost dodržení možného maximálního zastavění pozemků, které je požadováno ve stavebních plochách s rozdílným způsobem využití, je 
vyjádřeno v procentech výměry stavebního pozemku. Do zastavěné plochy stavebního pozemku se započítává svislý průmět vnějšího 
obrysu všech staveb a konstrukcí vystupujících v tomto obrysu více než 1,0 m nad původní rostlý terén. 

Nutnost dodržení minimálního procentuálního zastoupení nezastavěných ploch a nezpevněných ploch zeleně na terénu stavebního 
pozemku. Stanovené minimální plošné zastoupení zeleně na terénu je v odůvodněných případech možné snížit, pokud je přiměřeně 
kompenzováno na okolních veřejných prostranstvích. Tato možnost platí pouze pro plochy veřejné vybavenosti OV a tělovýchovy a sportu 
OS. 

Realizace navrhované zástavby je podmíněna řádným odkanalizováním, objekty mohou být realizovány po dobudování inženýrských sítí 
a napojení na veřejnou kanalizaci a ČOV. 

Ve všech plochách lze umísťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského letectva a obrany státu. 

BI Plochy bydlení - individuální  

Hlavní je využití pro individuální bydlení převážně v rodinných domech. 

Přípustné je využití související, podmiňující nebo doplňující hlavní využití (zejména využití pro základní občanské vybavení a sport, zařízení 
technické a dopravní infrastruktury), které slouží obyvatelům v takto vymezené ploše. 

Podmíněně přípustné je využití, které je slučitelné s hlavním využitím za podmínky, že nesnižuje zejména svým objemem a provozem 
obytné prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, a jeho plocha je menší než plocha hlavního využití a přípustného využití dohromady. 

Nepřípustné je takové využití, které snižuje kvalitu obytného prostředí. 

Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: 

Prostorové uspořádání nové zástavby bude vycházet z charakteru stávající zástavby.  

Maximální možná výška zástavby jsou 2 nadzemní podlaží s využitím podkroví. 

Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku: 40% 

Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku:  50% 

 
Změnou č. IV ÚPO Syrovice byla  nově vymezena tato plocha: 
Označení v grafické části této změny: ZIV.9a   

Způsob využití plochy navržený:  - plochy bydlení venkovského typu (návrh), 

Umístění: Lokalita na pozemku p.č. 4714, 724 (dle stavu KN k datu 30.9.2008). 

Vymezena jako zastavitelná plocha. 

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, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace 
zástavby, intenzity využití pozemků v plochách): 
Pro lokality řešené změnou č.IV jsou platné podmínky využití ploch  - tedy regulativy funkčního využití území a  platné podmínky 
prostorového uspořádání  - tedy zásady prostorové regulace pro zastavěné území dle platného ÚPO Syrovice dle Vyhlášky č. 2/2002 - O 
závazných částech územního plánu obce Syrovice (dále jen vyhl. č.2/2002), dle části II. - Závazné zásady uspořádání území, není -li dále 
jinak stanoveno nebo doplněno. 

V platnosti zůstávají i ostatní části vyhlášky č. 2/2002 O závazných částech územního plánu obce Syrovice. 
Pro jednotlivé lokality změny č.IV je navrženo: 
Nově se doplňují prostorové regulativy pro všechny lokality této změny. 

 
Lokalita ZIV.9a   

Podmínky využití ploch: Pro tuto funkční plochu platí  regulativy dle vyhl. č.2/2002: 

B - plochy bydlení venkovského typu 
Prostorová regulace:  

- max. výška zástavby 2 plná nadzemní podlaží  

- přizpůsobení měřítka staveb v lokalitě měřítku okolní (původní) zástavby obce 
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- maximální zastavitelnost 25 -30% plochy pozemku  

Lokalita ZIV. 9a navazuje na okolní území určené zástavbě téže funkce, není v rozporu s užíváním okolních pozemků, plynule navazuje na 
způsob užívání sousedních parcel, včetně prostorové regulace. Prostorová regulace reguluje charakter zástavby tak, aby navázal na 
měřítko venkovského bydlení v obci. 

 

Návrh ÚP Syrovice v kapitole 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 6.2. Podmínky využití ploch  uvádí 
také následující: 

Ochrana urbanistické hodnoty historického centra obce 
V ploše historického jádra, vymezené v Hlavním výkrese č.2, obce bude při doplňování zástavby zachována její struktura a intenzita, pro 
kterou platí: 

� kompaktní bloky zástavby s nezastavěnými dvory 
� řadové objekty tvořící uliční čáru 
� jednopodlažní objekty s orientací hřebene sedlové střechy podél osy ulice a s navazujícími štíty 
� doplňkové zemědělské a hospodářské objekty kolmo navazující na hlavní objekt, a nebo umístěné podélně, jako protiklad hlavního 

objektu v zadním traktu stavební parcely 
Na základě těchto pravidel není přípustné umisťování samostatně stojících objektů a neopodstatněné ustupování staveb od uliční čáry. 

Projektant vymezením historického jádra obce chrání urbanistické hodnoty a stanovuje podmínky využití ploch v tomto území.  Lokalita 
Chocholáč II a Chocholáč III není vymezena v historickém centru obce, neboť se nejedná o urbanistickou hodnotu.  

V platné územně plánovací dokumentaci obce Syrovice (ÚPO Syrovice  a jeho změny) je v lokalitě Chocholáč I, II, III, IV  umožněna 
výstavba objektů pro bydlení venkovského typu s maximální výškou zástavby 2 plná nadzemní podlaží.  Některé objekty jsou v těchto 
lokalitách s jedním nadzemním podlažím a jiné s dvěma nadzemními podlažími, tak jak to je umožněno ÚPO Syrovice a jeho změn.  

Návrh územního plánu Syrovice umožňuje stejnou prostorovou regulaci z hlediska výšky zástavby, naopak oproti ÚPO Syrovice stanovuje 
podmínky pro výstavbu v řešeném území – dodržení minimální stanovené velikosti stavebního pozemku ve stavebních plochách 
rozdílného způsobu využití a to pro:  

� samostatně stojící rodinný dům min. 600 m² (550 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 
� dvoj-domy min. 500 m² (450 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 
� řadové domy min. 400m² (350 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 

a dále  

Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: 

Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku: 40% 

Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku:  50% 

V předmětné lokalitě Chocholáč III jsou ke dni podání připomínky pouze pozemky p.č. 724/18, 724/19, 724/20, 724/21, 724/22, 724/23, 
4714/28 a 4714/29 v zastavitelné ploše. Tyto pozemky nejsou k dnešnímu dni zastavěné a není na těchto pozemcích vydáno žádné územní 
rozhodnutí, které by umístilo stavbu nebo zařízení (§ 76 stavebního zákona).  

V lokalitě Chocholáč se nacházejí rodinné domy samostatně stojící a domy řadové.  

Některé řadové domy mají  zastavitelnost někdy i 40% plochy pozemku, ovšem v lokalitě Chocholáč III převažují s maximální zastavitelností 
30 %  jak je v ÚPO Syrovice a jeho změn požadováno. Samostatně stojící domy mají maximální zastavitelnost dle ÚPO a změn splněny.  

Pouze v lokalitě Chocholáč I není tato podmínka splněna, ale tato lokalita nesousedí s lokalitou Chocholáč III. 

Náhledem do katastru nemovitostí bylo zjištěno, že převážná část řadové zástavby RD má zastavitelnost 30 %, někdy i více, viz. následující 
tabulka: 

Lokalita Chocholáč III a II 

Označení 
pozemku – 

parcelní číslo 

Druh pozemku Výměra v m2 Součet plochy 
pozemku 

30 % zastavitelnosti 
plochy pozemku – 

m2 

Prostorová regulace 
splněna 

Ano / Ne 

721/90 Zastavěná plocha a nádvoří 82 

369 110,7 ANO 721/23 Orná  287 

721/80 Zastavěná plocha a nádvoří 125 

216 65 NE 721/29 Orná  91 

724/39 Zastavěná plocha a nádvoří 70 

220 66 ANO 

724/17 Orná 104 

724/18 Orná 46 
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Označení 
pozemku – 

parcelní číslo 

Druh pozemku Výměra v m2 Součet plochy 
pozemku 

30 % zastavitelnosti 
plochy pozemku – 

m2 

Prostorová regulace 
splněna 

Ano / Ne 

724/36 Zastavěná plocha a nádvoří 93 

329 98,7 ANO 724/15 Orná 236 

721/78 Zastavěná plocha a nádvoří 112 

203 60,9 NE 721/27 Orná 91 

721/60 Zastavěná plocha a nádvoří 106 

387 116,1 ANO 721/2 Orná 281 

4714/38 Zastavěná plocha a nádvoří 68 

165 49,5 NE 

47/14/24 Orná 55 

4714/39 Orná 42 

Občané ze samostatně stojících RD, kteří připomínku podaly, samozřejmě 30 % zastavitelnost pozemku splňují (jedná se o pozemky 
p.č.722/6 s pozemkem 722/1, p.č.723/5 + p.č.723/1, p.č.721/71 + p.č.721/9, p.č. 721/72 + p.č.721/25, p.č. 721/73 + p.č. 721/10, p.č. 721/74 
+ p.č. 721/11, p.č. 721/75 + p.č. 721/12 a p.č. 721/76 + p.č. 721/13). 

Lokalita Chocholáč I 

Označení 
pozemku – 

parcelní číslo 

Druh pozemku Výměra v m2 Součet plochy 
pozemku 

30 % zastavitelnosti 
plochy pozemku – 

m2 

Prostorová regulace 
splněna 

Ano / Ne 

587/100 Zastavěná plocha a nádvoří 101 

209 62,7 NE 587/86 Orná  108 

587/105 Zastavěná plocha a nádvoří 101 

209 62,7 NE 587/91 Orná  108 

587/139 Zastavěná plocha a nádvoří 102 

210 63 NE 587/120 Orná 108 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že řadová výstavba rodinných domů v lokalitě Chocholáč I nevyhoví ani 30 %. Ovšem tato lokalita 
nesousedí s lokalitou Chocholáč III.  

Pozemky, které jsou v návrhu ÚP v zastavitelné ploše v lokalitě Chocholáč III: 

Označení pozemku – parcelní číslo Výměra v m2 

724/18 469 

724/19 469 

724/20 464 

724/21 459 

724/22 457 

724/23 568 

4714/28 497 

4714/29 498 

Ostatní pozemky jsou již zastavěné, nebo je na ně vydáno územní rozhodnutí, z tohoto důvodu jsou pouze předmětem podmínek pouze tyto 
uvedené v tabulce, protože ostatní pozemky jsou již v zastavěném území a výstavba již na nich v podstatě proběhla. 

Závěr: 
Na základě konzultace s Ing. arch. Šemorou (5.5.2014) a rozboru zastavitelnosti plochy pozemků již stávajících objektů v lokalitě 
Chocholáč III (lokalita změny ZIV.9a) pro rodinné bydlení, byla přehodnocena maximální zastavěná plocha stavebního pozemku na 
30 %.  

Snížením maximální zastavěné plochy stavebního pozemku na 30 % nedojde k neúměrnému zahuštění zástavby a zůstane 
zachován charakter venkovského bydlení s doprovodnými plochami soukromé zeleně jak v lokalitě Chocholáč III tak i v celém 
území obce Syrovice. Bude respektován stávající charakter území. 
V návrhu ÚP do veřejného projednání bude provedena změna „Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu:“- 
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku: 30% 
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Námitka paní Mgr. Moniky Vítězové, Ph.D., Syrovice 429: 

Ráda bych reagovala na návrhu územního plánu obce Syrovice 11/2013, který byl oznámen veřejnou vyhláškou pod spis.zn.: 
OÚPSÚ/8900/2012/Hl, č.j.:OÚPSÚ/8900/2012, dne 20.2.2014. 

Dle nového územního plánu obce Syrovice: 

V odstavci 3 Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní, čl.6.2. Podmínky pro využití ploch 

BI Plochy bydlení - individuální  

Hlavní je využití pro individuální bydlení převážně v rodinných domech. 

Přípustné je využití související, podmiňující nebo doplňující hlavní využití (zejména využití pro základní občanské vybavení a sport, zařízení 
technické a dopravní infrastruktury), které slouží obyvatelům v takto vymezené ploše. 

Podmíněně přípustné je využití, které je slučitelné s hlavním využitím za podmínky, že nesnižuje zejména svým objemem a provozem 
obytné prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, a jeho plocha je menší než plocha hlavního využití a přípustného využití dohromady. 

Nepřípustné je takové využití, které snižuje kvalitu obytného prostředí. 

Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: 

Prostorové uspořádání nové zástavby bude vycházet z charakteru stávající zástavby.  

Maximální možná výška zástavby jsou 2 nadzemní podlaží s využitím podkroví. 
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku: 40% 
Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku: 50% 

Dle stávajícího územního plánu obce Syrovice: 

Podmínky využití ploch: 

B-plochy bydlení venkovského typu 

Prostorová regulace: 

- Max. výška zástavby 2 plná nadzemní podlaží 
- možnost realizace ustupujícího podlaží (3.n.p.) za předpokladu přizpůsobení měřítka staveb v lokalitě měřítku okolní (původní) zástavby 

obce, stavba bude hmotově korespondovat s okolní zástavbou  

Maximální zastavitelnost 30 % plochy pozemku 

Námitky k novému návrhu územního plánu obce Syrovice jsou: 
- dle zákona č. 183/2006 Sb. § 18 Cíle územního plánování Odst.2) - Jakým způsobem bude zajištěn předpoklad pro udržitelný rozvoj 

území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.  

Dále bych chtěla upozornit na zákon č. 183/2006 Sb. § 19 Úkoly územního plánování a to zejména odst.1) 

- Jakým způsobem bude zajištěn a posouzen stav území, jeho přírodní a civilizační hodnoty? 
- Dále dochází k rozvoji území, kde urbanistická koncepce nebere ohled na hodnoty a podmínky území, kdy dochází k nerespektování 

stávajícího charakteru území, zejména oblast Chocholáč II. 
- Jakým způsobem budou prověřeny a posouzeny změny v území, které přináší rizika s ohledem na geologickou stavbu území. Na 

tento problém navazuje i vyhl. 501/2006 Sb. § 21 odst.3  Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení a to poměr 
výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku. 

- Odst. d) stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na  využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, 
zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb, což navrženou výstavbou v oblasti Chocholáč II nerespektuje navrženou výstavbou 
řadových domů se dvěmi nadzemními podlažími, kdy stávající výstavba je jednopodlažní s výškou hřebene cca 5 m na d upravený 
terén. S tímto souvisí i odst. e) jaké podmínky budou pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území ?  

- Jaké podmínky budou stanoveny pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení ? 
- Uplatnění poznatků především z oborů architektury a urbanismu a to v případě zachování stávajícího charakteru území v oblasti 

Chocholáč. 
- Jestliže tedy jde v novém návrhu o to, aby nedocházelo k neúměrnému zahuštění zástavby a zůstal tak zachován charakter 

venkovského bydlení s doprovodnými plochami soukromé zeleně, je tedy v rozporu další odstavec nového návrhu, kde oproti 
stávajícímu územnímu plánu povoluje větší procentuální zastavění pozemku 

- Jelikož se v obci Syrovice jedná vesměs o novou řadovou výstavbu rodinných domů dvoupodlažních (lokalita Chocholáč) dochází tím 
tedy k zahuštění zástavby a minimalizování zelených ploch, dochází dále ke znehodnocování stávajících pozemků s rodinnými domy 
jednopodlažními navíc i neúměrným zastíněním jejich pozemků (zejména Chocholáč II). Nerespektuje tedy stávající charakter 
území. 
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Vyhodnocení připomínky:  
V návrhu ÚP Syrovice  v kapitole 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 6.2. Podmínky využití ploch je 
uvedeno následující: 

Podmínky pro výstavbu v řešeném území 
Nutnost dodržení minimální stanovené velikosti stavebního pozemku ve stavebních plochách RZV - bydlení individuální BI a smíšená obytná 
SO, která je pro: 

� samostatně stojící rodinný dům min. 600 m² (550 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 
� dvoj-domy min. 500 m² (450 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 
� řadové domy min. 400m² (350 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 

Zastavování menších stavebních pozemků v těchto plochách je nepřípustné. Velikost pozemku musí být splněna v rámci dané funkční 
plochy RZV, není možné ji započítat v ploše jiného funkčního využití. 

Nutnost dodržení možného maximálního zastavění pozemků, které je požadováno ve stavebních plochách s rozdílným způsobem využití, je 
vyjádřeno v procentech výměry stavebního pozemku. Do zastavěné plochy stavebního pozemku se započítává svislý průmět vnějšího 
obrysu všech staveb a konstrukcí vystupujících v tomto obrysu více než 1,0 m nad původní rostlý terén. 

Nutnost dodržení minimálního procentuálního zastoupení nezastavěných ploch a nezpevněných ploch zeleně na terénu stavebního 
pozemku. Stanovené minimální plošné zastoupení zeleně na terénu je v odůvodněných případech možné snížit, pokud je přiměřeně 
kompenzováno na okolních veřejných prostranstvích. Tato možnost platí pouze pro plochy veřejné vybavenosti OV a tělovýchovy a sportu 
OS. 

Realizace navrhované zástavby je podmíněna řádným odkanalizováním, objekty mohou být realizovány po dobudování inženýrských sítí 
a napojení na veřejnou kanalizaci a ČOV. 

Ve všech plochách lze umísťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského letectva a obrany státu. 

BI Plochy bydlení - individuální  

Hlavní je využití pro individuální bydlení převážně v rodinných domech. 

Přípustné je využití související, podmiňující nebo doplňující hlavní využití (zejména využití pro základní občanské vybavení a sport, zařízení 
technické a dopravní infrastruktury), které slouží obyvatelům v takto vymezené ploše. 

Podmíněně přípustné je využití, které je slučitelné s hlavním využitím za podmínky, že nesnižuje zejména svým objemem a provozem 
obytné prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, a jeho plocha je menší než plocha hlavního využití a přípustného využití dohromady. 

Nepřípustné je takové využití, které snižuje kvalitu obytného prostředí. 

Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: 

Prostorové uspořádání nové zástavby bude vycházet z charakteru stávající zástavby.  

Maximální možná výška zástavby jsou 2 nadzemní podlaží s využitím podkroví. 

Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku: 40% 

Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku:  50% 

 
Změnou č. IV ÚPO Syrovice byla  nově vymezena tato plocha: 
Označení v grafické části této změny: ZIV.9a   

Způsob využití plochy navržený:  - plochy bydlení venkovského typu (návrh), 

Umístění: Lokalita na pozemku p.č. 4714, 724 (dle stavu KN k datu 30.9.2008). 

Vymezena jako zastavitelná plocha. 

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, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace 
zástavby, intenzity využití pozemků v plochách): 
Pro lokality řešené změnou č.IV jsou platné podmínky využití ploch  - tedy regulativy funkčního využití území a  platné podmínky 
prostorového uspořádání  - tedy zásady prostorové regulace pro zastavěné území dle platného ÚPO Syrovice dle Vyhlášky č. 2/2002 - O 
závazných částech územního plánu obce Syrovice (dále jen vyhl. č.2/2002), dle části II. - Závazné zásady uspořádání území, není -li dále 
jinak stanoveno nebo doplněno. 

V platnosti zůstávají i ostatní části vyhlášky č. 2/2002 O závazných částech územního plánu obce Syrovice. 
 
Pro jednotlivé lokality změny č.IV je navrženo: 
Nově se doplňují prostorové regulativy pro všechny lokality této změny. 
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Lokalita ZIV.9a   

Podmínky využití ploch: Pro tuto funkční plochu platí  regulativy dle vyhl. č.2/2002: 

B - plochy bydlení venkovského typu 
Prostorová regulace:  

- max. výška zástavby 2 plná nadzemní podlaží  

- přizpůsobení měřítka staveb v lokalitě měřítku okolní (původní) zástavby obce 

- maximální zastavitelnost 25 -30% plochy pozemku  

Lokalita ZIV. 9a navazuje na okolní území určené zástavbě téže funkce, není v rozporu s užíváním okolních pozemků, plynule navazuje na 
způsob užívání sousedních parcel, včetně prostorové regulace. Prostorová regulace reguluje charakter zástavby tak, aby navázal na 
měřítko venkovského bydlení v obci. 

Návrh ÚP Syrovice v kapitole 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 6.2. Podmínky využití ploch  uvádí 
také následující: 

Ochrana urbanistické hodnoty historického centra obce 
V ploše historického jádra, vymezené v Hlavním výkrese č.2, obce bude při doplňování zástavby zachována její struktura a intenzita, pro 
kterou platí: 

� kompaktní bloky zástavby s nezastavěnými dvory 
� řadové objekty tvořící uliční čáru 
� jednopodlažní objekty s orientací hřebene sedlové střechy podél osy ulice a s navazujícími štíty 
� doplňkové zemědělské a hospodářské objekty kolmo navazující na hlavní objekt, a nebo umístěné podélně, jako protiklad hlavního 

objektu v zadním traktu stavební parcely 
Na základě těchto pravidel není přípustné umisťování samostatně stojících objektů a neopodstatněné ustupování staveb od uliční čáry. 

Projektant vymezením historického jádra obce chrání urbanistické hodnoty a stanovuje podmínky využití ploch v tomto území.  Lokalita 
Chocholáč II a Chocholáč III není vymezena v historickém centru obce, neboť se nejedná o urbanistickou hodnotu.  

V platné územně plánovací dokumentaci obce Syrovice (ÚPO Syrovice  a jeho změny) je v lokalitě Chocholáč I, II, III, IV  umožněna 
výstavba objektů pro bydlení venkovského typu s maximální výškou zástavby 2 plná nadzemní podlaží.  Některé objekty jsou v těchto 
lokalitách s jedním nadzemním podlažím a jiné s dvěma nadzemními podlažími, tak jak to je umožněno ÚPO Syrovice a jeho změn.  

Návrh územního plánu Syrovice umožňuje stejnou prostorovou regulaci z hlediska výšky zástavby, naopak oproti ÚPO Syrovice stanovuje 
podmínky pro výstavbu v řešeném území – dodržení minimální stanovené velikosti stavebního pozemku ve stavebních plochách 
rozdílného způsobu využití a to pro:  

� samostatně stojící rodinný dům min. 600 m² (550 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 
� dvoj-domy min. 500 m² (450 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 
� řadové domy min. 400m² (350 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 

a dále  

Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: 

Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku: 40% 

Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku:  50% 

V předmětné lokalitě Chocholáč III jsou ke dni podání připomínky pouze pozemky p.č. 724/18, 724/19, 724/20, 724/21, 724/22, 724/23, 
4714/28 a 4714/29 v zastavitelné ploše. Tyto pozemky nejsou k dnešnímu dni zastavěné a není na těchto pozemcích vydáno žádné územní 
rozhodnutí, které by umístilo stavbu nebo zařízení (§ 76 stavebního zákona).  

V lokalitě Chocholáč se nacházejí rodinné domy samostatně stojící a domy řadové.  

Některé řadové domy mají  zastavitelnost někdy i 40% plochy pozemku, ovšem v lokalitě Chocholáč III převažují s maximální zastavitelností 
30 %  jak je v ÚPO Syrovice a jeho změn požadováno. Samostatně stojící domy mají maximální zastavitelnost dle ÚPO a změn splněny.  

Pouze v lokalitě Chocholáč I není tato podmínka splněna, ale tato lokalita nesousedí s lokalitou Chocholáč III. 

Náhledem do katastru nemovitostí bylo zjištěno, že převážná část řadové zástavby RD má zastavitelnost 30 %, někdy i více, viz. následující 
tabulka: 

Lokalita Chocholáč III a II 

Označení 
pozemku – 

parcelní číslo 

Druh pozemku Výměra v m2 Součet plochy 
pozemku 

30 % zastavitelnosti 
plochy pozemku – 

m2 

Prostorová regulace 
splněna 

Ano / Ne 

721/90 Zastavěná plocha a nádvoří 82 

369 110,7 ANO 721/23 Orná  287 

721/80 Zastavěná plocha a nádvoří 125 216 65 NE 
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721/29 Orná  91 

724/39 Zastavěná plocha a nádvoří 70 

220 66 ANO 

724/17 Orná 104 

724/18 Orná 46 

724/36 Zastavěná plocha a nádvoří 93 

329 98,7 ANO 724/15 Orná 236 

721/78 Zastavěná plocha a nádvoří 112 

203 60,9 NE 721/27 Orná 91 

721/60 Zastavěná plocha a nádvoří 106 

387 116,1 ANO 721/2 Orná 281 

4714/38 Zastavěná plocha a nádvoří 68 

165 49,5 NE 

47/14/24 Orná 55 

4714/39 Orná 42 

Občané ze samostatně stojících RD, kteří připomínku podaly, samozřejmě 30 % zastavitelnost pozemku splňují (jedná se o pozemky 
p.č.722/6 s pozemkem 722/1, p.č.723/5 + p.č.723/1, p.č.721/71 + p.č.721/9, p.č. 721/72 + p.č.721/25, p.č. 721/73 + p.č. 721/10, p.č. 721/74 
+ p.č. 721/11, p.č. 721/75 + p.č. 721/12 a p.č. 721/76 + p.č. 721/13). 

Lokalita Chocholáč I 

Označení 
pozemku – 

parcelní číslo 

Druh pozemku Výměra v m2 Součet plochy 
pozemku 

30 % zastavitelnosti 
plochy pozemku – 

m2 

Prostorová regulace 
splněna 

Ano / Ne 

587/100 Zastavěná plocha a nádvoří 101 

209 62,7 NE 587/86 Orná  108 

587/105 Zastavěná plocha a nádvoří 101 

209 62,7 NE 587/91 Orná  108 

587/139 Zastavěná plocha a nádvoří 102 

210 63 NE 587/120 Orná 108 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že řadová výstavba rodinných domů v lokalitě Chocholáč I nevyhoví ani 30 %. Ovšem tato lokalita 
nesousedí s lokalitou Chocholáč III.  

Pozemky, které jsou v návrhu ÚP v zastavitelné ploše v lokalitě Chocholáč III: 

Označení pozemku – parcelní číslo Výměra v m2 

724/18 469 

724/19 469 

724/20 464 

724/21 459 

724/22 457 

724/23 568 

4714/28 497 

4714/29 498 

Ostatní pozemky jsou již zastavěné, nebo je na ně vydáno územní rozhodnutí, z tohoto důvodu jsou pouze předmětem podmínek pouze tyto 
uvedené v tabulce, protože ostatní pozemky jsou již v zastavěném území a výstavba již na nich v podstatě proběhla. 

Závěr: 
Na základě konzultace s Ing. arch. Šemorou (5.5.2014) a rozboru zastavitelnosti plochy pozemků již stávajících objektů v lokalitě 
Chocholáč III (lokalita změny ZIV.9a) pro rodinné bydlení, byla přehodnocena maximální zastavěná plocha stavebního pozemku na 
30 %.  

Snížením maximální zastavěné plochy stavebního pozemku na 30 % nedojde k neúměrnému zahuštění zástavby a zůstane 
zachován charakter venkovského bydlení s doprovodnými plochami soukromé zeleně jak v lokalitě Chocholáč III tak i v celém 
území obce Syrovice. Bude respektován stávající charakter území. 
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V návrhu ÚP do veřejného projednání bude provedena změna „Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu:“- 
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku: 30% 
 
 

Námitka paní JUDr. Dalimily Bajerové, Syrovice 446: 

Připomínky k návrhu změny územního plánu obce Syrovice 11/2013, který byl oznámen veřejnou vyhláškou pod spis.zn.: 
OÚPSÚ/8900/2012/Hl, č.j.:OÚPSÚ/8900/2012, dne 20.2.2014. 

