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Regulační plán 

Rajhradice, lokalita „Z10“ 
zahrádky – ul. Svratecká  

 
II. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  

REGULAČNÍHO PLÁNU  
 

(I) 
 
 
 
 

Postup při pořízení regulačního plánu Rajhradice, lokalita „Z10“   
ZASTUPITELSTVO OBCE Rajhradice v souladu s § 6 odstavec 5) písmeno c) a § 54 odst.2) 
zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů ( dále jen stavební zákon ) na svém 
zasedání dne 11.3.2011 vydalo změnu č. III územního plánu Rajhradice, jehož součástí bylo 
vymezení zastavitelné plochy Z10. Pořízení regulačního plánu bylo uloženo v této lokalitě jako 
podmínka pro rozhodování o změnách v území a byly stanoveny podmínky pro jeho pořízení a 
pro jeho vydání. Zadání regulačního plánu bylo v článku 14 změny č. III územního plánu obce 
Rajhradice a je pořizován z vlastního podnětu obce. 
 
Jelikož zadání regulačního plánu k lokalitě Z10 je obsaženo ve změně č. III územním plánu obce 
Rajhradice a obsahuje náležitosti předepsané v příloze č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., starosta 
obce Rajhradice zaslal dne 27.7.2015 informaci o výběru zpracovatelky návrhu regulačního 
plánu lokality Z10 – Ing.arch. Barbora Jenčková.  
 
V červenci 2015 obdržela pořizovatelka návrh regulačního plánu od projektantky. 
Dne 28.7.2015 pořizovatelka oznámila obci Rajhradice a dotčeným orgánům jednotlivě, a také 
Městskému úřadu v Rajhradě – stavebnímu úřadu, na základě § 65 odst. 2 stavebního zákona 
společné jednání o návrhu regulačního plánu Rajhradice, lokalita „Z10“ v zasedací místnosti 
MěÚ Židlochovice ve středu 19. Srpna v 11 hodin. Dále je vyzvala, aby uplatnily svá stanoviska 
nejpozději do 30 dnů ode dne jednání. 
Pořizovatelka zajistila vyvěšení oznámení veřejnou vyhláškou v souladu s § 65 odst.3 stavebního 
zákona o zahájení projednávání návrhu regulačního plánu Rajhradice, lokalita „Z10“ 
s oznámením, kde je možné návrh regulačního plánu zhlédnout a oznámila lhůtu pro doručení 
písemných připomínek k tomuto návrhu. 
Pořizovatelka zajistila vyvěšení oznámení – Veřejné vyhlášky o projednávání návrhu 
regulačního plánu na úředních deskách obce Rajhradice a MěÚ Židlochovice včetně vyvěšení na 
webových stránkách obce a pořizovatelky. O tomto provedla záznam do spisu. 
 
Dne 19.8.2015 se konalo společné jednání o návrhu regulačního plánu Rajhradice, lokalita „Z10“ 
v zasedací místnosti Městského úřadu Židlochovice, záznam z tohoto jednání včetně presenční 
listiny je založen do spisu. Jednání se účastnil starosta obce, projektantka a pořizovatelka. Dále 
se jednání účastnil zástupce KHS JmK.  
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K návrhu regulačního plánu dle § 65 odst.2) uplatnili svá stanoviska tyto dotčené orgány: 

Dotčený orgán Číslo jednací Datum 
vydání 

Ministerstvo životního prostředí – Výkon státní správy VII, Mezírka 1, 
Brno 

1455/560/15, 52503/ENV/15 29.7.2015 

Obvodní báňský úřad pro území JMK a Zlínského kraje SBS 23640/2015/OBÚ-01/1 10.8.2015 

Ministerstvo obrany – sekce ekonomická a majetková 58787/2015-8201-OÚZ-BR 14.8.2015 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje HSBM-2-140/2015 18.8.2015 

Městský úřad Židlochovice – odbor životního prostředí OZP/13334/2015-2 2.9.2015 

Státní energetická inspekce-Územní inspektorát pro JMK a Kraj Vysočina 1421/15/062.101/Bě 3.9.2015 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, OÚPSŘ JMK 98002/2015 14.9.2015 

 
 
Připomínky k návrhu regulačního plánu dle § 65 odst.3) SZ uplatnili: 
 Jméno a příjmení Ze dne Č.j. podání 

Veronika Cahová  19.8.2015 14524/2015 

 
 

Zveřejnění veřejných vyhlášek způsobem umožňujícím dálkový přístup bylo potvrzeno osobami 
zodpovídajícími za toto zveřejňování přímo na svěšených veřejných vyhláškách. 
 