Dle nového územního plánu obce Syrovice: 

V odstavci 3 Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní, čl.6.2. Podmínky pro využití ploch 

BI Plochy bydlení - individuální  

Hlavní je využití pro individuální bydlení převážně v rodinných domech. 

Přípustné je využití související, podmiňující nebo doplňující hlavní využití (zejména využití pro základní občanské vybavení a sport, zařízení 
technické a dopravní infrastruktury), které slouží obyvatelům v takto vymezené ploše. 

Podmíněně přípustné je využití, které je slučitelné s hlavním využitím za podmínky, že nesnižuje zejména svým objemem a provozem 
obytné prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, a jeho plocha je menší než plocha hlavního využití a přípustného využití dohromady. 

Nepřípustné je takové využití, které snižuje kvalitu obytného prostředí. 

Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: 

Prostorové uspořádání nové zástavby bude vycházet z charakteru stávající zástavby.  

Maximální možná výška zástavby jsou 2 nadzemní podlaží s využitím podkroví. 
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku: 40% 
Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku: 50% 

Dle stávajícího územního plánu obce Syrovice: 

Podmínky využití ploch: 

B-plochy bydlení venkovského typu 

Prostorová regulace: 

- Max. výška zástavby 2 plná nadzemní podlaží 
- možnost realizace ustupujícího podlaží (3.n.p.) za předpokladu přizpůsobení měřítka staveb v lokalitě měřítku okolní (původní) zástavby 

obce, stavba bude hmotově korespondovat s okolní zástavbou  

Maximální zastavitelnost 30 % plochy pozemku 

Připomínky k novému návrhu územního plánu obce Syrovice jsou: 
- s poukazem na § 18 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. -  Cíle územního plánování:  Jakým způsobem bude zajištěn předpoklad pro 

udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně 
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál 
rozvoje.  

S poukazem na zákon č. 183/2006 Sb. § 19 Úkoly územního plánování (zejm. odst.1) 

- Jakým způsobem bude zajištěn a posouzen stav území, jeho přírodní a civilizační hodnoty? 
- Dále dochází k rozvoji území, kde urbanistická koncepce nebere ohled na hodnoty a podmínky území, kdy dochází k nerespektování 

stávajícího charakteru území, zejména oblast Chocholáč II. 
- Jakým způsobem budou prověřeny a posouzeny změny v území, které přináší rizika s ohledem na geologickou stavbu území. Na 

tento problém navazuje i vyhl. 501/2006 Sb. § 21 odst.3  Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení a to poměr 
výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku. 

- Odst. d) stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na  využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, 
zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb, což navrženou výstavbou v oblasti Chocholáč II nerespektuje navrženou 
výstavbou řadových domů se dvěmi nadzemními podlažími, kdy stávající výstavba je jednopodlažní s výškou hřebene cca 5 m nad 
upravený terén. S tímto souvisí i odst. e) jaké podmínky budou pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání 
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území ?  

- Jaké podmínky budou stanoveny pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení? 
- Uplatnění poznatků především z oborů architektury a urbanismu a to v případě zachování stávajícího charakteru území v oblasti 

Chocholáč. 
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- Jestliže tedy jde v novém návrhu o to, aby nedocházelo k neúměrnému zahuštění zástavby a zůstal tak zachován charakter 
venkovského bydlení s doprovodnými plochami soukromé zeleně, je tedy v rozporu další odstavec nového návrhu, kde oproti 
stávajícímu územnímu plánu povoluje větší procentuální zastavění pozemku 

- Jelikož se v obci Syrovice jedná vesměs o novou řadovou výstavbu rodinných domů dvoupodlažních (lokalita Chocholáč) dochází tím 
tedy k zahuštění zástavby a minimalizování zelených ploch, dochází dále ke znehodnocování stávajících pozemků s rodinnými 
domy jednopodlažními (zejména Chocholáč II). Nerespektuje tedy stávající charakter území, kdy takový postup je rovněž 
v příkrém rozporu s požadavkem zakotveným v samotném novém návrhu územního plánu obce Syrovice, že je nepřípustné takové 
využití, které snižuje kvalitu obytného prostředí! 

V zájmu nejen zkvalitnění bydlení, nýbrž alespoň zachování stávající kvality bydlení občanů obce v zástavbě Chocholáč, neboť 
podmínky nového návrhu územního plánu obce Syrovice v této části obce jednoznačně tuto kvalitu nezachová, ale navíc ještě zhorší, 
žádám, aby k výše uvedeným připomínkám bylo vyhověno a v jejich intencích návrh nového územního plánu obce Syrovice upraven. 

Vyhodnocení připomínky:  
V návrhu ÚP Syrovice  v kapitole 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 6.2. Podmínky využití ploch je 
uvedeno následující: 

Podmínky pro výstavbu v řešeném území 
Nutnost dodržení minimální stanovené velikosti stavebního pozemku ve stavebních plochách RZV - bydlení individuální BI a smíšená obytná 
SO, která je pro: 

� samostatně stojící rodinný dům min. 600 m² (550 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 
� dvoj-domy min. 500 m² (450 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 
� řadové domy min. 400m² (350 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 

Zastavování menších stavebních pozemků v těchto plochách je nepřípustné. Velikost pozemku musí být splněna v rámci dané funkční 
plochy RZV, není možné ji započítat v ploše jiného funkčního využití. 

Nutnost dodržení možného maximálního zastavění pozemků, které je požadováno ve stavebních plochách s rozdílným způsobem využití, je 
vyjádřeno v procentech výměry stavebního pozemku. Do zastavěné plochy stavebního pozemku se započítává svislý průmět vnějšího 
obrysu všech staveb a konstrukcí vystupujících v tomto obrysu více než 1,0 m nad původní rostlý terén. 

Nutnost dodržení minimálního procentuálního zastoupení nezastavěných ploch a nezpevněných ploch zeleně na terénu stavebního 
pozemku. Stanovené minimální plošné zastoupení zeleně na terénu je v odůvodněných případech možné snížit, pokud je přiměřeně 
kompenzováno na okolních veřejných prostranstvích. Tato možnost platí pouze pro plochy veřejné vybavenosti OV a tělovýchovy a sportu 
OS. 

Realizace navrhované zástavby je podmíněna řádným odkanalizováním, objekty mohou být realizovány po dobudování inženýrských sítí 
a napojení na veřejnou kanalizaci a ČOV. 

Ve všech plochách lze umísťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského letectva a obrany státu. 

BI Plochy bydlení - individuální  
Hlavní je využití pro individuální bydlení převážně v rodinných domech. 

Přípustné je využití související, podmiňující nebo doplňující hlavní využití (zejména využití pro základní občanské vybavení a sport, zařízení 
technické a dopravní infrastruktury), které slouží obyvatelům v takto vymezené ploše. 

Podmíněně přípustné je využití, které je slučitelné s hlavním využitím za podmínky, že nesnižuje zejména svým objemem a provozem 
obytné prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, a jeho plocha je menší než plocha hlavního využití a přípustného využití dohromady. 

Nepřípustné je takové využití, které snižuje kvalitu obytného prostředí. 

Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: 

Prostorové uspořádání nové zástavby bude vycházet z charakteru stávající zástavby.  

Maximální možná výška zástavby jsou 2 nadzemní podlaží s využitím podkroví. 

Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku: 40% 

Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku:  50% 

 
Změnou č. IV ÚPO Syrovice byla  nově vymezena tato plocha: 
Označení v grafické části této změny: ZIV.9a   

Způsob využití plochy navržený:  - plochy bydlení venkovského typu (návrh), 

Umístění: Lokalita na pozemku p.č. 4714, 724 (dle stavu KN k datu 30.9.2008). 

Vymezena jako zastavitelná plocha. 
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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, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace 
zástavby, intenzity využití pozemků v plochách): 
Pro lokality řešené změnou č.IV jsou platné podmínky využití ploch  - tedy regulativy funkčního využití území a  platné podmínky 
prostorového uspořádání  - tedy zásady prostorové regulace pro zastavěné území dle platného ÚPO Syrovice dle Vyhlášky č. 2/2002 - O 
závazných částech územního plánu obce Syrovice (dále jen vyhl. č.2/2002), dle části II. - Závazné zásady uspořádání území, není -li dále 
jinak stanoveno nebo doplněno. 

V platnosti zůstávají i ostatní části vyhlášky č. 2/2002 O závazných částech územního plánu obce Syrovice. 
 
Pro jednotlivé lokality změny č.IV je navrženo: 
Nově se doplňují prostorové regulativy pro všechny lokality této změny. 

Lokalita ZIV.9a   

Podmínky využití ploch: Pro tuto funkční plochu platí  regulativy dle vyhl. č.2/2002: 

B - plochy bydlení venkovského typu 
Prostorová regulace:  

- max. výška zástavby 2 plná nadzemní podlaží  

- přizpůsobení měřítka staveb v lokalitě měřítku okolní (původní) zástavby obce 

- maximální zastavitelnost 25 -30% plochy pozemku  

Lokalita ZIV. 9a navazuje na okolní území určené zástavbě téže funkce, není v rozporu s užíváním okolních pozemků, plynule navazuje na 
způsob užívání sousedních parcel, včetně prostorové regulace. Prostorová regulace reguluje charakter zástavby tak, aby navázal na 
měřítko venkovského bydlení v obci. 

Návrh ÚP Syrovice v kapitole 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 6.2. Podmínky využití ploch  uvádí 
také následující: 

Ochrana urbanistické hodnoty historického centra obce 
V ploše historického jádra, vymezené v Hlavním výkrese č.2, obce bude při doplňování zástavby zachována její struktura a intenzita, pro 
kterou platí: 

� kompaktní bloky zástavby s nezastavěnými dvory 
� řadové objekty tvořící uliční čáru 
� jednopodlažní objekty s orientací hřebene sedlové střechy podél osy ulice a s navazujícími štíty 
� doplňkové zemědělské a hospodářské objekty kolmo navazující na hlavní objekt, a nebo umístěné podélně, jako protiklad hlavního 

objektu v zadním traktu stavební parcely 
Na základě těchto pravidel není přípustné umisťování samostatně stojících objektů a neopodstatněné ustupování staveb od uliční čáry. 

Projektant vymezením historického jádra obce chrání urbanistické hodnoty a stanovuje podmínky využití ploch v tomto území.  Lokalita 
Chocholáč II a Chocholáč III není vymezena v historickém centru obce, neboť se nejedná o urbanistickou hodnotu.  

V platné územně plánovací dokumentaci obce Syrovice (ÚPO Syrovice  a jeho změny) je v lokalitě Chocholáč I, II, III, IV  umožněna 
výstavba objektů pro bydlení venkovského typu s maximální výškou zástavby 2 plná nadzemní podlaží.  Některé objekty jsou v těchto 
lokalitách s jedním nadzemním podlažím a jiné s dvěma nadzemními podlažími, tak jak to je umožněno ÚPO Syrovice a jeho změn.  

Návrh územního plánu Syrovice umožňuje stejnou prostorovou regulaci z hlediska výšky zástavby, naopak oproti ÚPO Syrovice stanovuje 
podmínky pro výstavbu v řešeném území – dodržení minimální stanovené velikosti stavebního pozemku ve stavebních plochách 
rozdílného způsobu využití a to pro:  

� samostatně stojící rodinný dům min. 600 m² (550 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 
� dvoj-domy min. 500 m² (450 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 
� řadové domy min. 400m² (350 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 

a dále  

 

Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: 

Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku: 40% 

Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku:  50% 

V předmětné lokalitě Chocholáč III jsou ke dni podání připomínky pouze pozemky p.č. 724/18, 724/19, 724/20, 724/21, 724/22, 724/23, 
4714/28 a 4714/29 v zastavitelné ploše. Tyto pozemky nejsou k dnešnímu dni zastavěné a není na těchto pozemcích vydáno žádné územní 
rozhodnutí, které by umístilo stavbu nebo zařízení (§ 76 stavebního zákona).  

V lokalitě Chocholáč se nacházejí rodinné domy samostatně stojící a domy řadové.  
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Některé řadové domy mají  zastavitelnost někdy i 40% plochy pozemku, ovšem v lokalitě Chocholáč III převažují s maximální zastavitelností 
30 %  jak je v ÚPO Syrovice a jeho změn požadováno. Samostatně stojící domy mají maximální zastavitelnost dle ÚPO a změn splněny.  

Pouze v lokalitě Chocholáč I není tato podmínka splněna, ale tato lokalita nesousedí s lokalitou Chocholáč III. 

Náhledem do katastru nemovitostí bylo zjištěno, že převážná část řadové zástavby RD má zastavitelnost 30 %, někdy i více, viz. následující 
tabulka: 

Lokalita Chocholáč III a II 

Označení 
pozemku – 

parcelní číslo 

Druh pozemku Výměra v m2 Součet plochy 
pozemku 

30 % zastavitelnosti 
plochy pozemku – m2 

Prostorová regulace 
splněna 

Ano / Ne 

721/90 Zastavěná plocha a nádvoří 82 

369 110,7 ANO 721/23 Orná  287 

721/80 Zastavěná plocha a nádvoří 125 

216 65 NE 721/29 Orná  91 

724/39 Zastavěná plocha a nádvoří 70 

220 66 ANO 

724/17 Orná 104 

724/18 Orná 46 

724/36 Zastavěná plocha a nádvoří 93 

329 98,7 ANO 724/15 Orná 236 

721/78 Zastavěná plocha a nádvoří 112 

203 60,9 NE 721/27 Orná 91 

721/60 Zastavěná plocha a nádvoří 106 

387 116,1 ANO 721/2 Orná 281 

4714/38 Zastavěná plocha a nádvoří 68 

165 49,5 NE 

47/14/24 Orná 55 

4714/39 Orná 42 

Občané ze samostatně stojících RD, kteří připomínku podaly, samozřejmě 30 % zastavitelnost pozemku splňují (jedná se o pozemky 
p.č.722/6 s pozemkem 722/1, p.č.723/5 + p.č.723/1, p.č.721/71 + p.č.721/9, p.č. 721/72 + p.č.721/25, p.č. 721/73 + p.č. 721/10, p.č. 721/74 
+ p.č. 721/11, p.č. 721/75 + p.č. 721/12 a p.č. 721/76 + p.č. 721/13). 

Lokalita Chocholáč I 

Označení 
pozemku – 

parcelní číslo 

Druh pozemku Výměra v m2 Součet plochy 
pozemku 

30 % zastavitelnosti 
plochy pozemku – 

m2 

Prostorová 
regulace splněna 

Ano / Ne 

587/100 Zastavěná plocha a nádvoří 101 

209 62,7 NE 587/86 Orná  108 

587/105 Zastavěná plocha a nádvoří 101 

209 62,7 NE 587/91 Orná  108 

587/139 Zastavěná plocha a nádvoří 102 

210 63 NE 

587/120 Orná 108 

   

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že řadová výstavba rodinných domů v lokalitě Chocholáč I nevyhoví ani 30 %. Ovšem tato lokalita 
nesousedí s lokalitou Chocholáč III.  

Pozemky, které jsou v návrhu ÚP v zastavitelné ploše v lokalitě Chocholáč III: 

Označení pozemku – parcelní číslo Výměra v m2 

724/18 469 

724/19 469 

724/20 464 

724/21 459 
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724/22 457 

724/23 568 

4714/28 497 

4714/29 498 

Ostatní pozemky jsou již zastavěné, nebo je na ně vydáno územní rozhodnutí, z tohoto důvodu jsou pouze předmětem podmínek pouze tyto 
uvedené v tabulce, protože ostatní pozemky jsou již v zastavěném území a výstavba již na nich v podstatě proběhla. 

Závěr: 
Na základě konzultace s Ing. arch. Šemorou (5.5.2014) a rozboru zastavitelnosti plochy pozemků již stávajících objektů v lokalitě 
Chocholáč III (lokalita změny ZIV.9a) pro rodinné bydlení, byla přehodnocena maximální zastavěná plocha stavebního pozemku na 
30 %.  

Snížením maximální zastavěné plochy stavebního pozemku na 30 % nedojde k neúměrnému zahuštění zástavby a zůstane 
zachován charakter venkovského bydlení s doprovodnými plochami soukromé zeleně jak v lokalitě Chocholáč III tak i v celém 
území obce Syrovice. Bude respektován stávající charakter území. 
V návrhu ÚP do veřejného projednání bude provedena změna „Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu:“- 
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku: 30% 
 

 

Námitka pana Zdeňka Chmelaře, Syrovice 440: 

Dovolte mi vznést námitky k návrhu změny územního plánu obce Syrovice 11/2013, který byl oznámen veřejnou vyhláškou pod spis.zn.: 
OÚPSÚ/8900/2012/Hl, č.j.:OÚPSÚ/8900/2012, dne 20.2.2014. 

Dle nového územního plánu obce Syrovice: 

V odstavci 3 Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní, čl.6.2. Podmínky pro využití ploch 

BI Plochy bydlení - individuální  

Hlavní je využití pro individuální bydlení převážně v rodinných domech. 

Přípustné je využití související, podmiňující nebo doplňující hlavní využití (zejména využití pro základní občanské vybavení a sport, zařízení 
technické a dopravní infrastruktury), které slouží obyvatelům v takto vymezené ploše. 

Podmíněně přípustné je využití, které je slučitelné s hlavním využitím za podmínky, že nesnižuje zejména svým objemem a provozem 
obytné prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, a jeho plocha je menší než plocha hlavního využití a přípustného využití dohromady. 

Nepřípustné je takové využití, které snižuje kvalitu obytného prostředí. 

Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: 

Prostorové uspořádání nové zástavby bude vycházet z charakteru stávající zástavby.  

Maximální možná výška zástavby jsou 2 nadzemní podlaží s využitím podkroví. 
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku: 40% 
Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku: 50% 

Dle stávajícího územního plánu obce Syrovice: 

Podmínky využití ploch: 

B-plochy bydlení venkovského typu 

Prostorová regulace: 

- Max. výška zástavby 2 plná nadzemní podlaží 
- možnost realizace ustupujícího podlaží (3.n.p.) za předpokladu přizpůsobení měřítka staveb v lokalitě měřítku okolní (původní) zástavby 

obce, stavba bude hmotově korespondovat s okolní zástavbou  

Maximální zastavitelnost 30 % plochy pozemku 

Námitky k novému návrhu územního plánu obce Syrovice: 

S ohledem na plánovanou výstavbu na parcelách č. 724/29, 724/22, 724/28, 724/27, 724/21, 724/20, v k.ú. Syrovice, obec Syrovice, jakým 
způsobem bude řešeno prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu s ohledem na stávající zástavby (tj. plánovaná výstavba dvou 
poschoďových řadových domů s obytným podkrovím vůči jednopodlažním samostatně stojícím rodinným domům)? 

Jakým způsobem budou stanoveny limity pro definici „Nepřípustné je takové využití, které snižuje kvalitu obytného prostředí.“? 
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- Považuje se za nepřípustné například cenové znehodnocení stávajících nemovitostí, které nastane výstavbou „řadovek“ na sousedních 
parcelách (viz. parcely uvedené výše)? 

- Spadá do definice snížené kvality obytného prostředí výstavba mohutného bloku řadových více patrových domů v těsném sousedství 
samostatně stojících jednopodlažních domů? 

- Již nyní obec Syrovice trpí slabým tlakem vody a jejím nedostatkem v letních měsících. Výstavba nových domů (a, s ohledem k dalším 
faktům, mnohem hustší na plochu) tedy povede k dalšímu zhoršení tohoto problému. Tento požadavek tedy nelze splnit.  

- Daná definice je příliš obecná a lze ji chápat různými lidmi jinak. Mělo by tedy dojít k jejímu upřesnění. 

Nový návrh snižuje požadavek na maximální zastavitelnost pozemku (ze současných 30% na 40%).  

Tato změna tedy dovoluje zvýšení celkové budoucí zástavby na malých pozemcích a tím pádem k nahuštění zástaveb, což je v naprostém 
kontrastu / opaku s existující zástavbou. Tato úprava je tedy v konfliktu s podmínkou nového návrhu „nesnižuje zejména svým objemem a 
provozem obytné prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše“. 

Nový požadavek na maximální zastavitelnost, minimální zastoupení zeleně a výška zástavby o dvou nadzemních podlažích s podkrovím 
vyženou automaticky výstavbu nových domů do výšky, hlavně na pozemcích uvedených výše o výměře od 238 m2. S ohledem na další fakt, 
že se nebude jednat o samostatně stojící domy ale „řadovky“, vznikne zástavba, která je v naprostém konfliktu s charakterem venkovského 
bydlení a nerespektuje stávající charakter území. 

Podle požadavků na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu „Prostorové uspořádání nové zástavby bude vycházet z charakteru 
stávající zástavby.“ Je plánovaná výstavba vícepodlažních řadových domů na výše uvedených parcelách v těsné blízkosti jednopodlažních 
domů v konfliktu s tímto požadavkem. Jakým způsobem bude tento problém řešen? 

Vyhodnocení připomínky:  
V návrhu ÚP Syrovice  v kapitole 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 6.2. Podmínky využití ploch je 
uvedeno následující: 

Podmínky pro výstavbu v řešeném území 
Nutnost dodržení minimální stanovené velikosti stavebního pozemku ve stavebních plochách RZV - bydlení individuální BI a smíšená obytná 
SO, která je pro: 

� samostatně stojící rodinný dům min. 600 m² (550 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 
� dvoj-domy min. 500 m² (450 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 
� řadové domy min. 400m² (350 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 

Zastavování menších stavebních pozemků v těchto plochách je nepřípustné. Velikost pozemku musí být splněna v rámci dané funkční 
plochy RZV, není možné ji započítat v ploše jiného funkčního využití. 

Nutnost dodržení možného maximálního zastavění pozemků, které je požadováno ve stavebních plochách s rozdílným způsobem využití, je 
vyjádřeno v procentech výměry stavebního pozemku. Do zastavěné plochy stavebního pozemku se započítává svislý průmět vnějšího 
obrysu všech staveb a konstrukcí vystupujících v tomto obrysu více než 1,0 m nad původní rostlý terén. 

Nutnost dodržení minimálního procentuálního zastoupení nezastavěných ploch a nezpevněných ploch zeleně na terénu stavebního 
pozemku. Stanovené minimální plošné zastoupení zeleně na terénu je v odůvodněných případech možné snížit, pokud je přiměřeně 
kompenzováno na okolních veřejných prostranstvích. Tato možnost platí pouze pro plochy veřejné vybavenosti OV a tělovýchovy a sportu 
OS. 

Realizace navrhované zástavby je podmíněna řádným odkanalizováním, objekty mohou být realizovány po dobudování inženýrských sítí 
a napojení na veřejnou kanalizaci a ČOV. 

Ve všech plochách lze umísťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského letectva a obrany státu. 

BI Plochy bydlení - individuální  
Hlavní je využití pro individuální bydlení převážně v rodinných domech. 

Přípustné je využití související, podmiňující nebo doplňující hlavní využití (zejména využití pro základní občanské vybavení a sport, zařízení 
technické a dopravní infrastruktury), které slouží obyvatelům v takto vymezené ploše. 

Podmíněně přípustné je využití, které je slučitelné s hlavním využitím za podmínky, že nesnižuje zejména svým objemem a provozem 
obytné prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, a jeho plocha je menší než plocha hlavního využití a přípustného využití dohromady. 

Nepřípustné je takové využití, které snižuje kvalitu obytného prostředí. 

Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: 

Prostorové uspořádání nové zástavby bude vycházet z charakteru stávající zástavby.  

Maximální možná výška zástavby jsou 2 nadzemní podlaží s využitím podkroví. 

Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku: 40% 

Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku:  50% 
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Změnou č. IV ÚPO Syrovice byla  nově vymezena tato plocha: 
Označení v grafické části této změny: ZIV.9a   

Způsob využití plochy navržený:  - plochy bydlení venkovského typu (návrh), 

Umístění: Lokalita na pozemku p.č. 4714, 724 (dle stavu KN k datu 30.9.2008). 

Vymezena jako zastavitelná plocha. 

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, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace 
zástavby, intenzity využití pozemků v plochách): 
Pro lokality řešené změnou č.IV jsou platné podmínky využití ploch  - tedy regulativy funkčního využití území a  platné podmínky 
prostorového uspořádání  - tedy zásady prostorové regulace pro zastavěné území dle platného ÚPO Syrovice dle Vyhlášky č. 2/2002 - O 
závazných částech územního plánu obce Syrovice (dále jen vyhl. č.2/2002), dle části II. - Závazné zásady uspořádání území, není-li dále 
jinak stanoveno nebo doplněno. 

V platnosti zůstávají i ostatní části vyhlášky č. 2/2002 O závazných částech územního plánu obce Syrovice. 
Pro jednotlivé lokality změny č.IV je navrženo: 
Nově se doplňují prostorové regulativy pro všechny lokality této změny. 

 
Lokalita ZIV.9a   

Podmínky využití ploch: Pro tuto funkční plochu platí  regulativy dle vyhl. č.2/2002: 

B - plochy bydlení venkovského typu 
Prostorová regulace:  

- max. výška zástavby 2 plná nadzemní podlaží  

- přizpůsobení měřítka staveb v lokalitě měřítku okolní (původní) zástavby obce 

- maximální zastavitelnost 25 -30% plochy pozemku  

Lokalita ZIV. 9a navazuje na okolní území určené zástavbě téže funkce, není v rozporu s užíváním okolních pozemků, plynule navazuje na 
způsob užívání sousedních parcel, včetně prostorové regulace. Prostorová regulace reguluje charakter zástavby tak, aby navázal na 
měřítko venkovského bydlení v obci. 

Návrh ÚP Syrovice v kapitole 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 6.2. Podmínky využití ploch  uvádí 
také následující: 

Ochrana urbanistické hodnoty historického centra obce 
V ploše historického jádra, vymezené v Hlavním výkrese č.2, obce bude při doplňování zástavby zachována její struktura a intenzita, pro 
kterou platí: 

� kompaktní bloky zástavby s nezastavěnými dvory 
� řadové objekty tvořící uliční čáru 
� jednopodlažní objekty s orientací hřebene sedlové střechy podél osy ulice a s navazujícími štíty 
� doplňkové zemědělské a hospodářské objekty kolmo navazující na hlavní objekt, a nebo umístěné podélně, jako protiklad hlavního 

objektu v zadním traktu stavební parcely 
Na základě těchto pravidel není přípustné umisťování samostatně stojících objektů a neopodstatněné ustupování staveb od uliční čáry. 

Projektant vymezením historického jádra obce chrání urbanistické hodnoty a stanovuje podmínky využití ploch v tomto území.  Lokalita 
Chocholáč II a Chocholáč III není vymezena v historickém centru obce, neboť se nejedná o urbanistickou hodnotu.  

V platné územně plánovací dokumentaci obce Syrovice (ÚPO Syrovice  a jeho změny) je v lokalitě Chocholáč I, II, III, IV  umožněna 
výstavba objektů pro bydlení venkovského typu s maximální výškou zástavby 2 plná nadzemní podlaží.  Některé objekty jsou v těchto 
lokalitách s jedním nadzemním podlažím a jiné s dvěma nadzemními podlažími, tak jak to je umožněno ÚPO Syrovice a jeho změn.  

Návrh územního plánu Syrovice umožňuje stejnou prostorovou regulaci z hlediska výšky zástavby, naopak oproti ÚPO Syrovice stanovuje 
podmínky pro výstavbu v řešeném území – dodržení minimální stanovené velikosti stavebního pozemku ve stavebních plochách 
rozdílného způsobu využití a to pro:  

� samostatně stojící rodinný dům min. 600 m² (550 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 
� dvoj-domy min. 500 m² (450 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 
� řadové domy min. 400m² (350 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 

a dále  

Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: 

Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku: 40% 
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Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku:  50% 

V předmětné lokalitě Chocholáč III jsou ke dni podání připomínky pouze pozemky p.č. 724/18, 724/19, 724/20, 724/21, 724/22, 724/23, 
4714/28 a 4714/29 v zastavitelné ploše. Tyto pozemky nejsou k dnešnímu dni zastavěné a není na těchto pozemcích vydáno žádné územní 
rozhodnutí, které by umístilo stavbu nebo zařízení (§ 76 stavebního zákona).  

V lokalitě Chocholáč se nacházejí rodinné domy samostatně stojící a domy řadové.  

Některé řadové domy mají  zastavitelnost někdy i 40% plochy pozemku, ovšem v lokalitě Chocholáč III převažují s maximální zastavitelností 
30 %  jak je v ÚPO Syrovice a jeho změn požadováno. Samostatně stojící domy mají maximální zastavitelnost dle ÚPO a změn splněny.  

Pouze v lokalitě Chocholáč I není tato podmínka splněna, ale tato lokalita nesousedí s lokalitou Chocholáč III. 

Náhledem do katastru nemovitostí bylo zjištěno, že převážná část řadové zástavby RD má zastavitelnost 30 %, někdy i více, viz. následující 
tabulka: 

Lokalita Chocholáč III a II 

Označení pozemku 
– parcelní číslo 

Druh pozemku Výměra 
v m2 

Součet plochy 
pozemku 

30 % zastavitelnosti 
plochy pozemku – m2 

Prostorová regulace 
splněna Ano / Ne 

721/90 Zastavěná plocha a nádvoří 82 

369 110,7 ANO 721/23 Orná  287 

721/80 Zastavěná plocha a nádvoří 125 

216 65 NE 721/29 Orná  91 

724/39 Zastavěná plocha a nádvoří 70 

220 66 ANO 

724/17 Orná 104 

724/18 Orná 46 

724/36 Zastavěná plocha a nádvoří 93 

329 98,7 ANO 724/15 Orná 236 

721/78 Zastavěná plocha a nádvoří 112 

203 60,9 NE 721/27 Orná 91 

721/60 Zastavěná plocha a nádvoří 106 

387 116,1 ANO 721/2 Orná 281 

4714/38 Zastavěná plocha a nádvoří 68 

165 49,5 NE 

47/14/24 Orná 55 

4714/39 Orná 42 

Občané ze samostatně stojících RD, kteří připomínku podaly, samozřejmě 30 % zastavitelnost pozemku splňují (jedná se o pozemky 
p.č.722/6 s pozemkem 722/1, p.č.723/5 + p.č.723/1, p.č.721/71 + p.č.721/9, p.č. 721/72 + p.č.721/25, p.č. 721/73 + p.č. 721/10, p.č. 721/74 
+ p.č. 721/11, p.č. 721/75 + p.č. 721/12 a p.č. 721/76 + p.č. 721/13). 

Lokalita Chocholáč I 

Označení pozemku – 
parcelní číslo 

Druh pozemku Výměra 
v m2 

Součet plochy 
pozemku 

30 % zastavitelnosti 
plochy pozemku – m2 

Prostorová regulace 
splněna Ano / Ne 

587/100 Zastavěná plocha a nádvoří 101 

209 62,7 NE 587/86 Orná  108 

587/105 Zastavěná plocha a nádvoří 101 

209 62,7 NE 587/91 Orná  108 

587/139 Zastavěná plocha a nádvoří 102 

210 63 NE 

587/120 Orná 108 

   

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že řadová výstavba rodinných domů v lokalitě Chocholáč I nevyhoví ani 30 %. Ovšem tato lokalita 
nesousedí s lokalitou Chocholáč III.  

Pozemky, které jsou v návrhu ÚP v zastavitelné ploše v lokalitě Chocholáč III: 

Označení pozemku – parcelní číslo Výměra v m2 

724/18 469 

724/19 469 
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724/20 464 

724/21 459 

724/22 457 

724/23 568 

4714/28 497 

4714/29 498 

Ostatní pozemky jsou již zastavěné, nebo je na ně vydáno územní rozhodnutí, z tohoto důvodu jsou pouze předmětem podmínek pouze tyto 
uvedené v tabulce, protože ostatní pozemky jsou již v zastavěném území a výstavba již na nich v podstatě proběhla. 

Závěr: 
Na základě konzultace s Ing. arch. Šemorou (5.5.2014) a rozboru zastavitelnosti plochy pozemků již stávajících objektů v lokalitě 
Chocholáč III (lokalita změny ZIV.9a) pro rodinné bydlení, byla přehodnocena maximální zastavěná plocha stavebního pozemku na 
30 %.  

Snížením maximální zastavěné plochy stavebního pozemku na 30 % nedojde k neúměrnému zahuštění zástavby a zůstane 
zachován charakter venkovského bydlení s doprovodnými plochami soukromé zeleně jak v lokalitě Chocholáč III tak i v celém 
území obce Syrovice. Bude respektován stávající charakter území. 
V návrhu ÚP do veřejného projednání bude provedena změna „Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu:“- 
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku: 30% 
 
 

Námitka paní Ing. Zdeňky Maggio, Syrovice 447: 

Ráda bych reagovala na návrhu územního plánu obce Syrovice 11/2013, který byl oznámen veřejnou vyhláškou pod spis.zn.: 
OÚPSÚ/8900/2012/Hl, č.j.:OÚPSÚ/8900/2012, dne 20.2.2014. 

Dle nového územního plánu obce Syrovice: 

V odstavci 3 Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní, čl.6.2. Podmínky pro využití ploch 

BI Plochy bydlení - individuální  

Hlavní je využití pro individuální bydlení převážně v rodinných domech. 

Přípustné je využití související, podmiňující nebo doplňující hlavní využití (zejména využití pro základní občanské vybavení a sport, zařízení 
technické a dopravní infrastruktury), které slouží obyvatelům v takto vymezené ploše. 

Podmíněně přípustné je využití, které je slučitelné s hlavním využitím za podmínky, že nesnižuje zejména svým objemem a provozem 
obytné prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, a jeho plocha je menší než plocha hlavního využití a přípustného využití dohromady. 

Nepřípustné je takové využití, které snižuje kvalitu obytného prostředí. 

Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: 

Prostorové uspořádání nové zástavby bude vycházet z charakteru stávající zástavby.  

Maximální možná výška zástavby jsou 2 nadzemní podlaží s využitím podkroví. 
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku: 40% 
Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku: 50% 

Dle stávajícího územního plánu obce Syrovice: 

Podmínky využití ploch: 

B-plochy bydlení venkovského typu 

Prostorová regulace: 

- Max. výška zástavby 2 plná nadzemní podlaží 
- možnost realizace ustupujícího podlaží (3.n.p.) za předpokladu přizpůsobení měřítka staveb v lokalitě měřítku okolní (původní) zástavby 

obce, stavba bude hmotově korespondovat s okolní zástavbou  

Maximální zastavitelnost 30 % plochy pozemku 

Námitky k novému návrhu územního plánu obce Syrovice jsou: 
- dle zákona č. 183/2006 Sb. § 18 Cíle územního plánování Odst.2) - Jakým způsobem bude zajištěn předpoklad pro udržitelný rozvoj 

území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.  
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Dále bych chtěla upozornit na zákon č. 183/2006 Sb. § 19 Úkoly územního plánování a to zejména odst.1) 

- Jakým způsobem bude zajištěn a posouzen stav území, jeho přírodní a civilizační hodnoty? 
- Dále dochází k rozvoji území, kde urbanistická koncepce nebere ohled na hodnoty a podmínky území, kdy dochází k nerespektování 

stávajícího charakteru území, zejména oblast Chocholáč II. 
- Jakým způsobem budou prověřeny a posouzeny změny v území, které přináší rizika s ohledem na geologickou stavbu území. Na 

tento problém navazuje i vyhl. 501/2006 Sb. § 21 odst.3  Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení a to poměr 
výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku. 

- Odst. d) stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na  využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, 
zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb, což navrženou výstavbou v oblasti Chocholáč II nerespektuje navrženou výstavbou 
řadových domů se dvěmi nadzemními podlažími, kdy stávající výstavba je jednopodlažní s výškou hřebene cca 5 m na d upravený 
terén. S tímto souvisí i odst. e) jaké podmínky budou pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území ?  

- Jaké podmínky budou stanoveny pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení ? 
- Uplatnění poznatků především z oborů architektury a urbanismu a to v případě zachování stávajícího charakteru území v oblasti 

Chocholáč. 
- Jestliže tedy jde v novém návrhu o to, aby nedocházelo k neúměrnému zahuštění zástavby a zůstal tak zachován charakter 

venkovského bydlení s doprovodnými plochami soukromé zeleně, je tedy v rozporu další odstavec nového návrhu, kde oproti 
stávajícímu územnímu plánu povoluje větší procentuální zastavění pozemku 

- Jelikož se v obci Syrovice jedná vesměs o novou řadovou výstavbu rodinných domů dvoupodlažních (lokalita Chocholáč) dochází tím 
tedy k zahuštění zástavby a minimalizování zelených ploch, dochází dále ke znehodnocování stávajících pozemků s rodinnými domy 
jednopodlažními (zejména Chocholáč II). Nerespektuje tedy stávající charakter území. 

Vyhodnocení připomínky:  
V návrhu ÚP Syrovice  v kapitole 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 6.2. Podmínky využití ploch je 
uvedeno následující: 

Podmínky pro výstavbu v řešeném území 
Nutnost dodržení minimální stanovené velikosti stavebního pozemku ve stavebních plochách RZV - bydlení individuální BI a smíšená obytná 
SO, která je pro: 

� samostatně stojící rodinný dům min. 600 m² (550 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 
� dvoj-domy min. 500 m² (450 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 
� řadové domy min. 400m² (350 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 

Zastavování menších stavebních pozemků v těchto plochách je nepřípustné. Velikost pozemku musí být splněna v rámci dané funkční 
plochy RZV, není možné ji započítat v ploše jiného funkčního využití. 

Nutnost dodržení možného maximálního zastavění pozemků, které je požadováno ve stavebních plochách s rozdílným způsobem využití, je 
vyjádřeno v procentech výměry stavebního pozemku. Do zastavěné plochy stavebního pozemku se započítává svislý průmět vnějšího 
obrysu všech staveb a konstrukcí vystupujících v tomto obrysu více než 1,0 m nad původní rostlý terén. 

Nutnost dodržení minimálního procentuálního zastoupení nezastavěných ploch a nezpevněných ploch zeleně na terénu stavebního 
pozemku. Stanovené minimální plošné zastoupení zeleně na terénu je v odůvodněných případech možné snížit, pokud je přiměřeně 
kompenzováno na okolních veřejných prostranstvích. Tato možnost platí pouze pro plochy veřejné vybavenosti OV a tělovýchovy a sportu 
OS. 

Realizace navrhované zástavby je podmíněna řádným odkanalizováním, objekty mohou být realizovány po dobudování inženýrských sítí 
a napojení na veřejnou kanalizaci a ČOV. 

Ve všech plochách lze umísťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského letectva a obrany státu. 

BI Plochy bydlení - individuální  
Hlavní je využití pro individuální bydlení převážně v rodinných domech. 

Přípustné je využití související, podmiňující nebo doplňující hlavní využití (zejména využití pro základní občanské vybavení a sport, zařízení 
technické a dopravní infrastruktury), které slouží obyvatelům v takto vymezené ploše. 

Podmíněně přípustné je využití, které je slučitelné s hlavním využitím za podmínky, že nesnižuje zejména svým objemem a provozem 
obytné prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, a jeho plocha je menší než plocha hlavního využití a přípustného využití dohromady. 

Nepřípustné je takové využití, které snižuje kvalitu obytného prostředí. 

Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: 

Prostorové uspořádání nové zástavby bude vycházet z charakteru stávající zástavby.  

Maximální možná výška zástavby jsou 2 nadzemní podlaží s využitím podkroví. 

Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku: 40% 

Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku:  50% 
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Změnou č. IV ÚPO Syrovice byla  nově vymezena tato plocha: 
Označení v grafické části této změny: ZIV.9a   

Způsob využití plochy navržený:  - plochy bydlení venkovského typu (návrh), 

Umístění: Lokalita na pozemku p.č. 4714, 724 (dle stavu KN k datu 30.9.2008). 

Vymezena jako zastavitelná plocha. 

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, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace 
zástavby, intenzity využití pozemků v plochách): 
Pro lokality řešené změnou č.IV jsou platné podmínky využití ploch  - tedy regulativy funkčního využití území a  platné podmínky 
prostorového uspořádání  - tedy zásady prostorové regulace pro zastavěné území dle platného ÚPO Syrovice dle Vyhlášky č. 2/2002 - O 
závazných částech územního plánu obce Syrovice (dále jen vyhl. č.2/2002), dle části II. - Závazné zásady uspořádání území, není -li dále 
jinak stanoveno nebo doplněno. 

V platnosti zůstávají i ostatní části vyhlášky č. 2/2002 O závazných částech územního plánu obce Syrovice. 
Pro jednotlivé lokality změny č.IV je navrženo: 
Nově se doplňují prostorové regulativy pro všechny lokality této změny. 

Lokalita ZIV.9a   

Podmínky využití ploch: Pro tuto funkční plochu platí  regulativy dle vyhl. č.2/2002: 

B - plochy bydlení venkovského typu 
Prostorová regulace:  

- max. výška zástavby 2 plná nadzemní podlaží  

- přizpůsobení měřítka staveb v lokalitě měřítku okolní (původní) zástavby obce 

- maximální zastavitelnost 25 -30% plochy pozemku  

Lokalita ZIV. 9a navazuje na okolní území určené zástavbě téže funkce, není v rozporu s užíváním okolních pozemků, plynule navazuje na 
způsob užívání sousedních parcel, včetně prostorové regulace. Prostorová regulace reguluje charakter zástavby tak, aby navázal na 
měřítko venkovského bydlení v obci. 

Návrh ÚP Syrovice v kapitole 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 6.2. Podmínky využití ploch  uvádí 
také následující: 

Ochrana urbanistické hodnoty historického centra obce 
V ploše historického jádra, vymezené v Hlavním výkrese č.2, obce bude při doplňování zástavby zachována její struktura a intenzita, pro 
kterou platí: 

� kompaktní bloky zástavby s nezastavěnými dvory 
� řadové objekty tvořící uliční čáru 
� jednopodlažní objekty s orientací hřebene sedlové střechy podél osy ulice a s navazujícími štíty 
� doplňkové zemědělské a hospodářské objekty kolmo navazující na hlavní objekt, a nebo umístěné podélně, jako protiklad hlavního 

objektu v zadním traktu stavební parcely 
Na základě těchto pravidel není přípustné umisťování samostatně stojících objektů a neopodstatněné ustupování staveb od uliční čáry. 

Projektant vymezením historického jádra obce chrání urbanistické hodnoty a stanovuje podmínky využití ploch v tomto území.  Lokalita 
Chocholáč II a Chocholáč III není vymezena v historickém centru obce, neboť se nejedná o urbanistickou hodnotu.  

V platné územně plánovací dokumentaci obce Syrovice (ÚPO Syrovice  a jeho změny) je v lokalitě Chocholáč I, II, III, IV  umožněna 
výstavba objektů pro bydlení venkovského typu s maximální výškou zástavby 2 plná nadzemní podlaží.  Některé objekty jsou v těchto 
lokalitách s jedním nadzemním podlažím a jiné s dvěma nadzemními podlažími, tak jak to je umožněno ÚPO Syrovice a jeho změn.  

Návrh územního plánu Syrovice umožňuje stejnou prostorovou regulaci z hlediska výšky zástavby, naopak oproti ÚPO Syrovice stanovuje 
podmínky pro výstavbu v řešeném území – dodržení minimální stanovené velikosti stavebního pozemku ve stavebních plochách 
rozdílného způsobu využití a to pro:  

� samostatně stojící rodinný dům min. 600 m² (550 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 
� dvoj-domy min. 500 m² (450 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 
� řadové domy min. 400m² (350 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 

a dále  

Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: 

Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku: 40% 
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Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku:  50% 

 

V předmětné lokalitě Chocholáč III jsou ke dni podání připomínky pouze pozemky p.č. 724/18, 724/19, 724/20, 724/21, 724/22, 724/23, 
4714/28 a 4714/29 v zastavitelné ploše. Tyto pozemky nejsou k dnešnímu dni zastavěné a není na těchto pozemcích vydáno žádné územní 
rozhodnutí, které by umístilo stavbu nebo zařízení (§ 76 stavebního zákona).  

V lokalitě Chocholáč se nacházejí rodinné domy samostatně stojící a domy řadové.  

Některé řadové domy mají  zastavitelnost někdy i 40% plochy pozemku, ovšem v lokalitě Chocholáč III převažují s maximální zastavitelností 
30 %  jak je v ÚPO Syrovice a jeho změn požadováno. Samostatně stojící domy mají maximální zastavitelnost dle ÚPO a změn splněny.  

Pouze v lokalitě Chocholáč I není tato podmínka splněna, ale tato lokalita nesousedí s lokalitou Chocholáč III. 

Náhledem do katastru nemovitostí bylo zjištěno, že převážná část řadové zástavby RD má zastavitelnost 30 %, někdy i více, viz. následující 
tabulka: 

Lokalita Chocholáč III a II 

Označení pozemku 
– parcelní číslo 

Druh pozemku Výměra 
v m2 

Součet plochy 
pozemku 

30 % zastavitelnosti 
plochy pozemku – m2 

Prostorová regulace 
splněna Ano / Ne 

721/90 Zastavěná plocha a nádvoří 82 

369 110,7 ANO 721/23 Orná  287 

721/80 Zastavěná plocha a nádvoří 125 

216 65 NE 721/29 Orná  91 

724/39 Zastavěná plocha a nádvoří 70 

220 66 ANO 

724/17 Orná 104 

724/18 Orná 46 

724/36 Zastavěná plocha a nádvoří 93 

329 98,7 ANO 724/15 Orná 236 

721/78 Zastavěná plocha a nádvoří 112 

203 60,9 NE 721/27 Orná 91 

721/60 Zastavěná plocha a nádvoří 106 

387 116,1 ANO 721/2 Orná 281 

4714/38 Zastavěná plocha a nádvoří 68 

165 49,5 NE 

47/14/24 Orná 55 

4714/39 Orná 42 

Občané ze samostatně stojících RD, kteří připomínku podaly, samozřejmě 30 % zastavitelnost pozemku splňují (jedná se o pozemky 
p.č.722/6 s pozemkem 722/1, p.č.723/5 + p.č.723/1, p.č.721/71 + p.č.721/9, p.č. 721/72 + p.č.721/25, p.č. 721/73 + p.č. 721/10, p.č. 721/74 
+ p.č. 721/11, p.č. 721/75 + p.č. 721/12 a p.č. 721/76 + p.č. 721/13). 

Lokalita Chocholáč I 

Označení pozemku 
– parcelní číslo 

Druh pozemku Výměra 
v m2 

Součet plochy 
pozemku 

30 % zastavitelnosti 
plochy pozemku – m2 

Prostorová regulace 
splněna Ano / Ne 

587/100 Zastavěná plocha a nádvoří 101 

209 62,7 NE 587/86 Orná  108 

587/105 Zastavěná plocha a nádvoří 101 

209 62,7 NE 587/91 Orná  108 

587/139 Zastavěná plocha a nádvoří 102 

210 63 NE 587/120 Orná 108 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že řadová výstavba rodinných domů v lokalitě Chocholáč I nevyhoví ani 30 %. Ovšem tato lokalita 
nesousedí s lokalitou Chocholáč III.  

Pozemky, které jsou v návrhu ÚP v zastavitelné ploše v lokalitě Chocholáč III: 

Označení pozemku – parcelní číslo Výměra v m2 

724/18 469 

724/19 469 
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724/20 464 

724/21 459 

724/22 457 

724/23 568 

4714/28 497 

4714/29 498 

Ostatní pozemky jsou již zastavěné, nebo je na ně vydáno územní rozhodnutí, z tohoto důvodu jsou pouze předmětem podmínek pouze tyto 
uvedené v tabulce, protože ostatní pozemky jsou již v zastavěném území a výstavba již na nich v podstatě proběhla. 

Závěr: 
Na základě konzultace s Ing. arch. Šemorou (5.5.2014) a rozboru zastavitelnosti plochy pozemků již stávajících objektů v lokalitě 
Chocholáč III (lokalita změny ZIV.9a) pro rodinné bydlení, byla přehodnocena maximální zastavěná plocha stavebního pozemku na 
30 %.  

Snížením maximální zastavěné plochy stavebního pozemku na 30 % nedojde k neúměrnému zahuštění zástavby a zůstane 
zachován charakter venkovského bydlení s doprovodnými plochami soukromé zeleně jak v lokalitě Chocholáč III tak i v celém 
území obce Syrovice. Bude respektován stávající charakter území. 
V návrhu ÚP do veřejného projednání bude provedena změna „Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu:“- 
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku: 30% 
 

 

Námitka pana Ing. Michala Kováče, Jána Petrikovicha 4405/3, Martun, SR, přechodný pobyt Syrovice 439: 

Chcel by som reagovať na návrh zmeny územného plánu obce Syrovice 11/2013, který bol oznámený verejnou vyhláškou pod spis.zn. 
OÚPSÚ/8900/2012/Hl, č.j.:OÚPSÚ/8900/2012, dňa  20.2.2014 a v súlade s ustanoveniami  § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavební řádu, v znění pozdějších předpisů (stavebný zákon) podávam proti predmetnému návrhu tieto pripomienky a  

NAVRHUJEM 

V článku 6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, odst. 6.2. Podmínky pro využití 
ploch, časť BI Plochy bydlení – individuální, 

A) Ponechať maximálnu zastavenú plochu stavebného pozemku na 30% (slovom tridsiatich percentách) – namiesto navrhovaných 
40%, čo je v súlade s aktuálne platným územným plánom obce Syrovice, 

B) Upraviť toto ustanovenie tak, aby boli jasne stanovené podmienky, že novú zástavbu je nutné navrhovať tak, aby svojím 
charakterom zodpovedala zástavbe vo svojom okolí, a že najmä v okrajových lokalitách obce je nutné dať prednosť samostatne 
stojacim rodinným domom před radovou zástavbou. 

Novo navrhovaný územný plán v článku 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY 
A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ, odst. 3.2. Zastavitelná území a stanovení podmínek pro jejich využití, časť BI Plochy bydlení, 
vymedzuje bývanie v týchto plochách s následovnými cieľmi: 

1. „zajistit plochy pro bydlení v samostatně stojících rodinných domech s doprovodnou soukromou zelení odpovídající charakteru 
venkovského bydlení“. 

2. „zajistit podmínky pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňující nerušeny a bezpečny pobyt“. 

Domnievam sa, že zvýšenie maximálnej zastavenej plochy stavebného pozemku z 30% na 40 % bude s najväčšou pravdepodobnosťou 
viesť k snahe o zníženie výmery stavebných pozemkov v daných plochách, čo v konečnom dôsledku bude viesť, při dodržaní pravidla 
maximálnej zastaviteľnosti, k realizácii novej výstavby v podobe viac-podlažných rodinných domov, či viac-podlažnej radovej zástavby, čo je 
v rozpore s jasne deklarovanou preferenciou jednopodlažných a samostatne stojacich rodinných domov v aktuálne platnom územnom pláne 
obce Syrovice. Takáto nová výstavba nebude v súlade s jasne deklarovanou preferenciou jednopodlažných a samostatne stojacich 
rodinných domov v aktuálne platnom územnom pláne obce Syrovice a taktiež vyššie uvedeným cieľom a navyše, v mnohých prípadoch 
nebude splnená ani základná požiadavka na priestorové usporiadanie a ochranu krajinného rázu definovaná nasledovne: „Prostorové 
uspořádání nové zástavby bude vycházet z charakteru stávající zástavby.“ 

Vyššia zastavanosť znamená zároveň menšiu rozlohu zelene, čo opäť nekorešponduje s vyššie uvedenými cieľmi. 

Vyššia zastavanosť předmětných plôch a prípadné nové viac-podlažné rodinné domy alebo viac-podlažné radové zástavby, povedú 
k zhoršeniu kvality a komfortu bývania obyvateľov přízemných samostatne stojacich rodinných domov v bezprostredně susediacich 
lokalitách, čo je opäť v rozpore s vyššie uvedenými cieľmi a je považované v článku 3. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných 
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, odst. 3.2. Zastavitelná území a stanovení podmínek pro jejich využití, časť BI 
Plochy bydlení, za neprípustné. 
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V neposlednom rade, vyššia zastavanosť umožní zvýšiť počet novopostavených rodinných domov, čo by znamenalo a) zvýšenie vyťaženosti 
pozemných komunikácii, ktoré v zásade ani neboli dimenzované na tak vysoký počet obydlí, a b) tiež zvýšenie nárokov na ich udržiavanie a 
bezproblémovú funkčnosť, ktoré sa v predmetnom návrhu nijakým spôsobom neriešia. Ich funkčnost má pritom priamy dopad na 
bezpečnosť obyvateľov daných lokalít.  

Vyššie zmenenú snahu o zníženie výmery stavebných pozemkoch, a teda snahy o zvýšenie počtu stavebných pozemkov potvrzuje i práve 
prebiehajúce územné konanie zahájené dňa 15.1.2014 před Mestským úradom Rajhrad, stavebným úradom I. stupňa, kterého predmetom 
je delenie existujúcich stavebných pozemkov v lokalite Chocholáč 3 na pozemky s menšou výmerou. 

Překlad do úředního jazyka zpracovaný dne 7.5.2014 pod poř.č. 26/2014 tlumočnického deníku Mgr. Zdeňka Staňka, tlumočníkem 
jazyka slovenského jmenovaný rozhodnutím předsedkyně Krajského soudu v Brně ze dne 25.5.1998 číslo Sp. 2683/97: 

Městský úřad Židlochovice  

Masarykova 100  

667 01 Židlochovice  

Námitky k návrhu Územního plánu Syrovice 

Podatel:  jméno a příjmení:    Ing. Michal Kováč 

datum narození:   08. 09. 1981 

trvalý pobyt:    Jána Petrikovicha 4405/3, 036 01 Martin, SR 

přechodný pobyt:   Syrovice 439, 664 67 Syrovice 

Chtěl bych reagovat na návrh změny územního plánu obce Syrovice 11/2013, který byl oznámen veřejnou vyhláškou pod spis. zn. 
OÚPSÚ/8900/2012/HI, č.j.: OUPSU/8900/2012, dne 20. 02. 2014 a v souladu s ustanoveními § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) podávám proti předmětnému návrhu tyto připomínky a 

NAVRHUJI 

v článku, 6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, odst. 6.2. Podmínky pro využití 
ploch, část BI Plochy bydlení – individuální, 

a) ponechat maximální zastavěnou plochu stavebního pozemku na 30 % (slovy: třiceti procentech) – namísto navrhovaných 40 %, což je v 
souladu s aktuálně platným územním plánem obce Syrovice. 

b) upravit toto ustanovení tak, aby byly jasně stanoveny podmínky, že novou zástavbu je nutné navrhovat tak, aby svým charakterem 
odpovídala zástavbě ve svém okolí, a že zejména v okrajových lokalitách obce je nutné dát přednost samostatně stojícím rodinným domům 
před řadovou zástavbou. 