Dne 1.10.2015 pořizovatelka vložila dle § 162 stavebního zákona data o RP do evidence územně 
plánovací činnosti na webových stránkách Ústavu územního rozvoje. Podkladem pro zápis do 
evidence územně plánovací činnosti byl založený registrační list územně plánovací dokumentace 
dle § 22 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
 
 
Dne 18.11.2015 byl pořizovatelce doručen upravený návrh regulačního plánu a téhož dne 
oznámila pořizovatelka datum konání veřejného projednání a vystavení návrhu regulačního 
plánu dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, sousedním obcím jednotlivě a všem veřejnou 
vyhláškou. 

V oznámení pořizovatelka upozornila, že námitky proti návrhu regulačního plánu územního 
plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný 
investor a zástupce věrnosti ( § 67 odst.2 stavebního zákona ) a každý uplatnit své připomínky, 
nejpozději však do 7 dnů ode dne veřejného projednání, které bylo stanoveno na 11.1.2016. 

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 regulačního plánu 
vystaven k veřejnému nahlížení a upozornila na vystavení návrhu regulačního plánu způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. 

 

V oznámení upozornila pořizovatelka na změnu, ke které došlo oproti územně plánovací 
dokumentaci návrhu ke společnému jednání. 

Pořizovatelka překontrolovala vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách 
pořizovatele a obce Rajhradice a fotokopie těchto úředních desek založila do spisu. Taktéž 
uveřejnila návrh způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města 
Židlochovice. 
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O upraveném a posouzeném návrhu regulačního plánu se konalo veřejné projednání dne 
4.1.2016. Z tohoto veřejného projednání byl pořízen záznam. Stanoviska a připomínky, podané 
před tímto veřejným projednáním byly připojeny k záznamu z veřejného projednání jako přílohy. 
Před tímto jednáním ani při něm nebyly vzneseny námitky. Kromě zástupců obce, pořizovatelky 
a zpracovatelky se veřejného projednávání zúčastnila veřejnost, nezúčastnil se žádný zástupce 
dotčených orgánů. 

 
Svá stanoviska k upravenému a posouzenému návrhu regulačního plánu uplatnily tyto dotčené 
orgány: 
Dotčený orgán Číslo jednací Datum 

vydání 

Ministerstvo životního prostředí 2311/560/15, 81177/ENV/15 20.11.2015 

HZS JMK HSBM-2-208/2015 11.1.2016 

Krajský úřad Jihomoravského kraje -OÚPSŘ JMK 146780/2015 5.1.2016 

 

K upravenému a posouzenému návrhu regulačního plánu uplatnili své námitky a připomínky: 
Jméno či název: č.j. MěÚ Datum zaslání na MěÚ 
Obec Rajhradice 329/2016 7.1.2016 
Karel Baka  453/2016 11.1.2016 
Václav Trenz  472/2016 11.1.2016 
Karel Baka 492/2016 11.1.2016 

 

Dne 14.1.2016 obdržela pořizovatelka koordinované stanovisko Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje č.j. JMK 146780/2015 ze dne 5.1.2016. Stanoviska dle zákona č. 
114/1992 Sb., č. 201/2001 Sb., č. 20/1987 Sb. byla souhlasná. Stanovisko z hlediska zákona č. 
13/1997 Sb. bylo také souhlasné. 