Nově navrhovaný územní plán v článku 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY 
A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ, odst. 3.2. Zastavitelná území a stanovení podmínek pro jejich využití, část BI Plochy bydlení, 
vymezuje bydlení v těchto plochách s následujícími cíli: 

1. „zajistit plochy pro bydlení v samostatně stojících rodinných domech s doprovodnou soukromou zelení odpovídající charakteru 
venkovského bydlení“, 

2. „zajistit podmínky pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňující nerušený a bezpečný pobyt“. 

Domnívám se, že zvýšení maximální zastavěné plochy stavebního pozemku z 30 % na 40 % bude s největší pravděpodobností vést 
ke snaze o snížení výměry stavebních pozemků v daných plochách, což v konečném důsledku bude vést, při dodržení pravidla maximální 
zastavitelnosti, k realizaci nové výstavby v podobě vícepodlažních rodinných domů, nebo vícepodlažní řadové zástavby, což je v rozporu s 
jasně deklarovanou preferencí jednopodlažních a samostatně stojících rodinných domů v aktuálně platném územním plánu obce Syrovice. 
Taková nová výstavba nebude v souladu s jasně deklarovanou preferencí jednopodlažních a samostatně stojících rodinných domů v 
aktuálně platném územním plánu obce Syrovice a rovněž výše uvedeným cílem a navíc v mnohých případech nebude splněn ani základní 
požadavek na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu definovaný následovně: „Prostorové uspořádání nové zástavby bude 
vycházet z charakteru stávající zástavby.“ 

Vyšší zastavěnost znamená zároveň menší rozlohu zeleně, což opět nekoresponduje s výše uvedenými cíli.  

Vyšší zastavěnost předmětných ploch a případné nové vícepodlažní rodinné domy nebo vícepodlažní řadové zástavby, povedou ke 
zhoršení kvality a komfortu bydlení obyvatel přízemních samostatně stojících rodinných domů v bezprostředně sousedících lokalitách, což je 
opět v rozporu s výše uvedenými cíli a je považováno v článku 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, 
PLOCH PŘESTAVBY A SÍDELNÍ ZELENĚ, odst. 3.2. Zastavitelná území a stanovení podmínek pro jejich využití, část BI Plochy 
bydlení, za nepřípustné. 

V neposlední řade, vyšší zastavěnost umožní zvýšit počet nově postavených rodinných domů, což by znamenalo a) zvýšení vytíženosti 
pozemních komunikací, které v zásadě ani nebyly dimenzovány na tak vysoký počet obydlí, a b) rovněž zvýšení nároků na jejich udržování 
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a bezproblémovou funkčnost, které se v předmětném návrhu nijakým způsobem neřeší. Jejich funkčnost má přitom přímý dopad 
na bezpečnost obyvatel daných lokalit. 

Výše změněnou snahu o snížení výměry stavebních pozemků, a tedy snahy o zvýšení počtu stavebních pozemků potvrzuje i právě 
probíhající územní řízení zahájené dne 15. 1. 2014 před Městským úřadem Rajhrad, stavebním úřadem l. stupně, jehož předmětem je 
dělení existujících stavebních pozemků v lokalitě Chocholáč 3 na pozemky s menší výměrou. 

V Syrovicích dne 28. 04. 2014 

      podpis nečitelný   

Ing. Michal Kováč 

(nar. 08. 09. 1981) 

Vyhodnocení připomínky:  
V návrhu ÚP Syrovice  v kapitole 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 6.2. Podmínky využití ploch je 
uvedeno následující: 

Podmínky pro výstavbu v řešeném území 
Nutnost dodržení minimální stanovené velikosti stavebního pozemku ve stavebních plochách RZV - bydlení individuální BI a smíšená obytná 
SO, která je pro: 

� samostatně stojící rodinný dům min. 600 m² (550 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 
� dvoj-domy min. 500 m² (450 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 
� řadové domy min. 400m² (350 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 

Zastavování menších stavebních pozemků v těchto plochách je nepřípustné. Velikost pozemku musí být splněna v rámci dané funkční 
plochy RZV, není možné ji započítat v ploše jiného funkčního využití. 

Nutnost dodržení možného maximálního zastavění pozemků, které je požadováno ve stavebních plochách s rozdílným způsobem využití, je 
vyjádřeno v procentech výměry stavebního pozemku. Do zastavěné plochy stavebního pozemku se započítává svislý průmět vnějšího 
obrysu všech staveb a konstrukcí vystupujících v tomto obrysu více než 1,0 m nad původní rostlý terén. 

Nutnost dodržení minimálního procentuálního zastoupení nezastavěných ploch a nezpevněných ploch zeleně na terénu stavebního 
pozemku. Stanovené minimální plošné zastoupení zeleně na terénu je v odůvodněných případech možné snížit, pokud je přiměřeně 
kompenzováno na okolních veřejných prostranstvích. Tato možnost platí pouze pro plochy veřejné vybavenosti OV a tělovýchovy a sportu 
OS. 

Realizace navrhované zástavby je podmíněna řádným odkanalizováním, objekty mohou být realizovány po dobudování inženýrských sítí 
a napojení na veřejnou kanalizaci a ČOV. 

Ve všech plochách lze umísťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského letectva a obrany státu. 

BI Plochy bydlení - individuální  
Hlavní je využití pro individuální bydlení převážně v rodinných domech. 

Přípustné je využití související, podmiňující nebo doplňující hlavní využití (zejména využití pro základní občanské vybavení a sport, zařízení 
technické a dopravní infrastruktury), které slouží obyvatelům v takto vymezené ploše. 

Podmíněně přípustné je využití, které je slučitelné s hlavním využitím za podmínky, že nesnižuje zejména svým objemem a provozem 
obytné prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, a jeho plocha je menší než plocha hlavního využití a přípustného využití dohromady. 

Nepřípustné je takové využití, které snižuje kvalitu obytného prostředí. 

Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: 

Prostorové uspořádání nové zástavby bude vycházet z charakteru stávající zástavby.  

Maximální možná výška zástavby jsou 2 nadzemní podlaží s využitím podkroví. 

Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku: 40% 

Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku:  50% 

 
Změnou č. IV ÚPO Syrovice byla  nově vymezena tato plocha: 
Označení v grafické části této změny: ZIV.9a   

Způsob využití plochy navržený:  - plochy bydlení venkovského typu (návrh), 

Umístění: Lokalita na pozemku p.č. 4714, 724 (dle stavu KN k datu 30.9.2008). 

Vymezena jako zastavitelná plocha. 

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, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a 
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stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace 
zástavby, intenzity využití pozemků v plochách): 
Pro lokality řešené změnou č.IV jsou platné podmínky využití ploch  - tedy regulativy funkčního využití území a  platné podmínky 
prostorového uspořádání  - tedy zásady prostorové regulace pro zastavěné území dle platného ÚPO Syrovice dle Vyhlášky č. 2/2002 - O 
závazných částech územního plánu obce Syrovice (dále jen vyhl. č.2/2002), dle části II. - Závazné zásady uspořádání území, není -li dále 
jinak stanoveno nebo doplněno. 

V platnosti zůstávají i ostatní části vyhlášky č. 2/2002 O závazných částech územního plánu obce Syrovice. 
Pro jednotlivé lokality změny č.IV je navrženo: 
Nově se doplňují prostorové regulativy pro všechny lokality této změny. 

Lokalita ZIV.9a   

Podmínky využití ploch: Pro tuto funkční plochu platí  regulativy dle vyhl. č.2/2002: 

B - plochy bydlení venkovského typu 
Prostorová regulace:  

- max. výška zástavby 2 plná nadzemní podlaží  

- přizpůsobení měřítka staveb v lokalitě měřítku okolní (původní) zástavby obce 

- maximální zastavitelnost 25 -30% plochy pozemku  

Lokalita ZIV. 9a navazuje na okolní území určené zástavbě téže funkce, není v rozporu s užíváním okolních pozemků, plynule navazuje na 
způsob užívání sousedních parcel, včetně prostorové regulace. Prostorová regulace reguluje charakter zástavby tak, aby navázal na 
měřítko venkovského bydlení v obci. 

Návrh ÚP Syrovice v kapitole 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 6.2. Podmínky využití ploch  uvádí 
také následující: 

Ochrana urbanistické hodnoty historického centra obce 
V ploše historického jádra, vymezené v Hlavním výkrese č.2, obce bude při doplňování zástavby zachována její struktura a intenzita, pro 
kterou platí: 

� kompaktní bloky zástavby s nezastavěnými dvory 
� řadové objekty tvořící uliční čáru 
� jednopodlažní objekty s orientací hřebene sedlové střechy podél osy ulice a s navazujícími štíty 
� doplňkové zemědělské a hospodářské objekty kolmo navazující na hlavní objekt, a nebo umístěné podélně, jako protiklad hlavního 

objektu v zadním traktu stavební parcely 
Na základě těchto pravidel není přípustné umisťování samostatně stojících objektů a neopodstatněné ustupování staveb od uliční čáry. 

Projektant vymezením historického jádra obce chrání urbanistické hodnoty a stanovuje podmínky využití ploch v tomto území.  Lokalita 
Chocholáč II a Chocholáč III není vymezena v historickém centru obce, neboť se nejedná o urbanistickou hodnotu.  

V platné územně plánovací dokumentaci obce Syrovice (ÚPO Syrovice  a jeho změny) je v lokalitě Chocholáč I, II, III, IV  umožněna 
výstavba objektů pro bydlení venkovského typu s maximální výškou zástavby 2 plná nadzemní podlaží.  Některé objekty jsou v těchto 
lokalitách s jedním nadzemním podlažím a jiné s dvěma nadzemními podlažími, tak jak to je umožněno ÚPO Syrovice a jeho změn.  

Návrh územního plánu Syrovice umožňuje stejnou prostorovou regulaci z hlediska výšky zástavby, naopak oproti ÚPO Syrovice stanovuje 
podmínky pro výstavbu v řešeném území – dodržení minimální stanovené velikosti stavebního pozemku ve stavebních plochách 
rozdílného způsobu využití a to pro:  

� samostatně stojící rodinný dům min. 600 m² (550 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 
� dvoj-domy min. 500 m² (450 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 
� řadové domy min. 400m² (350 m² pro parcely vymezené v době platnosti stávajícího ÚP) 

a dále  

Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: 

Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku: 40% 

Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku:  50% 

V předmětné lokalitě Chocholáč III jsou ke dni podání připomínky pouze pozemky p.č. 724/18, 724/19, 724/20, 724/21, 724/22, 724/23, 
4714/28 a 4714/29 v zastavitelné ploše. Tyto pozemky nejsou k dnešnímu dni zastavěné a není na těchto pozemcích vydáno žádné územní 
rozhodnutí, které by umístilo stavbu nebo zařízení (§ 76 stavebního zákona).  

V lokalitě Chocholáč se nacházejí rodinné domy samostatně stojící a domy řadové.  

Některé řadové domy mají  zastavitelnost někdy i 40% plochy pozemku, ovšem v lokalitě Chocholáč III převažují s maximální zastavitelností 
30 %  jak je v ÚPO Syrovice a jeho změn požadováno. Samostatně stojící domy mají maximální zastavitelnost dle ÚPO a změn splněny.  

Pouze v lokalitě Chocholáč I není tato podmínka splněna, ale tato lokalita nesousedí s lokalitou Chocholáč III. 
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Náhledem do katastru nemovitostí bylo zjištěno, že převážná část řadové zástavby RD má zastavitelnost 30 %, někdy i více, viz. následující 
tabulka: 

Lokalita Chocholáč III a II 

Označení pozemku 
– parcelní číslo 

Druh pozemku Výměra 
v m2 

Součet plochy 
pozemku 

30 % zastavitelnosti 
plochy pozemku – m2 

Prostorová regulace 
splněna Ano / Ne 

721/90 Zastavěná plocha a nádvoří 82 

369 110,7 ANO 721/23 Orná  287 

721/80 Zastavěná plocha a nádvoří 125 

216 65 NE 721/29 Orná  91 

724/39 Zastavěná plocha a nádvoří 70 

220 66 ANO 

724/17 Orná 104 

724/18 Orná 46 

724/36 Zastavěná plocha a nádvoří 93 

329 98,7 ANO 724/15 Orná 236 

721/78 Zastavěná plocha a nádvoří 112 

203 60,9 NE 721/27 Orná 91 

721/60 Zastavěná plocha a nádvoří 106 

387 116,1 ANO 721/2 Orná 281 

4714/38 Zastavěná plocha a nádvoří 68 

165 49,5 NE 

47/14/24 Orná 55 

4714/39 Orná 42 

Občané ze samostatně stojících RD, kteří připomínku podaly, samozřejmě 30 % zastavitelnost pozemku splňují (jedná se o pozemky 
p.č.722/6 s pozemkem 722/1, p.č.723/5 + p.č.723/1, p.č.721/71 + p.č.721/9, p.č. 721/72 + p.č.721/25, p.č. 721/73 + p.č. 721/10, p.č. 721/74 
+ p.č. 721/11, p.č. 721/75 + p.č. 721/12 a p.č. 721/76 + p.č. 721/13). 

 

Lokalita Chocholáč I 

Označení pozemku 
– parcelní číslo 

Druh pozemku Výměra 
v m2 

Součet plochy 
pozemku 

30 % zastavitelnosti 
plochy pozemku – m2 

Prostorová regulace 
splněna Ano / Ne 

587/100 Zastavěná plocha a nádvoří 101 

209 62,7 NE 587/86 Orná  108 

587/105 Zastavěná plocha a nádvoří 101 

209 62,7 NE 587/91 Orná  108 

587/139 Zastavěná plocha a nádvoří 102 

210 63 NE 

587/120 Orná 108 

   

 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že řadová výstavba rodinných domů v lokalitě Chocholáč I nevyhoví ani 30 %. Ovšem tato lokalita 
nesousedí s lokalitou Chocholáč III.  

Pozemky, které jsou v návrhu ÚP v zastavitelné ploše v lokalitě Chocholáč III: 

Označení pozemku – parcelní číslo Výměra v m2 

724/18 469 

724/19 469 

724/20 464 

724/21 459 

724/22 457 

724/23 568 

4714/28 497 
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4714/29 498 

Ostatní pozemky jsou již zastavěné, nebo je na ně vydáno územní rozhodnutí, z tohoto důvodu jsou pouze předmětem podmínek pouze tyto 
uvedené v tabulce, protože ostatní pozemky jsou již v zastavěném území a výstavba již na nich v podstatě proběhla. 

Závěr: 
Na základě konzultace s Ing. arch. Šemorou (5.5.2014) a rozboru zastavitelnosti plochy pozemků již stávajících objektů v lokalitě 
Chocholáč III (lokalita změny ZIV.9a) pro rodinné bydlení, byla přehodnocena maximální zastavěná plocha stavebního pozemku na 
30 %.  

Snížením maximální zastavěné plochy stavebního pozemku na 30 % nedojde k neúměrnému zahuštění zástavby a zůstane 
zachován charakter venkovského bydlení s doprovodnými plochami soukromé zeleně jak v lokalitě Chocholáč III tak i v celém 
území obce Syrovice. Bude respektován stávající charakter území. 
V návrhu ÚP do veřejného projednání bude provedena změna „Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu“- 
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku: 30% 
 

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona a sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního 
zákona zohledněno 
ÚP nebyl posuzován z hlediska vyhodnocení vlivu územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (dále jen "vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území").  

Vyhodnocení vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí nebylo požadováno. 

 

6. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ 
Schválené zadání bylo respektováno viz blok II Odůvodnění zpracovatele - kapitola 12. Vyhodnocení splnění požadavků zadání územního 
plánu. 

 

7. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 
Je v bloku II – Odůvodnění zpracovatele - kapitola 9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty. 

 

8. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ 

FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 
Je v bloku II – Odůvodnění zpracovatele – kapitola 14.   
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9. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
9.1. Námitky podané k návrhu územního plánu pro veřejné projednání 
Námitka převzatá dne 13.4.2015 na veřejném projednání návrhu ÚP Syrovice, je evidovaná jako příloha č.2 k č.j. OÚPSÚ/8900/2012-
84 Záznam z veřejného projednání návrhu ÚP Syrovice ze dne 14.4.2015 
Věc: Námitka vlastníka pozemku proti Návrhu územního plánu obce Syrovice 
Vlastník: Bc. Vendula Trusinová, datum narození 16.10.1984, adresa trvalého bydliště Dvorského 30/10, 639 00 Brno 

Vlastník: Mgr. Zuzana Sendlerová, datum narození 5.3.1983, adresa trvalého bydliště Svatopluka Čecha 886, 66601 Tišnov 

Údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva – číslo parcely: pozemek parcelní číslo 655/1 

Číslo listu vlastnictví a název katastrálního území podle katastru nemovitostí: 1405, katastrální území Syrovice 761834 

Vymezení území dotčeného námitkou (mže být v samostatné grafické příloze): viz grafická příloha 

text námitky – jakým způsobem budu dotčen/a (lze pokračovat samostatnou přílohou): 
Pozemek, který je z větší části v našem vlastnictví, je v navrhovaném územním plánu zařazen ve své větší části přiléhající ke stávajícímu 
uličnímu prostoru ve stabilizované ploše BI – plocha bydlení individuální. Zadní část pozemku je zařazena do BX – plochy bydlení specifické 
určené pro veřejně nepřístupnou zeleň zahrad rodinných domů. Žádáme o zařazení celého pozemku 655/1 do plochy BI. 

odůvodnění uplatněné námitky (lze pokračovat samostatnou přílohou): 
Plocha BX je v územním plánu navrhována v plochách, kde jsou pozemky individuálního bydlení výrazně podlouhlého charakteru a 
vymezuje tak zadní nezastavitelnou část pozemků určenou pro zeleň s případným využitím pro vedlejší stavby na pozemcích. V těchto 
plochách je nepřípustné stavět stavby pro bydlení. Co se týče konkrétní situace u pozemku 655/1, k jeho podélné severní hranici přiléhají 
pozemky parc.č. 654 a 653/12v majetku obce, které dále navazují na pozemky 653/22 a 652 rovněž v majetku obce. Tyto pozemky jsou obcí 
drženy z důvodu záměru vybudovat na nich veřejné prostranství – komunikaci zpřístupňující prostor stávajícího vnitrobloku. V současné 
době plocha svému účelu neslouží, nicméně obec s jejím využitím do budoucna počítá. Dle našeho názoru by toto mělo být zohledněno i 
v navrhovaném územním plánu a pozemky 653/12, 653/22 a 652 by měly být zařazeny do plochy PV (plochy veřejných prostranství) 
Současně navrhujeme zařazení našeho pozemku do plochy BI z důvodu, že sousedí s plochou veřejného prostranství celou svou delší 
stranou a je pak logicky zastavitelný v celé své ploše, rozdělený na dvě části tak, aby byl zastavitelný dvěma rodinnými domy. My, obě 
žadatelky, jsme v příbuzenském vztahu (sestry). Proto žádáme o tuto úpravu územního plánu, neboť přestože má pozemek velikost 1.503 
m2, neumožňuje díky specifickým podmínkám v místě stavbu dvou rodinných domů, s čímž jsme vždy společně počítaly. 

V Syrovicích dne 13.4.2015      vlastnoruční podpis Vendula Trusinová Zuzana Sendlerová  

                                                                                                              podpis 

Upozornění: 
Podle ustanovení § 52 odst. 2 zákona 183/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“) námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze 
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Namítající musí podle § 52 odst.3 
stavebního zákona uvést odůvodnění uplatněné námitky. 

Námitky lze uplatnit písemně u pořizovatele nejpozději 7 dnů ode dne veřejného projednání. 

Podle § 23 odst.3 stavebního zákona se zmocnění zástupce veřejnosti dokládá seznamem občanů obce nebo obyvatel podle zvláštních 
právních předpisů, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku, a podpisovou listinou, v níž je uvedeno jméno a příjmení, trvalý pobyt nebo 
pobyt, popřípadě adresa místa pobytu v zahraničí a podpis osob s prohlášením, že jmenovaného zástupce veřejnosti zmocňují k podání 
námitky na základě věcně shodné připomínky a k projednání této námitky podle tohoto zákona, a prohlášením zástupce veřejnosti. Toto 
prohlášení obsahuje jméno a příjmení zástupce veřejnosti, jeho trvalý pobyt nebo pobyt a podpis, že toto zmocnění přijímá. 

Převzala dne 13.4.2015 v 18,54 h Hlaváčková, ÚP, MěÚ Židlochovice  vlastnoruční podpis 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se nevyhovuje. 

Část pozemku p.č. 655/1 bude v ploše s rozdílným způsobem využití – BI – plochy bydlení – individuální a část pozemku p.č. 655/1 bude 
v ploše s rozdílným způsobem využití – BX – plochy bydlení – specifické. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
V územním plánu obce Syrovice (dále ÚPO Syrovice) vydaného vyhláškou č. 2/2002 dne 25.9.2002 zastupitelstvem obce Syrovice je část 
pozemku p.č. 655/1 v ploše stávající s funkční regulací plochy bydlení venkovského typu a část pozemku p.č. 655/1 v ploše stávající 
s funkční regulací zeleň v plochách bydlení. 

Pozemek p.č. 653/22 je dle výše uvedeného ÚPO Syrovice v ploše stávající s funkční regulací zeleň v plochách bydlení. Dle katastru 
nemovitostí se jedná o druh pozemku: ostatní plocha, a využití pozemku:ostatní komunikace. 

Část pozemku 652 je dle výše uvedeného ÚPO Syrovice v ploše stávající s funkční regulací plochy bydlení venkovského typu a část 
pozemku p.č. 652 v ploše stávající s funkční regulací zeleň v plochách bydlení. Dle katastru nemovitostí se jedná o druh pozemku: orná 
půda, ochrana: zemědělský půdní fond. 
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Část pozemku 653/12 je dle výše uvedeného ÚPO Syrovice v ploše stávající s funkční regulací plochy bydlení venkovského typu a část 
pozemku p.č. 653/12 v ploše stávající s funkční regulací zeleň v plochách bydlení. Dle katastru nemovitostí se jedná o druh pozemku: orná 
půda, ochrana: zemědělský půdní fond. 

Vymezením ploch bydlení – specifických – označené BX, je zajištěno zachování zahrad rodinných domů s využitím přípustným takovým, 
která nesnižují kvalitu prostředí navazujících ploch, viz. podmínky F.3. návrhu ÚP Syrovice.  

Vymezením ploch bydlení – specifické – označené BX v územním plánu je splněno zadání územního plánu, které bylo schválené ZO 
Syrovice dne 6.5.2013 číslo usnesení 47/4/13, zejména bod a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména 
v cílech zlepšování dosavadního stavu, vč. rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území…… 

a)1. Urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch: 

Urbanistická koncepce rozvoje území bude zaměřena především na požadavky rozvoje území obce: 

a) Přizpůsobit územní plán požadavkům rozvoje obce a směřování k charakteru venkovskému co do velikosti stavebních pozemků, 
zahušťování zástavby, dalších ploch pro rozvoj, prostorové uspořádání apod.  

d) Stávající urbanistická koncepce a civilizační hodnoty budou zachovány 

a) V plochách s bydlením (nejen návrhových, ale i v zastavěném území) budou jasně definované podmínky zástavby v zahradách a zeleni, 
bude prověřena zastavitelnost v plochách nazvaných ve stávajícím ÚPO, překryvná funkce zeleně“ ve stavebních plochách. 

Dle platné legislativy územní samosprávné celky (tedy i obec) mají právo na samosprávu při rozhodování o rozvoji svého území. Obsahem 
územní samosprávy je oprávnění územní jednotky obstarávat určitý právem vymezený okruh svých záležitostí samostatně. Do samostatné 
působnosti obce na základě zvláštních zákonů patří též schvalování územně plánovací dokumentace. Navrženým řešením není nijak 
omezována stávající činnost vztahující se k dotčeným pozemkům a nemovitostem. Do budoucna se řešením ÚP obec snaží chránit ve 
veřejném zájmu životní podmínky obyvatel před negativními vlivy a to udržitelný rozvoj zachováním přírodních podmínek.  

V návrhu územního plánu Syrovice jsou proto zařazeny pozemky zahrad do funkčního využití ploch – BX – plochy bydlení – specifické pro 
veřejně nepřístupnou zeleň zahrad rodinných domů, které lze omezeně doplňovat stavebními objekty jako zahradními domky apod. 

Vyznačením plochy BX jsou vytvořeny podmínky pro zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny a zajištěna ochrana krajinného 
rázu (článek 20 Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky). Politika územního rozvoje je závazná pro pořizování a vydávání 
územních plánů – odst. 4) § 31 zákona č. 183/2006 Sb. a určuje požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování a určuje strategii a 
základní podmínky pro naplňování těchto úkolů. Vymezením plochy BX je respektováno  ustanovení § 31 zákona č. 183/2006 Sb., zejména 
odst. 1) a 4). 

Vymezení ploch BX na výše uvedených pozemcích je v souladu s § 18 odst. 4)  zákona č. 183/2006 Sb. - zastavitelné plochy se vymezují 
s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. Potenciál rozvoje území a míra využití zastavěného území je 
zhodnocena v odůvodnění ÚP Syrovice (kapitola 10) a vyplývá z něho, že není potřeba rozšiřovat zastavitelné plochy, protože je dostatek 
ploch pro bydlení. Tímto řešením byla prověřena potřeba změn v území dle § 19 odst. 1) písmene c) zákona č. 183/2006 Sb. a byly zjištěny 
přírodní hodnoty v území dle § 19 odst. 1) písmene a) zákona č. 183/2006 Sb. 

Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
 

 

Námitka p. Jana Minaříka, nar. 4.1.1957, Syrovice 192, 664 67 Syrovice zaevidována podatelnou MěÚ Židlochovice dne 15.4.2015 
pod č.j. 6523/2015  
Námitka vlastníka pozemku či stavby dotčené či zástupce veřejnosti podaná při veřejném projednání návrhu územního plánu 
Syrovice 
(v souladu s ustanoveními § 52 odst.2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)) 

Dne: 13.4. 2015 v 17,00 hodin v prostorách Tělocvičné jednoty Sokol Syrovice, Syrovice č.p.224 

Jméno a příjmení: Jiří Minařík 

Datum narození:  4.1.1957 

Bydliště:  Syrovice 192, 664 67 Syrovice 

Údaje dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva: 

• číslo LV  

• číslo pozemku: 224/2 

• druh práva: vlastnictví  

Vymezení území dotčené námitkou: 
p.č. 224/2 

Odůvodnění námitky (na závěr prosím uveďte podpis): 
Viz. příloha 
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podpis nečitelný  

 

Příloha:  

Městský úřad Židlochovice 

Odbor územního plánování a stavební úřad 

Nádražní 750, 667 01 Židlochovice 

Ing. Michaela Hlaváčková 

Územní plánování, územně analytické podklady 

Věc: Žádost o změnu zpracovávaného územního plánu 

1. Název obce, které se změna týká: Syrovice PSČ 664 67 

2. Identifikace území (parcelní číslo pozemku a název katastrálního území), kterého se změna týká: k.ú. Syrovice, p.č. 224/2 

3. Vlastník pozemku (v případě více vlastníků lze stanovit zástupce se zplnomocněním), adresa, telefonní spojení: 

Jiří Minařík, nar. 4.1.1957 

Syrovice 192, 664 67 Syrovice 

+420 606 241 478 

4. Popis navrhované změny(změna funkce pozemku, prostorové uspořádání, přístupová komunikace zajištění infrastruktury – vodovodní 
napojení, řešení odpadních vod, připojení elektrické energie, způsob vytápění): 

Na parcele číslo 224/2 v katastrálním území Syrovice uvažujeme o výstavbě jednogeneračního rodinného domu. Tento bude umístěn ve 
spodní části parcely, viz. nákres. Půjde o menší rodinný domek, který bude splňovat veškeré stavební náležitosti a uvažuje se o skutečně 
bydlení, nikoliv komerční využití této stavby. 

Půjde o menší rodinný domek. 

Rodinný domek půjde napojit na veškeré inženýrské sítě. Toto je možné zejména z důvodu probíhající výstavbě většího počtu rodinných 
domků na parcelách číslo 225/1-3 a 226/1-70 v k.ú. Syrovice (podrobně členěny dle aktuálního KN), což jsou bezprostředně související 
parcely se zájmovou parcelou 224/2. 

K plánovanému domu vede i komunikace a je tak zajištěna bezproblémová přístupnost. Opět je možné vyžít napojení na komunikace od p.č. 
226/x v k.ú. Syrovice, kde probíhá zmiňovaná výstavba. 

5. Odůvodnění navrhované změny a prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy. 

V současné době dle dostupných informací probíhá zpracování nového územního plánu pro správní území obce Syrovice. Chtěli bychom 
požádat o umožnění v rámci, v současné době, projednávaného územního plánu o možnosti této výstavby na dotčené parcele. Jedná o 
parcelu v naprosto těsné blízkosti parcel, na kterých je již zahájena výstavba cca 30 rodinných domů. Požadovaná stavba tak bude celkově 
zapadat do stavebního konceptu výstavby a nedojde k narušení dané lokality. 

Máme za to, že pro výstavbu rodinného domu na parcele číslo 224/2 k.ú. Syrovice jsou naprosto srovnatelné podmínky pro výstavbu jako na 
sousedních parcelách, kde výstavba již probíhá. 

Jsme připraveni doložit další relevantní podklady a poskytnout spolupráci při řešení této naší žádosti. Případně jsme připraveni i řešit jiné 
umístění stavby. Problematika budoucího napojení stavebního pozemku je řešitelná cestou a také dalšími potřebnými inženýrskými sítěmi, 
které bude možné vyřešit prostřednictvím zřízením věcného břemene nebo odkupem příslušné části parcely 227/18, viz. Přílohy k naší 
žádosti. Děkujeme za vyřízení. 

Jméno a adresa žadatele: 

Jiří Minařík 
Syrovice 192, 664 67 Syrovice 
+420 606 241 478 
K žádosti se přikládá: 

1. Snímek katastrální mapy se zákresem umístění stavby RD. 

2. Snímek katastrální mapy s nákresem možného řešení přístupu k pozemku 

3. Snímek katastrální mapy se zobrazením splnění potřebné vzdálenosti 

4. Potvrzení vlastníka sousedního pozemku o možnosti odkoupení pozemku pro dodržení šířky přístupové cesty. 

Podpis: nečitelný 

V Syrovicích dne 15.4.2015 
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Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje. 

Část pozemku p.č. 224/2 bude zahrnuta do plochy změn BI – plochy bydlení – individuální  a část pozemku p.č. 224/2 zůstane v ploše 
stabilizované  – RZ – plochy rekreace – zahrady a sady. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Vymezení plochy změn - BI pro umístění jednoho rodinného domu se zajištěním připojení na místní komunikaci a inženýrské sítě bude 
sloužit pro umístění rodinného domu vlastníka pozemku p.č. 224/2 ve spodní části tohoto rozsáhlého pozemku (4139 m2). K dalšímu 
zastavění pozemku nedojde, protože na cca 85 % pozemku p.č. 224/2 zůstane způsob využití RZ – plochy rekreace – zahrady a sady, které 
umožňuje v hlavním využití individuální rekreaci formou zahrádkaření. 

Z výše uvedených důvodů se námitce vyhovuje. 
 

Námitka p. Lumíra Junka, nar. 18.5.1965, Syrovice 322, zaevidovaná podatelnou MěÚ Židlochovice dne 15.4.2015 pod č.j. 6545/2015 
Námitka vlastníka pozemku či stavby dotčené či zástupce veřejnosti podaná při veřejném projednání návrhu  územního plánu 
Syrovice 
(v souladu s ustanoveními § 52 odst.2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)) 

Dne: 13.4. 2015 v 17,00 hodin v prostorách Tělocvičné jednoty Sokol Syrovice, Syrovice č.p.224 

Jméno a příjmení: Lumír Junek 

Datum narození: 18.5.1965 

Bydliště: Syrovice 322 

Údaje dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva: 

• číslo LV - 551 

• číslo pozemku: 752, 753/1 

• druh práva: SJM vlastnické 

Vymezení území dotčené námitkou: 
Lokalita Z20 – funkční regulativ OS – neumožňuje umístit penzion pro ubytování rybářů! 

Odůvodnění námitky (na závěr prosím uveďte podpis): 
Dotčené pozemky jsem koupil od obce Syrovice v roce 2008 za účelem výstavby Penzionu pro rybáře. 

Děkuji. Podepsán Lumír Junek  
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Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje. 

Podmínky pro využití ploch (kapitola F.3.) byly upraveny v ploše s rozdílným způsobem využití OS – plochy občanského vybavení  - 
tělovýchova a sport následujícím způsobem: 

Přípustné využití: podmiňující nebo doplňující hlavní využití, ubytování, stravování, související dopravní a technická infrastruktura, 
občanské vybavení komerční v nezbytném rozsahu v přímé souvislosti s hlavním využitím. 

Nepřípustné využití: je jakékoliv využití, podstatně omezující hlavní a přípustné využití. A dále také stavby a zařízení zhoršující kvalitu 
životního prostředí. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Podmínky pro využití ploch byly upraveny v souladu s návrhem zadání – kapitolou a1) Urbanistická koncepce rozvoje území bude 
zaměřena především na požadavky rozvoje území obce: bod mm) Zohledňovat při návrhu schválený platný ÚPO, vyhodnotit vymezené 
plochy a začlenit do nové  koncepce. 

Zohlednění předchozí změny č. IV ÚPO Syrovice není v rozporu se zadáním ÚP Syrovice ani s koncepcí navrženou novým územním 
plánem Syrovice. 

Lokalita Z20, ve změně č. IV ÚPO Syrovice označená jako ZIV.1 byla vymezena jako plocha občanského vybavení s podmínkou využití 
plochy: vybudování dopravní a technické infrastruktury. Plochy občanského vybavení připouštěly ve funkční regulaci umístění 
nízkokapacitního stravování a ubytování, což není v rozporu s navrženou koncepcí v novém ÚP Syrovice, proto byly upraveny podmínky pro 
využití ploch a jejich prostorové uspořádání – kapitola F.3. návrhu ÚP Syrovice. 

 Z výše uvedených důvodů se námitce vyhovuje. 
 

 

Námitka p. Ing. Marie Rieger, nar. 6.10. 1955, Albertova 3279/60, 767 01 Kroměříž zaevidována podatelnou MěÚ Židlochovice dne 
16.4.2015 pod č.j. 6631/2015 
Jméno a příjmení:  Dipl. Ing. Marie Rieger 

Datum narození:  6.1.01955 

Bydliště:   Karlsbader Strasse 25, D – 64295 Darmstadt 

Údaje dle katastru nemovitosti dokladující dotčená práva: 

• Číslo LV:   1170 

• Číslo pozemku:  345/1, 345/3, 346/2 

• Druh práva:   osobní vlastnictví 

Vymezení území dotčené námitkou:  Lokalita „Padělky“, Syrovice a výše uvedené pozemky. 

Odůvodnění námitky: 
Shledávám podmínku Regulačního plánu v této jediné lokalitě (území „Padělky“) za diskriminační vůči majitelům pozemků a to z toho 
důvodu, že je to jediné území, kde se tento vyžaduje. Znamená to zablokování výstavby v tomto území na mnoho let. 

Regulační plán může být na žádost, proč je vlastně z podnětu Obecního úřadu? Můžeme se domnívat a vzbuzuje to nemilé domněnky o 
snaze zablokovat toto území pro výstavbu. 

Dále tento územní plán neřeší potřebnou občanskou vybavenost a nedostatek zeleně v lokalitě „Klínky“. 

Tímto Vás žádám o další podrobné informace v případě dalšího postupu ve zpracování dotčeného Územního plánu. 

     Dipl.Ing. Marie Rieger 

Pro krátký čas k odvolání a připomínkám zasláno také elektronickou poštou (e-mailem) a proto bez podpisu. Podepsaný originál následuje 
poštou. 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se nevyhovuje. 

Pozemky p.č. 345/1, 345/3 a 346/2 budou v ploše Z49, pro kterou je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o 
změnách jejich využití.  

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Pro komplikované vztahy v území, zejména návaznosti na veřejné prostranství a sítě dopravní a technické infrastruktury je v této lokalitě 
nutné zejména zpracování komplexního řešení struktury zástavby a veřejných prostranství, vyřešit komplikované vlastnické vztahy a určit 
charakter zástavby této zastavitelné plochy významné rozlohy, bezprostředně navazující na historické jádro obce. 

Plocha Z39 (Klínek) byla převedena do rezervy – označené R5-B z důvodu nedostatečné kapacity veřejné infrastruktury. 

Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
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Námitka p. Pavla Topolčana, nar. 5.10. 1979, Syrovice 167, 664 67 Syrovice  zaevidována podatelnou MěÚ Židlochovice dne 
16.4.2015 pod č.j.6647/2015 
Pavel Topolčan 

Syrovice 167 

664 67 

Námitka k návrhu regulačního plánu v lokalitě Padělky v Syrovicích 
Jsem vlastníkem parcely č. 339/4 katastrální území Syrovice. Na základě vlastnických práv k výše uvedené nemovitosti podávám proti 
uvedenému návrhu námitky. 

Nesouhlasím s regulačním plánem v lokalitě Padělky a s případnou přeparcelizací pozemků v této lokalitě kdy dochází: 

- k diskriminaci a omezení práv všech majitelů pozemků a ke snížení hodnoty pozemků  

- j nemožnosti výstavby rodinných domů na řadu let, při přeparcelaci je nemožné, aby se všichni majitelé pozemků dohodli ke vší 
spokojenosti 

- jakýmkoli způsobem naložit se svými pozemky 

Je zajímavé, že se podobným způsobem neřídila výstavba rodinných domů v obci Syrovice již v dřívější době, proč až nyní?? 

Dalším důvodem k zamyšlení je, že jsem o zapsání do ÚP žádal již v roce 2008 a následně opakovaně v dalších letech, v obci Syrovice se 
vesele schvalovalo a stavělo, kdy dvojnásobně narostl počet obyvatel a v oblasti Padělky NE. 

V Syrovicích dne 14.4.2015 

Pavel Topolčan 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se nevyhovuje. 

Pozemek p.č. 339/4 bude v ploše Z49, pro kterou je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich 
využití.  

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Pro komplikované vztahy v území, zejména návaznosti na veřejné prostranství a sítě dopravní a technické infrastruktury je v této lokalitě 
nutné zejména zpracování komplexního řešení struktury zástavby a veřejných prostranství, vyřešit komplikované vlastnické vztahy a určit 
charakter zástavby této zastavitelné plochy významné rozlohy, bezprostředně navazující na historické jádro obce. 

Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
 

 

Námitka pí. Lady Chrástové, nar. 22.12. 1976, Trboušany 71, 664 64 Trboušany  zaevidována podatelnou MěÚ Židlochovice dne 
16.4.2015 pod č.j. 6648/2015 
Pořizovatel 

MěÚ Židlochovice 

Odbor územního plánování 

Nádražní 750 

Židlochovice, 667 01 

Vlastník pozemku parc.č.339/3 lokalita Padělky k.ú. Syrovice 

Chrástová Lada, Trboušany 71, 664 64 

Vznáším námitku proti Regulačnímu plánu, v této lokalitě navrženém v Novým územním plánem. Z důvodu omezení práv a vlastníků 
pozemků, obzvláště pokud by tímto Regulačním plánem mělo dojít k přeparcelaci pozemků této lokality. 

Podpis  

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se nevyhovuje. 

Pozemek p.č. 339/3 bude v ploše Z49, pro kterou je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich 
využití.  

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Pro komplikované vztahy v území, zejména návaznosti na veřejné prostranství a sítě dopravní a technické infrastruktury je v této lokalitě 
nutné zejména zpracování komplexního řešení struktury zástavby a veřejných prostranství, vyřešit komplikované vlastnické vztahy a určit 
charakter zástavby této zastavitelné plochy významné rozlohy, bezprostředně navazující na historické jádro obce. 

Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
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Námitka p. Františka Kvasničky, nar. 19.1.1971, Polní 282, 664 51 Kobylnice zaevidována podatelnou MěÚ Židlochovice dne 
16.4.2015 pod č.j. 6651/2015 
Námitka vlastníka pozemku či stavby dotčené či zástupce veřejnosti podaná  při  veřejném  projednání  návrhu  územního plánu   
Syrovice 
(v souladu s ustanoveními § 52 odst.2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)) 

Dne: 13.4. 2015 v 17,00 hodin v prostorách Tělocvičné jednoty Sokol Syrovice, Syrovice č.p.224 

Jméno a příjmení: František Kvasnička 

Datum narození:  19.1.1971 

Bydliště:  Polní 282, Kobylnice 664 51 

Údaje dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva: 

• číslo LV  1359 

• číslo pozemku: 339/5 

• druh práva: vlastník pozemku  

Vymezení území dotčené námitkou: 
Pozemek v lokalitě „Padělky“ 

Odůvodnění námitky (na závěr prosím uveďte podpis): 
Regulační plán z podnětu v této lokalitě je pro vlastníky pozemků diskriminační (omezuje nakládání s pozemky – stavby), omezení 
„nekontrolovatelnosti/nevhodné“ výstavby řešit jiným způsobem – návrh: zrušení regulačního plánu. 

Pokud bude regulační plán v této lokalitě zachován, potom zkrátit lhůtu pro jeho vydání – např. 2 roky 

V Brně dne: 15.4.2015       F. Kvasnička  

         podpis 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se nevyhovuje. 

Pozemek p.č. 339/5 bude v ploše Z49, pro kterou je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich 
využití.  

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Pro komplikované vztahy v území, zejména návaznosti na veřejné prostranství a sítě dopravní a technické infrastruktury je v této lokalitě 
nutné zejména zpracování komplexního řešení struktury zástavby a veřejných prostranství, vyřešit komplikované vlastnické vztahy a určit 
charakter zástavby této zastavitelné plochy významné rozlohy, bezprostředně navazující na historické jádro obce. 

Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
 

 

Připomínky obce Syrovice, IČO: 00282634, Syrovice 298, 664 67 Syrovice zaevidována podatelnou MěÚ Židlochovice dne 17.4.2015 
pod č.j.6694/2015 jsou vyhodnoceny jako námitky 
MěÚ Židlochovice 

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice 

Ing. Michaela Hlaváčková 

odborný referent ÚP 

Odbor územního plánování a stavební úřád 

        V Syrovicích dne 16.4.2015 

Připomínky podané po veřejném projednání návrhu územního plánu Syrovice  
(v souladu s ustanoveními § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)) 

Identifikace osoby právnické:  
Název subjektu: Obec Syrovice 

IČO: 00282634 

Sídlo: Syrovice 298 

Připomínka č.1: 
Vymezení území dotčeného připomínkou:  
Lokalita Z15, parcelní čísla 663 a 664/1. 
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Odůvodnění připomínky (za závěr prosím uveďte podpis): 
Pozemky na výše definovaných parcelních číslech jsou navrženy jako Plocha pro bydlení (BI). Obec Syrovice upozorňuje, že k výše 
uvedeným pozemků nevede přístupová cesta v požadované šíři. Z toho důvodu navrhujeme změnu využití těchto ploch na Plochy bydlení – 
specifické (BX). 

Připomínka č.2: 
Vymezení území dotčeného připomínkou:  
Plocha na parcelním čísle 525, 521 a 519. 

Odůvodnění připomínky (za závěr prosím uveďte podpis): 
Výše definované plochy jsou vlastněny soukromými fyzickými osobami a jsou dlouhodobě využívány jako zahrádky. Vzhledem k tomu, že 
obec neuvažuje o výkupu těchto pozemků za účelem vytvoření veřejné zeleně, navrhujeme, aby se u výše definované plochy neměnil účel 
jejího využití na veřejnou zeleň (ZV). 

Připomínka č.3: 
Vymezení území dotčeného připomínkou:  
Plocha na parcelním čísle 721/52 a721/24. 

Odůvodnění připomínky (za závěr prosím uveďte podpis): 
Na výše uvedených plochách je plánována výstavba chodníku, která je spojená s výstavbou autobusové zastávky. Projekt na tuto akci je 
nyní ve fázi územního řízení. Proto navrhujeme, aby navrhovaný účel těchto ploch, plochy bydlení specifické (BX), byl změněn na plochy 
veřejných prostranství (PV). 

Připomínka č.4: 
Vymezení území dotčeného připomínkou:  
Navrhovaná cyklostezka vyznačená na mapě, která je přílohou této připomínky. 

Odůvodnění připomínky (za závěr prosím uveďte podpis): 
Projektantem navržená cyklostezka v trase od obecního úřadu vede v rozporu s požadavky zastupitelstva obce kolem kostela a dále po 
silnici směrem na Vojkovice. Navrhujeme, aby v souladu s požadavky zastupitelstva vedla cyklostezka v trase od obecního úřadu přes 
lesopark kolem rybníka směrem na Sobotovice až na konec katastrálního území obce. Obcí navrhovaná trasa je v přiloženém plánku 
zakreslena modrou puntíkovanou čarou. 

 
Připomínka č.5: 
Vymezení území dotčeného připomínkou:  
Plocha Z 39, lokalita Klínek. Jedná se o nově navrhovanou plochu BI, za plochou Z40 směrem k městu Rajhrad. 

Odůvodnění připomínky (za závěr prosím uveďte podpis): 
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Obec Syrovice upozorňuje na nedostatečnou občanskou vybavenost v obci a nedostatečné kapacity infrastruktury. Z těchto důvodů obec 
navrhuje výše specifikovanou lokalitu převést do územních rezerv. 

V Syrovicích dne 16.4.2015                                                           Razítko obce Syrovice 

                                                                                                        Podpis starosty 

Rozhodnutí o námitce: 

1. Námitce se vyhovuje, a to tak, že byly upraveny podmínky v kapitole F.2. Všeobecné podmínky pro využití ploch – Podmínky pro 
výstavbu v řešeném území. 

2. Námitce se vyhovuje, plocha na pozemcích p.č. 525, 521 a 519 bude v ploše s rozdílným způsobem využití - BX – plochy bydlení – 
specifické. 

3. Námitce se vyhovuje, plocha na pozemcích p.č. 721/52 a721/24 bude v ploše s rozdílným způsobem využití – PV – plochy veřejných 
prostranství. 

4. Námitce se vyhovuje, navržená cyklostezka vede dle požadavku obce. 

5. Námitce se vyhovuje, plocha Z39 byla převedena do rezervy – označené R5-B. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 

1. V kapitole F.2. všeobecné podmínky pro využití ploch – Podmínky pro výstavbu v řešeném území byla doplněna podmínka:  

Pro nově umisťovanou výstavbu pro bydlení je nutno zajistit potřebná přístupová veřejná prostranství nejmenší šířky 8 m, při 
jednosměrném provozu minimálně 6,5 m. 

Tato podmínka umožní výstavbu objektů pro bydlení včetně zachování veřejného prostranství. 

2. Výše uvedené pozemky jsou vlastněny soukromými fyzickými osobami a jsou dlouhodobě využívány jako zahrádky. Vzhledem k tomu, 
že obec neuvažuje o výkupu těchto pozemků za účelem vytvoření veřejné zeleně, bude lokalita změněna na plochu BX - plochy 
bydlení – specifické. 

3. Výše uvedené pozemky jsou v plánované výstavbě chodníku a autobusové zastávky, projekt na tuto akci je nyní ve fázi územního 
řízení, proto bude lokalita změněna na plochy veřejných prostranství (PV). 

4. Navržená cyklostezka vede dle požadavku obce. 

5. Plocha Z39 byla převedena do rezervy – označené R5-B z důvodu nedostatečné kapacity veřejné infrastruktury. 

Z výše uvedených důvodů se námitkám vyhovuje. 
 

 

Námitka pí. Dobromily Liskové, nar. 22.1. 1947, Coufalova 2649/12, Znojmo  zaevidována podatelnou MěÚ Židlochovice dne 
20.4.2015 pod č.j. 6779/2015 
Městský úřad Židlochovice 

Odbor územního plánování 

Nádražní 750 

Židlochovice 

Věc: Námitka proti Návrhu územního plánu Syrovice 
Já, Dobromila Lisková, r.č. 475122/165, bytem Coufalova 2649/12, Znojmo tímto vznáším v souladu s příslušnými paragrafy stavebního 
zákona (zejména paragrafu 52, odstavce 2) námitku proti projednávanému návrhu územního plánu Syrovice. Tuto námitku vznáším jako 
vlastník pozemku 802 a 803/1. 

Projednávaný návrh územního plánu Syrovice mě značně jako vlastníka pozemku 802 a 803/1 v návrhové ploše Padělky omezuje a 
poškozuje v mých vlastnických právech tím, že mé pozemky jsou zahrnuty do regulačního plánu návrhové plochy v celé jejich výměře. 
Naproti tomu pozemky parcelní číslo 821 a 822 jsou do plochy, která podléhá vyhotovení regulačního plánu zahrnuty jen z jedné poloviny. 
Protože je k mým pozemkům přístup z navrhované komunikace, dle projednávaného návrhu územního plánu Syrovice, žádám o jejich 
vyčlenění mimo plochu, na které je předepsáno vyhotovení regulačního plánu. 

Předem děkuji za kladné vyřízení 

S pozdravem                                                                            Dobromila Lisková 

              podpis  

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se nevyhovuje. 

Pozemky p.č. 802 a 803/1 budou v ploše Z49, pro kterou je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách 
jejich využití.  

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
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Pro komplikované vztahy v území, zejména návaznosti na veřejné prostranství a sítě dopravní a technické infrastruktury je v této lokalitě 
nutné zejména zpracování komplexního řešení struktury zástavby a veřejných prostranství, vyřešit komplikované vlastnické vztahy a určit 
charakter zástavby této zastavitelné plochy významné rozlohy, bezprostředně navazující na historické jádro obce. 

Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
 

 

Námitka pí. Milada Kussak Hőklová, nar. 20.1.1962, Syrovice 20, 664 67 Syrovice zaevidována podatelnou MěÚ Židlochovice dne 
20.4.2015 pod č.j. 6789/2015 
Námitka vlastníka pozemku či stavby dotčené či zástupce veřejnosti podaná  při  veřejném  projednání  návrhu  územního plánu 
Syrovice 
(v souladu s ustanoveními § 52 odst.2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)) 

Dne: 13.4. 2015 v 17,00 hodin v prostorách Tělocvičné jednoty Sokol Syrovice, Syrovice č.p.224 

Jméno a příjmení: Milada Kussak Hőklová  

Datum narození:  20.1.1962 

Bydliště:  Syrovice 20, 664 67 Syrovice 

Údaje dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva: 

• číslo LV  136 

• číslo pozemku: A/525 a 521  B/4507 

• druh práva: vlastník  

Vymezení území dotčené námitkou: 
Odůvodnění námitky (na závěr prosím uveďte podpis): 
A/ Námitka vůči zakreslení a označení.  

• Nejde o veřejnou zeleň, ale privátní zeleň = ZAHRADA 

• Pozemek 525 + 521 tvoří zahradu pokračující až k domu p.č. 520. Obec v 60tých letech hranici zahrady posunula od silnice 
k domu (stavba veřejného chodníku). 

B/ Vedení elektřiny je nakresleno klikatě tak, aby vedlo středem pozemku. Jakákoliv infrastruktura se dá naplánovat podél jednoho ze 3 
okrajů (pozemky končí dokonce u cesty) Nabízí se varianta vedení jakékoliv jiné než uprostřed pozemku. Ale z jakých důvodů byla zvolena 
varianta pro vlastníka nejméně vhodná.  

       Podpis 

Rozhodnutí o námitce: 
A/ Námitce se vyhovuje, plocha na pozemcích p.č. 525 a 521 bude v ploše s rozdílným způsobem využití - BX – plochy bydlení – specifické. 

B/ Námitce se nevyhovuje, přes pozemek p.č. 4507 nevede elektrické zařízení stávající ani navržené. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
A/ Výše uvedené pozemky jsou vlastněny soukromými fyzickými osobami a jsou dlouhodobě využívány jako zahrádky. Vzhledem k tomu, že 
obec neuvažuje o výkupu těchto pozemků za účelem vytvoření veřejné zeleně, bude lokalita změněna na plochu BX - plochy bydlení – 
specifické. 

B/ V grafické dokumentaci návrhu ÚP není zakreslena stávající ani navržená trasa elektrického vedení přes pozemek p.č. 4507.  

Z výše uvedených důvodů se námitce v bodě A vyhovuje a v bodě B nevyhovuje. 
 

 

Námitka pí. Ing. Marie Rieger, Albertov a 3279/60, CZ – 767 01 Kroměříž, nar. 6.10. 1955,  zaevidovaná podatelnou MěÚ 
Židlochovice dne 20.4.2015 pod č.j. 6795/2015 
Ing. Marie Rieger, Albertov a 3279/60, CZ – 767 01 Kroměříž 

E-Mail: riegermi@seznam.cz 

Městský úřad Židlochovice 

Odbor územního plánování a stavební úřad 

Nádražní 750 

CZ – 667 01 Židlochovice 

        Darmstadt, 16.04.2015 

Námitka vlastníka pozemku či stavby dotčené či zástupce veřejnosti 
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podaná při veřejném projednání návrhu územního plánu Syrovice (v souladu s ustanovením § 52 odst. 2. A 3. Zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)), konaném dne 13.04.2015 v 17.00 hodin v prostorách Tělocvičné 
jednoty Sokol Syrovice, Syrovice č.p. 224. 
Jméno a příjmení: Dipl. Ing. Marie Rieger 

Datum narození: 06.10.1955 

Bydliště:  Karlsbader Strasse 25, D – 64295 Darmstadt 

Údaje dle Katastru nemovitosti dokladující dotčená práva: 

• Číslo LV: 1170   

• Číslo pozemku: 345/1, 345/3,  346/2  

• Druh práva: osobní vlastnictví 

Vymezení území dotčené námitkou:  Lokalita „Padělky“, Syrovice 

Výše uvedené pozemky. 

Odůvodnění námitky: 

1. Shledávám podmínku Regulačního plánu v této jediné lokalitě (území „Padělky“) za diskriminační vůči majitelům pozemků a to z toho 
důvodu, že je to jediné území, kde se tento vyžaduje. Znamená to zablokování výstavby v tomto území na mnoho let. 

2. Regulační plán může být na žádost, proč je vlastně z podnětu Obecního úřadu? Můžeme se domnívat a vzbuzuje to nemilé domněnky 
o snaze zablokovat toto území pro výstavbu. 

3. Dále tento územní plán neřeší potřebnou občanskou vybavenost a nedostatek zeleně v lokalitě „Klínky“. 

Tímto Vás žádám o další podrobné informace v případě dalšího postupu ve zpracování dotčeného Územního plánu. 

       Dipl. Ing. Marie Rieger 

Pro krátký čas k odvolání a připomínkám zasláno také elektronickou poštou (e-mailem)  

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se nevyhovuje. 

Pozemky p.č. 345/1, 345/3 a 346/2 budou v ploše Z49, pro kterou je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o 
změnách jejich využití.  

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Pro komplikované vztahy v území, zejména návaznosti na veřejné prostranství a sítě dopravní a technické infrastruktury je v této lokalitě 
nutné zejména zpracování komplexního řešení struktury zástavby a veřejných prostranství, vyřešit komplikované vlastnické vztahy a určit 
charakter zástavby této zastavitelné plochy významné rozlohy, bezprostředně navazující na historické jádro obce. 

Plocha Z39 (Klínek) byla převedena do rezervy – označené R5-B z důvodu nedostatečné kapacity veřejné infrastruktury. 

Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
 

 

Námitka p. Ing. Zdeňka Malušky, nar. 22.8.1953, Syrovice 9, 664 67 Syrovice  zaevidována podatelnou MěÚ Židlochovice dne 
20.4.2015 pod č.j. 6811/2015 
Městský úřad Židlochovice 

Masarykova 100 

667 01 Židlochovice 

Věc:  Námitka proti návrhu územního plánu Syrovice 
Jako vlastník pozemku parcelní číslo 341, 342, 343 a 344 v katastrálním území Syrovice tímto dle § 52 odstavce 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
v platném znění, podávám námitku proti návrhu územního plánu Syrovice. 

Nesouhlasím se zařazením návrhové plochy Z49, jako plochy ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 
regulačního plánu. 
ODŮVODNĚNÍ 
Městský úřad Židlochovice, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., oznámil dne 16.2.2015 konání 
veřejného projednání návrhu územního plánu SYROVICE a vyvěsil na svých internetových stránkách www.zidlochovice.cz. (Městský 
úřad/Odbory městského úřadu/Odbor územního plánování a stavební úřad/Územní plány obcí ORP Židlochovice) Návrh územního plánu 
Syrovice. Veřejné projednání návrhu územního plánu stanovil na 13.4.2015. 

Ve zveřejněném návrhu územního plánu Syrovice jsou pozemky parcelní číslo 341, 342, 343 a 344 součástí návrhové plochy Z49, plochy 
bydlení – individuální, RP 1 Padělky. Návrh územního plánu Syrovice vymezuje tuto návrhovou plochu, jako plochu, ve které je rozhodování 
o změnách v území podmíněno zpracování regulačního plánu. 
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Zařazení návrhové plochy Z49, jako plochy, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním regulačního plánu je 
odůvodnění majetkoprávními vztahy danými historickou parcelací a napojením na dopravní a technickou infrastrukturu. Návrh územního 
plánu Syrovice pak blíže stanovuje zadání regulačního plánu této plochy (RP  Padělky). 

Návrh územního plánu Syrovice dále řeší mimo jiné i lokalitu Klínek. Lokalita Klínek je složena z 23 samostatných parcel. Návrh územního 
plánu účelově dělí tuto plochu do osmi návrhových ploch ( Z35, Z36, Z37, Z38, Z39, Z40, Z41 a Z42), přičemž jednotlivé návrhové plochy 
přizpůsobuje stávajícím majetkoprávním vztahům. Zároveň jsou návrhem územního plánu definovány nové plochy veřejných prostranství, 
které převážně kopírují stávající síť místních obslužných komunikací. Návrhové plochy Z35 a Z36 jsou návrhem územního plánu Syrovice 
vymezeny jen jako plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. Lokalita Klínek je 
návrhovou lokalitou ležící mimo současné zastavěné území obce.  

Návrhová lokalita Z49 leží v současném zastaveném území obce a je složena z 27 parcel. Lokalitou procházejí dvě obslužné místní 
komunikace, které vytvářejí jasnou kostru možného urbanistického řešení, dopravního řešení lokality a zároveň dávají jasný prostor pro 
definici uličního koridoru a prostoru pro vedení technické infrastruktury. Lokalita je i přímo napojena na stávající plochy veřejných 
prostranství. V řešené lokalitě již stojí rodinné domy, navazující na stávající zástavbu a zpracovatel návrhu územního plánu Syrovice, nevzal 
v potaz dotvoření přirozeného uličního koridoru. Zpracovatel návrhu územního plánu Syrovice neodůvodněně z návrhové plochy Z49 vyjmul 
část, na které nepodmiňuje rozhodování o změnách v území zpracování regulačního plánu. 

Z výše uvedeného je patrné, že pokud nebude mé námitce vyhověno, dojde k zásadnímu, neodůvodněnému a neoprávněnému zásahu do 
mých vlastnických práv, kdy jako vlastníkovi pozemku mi je časově znemožněno budoucí využití mého pozemku a budu znevýhodněn oproti 
ostatním majitelům např. v lokalitě Klínky. 

Jako opatření odstraňující tento diskriminační stav navrhuji, aby pořizovatel po dohodě s obcí upravil návrh územního plánu následovně. 
Lokalitu Padělky rozdělil na tři samostatné rozvojové plochy, rozdělené stávajícími obslužnými komunikacemi (napojenými na plochy 
veřejných prostranství) parcelní číslo 801 a 817 (s patřičnou prostorovou rezervou pro umístění příslušné dopravní a technické 
infrastruktury). Čímž bude definována jak základní urbanistická koncepce této lokality, tak koncepce dopravní a technické infrastruktury. A 
pokud to bude nezbytně nutné a řádně odůvodněné, tak tyto tři nové rozvojové plochy individuálního bydlení vymezil jen jako plochy, ve 
kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. Tak to upravený návrh územního plánu nově projednal 
a následně schválil.  

Pokud mé námitce nebude vyhověno, budu i nadále chránit svá vlastnická práva, která jsou tímto návrhem územního plánu Syrovice 
neoprávněně a neodůvodněně zasažena a to všemi zákonnými prostředky v souladu se zákonem 183/2006 Sb., v platném znění. Případně 
soudní cestou. 

S pozdravem 

Ing. Zdeněk Maluška 

Syrovice č.p. 9 

664 67 Syrovice 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se nevyhovuje. 

Pozemky p.č. 341, 342, 434 a 344 budou v ploše Z49, pro kterou je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o 
změnách jejich využití.  

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Pro komplikované vztahy v území, zejména návaznosti na veřejné prostranství a sítě dopravní a technické infrastruktury je v této lokalitě 
nutné zejména zpracování komplexního řešení struktury zástavby a veřejných prostranství, vyřešit komplikované vlastnické vztahy a určit 
charakter zástavby této zastavitelné plochy významné rozlohy, bezprostředně navazující na historické jádro obce. 

Dle platné legislativy územní samosprávné celky (tedy i obec) mají právo na samosprávu při rozhodování o rozvoji svého území. Obsahem 
územní samosprávy je oprávnění územní jednotky obstarávat určitý právem vymezený okruh svých záležitostí samostatně. Do samostatné 
působnosti obce na základě zvláštních zákonů patří též schvalování územně plánovací dokumentace. Navrženým řešením není nijak 
omezována stávající činnost vztahující se k dotčeným pozemkům, naopak bude převážná část pozemků (p.č. 342, 344 a část pozemku p.č. 
434)  zhodnocena tím, že bude převedena z plochy výhledové do plochy návrhové pro bydlení. 

Do budoucna se řešením ÚP obec snaží chránit ve veřejném zájmu životní podmínky obyvatel zajištěním předpokladů pro udržitelný rozvoj 
území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území dle § 18 odst.2) zákona 183/2006 Sb. 

 Dle § 102 odst.2) zákona č. 183/2006 Sb. pouze vlastníkovi pozemku, kterému vznikla prokazatelná majetková újma v důsledku zrušení 
určení pozemku k zastavění na základě změny územního plánu nebo vydáním nového územního plánu, náleží náhrada vynaložených 
nákladů na přípravu výstavby v obvyklé výši, zejména na koupi pozemku, na projektovou přípravu výstavby nebo v souvislosti se snížením 
hodnoty pozemku, který slouží k zajištění závazku. Tato náhrada náleží též vlastníkovi pozemku nebo osobě, která byla před změnou nebo 
zrušením regulačního plánu anebo před změnou nebo zrušením územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo veřejnoprávní smlouvy 
nahrazující územní rozhodnutí podle § 94 odst. 3 oprávněna vykonávat práva z nich vyplývající (dále jen "oprávněný"), pokud uvedenou 
změnou nebo zrušením bylo zrušeno určení k zastavění a vznikla mu prokazatelná majetková újma. 
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Dle § 102 odst.3) zákona č. 183/2006 Sb. Náhrada vlastníkovi nebo oprávněnému nenáleží, jestliže k uvedenému zrušení došlo na základě 
jeho návrhu nebo po uplynutí 5 let od nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny, či regulačního plánu nebo jeho změny, která 
zastavění dotčeného pozemku umožnila. Ustanovení o uplynutí lhůty 5 let se neuplatní, pokud v této lhůtě 

a) nabylo účinnosti rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas pro stavbu, pro kterou bylo zastavění uvedenou územně plánovací 
dokumentací určeno a toto rozhodnutí nebo souhlas je platné, nebo 

b) před uplynutím lhůty 5 let byla uzavřena veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a tato veřejnoprávní smlouva je účinná. 

Ve změně č. III – 2.  ÚPO Syrovice, vydané dne 15.12.2008 ZO Syrovice, byly pozemky p.č. 342, 344 a část pozemku p.č. 434 navrženy do 
plochy výhledové pro bydlení venkovského typu. 

Dle vyhlášky ÚPO Syrovice č.2/2002 jsou v kapitole 3.4. definovány podmínky využití: 

Na výhledových plochách pro rozvoj obce je určeno funkční využití. Jakékoliv využití, které by v budoucnu znemožnilo zastavění území, je 
nepřípustné. Zemědělské využití je zatím bez omezení s výjimkou investic do půdy za účelem jejich dlouhodobého zhodnocení. 

Pro výhledové plochy není vyhodnocen zábor zemědělského půdního fondu, a proto je jejich využití zásadně možné až po projednání a 
schválení příslušné změny územního plánu obce. 

Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
 

 

Připomínka pí. Ivany Zoufalé, Syrovice 24, 664 67 Syrovice zaevidována podatelnou MěÚ Židlochovice dne 20.4.2015 pod č.j. 
6866/2015 byla vyhodnocena jako námitka 
PŘIPOMÍNKA PODANÁ PO VEŘEJNÉM  PROJEDNÁNÍ  NÁVRHU  ÚZEMNÍHO PLÁNU SYROVICE  
(v souladu s ustanoveními § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)) 

Identifikace osoby fyzické:  
Jméno a příjmení:  Ivana Zoufalá 

Datum narození:   28.7.1966 

Bydliště:   Syrovice 24, 664 67 Syrovice 

Identifikace osoby fyzické:  občan Syrovic, vlastník parcely 530/1 v k.ú. Syrovice 

Název subjektu: 

IČO: 

Sídlo: 

Vymezení území dotčeného připomínkou:  
Připomínka 1 – historické jádro obce 

C1 koncepce uspořádání sídelní struktury 

Odůvodnění připomínky (za závěr prosím uveďte podpis): 
Z navržené koncepce uspořádání mně není jasné, na jakém základu bylo vymezeno historické jádro obce. 

Je možné stavět v historickém jádru obce, tak jak je uvedeno v oddílu SO – plochy smíšené obytné, popřípadě OS – plochy občanského 
vybavení nebo je to omezeno v bodě C1 na jednopodlažní objekty. 

Pokud ano, tak z jakého důvodu, když skoro polovina objektů ve vyznačeném jádru je dvojpodlažní ? 

Je nutné, aby projekt vypracovával autorizovaný architekt? 

Připomínka 2) – vymezení území dotčeného připomínkou: 

Výrobní areál družstva 

D.2. Odkanalizování území 

Jak je odkanalizován výrobní areál družstva – má svoji ČOV ? 

Připomínka 3: 

9.5.1. Hromadná doprava 

V odůvodnění je uvedeno, že v případě potřeby umístění nové zastávky je toto umožněno v rámci ploch veřejných prostranství a veřejné 
zeleně PV a ZV. 

V potřebném území směrem na Bratčice ale žádné takové plochy v nákresu nejsou? 

20.4.2015                            Podpis: Ivana Zoufalá 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje, v kapitole C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, C.1. 
Koncepce uspořádání sídelní struktury byla doplněna tato věta:  
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výška nově umisťované zástavby nebo přístavby a nadstavby stávajících objektů nesmí převyšovat stávající navazující zástavbu 

a v kapitole F. 3. Podmínky pro využití ploch a jejich prostorové uspořádání  

Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: 

Maximální možná výška zástavby jsou 1 nadzemní podlaží + podkroví nebo ustupující podlaží. 

Pro zástavbu nacházející se v historickém jádru obce dle Hlavního výkresu č.1 je nutno splnit požadavky kapitoly.  

2) Stávající výrobní areál bývalého družstva je odkanalizován individuálně. 

3) Námitce se vyhovuje, plocha na pozemcích p.č. 721/52 a721/24 bude v ploše s rozdílným způsobem využití – PV – plochy veřejných 
prostranství. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
1)Podmínky byly upraveny z důvodu výše uvedené námitky. 

2) Jedná se o stávající provozované objekty. 

3) Výše uvedené pozemky jsou v plánované výstavbě chodníku a autobusové zastávky, projekt na tuto akci je nyní ve fázi územního řízení, 
proto bude lokalita změněna na plochy veřejných prostranství (PV). 

Z výše uvedených důvodů se námitce č. 1 vyhovuje a námitce č. 2 a 3. nevyhovuje. 
 

 

Námitka p. Libora Zoufalého, nar. 28.7.1988, Syrovice 24, 664 67 Syrovice zaevidována podatelnou MěÚ Židlochovice dne 20.4.2015 
pod č.j. 6867/2015 
Městský úřad Židlochovice 

Odbor územního plánování 

Nádražní 750 

Židlochovice 

Věc: Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu č. 1/2015 územního plánu Syrovice dle § 52 odst.2. 
Jméno a příjmení:  Libor Zoufalý, 28.7.1988 

Bydliště:   Syrovice 24, 664 67 Syrovice 

Katastrální území:  Syrovice (761834) 

Pozemek dotčený námitkou – číslo: parcely podle katastru nemovitostí: 530/3, 531/2 

Číslo listu vlastnictví podle katastru: Nemovitostí: 1367 

Text námitky: 

Jsem majitelem pozemků p.č. 530/3 a 531/2 a nesouhlasím se zařazením těchto parcel do návrhu vymezení historického jádra obce. 

Odůvodnění: 
Žádám o vyjmutí mého pozemku z návrhu vymezení historického jádra obce. Tento pozemek jsem dostal od rodičů a plánuji zde stavbu RD. 
Na tomto pozemku je nyní pouze kůlna, která je v havarijním stavu. Bez možnosti stavby by byl pozemek značně znehodnocený a neměl 
dalšího využití. 

V Syrovicích dne 20.4.2015                     Zoufalý (podpis) 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se nevyhovuje. 

Pozemky p.č. 530/3 a 531/2 budou v návrhu ÚP ve vymezeném historickém jádru obce. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Územní plán v rámci vymezených ploch s rozdílným způsobem využití a plochy historického jádra obce chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a 
civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. ÚP vytváří vyvážený poměr budoucího 
hospodářského rozvoje obce a příznivého životního prostředí včetně stanovení podmínek pro hospodárné využívání zastavěného území a 
zajištění ochrany nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. V rámci ÚP je kladen důraz na ochranu a zachování urbanisticko-
architektonických hodnot v území. Kromě stanovení požadavků na prostorové uspořádání zástavby je požadováno, aby architektonickou 
část projektové dokumentace nových staveb nebo rekonstrukce či dostavby stávajících staveb podléhajících režimu státní památkové péče 
a spadajících do vymezené plochy historického jádra obce, zpracovával pouze autorizovaný architekt.  

Vymezením plochy historického jádra obce je zajištěn udržitelný rozvoj územní požadovaný v Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje 
České republiky a to konkrétně článku (14) Chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní 
krajiny. 
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Vymezení plochy historického jádra obce projektantem návrhu ÚP Syrovice je v souladu se zákonem 183/2006 Sb. (stavební zákon) § 18 
odst. 4) a to: územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví.  

Vymezením plochy historického jádra obce je stanovena koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 
podmínky území, což je dle § 19 odst1) písmene b) úkolem územního plánování. 

Pozemky p.č. 530/3 a 531/2 jsou v ploše smíšené obytné – SO, pro kterou v podmínkách pro využití ploch a jejich prostorové uspořádání 
jako přípustné využití je uvedeno: pro bydlení, veřejnou vybavenost a služby tak, že se vzájemně negativně neovlivňují. Související zařízení 
technické a dopravní infrastruktury.  

Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
 

 

Připomínka p. Libora Zoufalého, Syrovice 24, 664 67 Syrovice zaevidována podatelnou MěÚ Židlochovice dne 20.4.2015 pod 
č.j.6868/2015 byla vyhodnocena jako námitka 
PŘIPOMÍNKA PODANÁ PO VEŘEJNÉM  PROJEDNÁNÍ  NÁVRHU  ÚZEMNÍHO PLÁNU SYROVICE  
(v souladu s ustanoveními § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)) 

Identifikace osoby fyzické:  
Jméno a příjmení:  Libor Zoufalý 

Datum narození:   28.7.1988 

Bydliště:   Syrovice 24, 664 67 Syrovice 

Identifikace osoby fyzické:  občan Syrovic, vlastník parcely 530/3 v k.ú. Syrovice 

Název subjektu: 

IČO: 

Sídlo: 

Vymezení území dotčeného připomínkou:  
historické jádro obce 

C1 koncepce uspořádání sídelní struktury 

Odůvodnění připomínky (za závěr prosím uveďte podpis): 
Z navržené koncepce uspořádání není jasné, na jakém základu bylo vymezeno historické jádro obce. 

Je možné stavět v historickém jádru obce, tak jak je uvedeno v oddílu SO – plochy smíšené obytné, popřípadě OS – plochy občanského 
vybavení nebo je to omezeno v bodě C1 na jednopodlažní objekty. 

Pokud ano, tak z jakého důvodu, když skoro polovina objektů ve vyznačeném jádru je dvojpodlažní ? 

Je nutné, aby projekt vypracovával autorizovaný architekt? 

Když je vymezeno historické jádro obce, proč se neplánuje, aby obec byla turistickým cílem – viz.bod pěší doprava. 

20.4.2015                            Podpis: Zoufalý 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se nevyhovuje, v kapitole C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, C.1. 
Koncepce uspořádání sídelní struktury byla doplněna tato věta:  

- výška nově umisťované zástavby nebo přístavby a nadstavby stávajících objektů nesmí převyšovat stávající navazující zástavbu 

a v kapitole F. 3. Podmínky pro využití ploch a jejich prostorové uspořádání  

Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: 

Maximální možná výška zástavby jsou 1 nadzemní podlaží + podkroví nebo ustupující podlaží. 

Pro zástavbu nacházející se v historickém jádru obce dle Hlavního výkresu č.1 je nutno splnit požadavky kapitoly.  

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Územní plán v rámci vymezených ploch s rozdílným způsobem využití a plochy historického jádra obce chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a 
civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. ÚP vytváří vyvážený poměr budoucího 
hospodářského rozvoje obce a příznivého životního prostředí včetně stanovení podmínek pro hospodárné využívání zastavěného území a 
zajištění ochrany nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. V rámci ÚP je kladen důraz na ochranu a zachování urbanisticko-
architektonických hodnot v území. Kromě stanovení požadavků na prostorové uspořádání zástavby je požadováno, aby architektonickou 
část projektové dokumentace nových staveb nebo rekonstrukce či dostavby stávajících staveb podléhajících režimu státní památkové péče 
a spadajících do vymezené plochy historického jádra obce, zpracovával pouze autorizovaný architekt.  
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Vymezením plochy historického jádra obce je zajištěn udržitelný rozvoj územní požadovaný v Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje 
České republiky a to konkrétně článku (14) Chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní 
krajiny. 

Vymezení plochy historického jádra obce projektantem návrhu ÚP Syrovice je v souladu se zákonem 183/2006 Sb. (stavební zákon) § 18 
odst. 4) a to: územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví.  

Vymezením plochy historického jádra obce je stanovena koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 
podmínky území, což je dle § 19 odst1) písmene b) úkolem územního plánování. 

Pozemky p.č. 530/3 a 531/2 jsou v ploše smíšené obytné – SO, pro kterou v podmínkách pro využití ploch a jejich prostorové uspořádání 
jako přípustné využití je uvedeno: pro bydlení, veřejnou vybavenost a služby tak, že se vzájemně negativně neovlivňují. Související zařízení 
technické a dopravní infrastruktury.  

Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
 

 

Námitka pí. Ivany Zoufalé, nar. 28.7.1966, Syrovice 24, 664 67 Syrovice zaevidována podatelnou MěÚ Židlochovice dne 20.4.2015 
pod č.j. 6869/2015 
Městský úřad Židlochovice 

Odbor územního plánování 

Nádražní 750 

Židlochovice 

Věc: Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu č. 1/2015 územního plánu Syrovice dle § 52 odst.2. 
Jméno a příjmení:  Ivana Zoufalá, 28.7.1966 

Bydliště:   Syrovice 24, 664 67 Syrovice 

Katastrální území:  Syrovice (761834) 

Pozemek dotčený námitkou – číslo: parcely podle katastru nemovitostí: 4766/1 

Číslo listu vlastnictví podle katastru: Nemovitostí: 82 

Text námitky: 
E.2. Vymezení nestavebních ploch a stanovení podmínek pro změny jejich využití 

Plochy lesní 

Vymezené plochy lesní zahrnují jak stávající stabilizované plochy (v menší míře), tak i plochy návrhové (větrolamy v západní polovině území 
a plocha k zalesnění při vjezdu do obce od Bratčic). 

9.6.5. OCHRANA PŘED POVODNĚMI A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

„Účelné řešení konkrétní ochrany půdy před erozí vyžaduje zpracování detailních odborných studií přesahující rámec řešení územního 
plánu. Územní plán nicméně vymezuje plochy pro ochranné pásy jako plochy lesní NL (větrolamy) podél některých polních cest a výrobního 
areálu v západní polovině území a nadto stanovuje obecné základní podmínky pro umisťování protierozních opatření v lokalitě.“ 

Odůvodnění: 
Jsem spolumajitelem pozemku p.č. 4766/1 v k.ú. Syrovice. V odůvodnění k Návrhu pro VP je uvedeno, že je plánována změna na plochu NL 
podél některých polních cest, přitom ve výkresu jsou tyto plochy plánovány na našem pozemku p.č. 4766/1. Nesouhlasím se změnou na 
plochu lesní. Pozemek chci nadále využívat jako ornou půdu. 

V Syrovicích dne 20.4.2015                    Ivana Zoufalá (podpis) 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se nevyhovuje. 

Pozemek p.č. 4766/1 bude v ploše NL - plochy lesní.  

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Vymezením plochy lesní NL na výše uvedeném pozemku, který sousedí s polní cestou je součástí kompaktního tvaru řešení ochrany před 
erozí. Územní plán vymezuje plochy pro ochranné pásy jako plochy lesní NL (větrolamy) podél některých polních cest a výrobního areálu v 
západní polovině území a nadto stanovuje obecné základní podmínky pro umísťování protierozních opatření v krajině. 

Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
 

Námitka pí. Ivany Zoufalé, nar. 28.7.1966, Syrovice 24, 664 67 Syrovice zaevidována podatelnou MěÚ Židlochovice dne 20.4.2015 
pod č.j. 6870/2015 
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Městský úřad Židlochovice 

Odbor územního plánování 

Nádražní 750 

Židlochovice 

Věc: Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu č. 1/2015 územního plánu Syrovice dle § 52 odst.2. 
Jméno a příjmení:  Ivana Zoufalá, 28.7.1966 

Bydliště:   Syrovice 24, 664 67 Syrovice 

Katastrální území:  Syrovice (761834) 

Pozemek dotčený námitkou – číslo: parcely podle katastru nemovitostí: 4779 

Číslo listu vlastnictví podle katastru: Nemovitostí: 82 

Text námitky: 
Vymezení zastavěného území 

1. Jsem spolumajitelem pozemku p.č.4779, který byl v dřívější době v územním plánu veden jako VP –viz.přiložená část kopie výkresu, 
kterou jsem obdržela na stavebním úřadu. 

2. E.2. Vymezení nestavebních ploch a stanovení podmínek pro jejich využití 

Plochy lesní 

Odůvodnění: 
V návrhu územního plánu došlo ke změně využití našeho pozemku a byla začleněna do plochy zemědělské. Vzhledem k tomu, že pozemek 
byl v minulosti určen pro jiné účely a ve schválené připomínce k p.č. 4727 bylo k tomuto také přihlíženo, prosím proto o návrat k využití 
plochy výroby a skladování – lehký průmysl. 

2. Na pozemku je plánovaná změna na plochy lesní – nesouhlasím s touto změnou – viz.bod.1. 

V Syrovicích dne 20.4.2015                    Ivana Zoufalá (podpis) 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se nevyhovuje. 

Pozemek p.č. 4779 bude v ploše NL - plochy lesní.  

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Vymezením plochy lesní NL na výše uvedeném pozemku, který sousedí s polní cestou je součástí kompaktního tvaru řešení ochrany před 
erozí. Územní plán vymezuje plochy pro ochranné pásy jako plochy lesní NL (větrolamy) podél některých polních cest a výrobního areálu v 
západní polovině území a nadto stanovuje obecné základní podmínky pro umísťování protierozních opatření v krajině. 

Dle platné legislativy územní samosprávné celky (tedy i obec) mají právo na samosprávu při rozhodování o rozvoji svého území. Obsahem 
územní samosprávy je oprávnění územní jednotky obstarávat určitý právem vymezený okruh svých záležitostí samostatně. Do samostatné 
působnosti obce na základě zvláštních zákonů patří též schvalování územně plánovací dokumentace.  

Do budoucna se řešením ÚP obec snaží chránit ve veřejném zájmu životní podmínky obyvatele zajištěním předpokladů pro udržitelný rozvoj 
území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území dle § 18 odst.2) zákona 183/2006 Sb. 

Dle § 102 odst.2) zákona č. 183/2006 Sb. pouze vlastníkovi pozemku, kterému vznikla prokazatelná majetková újma v důsledku zrušení 
určení pozemku k zastavění na základě změny územního plánu nebo vydáním nového územního plánu, náleží náhrada vynaložených 
nákladů na přípravu výstavby v obvyklé výši, zejména na koupi pozemku, na projektovou přípravu výstavby nebo v souvislosti se snížením 
hodnoty pozemku, který slouží k zajištění závazku. Tato náhrada náleží též vlastníkovi pozemku nebo osobě, která byla před změnou nebo 
zrušením regulačního plánu anebo před změnou nebo zrušením územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo veřejnoprávní smlouvy 
nahrazující územní rozhodnutí podle § 94 odst. 3 oprávněna vykonávat práva z nich vyplývající (dále jen "oprávněný"), pokud uvedenou 
změnou nebo zrušením bylo zrušeno určení k zastavění a vznikla mu prokazatelná majetková újma. 

Dle § 102 odst.3) zákona č. 183/2006 Sb. Náhrada vlastníkovi nebo oprávněnému nenáleží, jestliže k uvedenému zrušení došlo na základě 
jeho návrhu nebo po uplynutí 5 let od nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny, či regulačního plánu nebo jeho změny, která 
zastavění dotčeného pozemku umožnila. Ustanovení o uplynutí lhůty 5 let se neuplatní, pokud v této lhůtě 

a) nabylo účinnosti rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas pro stavbu, pro kterou bylo zastavění uvedenou územně plánovací 
dokumentací určeno a toto rozhodnutí nebo souhlas je platné, nebo 

b) před uplynutím lhůty 5 let byla uzavřena veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a tato veřejnoprávní smlouva je účinná. 

V ÚPO Syrovice byl pozemek p.č. 4779 navržen do plochy výhledové pro průmyslovou výrobu a sklady. 

Dle vyhlášky ÚPO Syrovice č.2/2002 jsou v kapitole 3.4. definovány podmínky využití: 

Na výhledových plochách pro rozvoj obce je určeno funkční využití. Jakékoliv využití, které by v budoucnu znemožnilo zastavění území, je 
nepřípustné. Zemědělské využití je zatím bez omezení s výjimkou investic do půdy za účelem jejich dlouhodobého zhodnocení. 
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Pro výhledové plochy není vyhodnocen zábor zemědělského půdního fondu, a proto je jejich využití zásadně možné až po projednání a 
schválení příslušné změny územního plánu obce. 

Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
 
 

9.2. Námitky podané k návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání  
 
Námitka pí. Dr. Irmy Výškové, nar. 13.8.1970 a Dr. Tomáše Výšky, nar. 18.10.1957, Červeňáčkova 17, 664 34 Kuřim zaevidována 
podatelnou MěÚ Židlochovice dne 13.8.2015 pod č.j. 14211/2015  
Věc: Námitky k návrhu územního plánu Syrovice 
Jsme majitelé pozemků 802 a 803/1 v k.ú. Syrovice zapsaných na listu vlastnictví 198. 

Dle paragrafu 52 odst.2 stavebního zákona podáváme námitku proti návrhu územního plánu Syrovice, a to konkrétně proti zadání 
regulačního plánu Padělky/RP/str.27 bod C. Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb, kde na posledním řádku je uveden 
požadavek cituji „ Výška zástavby musí být maximálně 1 nadzemní podlaží s možností využití podkroví“. 

S touto podmínkou zásadně nesouhlasíme, neboť v návrhu územního plánu bod F.3. 

Podmínky pro využití ploch a jejich prostorovou uspořádání BI plochy bydlení individuální poslední řádek cituji „Maximální možná výška 
zástavby jsou 1 nadzemní podlaží + podkroví. 

Považujeme to za významné budoucí znevýhodnění a omezení majitelů pozemků v oblasti Padělky Z49, neboť podkroví neposkytuje 
plnohodnotné bydlení. 

Současně se tato podmínka jeví jako nesmyslná v kontextu, kdy stávající dvoupodlažní zástavba je od hranic parcely 802 menší jak 10m, od 
parcel 805/3, 805/1 menší než 20m a přitom se nejedná o ojedinělé tři stavby, ale prakticky celou řadu nových domů. 

V rámci rovného přístupu požadujeme, aby požadavek v zadání regulačního plánu – poslední řádek – byl upraven takto „Výška zástavby 
může být maximálně 2 podlaží“ nebo „Maximální možná výška zástavby jsou 1 nadzemní podlaží + podkroví nebo ustupující podlaží“. 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje.  
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Vzhledem k tomu, že plocha BI Z49 přímo nenavazuje na historické jádro obce a naopak na jejím jižním okraji se již dnes nacházejí 
dvoupodlažní rodinné domy, je možno tento požadavek akceptovat. Dle současných trendů pasivních a nízkoenergetických staveb není totiž 
obytné podkroví efektivním řešením. 
V textu RP bude upravena věta k výšce staveb na znění: „Výška zástavby může být maximálně 1 nadzemní podlaží s možností využití 
podkroví nebo 2 nadzemní podlaží.“ Tento požadavek bude upraven i v podmínkách využití ploch bydlení – individuální BI, kapitola F.3. 
 
 
Námitka pí. Olgy Putnerové, nar. 8.7.1955, Syrovice 311 a pí. Věry Badinové, nar.4.3.1958, Syrovice 87 zaevidována podatelnou 
MěÚ Židlochovice dne 21.8.2015 pod č.j. 14660/2015  
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Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se nevyhovuje. 
Pozemek p.č. 4501/1 bude v ploše NZ - plochy zemědělské.  
Odůvodnění vyhodnocené připomínky: 
Změnou č. I ÚPO Syrovice, která byla vydána ZO Syrovice dne 3.7.2006, byla na pozemku p.č. 4501/1 navržena změna funkčního využití z 
orné půdy na plochu průmyslové výroby a skladů.  

Na základě vyhodnocení účelné využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch projektantem ÚP 
Syrovice byl výše uvedený pozemek zařazen do stabilizované plochy – NZ – plochy zemědělské.  

Vymezením plochy zemědělské - označené NZ v územním plánu je splněno zadání územního plánu, které bylo schválené ZO Syrovice dne 
6.5.2013 číslo usnesení 47/4/13, zejména bod a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, vč. rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území…… 

a)1. Urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch: 

Urbanistická koncepce rozvoje území bude zaměřena především na požadavky rozvoje území obce: 
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n) Prověřit nezastavěné zastavitelné plochy vymezené stávajícím ÚPO z hlediska aktuálnosti jejich využití 
Dle platné legislativy územní samosprávné celky (tedy i obec) mají právo na samosprávu při rozhodování o rozvoji svého území. Obsahem 
územní samosprávy je oprávnění územní jednotky obstarávat určitý právem vymezený okruh svých záležitostí samostatně. Do samostatné 
působnosti obce na základě zvláštních zákonů patří též schvalování územně plánovací dokumentace.  

Do budoucna se řešením ÚP obec snaží chránit ve veřejném zájmu životní podmínky obyvatele zajištěním předpokladů pro udržitelný rozvoj 
území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území dle § 18 odst.2) zákona 183/2006 Sb. 

Dle § 102 odst.2) zákona č. 183/2006 Sb. pouze vlastníkovi pozemku, kterému vznikla prokazatelná majetková újma v důsledku zrušení 
určení pozemku k zastavění na základě změny územního plánu nebo vydáním nového územního plánu, náleží náhrada vynaložených 
nákladů na přípravu výstavby v obvyklé výši, zejména na koupi pozemku, na projektovou přípravu výstavby nebo v souvislosti se snížením 
hodnoty pozemku, který slouží k zajištění závazku. Tato náhrada náleží též vlastníkovi pozemku nebo osobě, která byla před změnou nebo 
zrušením regulačního plánu anebo před změnou nebo zrušením územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo veřejnoprávní smlouvy 
nahrazující územní rozhodnutí podle § 94 odst. 3 oprávněna vykonávat práva z nich vyplývající (dále jen "oprávněný"), pokud uvedenou 
změnou nebo zrušením bylo zrušeno určení k zastavění a vznikla mu prokazatelná majetková újma. 

Dle § 102 odst.3) zákona č. 183/2006 Sb. Náhrada vlastníkovi nebo oprávněnému nenáleží, jestliže k uvedenému zrušení došlo na základě 
jeho návrhu nebo po uplynutí 5 let od nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny, či regulačního plánu nebo jeho změny, která 
zastavění dotčeného pozemku umožnila. Ustanovení o uplynutí lhůty 5 let se neuplatní, pokud v této lhůtě 

a) nabylo účinnosti rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas pro stavbu, pro kterou bylo zastavění uvedenou územně plánovací 
dokumentací určeno a toto rozhodnutí nebo souhlas je platné, nebo 

b) před uplynutím lhůty 5 let byla uzavřena veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a tato veřejnoprávní smlouva je účinná. 
Z výše uvedených důvodů se připomínce nevyhovuje. 
 
 
Námitka pí. Olgy Putnerové, nar. 8.7.1955, Syrovice 311 a pí. Věry Badinové, nar.4.3.1958, Syrovice 87 zaevidována podatelnou 
MěÚ Židlochovice dne 21.8.2015 pod č.j. 14632/2015  
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Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se nevyhovuje. 
Pozemek p.č. 4501/1 bude v ploše NZ - plochy zemědělské.  
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Odůvodnění vyhodnocené připomínky: 
Změnou č. I ÚPO Syrovice, která byla vydána ZO Syrovice dne 3.7.2006, byla na pozemku p.č. 4501/1 navržena změna funkčního využití z 
orné půdy na plochu průmyslové výroby a skladů.  

Na základě vyhodnocení účelné využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch projektantem ÚP 
Syrovice byl výše uvedený pozemek zařazen do stabilizované plochy – NZ – plochy zemědělské.  

Vymezením plochy zemědělské - označené NZ v územním plánu je splněno zadání územního plánu, které bylo schválené ZO Syrovice dne 
6.5.2013 číslo usnesení 47/4/13, zejména bod a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, vč. rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území…… 

a)1. Urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch: 

Urbanistická koncepce rozvoje území bude zaměřena především na požadavky rozvoje území obce: 

n) Prověřit nezastavěné zastavitelné plochy vymezené stávajícím ÚPO z hlediska aktuálnosti jejich využití 
Dle platné legislativy územní samosprávné celky (tedy i obec) mají právo na samosprávu při rozhodování o rozvoji svého území. Obsahem 
územní samosprávy je oprávnění územní jednotky obstarávat určitý právem vymezený okruh svých záležitostí samostatně. Do samostatné 
působnosti obce na základě zvláštních zákonů patří též schvalování územně plánovací dokumentace.  

Do budoucna se řešením ÚP obec snaží chránit ve veřejném zájmu životní podmínky obyvatele zajištěním předpokladů pro udržitelný rozvoj 
území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území dle § 18 odst.2) zákona 183/2006 Sb. 

Dle § 102 odst.2) zákona č. 183/2006 Sb. pouze vlastníkovi pozemku, kterému vznikla prokazatelná majetková újma v důsledku zrušení 
určení pozemku k zastavění na základě změny územního plánu nebo vydáním nového územního plánu, náleží náhrada vynaložených 
nákladů na přípravu výstavby v obvyklé výši, zejména na koupi pozemku, na projektovou přípravu výstavby nebo v souvislosti se snížením 
hodnoty pozemku, který slouží k zajištění závazku. Tato náhrada náleží též vlastníkovi pozemku nebo osobě, která byla před změnou nebo 
zrušením regulačního plánu anebo před změnou nebo zrušením územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo veřejnoprávní smlouvy 
nahrazující územní rozhodnutí podle § 94 odst. 3 oprávněna vykonávat práva z nich vyplývající (dále jen "oprávněný"), pokud uvedenou 
změnou nebo zrušením bylo zrušeno určení k zastavění a vznikla mu prokazatelná majetková újma. 

Dle § 102 odst.3) zákona č. 183/2006 Sb. Náhrada vlastníkovi nebo oprávněnému nenáleží, jestliže k uvedenému zrušení došlo na základě 
jeho návrhu nebo po uplynutí 5 let od nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny, či regulačního plánu nebo jeho změny, která 
zastavění dotčeného pozemku umožnila. Ustanovení o uplynutí lhůty 5 let se neuplatní, pokud v této lhůtě 

a) nabylo účinnosti rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas pro stavbu, pro kterou bylo zastavění uvedenou územně plánovací 
dokumentací určeno a toto rozhodnutí nebo souhlas je platné, nebo 

b) před uplynutím lhůty 5 let byla uzavřena veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a tato veřejnoprávní smlouva je účinná. 
Z výše uvedených důvodů se připomínce nevyhovuje. 
 
 
Námitka pí. Bc. Venduly Trusinové, nar. 16.10.1984, Dvorského 30/10, 639 00 Brno a pí. Mgr. Zuzany Sendlerové, nar. 5.3.1983, 
Svatopluka Čecha 886, 666 01 Tišnov zaevidována podatelnou MěÚ Židlochovice dne 24.8.2015 pod č.j. 14732/2015  
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Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se nevyhovuje. 

Část pozemku p.č. 655/1 bude v ploše s rozdílným způsobem využití – BI – plochy bydlení – individuální a část pozemku p.č. 655/1 bude v 
ploše s rozdílným způsobem využití – BX – plochy bydlení – specifické. 
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Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
V územním plánu obce Syrovice ( dále ÚPO Syrovice ) vydaného vyhláškou č. 2/2002 dne 25.9.2002 zastupitelstvem obce Syrovice je část 
pozemku p.č. 655/1 v ploše stávající s funkční regulací plochy bydlení venkovského typu a část pozemku p.č. 655/1 v ploše stávající s 
funkční regulací zeleň v plochách bydlení. 

Pozemek p.č. 653/22 je dle výše uvedeného ÚPO Syrovice v ploše stávající s funkční regulací zeleň v plochách bydlení. Dle katastru 
nemovitostí se jedná o druh pozemku: ostatní plocha, a využití pozemku:ostatní komunikace. 

Část pozemku 652 je dle výše uvedeného ÚPO Syrovice v ploše stávající s funkční regulací plochy bydlení venkovského typu a část 
pozemku p.č. 652 v ploše stávající s funkční regulací zeleň v plochách bydlení. Dle katastru nemovitostí se jedná o druh pozemku: orná 
půda, ochrana: zemědělský půdní fond. 

Část pozemku 653/12 je dle výše uvedeného ÚPO Syrovice v ploše stávající s funkční regulací plochy bydlení venkovského typu a část 
pozemku p.č. 653/12 v ploše stávající s funkční regulací zeleň v plochách bydlení. Dle katastru nemovitostí se jedná o druh pozemku: orná 
půda, ochrana: zemědělský půdní fond. 

Vymezením ploch bydlení – specifických – označené BX, je zajištěno zachování zahrad rodinných domů s využitím přípustným takovým, 
která nesnižují kvalitu prostředí navazujících ploch, viz. podmínky F.3. návrhu ÚP Syrovice.  

Vymezením ploch bydlení – specifické – označené BX v územním plánu je splněno zadání územního plánu, které bylo schválené ZO 
Syrovice dne 6.5.2013 číslo usnesení 47/4/13, zejména bod a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v 
cílech zlepšování dosavadního stavu, vč. rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území…… 

a)1. Urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch: 

Urbanistická koncepce rozvoje území bude zaměřena především na požadavky rozvoje území obce: 

b) Přizpůsobit územní plán požadavkům rozvoje obce a směřování k charakteru venkovském co do velikosti stavebních pozemků, 
zahušťování zástavby, dalších ploch pro rozvoj, prostorové uspořádání apod.  

d) Stávající urbanistická koncepce a civilizační hodnoty budou zachovány 

b) V plochách s bydlením (nejen návrhových, ale i v zastavěném území) budou jasně definované podmínky zástavby v zahradách a 
zeleni, bude prověřena zastavitelnost v plochách nazvaných ve stávajícím ÚPO, překryvná funkce zeleně“ ve stavebních plochách. 

Dle platné legislativy územní samosprávné celky (tedy i obec) mají právo na samosprávu při rozhodování o rozvoji svého území. Obsahem 
územní samosprávy je oprávnění územní jednotky obstarávat určitý právem vymezený okruh svých záležitostí samostatně. Do samostatné 
působnosti obce na základě zvláštních zákonů patří též schvalování územně plánovací dokumentace. Navrženým řešením není nijak 
omezována stávající činnost vztahující se k dotčeným pozemkům a nemovitostem. Do budoucna se řešením ÚP obec snaží chránit ve 
veřejném zájmu životní podmínky obyvatel před negativními vlivy a to udržitelný rozvoj zachováním přírodních podmínek.  

V návrhu územního plánu Syrovice jsou proto zařazeny pozemky zahrad do funkčního využití ploch – BX – plochy bydlení – specifické pro 
veřejně nepřístupnou zeleň zahrad rodinných domů, které lze omezeně doplňovat stavebními objekty jako zahradními domky apod. 

Vyznačením plochy BX jsou vytvořeny podmínky pro zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny a zajištěna ochrana krajinného 
rázu (článek 20 Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky). Politika územního rozvoje je závazná pro pořizování a vydávání 
územních plánů – odst. 4) § 31 zákona č. 183/2006 Sb. a určuje požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování a určuje strategii a 
základní podmínky pro naplňování těchto úkolů. Vymezením plochy BX je respektováno  ustanovení § 31 zákona č. 183/2006 Sb., zejména 
odst. 1) a 4). 

Vymezení ploch BX na výše uvedených pozemcích je v souladu s § 18 odst. 4)  zákona č. 183/2006 Sb. - zastavitelné plochy se vymezují s 
ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. Potenciál rozvoje území a míra využití zastavěného území je 
zhodnocena v odůvodnění ÚP Syrovice ( kapitola 10 ) a vyplývá z něho, že není potřeba rozšiřovat zastavitelné plochy, protože je dostatek 
ploch pro bydlení. Tímto řešením byla prověřena potřeba změn v území dle § 19 odst. 1) písmene c) zákona č. 183/2006 Sb. a byly zjištěny 
přírodní hodnoty v území dle § 19 odst. 1) písmene a) zákona č. 183/2006 Sb. 

Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
 

 
Námitka p. Ing. Vítězslava Putnera, nar. 11.10.1954, Syrovice 311, zaevidována podatelnou MěÚ Židlochovice dne 24.8.2015 pod č.j. 
14733/2015  
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Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se nevyhovuje. 

Pozemek p.č. 4500 bude v ploše NZ - plochy zemědělské.  
Odůvodnění vyhodnocené připomínky: 
Změnou č. I ÚPO Syrovice, která byla vydána ZO Syrovice dne 3.7.2006, byla na části pozemku p.č. 4500 navržena změna funkčního 
využití z orné půdy na plochu průmyslové výroby a skladů.  

Na základě vyhodnocení účelné využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch projektantem ÚP 
Syrovice byl výše uvedený pozemek zařazen do stabilizované plochy – NZ – plochy zemědělské.  

Vymezením plochy zemědělské - označené NZ v územním plánu je splněno zadání územního plánu, které bylo schválené ZO Syrovice dne 
6.5.2013 číslo usnesení 47/4/13, zejména bod a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, vč. rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území…… 

a)1. Urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch: 

Urbanistická koncepce rozvoje území bude zaměřena především na požadavky rozvoje území obce: 
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n) Prověřit nezastavěné zastavitelné plochy vymezené stávajícím ÚPO z hlediska aktuálnosti jejich využití 
Dle platné legislativy územní samosprávné celky (tedy i obec) mají právo na samosprávu při rozhodování o rozvoji svého území. Obsahem 
územní samosprávy je oprávnění územní jednotky obstarávat určitý právem vymezený okruh svých záležitostí samostatně. Do samostatné 
působnosti obce na základě zvláštních zákonů patří též schvalování územně plánovací dokumentace.  

Do budoucna se řešením ÚP obec snaží chránit ve veřejném zájmu životní podmínky obyvatele zajištěním předpokladů pro udržitelný rozvoj 
území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území dle § 18 odst.2) zákona 183/2006 Sb. 

Dle § 102 odst.2) zákona č. 183/2006 Sb. pouze vlastníkovi pozemku, kterému vznikla prokazatelná majetková újma v důsledku zrušení 
určení pozemku k zastavění na základě změny územního plánu nebo vydáním nového územního plánu, náleží náhrada vynaložených 
nákladů na přípravu výstavby v obvyklé výši, zejména na koupi pozemku, na projektovou přípravu výstavby nebo v souvislosti se snížením 
hodnoty pozemku, který slouží k zajištění závazku. Tato náhrada náleží též vlastníkovi pozemku nebo osobě, která byla před změnou nebo 
zrušením regulačního plánu anebo před změnou nebo zrušením územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo veřejnoprávní smlouvy 
nahrazující územní rozhodnutí podle § 94 odst. 3 oprávněna vykonávat práva z nich vyplývající (dále jen "oprávněný"), pokud uvedenou 
změnou nebo zrušením bylo zrušeno určení k zastavění a vznikla mu prokazatelná majetková újma. 

Dle § 102 odst.3) zákona č. 183/2006 Sb. Náhrada vlastníkovi nebo oprávněnému nenáleží, jestliže k uvedenému zrušení došlo na základě 
jeho návrhu nebo po uplynutí 5 let od nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny, či regulačního plánu nebo jeho změny, která 
zastavění dotčeného pozemku umožnila. Ustanovení o uplynutí lhůty 5 let se neuplatní, pokud v této lhůtě 

a) nabylo účinnosti rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas pro stavbu, pro kterou bylo zastavění uvedenou územně plánovací 
dokumentací určeno a toto rozhodnutí nebo souhlas je platné, nebo 

b) před uplynutím lhůty 5 let byla uzavřena veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a tato veřejnoprávní smlouva je účinná. 

Z výše uvedených důvodů se připomínce nevyhovuje. 
 

 
Námitka p. Norberta Komínka, nar. 17.11.1961, Masarykova 857, Židlochovice zaevidována podatelnou MěÚ Židlochovice dne 
24.8.2015 pod č.j. 14734/2015  
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Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se nevyhovuje, plocha Z39 bude v rezervě – označené R5-B. 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Plocha Z39 byla převedena do rezervy – označené R5-B na základě připomínek uplatněných obcí Syrovice po veřejném projednání návrhu 
ÚP Syrovice.   

Nevymezením zastavitelné plochy pro bydlení v lokalitě Z39 je splněno zadání územního plánu, které bylo schválené ZO Syrovice dne 
6.5.2013 číslo usnesení 47/4/13, zejména bod a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, vč. rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území…… 

a)1. Urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch: 

Urbanistická koncepce rozvoje území bude zaměřena především na požadavky rozvoje území obce: 

c)Omezit maximálně rozšiřování zastavitelných ploch pro bydlení, podmínit případný nárůst těchto ploch podrobným průkazem jejich 
potřebnosti v souladu se stavebním zákonem s vazbou na území, demografický a ekonomický potenciál sídla 

Dle platné legislativy územní samosprávné celky (tedy i obec) mají právo na samosprávu při rozhodování o rozvoji svého území. Obsahem 
územní samosprávy je oprávnění územní jednotky obstarávat určitý právem vymezený okruh svých záležitostí samostatně. Do samostatné 
působnosti obce na základě zvláštních zákonů patří též schvalování územně plánovací dokumentace.  

Do budoucna se řešením ÚP obec snaží chránit ve veřejném zájmu životní podmínky obyvatele zajištěním předpokladů pro udržitelný rozvoj 
území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území dle § 18 odst.2) zákona 183/2006 Sb. 

Obec nechce rozšiřovat zastavěné území, proto nesouhlasí s návrhem zastavitelných plochy pro bydlení v lokalitě Z39, souhlasí s 
vymezením územní rezervy R5-B. 

Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
 
 
Námitka pí. Jitky Šťastné, nar. 14.10.1972, Syrovice 409, zaevidována podatelnou MěÚ Židlochovice dne 24.8.2015 pod č.j. 
14743/2015  
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Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Námitce nelze z hlediska urbanistické koncepce rozvoje území obce vyhovět z důvodu nutnosti zachování kompaktní zástavby, která 
nebude nerovnoměrně vybíhat do krajiny. Vzhledem k tomu, jak je dnes území členěno veřejnými prostranstvími na jednotlivé ulice bylo by 
vhodné do budoucna pokračovat se zástavbou jihozápadním směrem k ulici řadových domů. 

Vymezení hranice zastavěného území na předmětné parcele vychází z poznatků o území získaných v průběhu zpracování ÚP tak, že do ní 
byla zahrnuta plocha evidentně sloužící pro bydlení. Zbylá část parcely č. 4724/1 byla ponechána současnému účelu orná půda a zařazena 
do plochy zemědělské NZ. 

Část pozemku p.č. 4724/1 je zahrnuto do zastavěného území, na této části lze umísit další rodinný dům za předpokladu dodržení podmínek 
stanovených tímto návrhem ÚP.     

Nevymezením další zastavitelné plochy pro bydlení je splněno zadání územního plánu, které bylo schválené ZO Syrovice dne 6.5.2013 číslo 
usnesení 47/4/13, zejména bod a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování 
dosavadního stavu, vč. rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území…… 

a)1. Urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch: 

Urbanistická koncepce rozvoje území bude zaměřena především na požadavky rozvoje území obce: 

c)Omezit maximálně rozšiřování zastavitelných ploch pro bydlení, podmínit případný nárůst těchto ploch podrobným průkazem jejich 
potřebnosti v souladu se stavebním zákonem s vazbou na území, demografický a ekonomický potenciál sídla 

Dle platné legislativy územní samosprávné celky (tedy i obec) mají právo na samosprávu při rozhodování o rozvoji svého území. Obsahem 
územní samosprávy je oprávnění územní jednotky obstarávat určitý právem vymezený okruh svých záležitostí samostatně. Do samostatné 
působnosti obce na základě zvláštních zákonů patří též schvalování územně plánovací dokumentace.  
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Do budoucna se řešením ÚP obec snaží chránit ve veřejném zájmu životní podmínky obyvatele zajištěním předpokladů pro udržitelný rozvoj 
území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území dle § 18 odst.2) zákona 183/2006 Sb. 

Obec nechce rozšiřovat zastavěné území, proto nesouhlasí s návrhem zastavitelných plochy pro bydlení na části pozemku p.č.4724/1. 

Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
 

 
Námitka pí. Ivany Zoufalé, nar. 28.7.1966, Syrovice 24, zaevidována podatelnou MěÚ Židlochovice dne 24.8.2015 pod č.j. 
14750/2015  

  

  

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje.  
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Jedná se o plochu přestavby, kde jsou v dnešní době dvou až třípodlažní objekty dosahující výšky cca 10m. Vzhledem k charakteru území a 
návaznosti na historické jádro obce je vhodné tuto výškovou hladinu nenavyšovat. 

V kapitole F.3. v podmínkách využití ploch výroby a skladování VL budou upraveny podmínky maximální výšky zástavby pro plochu P64 do 
10 m.  

 

 

Námitka pí. Ivany Zoufalé, nar. 28.7.1966, Syrovice 24, zaevidována podatelnou MěÚ Židlochovice dne 24.8.2015 pod č.j. 
14751/2015  
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Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se nevyhovuje. 

Pozemek p.č. 4766/1 bude v ploše NL - plochy lesní.  

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Vymezením plochy lesní NL na výše uvedeném pozemku, který sousedí s polní cestou je součástí kompaktního tvaru řešení ochrany před 
erozí. Územní plán vymezuje plochy pro ochranné pásy jako plochy lesní NL (větrolamy) podél některých polních cest a výrobního areálu v 
západní polovině území a nadto stanovuje obecné základní podmínky pro umísťování protierozních opatření v krajině. 

Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
 
 
Námitka pí. Ivany Zoufalé, nar. 28.7.1966, Syrovice 24, zaevidována podatelnou MěÚ Židlochovice dne 24.8.2015 pod č.j. 
14752/2015  
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Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se nevyhovuje. 

Pozemek p.č. 4779 bude v ploše NL - plochy lesní.  
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Vymezením plochy lesní NL na výše uvedeném pozemku, který sousedí s polní cestou je součástí kompaktního tvaru řešení ochrany před 
erozí. Územní plán vymezuje plochy pro ochranné pásy jako plochy lesní NL (větrolamy) podél některých polních cest a výrobního areálu v 
západní polovině území a nadto stanovuje obecné základní podmínky pro umísťování protierozních opatření v krajině. 

Dle platné legislativy územní samosprávné celky (tedy i obec) mají právo na samosprávu při rozhodování o rozvoji svého území. Obsahem 
územní samosprávy je oprávnění územní jednotky obstarávat určitý právem vymezený okruh svých záležitostí samostatně. Do samostatné 
působnosti obce na základě zvláštních zákonů patří též schvalování územně plánovací dokumentace.  

Do budoucna se řešením ÚP obec snaží chránit ve veřejném zájmu životní podmínky obyvatele zajištěním předpokladů pro udržitelný rozvoj 
území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území dle § 18 odst.2) zákona 183/2006 Sb. 

Dle § 102 odst.2) zákona č. 183/2006 Sb. pouze vlastníkovi pozemku, kterému vznikla prokazatelná majetková újma v důsledku zrušení 
určení pozemku k zastavění na základě změny územního plánu nebo vydáním nového územního plánu, náleží náhrada vynaložených 
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nákladů na přípravu výstavby v obvyklé výši, zejména na koupi pozemku, na projektovou přípravu výstavby nebo v souvislosti se snížením 
hodnoty pozemku, který slouží k zajištění závazku. Tato náhrada náleží též vlastníkovi pozemku nebo osobě, která byla před změnou nebo 
zrušením regulačního plánu anebo před změnou nebo zrušením územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo veřejnoprávní smlouvy 
nahrazující územní rozhodnutí podle § 94 odst. 3 oprávněna vykonávat práva z nich vyplývající (dále jen "oprávněný"), pokud uvedenou 
změnou nebo zrušením bylo zrušeno určení k zastavění a vznikla mu prokazatelná majetková újma. 

Dle § 102 odst.3) zákona č. 183/2006 Sb. Náhrada vlastníkovi nebo oprávněnému nenáleží, jestliže k uvedenému zrušení došlo na základě 
jeho návrhu nebo po uplynutí 5 let od nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny, či regulačního plánu nebo jeho změny, která 
zastavění dotčeného pozemku umožnila. Ustanovení o uplynutí lhůty 5 let se neuplatní, pokud v této lhůtě 

a) nabylo účinnosti rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas pro stavbu, pro kterou bylo zastavění uvedenou územně plánovací 
dokumentací určeno a toto rozhodnutí nebo souhlas je platné, nebo 

b) před uplynutím lhůty 5 let byla uzavřena veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a tato veřejnoprávní smlouva je účinná. 

V ÚPO Syrovice byl pozemek p.č. 4779 navržen do plochy výhledové pro průmyslovou výrobu a sklady. 

Dle vyhlášky ÚPO Syrovice č.2/2002 jsou v kapitole 3.4. definovány podmínky využití: 

Na výhledových plochách pro rozvoj obce je určeno funkční využití. Jakékoliv využití, které by v budoucnu znemožnilo zastavění území, je 
nepřípustné. Zemědělské využití je zatím bez omezení s výjimkou investic do půdy za účelem jejich dlouhodobého zhodnocení. 

Pro výhledové plochy není vyhodnocen zábor zemědělského půdního fondu, a proto je jejich využití zásadně možné až po projednání a 
schválení příslušné změny územního plánu obce. 

Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
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10. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
10.1. Připomínky uplatněné dle § 50 odst.2) stavebního zákona, které pořizovatelka vyhodnotila tak, 
že se jedná o souhlas s navrhovaným řešením  
Povodí Moravy, s.p. , Dřevařská 11, 601 75 Brno 

Z hlediska plánování v oblasti vod je uvedený záměr v souladu s Plánem oblasti povodí.  
Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, s návrhem územního plánu 
souhlasíme. 
Pro napojení splaškových odpadních vod z rozvojových ploch musí být zabezpečena hydraulická a látková kapacita na centrální ČOV 
Ledce. 

 

ŘSD ČR, Odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 33, 612 54 Brno 
Do návrhu ÚP je v souladu s našimi požadavky zapracován dopravní koridor územní rezervy pro čtyřpruhovou silnici I. třídy tzv.: 
„Jihozápadní tangentu“ a zároveň je zapracován dopravní koridor územní rezervy pro kapacitní silniční propojení I. třídy R 52 – D2 (Syrovice 
– Blučina) včetně MÚK Syrovice. 

 
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 
V zájmovém území se nenachází žádné elektrické zařízení ani jeho ochranné pásmo v majetku provozovatele přenosové soustavy, ČEPS, 
a.s. Z tohoto důvodu nemáme k výše uvedené plánované akci žádné připomínky ani námitky. 

 

NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22, 140 21 Praha 4 - Nusle 
Návrh územního plánu Syrovice musí respektovat ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního 
vedení v naší správě. 

Ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu je v návrhu respektováno. Ochranné pásmo včetně telekomunikačního vedení je v návrhu 
vyznačeno a respektováno.  

 

10.2. Připomínky uplatněné dle § 50 odst.2) stavebního zákona, které pořizovatelka vyhodnotila tak, že se jedná o nesouhlas 
s navrhovaným řešením a jedná se o požadavky na úpravu návrhu ÚP:  

Požadavky na úpravu byly zapracovány-viz. blok II – Odůvodnění zpracovatele - kapitola 9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně 
vybrané varianty, 9.5.2 Koncepce technické infrastruktury. 

 
ČEPRO, a.s., Dělnická 12, 170 04 Praha 7 
K uvedenému návrhu ÚP obce Syrovice předkládá ČEPRO, a.s. následující připomínky: 

 
1. V koordinačním výkrese  chybí v legendě u ropovodu uvést také popis produktovodu a v některých výkresech opačně viz. výše 

uvedený text a předané ÚAP. Žádáme proto  ve výkresové  části v legendě  uvádět společně s ropovodem také 
produktovod a opačně s produktovodem také ropovod. 

2. V sousedství plochy OS pro občanskou vybavenost a sport je zakreslena stabilizovaná plocha pro bydlení označené BI při čemž 
hranice zastavitelného území zasahuje přes všechny trasy dálkovodů  včetně produktovodu. Tato plocha tak svojí částí zasahuje 
pod 100 m bezpečnostní vzdálenost od produktovodu, kde platí zákaz pro souvislou zástavbu obcí podle § 3 odst. (3) a (4) 
Zákona č. 161/2013 Sb. a podle ČSN 65 0204. S tímto návrhem proto zásadně nesouhlasíme a žádáme, z důvodu zajištění 
bezpečnosti osob a ochrany majetku o posunutí hranice plochy pro individuální bydlení označenou BI za 100 m 
bezpečnostní hranici od produktovodu. 

3. Plocha uprostřed plochy BI označená BX jako specifická plocha pro bydlení z části nesplňuje podmínku dodržení min. 100 m 
bezpečnostní vzdálenosti pro budování jakýchkoliv objektů např. garáže, stavby zemědělské – stodoly, sklady apod. dle 
specifikace plochy BX na str.22. Žádáme proto o posunutí hranice plochy BX za 100 m bezpečnostní vzdálenost od 
produktovodu 

4. U obou ploch OS pro občanskou vybavenost – tělovýchovu a sport také platí omezení v ochranném pásmu produktovodu v tom, 
že do bezpečnostní vzdálenosti 100 m od produktovodu je zakázáno budovat jakékoliv objekty. Do vzdálenosti 3 m provádět 
činnosti, které by mohli ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, 
sondy, vysazování stromů. Upozorňujeme, že v území dotčeném vlastním vedením trasy produktovodu je nutné počítat i 
s výkonem práva provozovatele podzemního dálkovodu, kterým je ČEPRO, a.s., vstupovat a vjíždět při stavbě,  
opravách a změnách nebo odstraňování podzemního potrubního dálkovodu a nemovitosti dotčené produktovodem a odstraňovat 
a oklešťovat stromoví. V zabezpečovacím pásmu dálkovodu (4 m na každou stranu od osy potrubí) podle ČSN 65 0204 nesmí být 
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prováděny práce ani činnosti, které by mohly vést k jeho poškození. Lze  zde provádět běžnou zemědělskou činnost,  přičemž 
musí být v tomto pásmu zajištěn trvalý přístup k dálkovodu z důvodu údržby a případných oprav tohoto zařízení. Dle specifikace 
této plochy uvedené na str. 23 textové části návrhu vyplývá, že nově navrhovaná plocha OS (vyšrafovaná) umístěná přes 
dálkovody nesplňuje výše uvedené podmínky. Z tohoto důvodu žádáme o její vyřazení z návrhu územního plánu. Stávající 
stabilizovaná plocha OS v severovýchodní polovině nesplňuje podmínku 100 m vzdálenosti od produktovodu pro případnou 
zástavbu uváděnou ve specifikaci plochy na str. 23 text. části návrhu. Požadujeme tedy do textové části na str. 23 u této 
plochy uvést podmínku, že nová zástavba je možná až za 100 m bezpečnostní hranicí od produktovodu a plocha bude 
respektovat ochranné pásmo produktovodu dle Zákona č. 161/2013 Sb. 

5. Není soulad mezi textovou částí odůvodnění a výkresovou částí návrhu. V textové části návrhu na str. 15 a v odůvodnění na str. 
18 a 19 v čl. „Zásobování plynem“ je uvedeno na třech místech, že je třeba respektovat bezpečnostní a ochranná pásma 
produktovodů a plynovodů a přitom podle výše uvedených připomínek č. 2., 3. a 4. tomu tak ve výkresové části není. Z tohoto 
důvodu žádáme o zajištění souladu mezi textovou a výkresovou částí návrhu územního plánu obce Syrovice. 

Dále připomínají, že jsou v dalších stupních řízení účastníkem řízení. 

Připomínky 1- 5 budou respektovány, v upraveném návrhu ÚP Syrovice budou zapracovány  a to následujícím způsobem: 

Připomínka 1- ve výkresové části bude uveden ropovod i produktovod, nebo se může použít termín  dálkovody, který bude 
vysvětlen, a to tak, že se jedná o produktovod a ropovod. 

Připomínka 2 – plochy v zastavěném území zasahující do bezpečnostní vzdálenosti budou vymezené jako nezastavěné. 
Zastavitelné plochy zasahující do bezpečnostní vzdálenosti nebudou vymezovány v této vzdálenosti.  

Připomínka 3 – obdobným způsobem řešit jako připomínku 2. 

Připomínka 4 – zastavitelná plocha pro OS bude vymezena jako nezastavitelná, část zastavěného území s funkčním využitím OS 
bude vymezeno s podmínkou na respektování  bezpečnostního pásma. 

Připomínka 5 – bude respektována, bude upraven text i grafická část, aby byl zajištěn soulad obou částí návrhu ÚP Syrovice. 

Dále pořizovatelka požaduje u ropovodu a produktovou používat pojmy vycházející s platné legislativy, ropovod a produktovod má 
ochranné pásmo, viz. text níže: 

Vládní nařízení 29/1959 Sb.  

§ 5 

 (1) Ochranné pásmo potrubí je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí. 

 (2) V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat zvlášť důležité objekty, jakož i vtažné jámy průzkumných nebo těžebních podniků a odvaly 
hlušin. 

 (3) Uvnitř ochranného pásma je zakázáno: 

a) do vzdálenosti 200 m od osy potrubí zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, jde-li potrubí přes řeku, 

b) do vzdálenosti 150 m provádět souvislé zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní důležité objekty a železniční tratě podél 
potrubí, 

c) do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic, 

d) do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě, 

e) do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy, 

f) do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, 
odklizování zemin, jejich navršování, sondy a vysazování stromů. 

Zákon 161/2013 Sb. 

"§ 1a  Vymezení pojmů 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 

e) produktovodem zařízení pro potrubní přepravu ropných produktů, pokud není umístěno ve výrobním nebo zpracovatelském závodě nebo 
ve skladovacím zařízení, 

f) ropovodem zařízení pro potrubní přepravu ropy, pokud není umístěno ve výrobním nebo zpracovatelském závodě nebo ve skladovacím 
zařízení, 

Čl. II Přechodné ustanovení 

Ochranná pásma vzniklá podle nařízení vlády č. 29/1959 Sb., o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních 
potrubí pro pohonné látky a ropu, zůstávají nedotčena a trvají i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně oprávnění, která se k nim váží. 
Na provádění činnosti v těchto ochranných pásmech se použije zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné 
nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. 
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MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti se nachází naše zařízení:  

Ropovod DN 500, DOK, ropovod IRČ DN 700 

Při následných akcích, které se dotýkají ropovodu, je třeba dodržovat vládní  nař.č.29/1959 Sb. (jak je stanoveno v přechodných 
ustanoveních Zákona č. 161/2013 Sb.) když na provádění činností v ochranném pásmu ropovodu se použije zákon č.189/1999 Sb. a 
následně ČSN EN 14161 a ČSN 65 0204. 

Žádáme, aby územní plán zahrnul ve své závazné části, a to v  její grafické části i v textové části: ochranná pásma stávajících zařízení, 
vyplývající z ČSN 65 0204 a vládního nařízení č.29/1959 Sb. 

Uvádíme některá ochranná pásma ropovodu: 

300 m  - závody zabývající se těžbou uhlí, rud a jin.nerost.bohatství 

200 m  - mosty a vodní díla 

150 m  - souvislé zastavění měst a sídlišť, ostatní důležité objekty a železniční tratě 

100 m - souvislé zastavění vesnic 

  80 m - osaměle stojící obydlené a neobydlené budovy 

  50 m - stavby menšího významu 

  30 m - osaměle stojící kolny, chaty, revizní šachty,  nebo vpusti kanalizačních stok popř. jiných podzemních sítí 

    5 m - zabezpečovací pásmo ropovodu  

Zejména ve střední části katastrálního území obce Syrovice dochází ke kolizi našich zařízení  se záměry uvedenými v návrhu 
územního plánu, proto k výše uvedenému návrhu ÚP obce Syrovice předkládáme následující připomínky: 
1.  V koordinačním výkrese  chybí v legendě u ropovodu uvést také popis produktovodu a v některých výkresech opačně, proto žádáme 
úpravu viz výše uvedený text a předané ÚAP.  
Žádáme proto  ve výkresové  části v legendě  uvádět společně s ropovodem také produktovod a opačně s produktovodem také ropovod. 

2.  Plocha občanského vybavení  - tělovýchova a sport - OS uvedená i jako změna Z27 a její  podmíněné přípustné využití  občanské 
vybavení komerční - jen v nezbytném rozsahu a v přímé souvislosti  s hlavním využitím, je v přímém rozporu výše citovaných norem a 
zákonů. Z našeho pohledu může být na tomto prostoru pouze část golfového hřiště s jamkami vzdálenými nejméně 5 m od ropovodů. V 
žádném případě do vzdálenosti 50 m nebude možná výstavba ani méně významné stavby. 

3.  V sousedství plochy OS pro občanskou vybavenost a sport je zakreslena stabilizovaná plocha pro bydlení označené BI při čemž hranice 
zastavitelného území zasahuje přes všechny trasy dálkovodů  včetně ropovodů. Tato plocha tak svojí částí zasahuje pod 100 m 
bezpečnostní vzdálenost od produktovodu, kde platí zákaz pro souvislou zástavbu obcí podle § 3 odst. (3) a (4) Zákona č. 161/2013 Sb. a 
podle ČSN 65 0204. S tímto návrhem proto zásadně nesouhlasíme a žádáme, z důvodu zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku, o 
posunutí hranice plochy pro individuální bydlení označenou BI za 100 m bezpečnostní hranici od ropovodu. 

4. Plocha uprostřed plochy BI označená BX jako specifická plocha pro bydlení z části nesplňuje podmínku dodržení min. 100 m 
bezpečnostní vzdálenosti pro budování jakýchkoliv objektů např. garáže, stavby zemědělské – stodoly, sklady apod. dle specifikace plochy 
BX na str.22. Žádáme proto o posunutí hranice plochy BX za 100 m bezpečnostní vzdálenost od ropovodu. To se týká i nově navrhované 
plochy označené Z34 na ploše BI 

5. U všech výše uvedených kolizních ploch  také platí omezení v ochranném pásmu ropovodu v tom, že do bezpečnostní vzdálenosti 100 m 
od ropovodu je zakázáno budovat jakékoliv objekty.  

Do vzdálenosti 5 m je zakázáno provádět činnosti, které by mohli ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu např. výkopy, 
odklizování zemin, jejich navršování, sondy, vysazování stromů a keřů. Upozorňujeme, že v území dotčeném vlastním vedením trasy 
ropovodu je nutné počítat i s výkonem práva provozovatele podzemního dálkovodu, kterým je MERO ČR, a.s., vstupovat a vjíždět při stavbě 
a opravách a změnách nebo odstraňování podzemního potrubního dálkovodu a nemovitosti dotčené produktovodem a odstraňovat a 
oklešťovat stromoví.  

V zabezpečovacím pásmu dálkovodu (5 m na každou stranu od osy potrubí) podle ČSN 65 0204 nesmí být prováděny práce ani činnosti, 
které by mohly vést k jeho poškození. Lze  zde provádět běžnou zemědělskou činnost, přičemž musí být v tomto pásmu zajištěn trvalý 
přístup k dálkovodu z důvodu údržby a případných oprav tohoto zařízení. Dle specifikace této plochy uvedené na str. 23 textové části návrhu 
vyplývá, že nově navrhovaná plocha OS (vyšrafovaná) umístěná přes dálkovody nesplňuje výše uvedené podmínky. Z tohoto důvodu 
žádáme o její vyřazení z návrhu územního plánu. 

Stávající stabilizovaná plocha OS v severovýchodní polovině nesplňuje podmínku 100 m vzdálenosti od produktovodu pro případnou 
zástavbu uváděnou ve specifikaci plochy na str. 23 text. části návrhu. Požadujeme tedy do textové části na str. 23 u této plochy uvést 
podmínku, že nová zástavba je možná až za 100 m bezpečnostní hranicí od ropovodu  a plocha bude respektovat ochranné pásmo 
ropovodu  dle Zákona č. 161/2013 Sb. 

6. Není soulad mezi textovou částí odůvodnění a výkresovou částí návrhu. V textové části návrhu na str. 15 a v odůvodnění na str. 18 a 19 v 
čl. „Zásobování plynem“ je uvedeno na třech místech, že je třeba respektovat bezpečnostní a ochranná pásma produktovodů a plynovodů a 
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přitom podle výše uvedených připomínek č. 2., 3. a 4. tomu tak ve výkresové části není. Z tohoto důvodu žádáme o zajištění souladu mezi 
textovou a výkresovou částí návrhu územního plánu obce Syrovice.Tj. vložit zejména slovo ropovodů. 

7. Připomínáme, že všechny stavby a činnosti situované do ochranného pásma ropovodu musí být v rámci projekční přípravy projednány s 
naší společností MERO, a.s., která kromě dozorové činnosti v tomto pásmu je také účastníkem územního, stavebního i kolaudačního řízení. 

Připomínky 1-6 budou respektovány, v upraveném návrhu ÚP Syrovice budou zapracovány  a to následujícím způsobem: 

Připomínka 2- lokalita OS – plocha změny Z22 bude řešena jako plocha nezastavitelná, pro tuto lokalitu bude navržen jiný způsob  
využití.    

Připomínka 3 - hranice zastavěného území bude posunuta tak, aby nezasahovala do bezpečnostní vzdálenosti od produktovodu, 
pokud jsou v této vzdálenosti stávající objekty, zastavěné území bude vymezeno s podmínečným využitím takovým, aby 
nedocházelo k rozšiřování jednotlivých objektů přístavbami, nástavbami apod.  V místě bezpečnostní vzdálenosti produktovou 
nebude navrhována žádná zastavitelná plocha. Je možno zvážit navržení asanace…. 

Připomínka 4 – obdobným způsobem jako připomínka 3. 

Připomínka 5 – plocha změny OS bude přeřešena, stávající plocha OS bude navržena s jinými podmínkami, nebo rozdělena a část 
v bezpečnostní vzdálenosti nebude jako zastavitelná plocha. 

Dále pořizovatelka požaduje u ropovodu a produktovou používat pojmy vycházející s platné legislativy, ropovod a produktovod má 
ochranné pásmo, viz. text níže: 

Vládní nařízení 29/1959 Sb.  

§ 5 

 (1) Ochranné pásmo potrubí je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí. 

 (2) V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat zvlášť důležité objekty, jakož i vtažné jámy průzkumných nebo těžebních podniků a odvaly 
hlušin. 

 (3) Uvnitř ochranného pásma je zakázáno: 

a) do vzdálenosti 200 m od osy potrubí zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, jde-li potrubí přes řeku, 

b) do vzdálenosti 150 m provádět souvislé zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní důležité objekty a železniční tratě podél 
potrubí, 

c) do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic, 

d) do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě, 

e) do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy, 

f) do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, 
odklizování zemin, jejich navršování, sondy a vysazování stromů. 

Zákon 161/2013 Sb. 

"§ 1a  Vymezení pojmů 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 

e) produktovodem zařízení pro potrubní přepravu ropných produktů, pokud není umístěno ve výrobním nebo zpracovatelském závodě nebo 
ve skladovacím zařízení, 

f) ropovodem zařízení pro potrubní přepravu ropy, pokud není umístěno ve výrobním nebo zpracovatelském závodě nebo ve skladovacím 
zařízení, 

Čl. II Přechodné ustanovení 

Ochranná pásma vzniklá podle nařízení vlády č. 29/1959 Sb., o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních 
potrubí pro pohonné látky a ropu, zůstávají nedotčena a trvají i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně oprávnění, která se k nim váží. 
Na provádění činnosti v těchto ochranných pásmech se použije zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné 
nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. 

 

10.2. Vyhodnocení podání k návrhu ÚP Syrovice: 
Vyhodnocení připomínek po veřejném projednání návrhu: 
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Připomínka p. Jana Badina, Syrovice 87, 664 67 Syrovice zaevidována podatelnou MěÚ Židlochovice dne 21.4.2015, převzatá dne 
20.4.2015 pořizovatelkou, pod č.j. 6911/2015  
PŘIPOMÍNKA PODANÁ PO VEŘEJNÉM  PROJEDNÁNÍ  NÁVRHU  ÚZEMNÍHO PLÁNU SYROVICE  
(v souladu s ustanoveními § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)) 

Identifikace osoby fyzické:  
Jméno a příjmení:  Jan Badin 

Datum narození:   17.1.1985 
Bydliště:   Syrovice, 664 67 Syrovice 
Identifikace osoby fyzické:  / 
Název subjektu: 
IČO: 
Sídlo: 
Vymezení území dotčeného připomínkou: Pozemek p.č. 4501/1 nyní není na dotčeném pozemku umožněna výroba jako v ÚPO Syrovice 

Odůvodnění připomínky (za závěr prosím uveďte podpis): 
V tomto územním plánu není na našem pozemku vymezena zastavitelná plocha pro výrobu, tak jak to je v UPO Syrovice. 

Převzala dne 20.4.2015 Ing. Hlaváčková v 17,06 h z důvodu uzavření podatelny MěÚ v 17 h. 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se nevyhovuje. 

Pozemek p.č. 4501/1 bude v ploše NZ - plochy zemědělské.  

Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 
Změnou č. I ÚPO Syrovice, která byla vydána ZO Syrovice dne 3.7.2006, byla na pozemku p.č. 4501/1 navržena změna funkčního využití 
z orné půdy na plochu průmyslové výroby a skladů.  

Na základě vyhodnocení účelné využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch projektantem ÚP 
Syrovice byl výše uvedený pozemek zařazen do stabilizované plochy – NZ – plochy zemědělské.  

Vymezením plochy zemědělské - označené NZ v územním plánu je splněno zadání územního plánu, které bylo schválené ZO Syrovice dne 
6.5.2013 číslo usnesení 47/4/13, zejména bod a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, vč. rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území…… 

a)1. Urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch: 

Urbanistická koncepce rozvoje území bude zaměřena především na požadavky rozvoje území obce: 

n) Prověřit nezastavěné zastavitelné plochy vymezené stávajícím ÚPO z hlediska aktuálnosti jejich využití 
Dle platné legislativy územní samosprávné celky (tedy i obec) mají právo na samosprávu při rozhodování o rozvoji svého území. Obsahem 
územní samosprávy je oprávnění územní jednotky obstarávat určitý právem vymezený okruh svých záležitostí samostatně. Do samostatné 
působnosti obce na základě zvláštních zákonů patří též schvalování územně plánovací dokumentace.  

Do budoucna se řešením ÚP obec snaží chránit ve veřejném zájmu životní podmínky obyvatele zajištěním předpokladů pro udržitelný rozvoj 
území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území dle § 18 odst.2) zákona 183/2006 Sb. 

Dle § 102 odst.2) zákona č. 183/2006 Sb. pouze vlastníkovi pozemku, kterému vznikla prokazatelná majetková újma v důsledku zrušení 
určení pozemku k zastavění na základě změny územního plánu nebo vydáním nového územního plánu, náleží náhrada vynaložených 
nákladů na přípravu výstavby v obvyklé výši, zejména na koupi pozemku, na projektovou přípravu výstavby nebo v souvislosti se snížením 
hodnoty pozemku, který slouží k zajištění závazku. Tato náhrada náleží též vlastníkovi pozemku nebo osobě, která byla před změnou nebo 
zrušením regulačního plánu anebo před změnou nebo zrušením územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo veřejnoprávní smlouvy 
nahrazující územní rozhodnutí podle § 94 odst. 3 oprávněna vykonávat práva z nich vyplývající (dále jen "oprávněný"), pokud uvedenou 
změnou nebo zrušením bylo zrušeno určení k zastavění a vznikla mu prokazatelná majetková újma. 

Dle § 102 odst.3) zákona č. 183/2006 Sb. Náhrada vlastníkovi nebo oprávněnému nenáleží, jestliže k uvedenému zrušení došlo na základě 
jeho návrhu nebo po uplynutí 5 let od nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny, či regulačního plánu nebo jeho změny, která 
zastavění dotčeného pozemku umožnila. Ustanovení o uplynutí lhůty 5 let se neuplatní, pokud v této lhůtě 

a) nabylo účinnosti rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas pro stavbu, pro kterou bylo zastavění uvedenou územně plánovací 
dokumentací určeno a toto rozhodnutí nebo souhlas je platné, nebo 

b) před uplynutím lhůty 5 let byla uzavřena veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a tato veřejnoprávní smlouva je účinná. 

Z výše uvedených důvodů se připomínce nevyhovuje. 
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Poučení: 

Proti územnímu plánu Syrovice vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád). 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… ………………………………………… 

Pavel Bauer Ing. Zdeněk Motlíček 

starosta obce místostarosta obce 

Vyvěšeno na úřední desce:                                        Sejmuto: 

 

Nabytí účinnosti: 