Dne 11.1.2016 uplynula lhůta pro uplatnění stanovisek a připomínek dle § 67 odst.2) stavebního 
zákona a dne 12.1.2016 obdržela pořizovatelka svěšenou veřejnou vyhlášku – oznámení o 
konání veřejného projednání návrhu RP dle § 67 odst.1) – z úřední desky pořizovatele a dne 
2.2.2016 z úřední desky obce Rajhradice. Pořizovatelka ve spolupráci s určeným zastupitelem 
vyhodnotila dne 20.4.2016 výsledky projednání, zpracovala s ohledem na veřejné zájmy návrh 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu a to, jak připomínky tak i 
námitky dle § 67 odst.4) stavebního zákona. 
 
Na základě uplatněných námitek a připomínek pořizovatelka zajistila úpravu návrhu RP 
Rajhradice před opakovaným veřejným projednáním. 
 

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 Rajhradice 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 RP Rajhradice nedotýkají, RP je v souladu 
s čl. 14 PUR a čl. 24 PUR.   
 
Dne 25.4.2016 byl pořizovatelce doručen upravený návrh regulačního plánu a téhož dne 
oznámila pořizovatelka datum konání opakovaného veřejného projednání a vystavení návrhu 
regulačního plánu dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, sousedním obcím jednotlivě a 
všem veřejnou vyhláškou. 
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V oznámení pořizovatelka upozornila, že námitky proti návrhu regulačního plánu mohou podat 
pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce 
věrnosti ( § 67 odst.2 stavebního zákona ) a každý uplatnit své připomínky, nejpozději však do 7 
dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, které bylo stanoveno na 13.6.2016. 

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 regulačního plánu 
vystaven k veřejnému nahlížení a upozornila na vystavení návrhu regulačního plánu způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. 

V oznámení upozornila pořizovatelka na změnu, ke které došlo oproti územně plánovací 
dokumentaci návrhu k veřejnému projednání. 

Pořizovatelka překontrolovala vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách 
pořizovatele a obce Rajhradice 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 regulačního plánu se konalo opakované veřejné projednání 
dne 13.6.2016. Z tohoto opakovaného veřejného projednání byl pořízen záznam. Stanoviska a 
připomínky, podané před tímto veřejným projednáním byly připojeny k záznamu z veřejného 
projednání jako přílohy. Před tímto jednáním ani při něm nebyly vzneseny námitky. Kromě 
zástupců obce, pořizovatelky a zpracovatelky se veřejného projednávání zúčastnila veřejnost, 
nezúčastnil se žádný zástupce dotčených orgánů. 

Svá stanoviska k návrhu regulačního plánu pro opakované veřejné projednání neuplatnily 
dotčené orgány. 
 
K návrhu regulačního plánu pro opakované veřejné projednání uplatnili své námitky: 

Jméno či název: č.j. MěÚ Datum zaslání na MěÚ 

Bohumila Krumbugelova 1156/2016 20.6.2016 

Radomila Kašíková 1154/2016 20.6.2016 

Stanislav Bednář 11570/2016 20.6.2016 

Jan Havlíček 11683/2016 21.6.2016 

Jan Skalník, Ing. Marie Skalníková 11668/2016 21.6.2016 

Jan Skalník 11669/2016 21.6.2016 

Dne 24.6.2016 obdržela pořizovatelka koordinované stanovisko Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje č.j. JMK 62174/2016 ze dne 17.6.2016. Stanoviska dle zákona č. 
114/1992 Sb., č. 201/2001 Sb., č. 20/1987 Sb. byla souhlasná. Stanovisko z hlediska zákona č. 
13/1997 Sb. bylo také souhlasné. 

Dne 20.6.2016 uplynula lhůta pro uplatnění stanovisek a připomínek dle § 67 odst.2) stavebního 
zákona a dne 21.6.2016 obdržela pořizovatelka svěšenou veřejnou vyhlášku – oznámení o 
konání veřejného projednání návrhu RP dle § 67 odst.1) – z úřední desky pořizovatele a dne 
27.6.2016 z úřední desky obce Rajhradice. Pořizovatelka ve spolupráci s určeným zastupitelem 
vyhodnotila dne 12.7.2016 výsledky projednání, zpracovala s ohledem na veřejné zájmy návrh 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu a to, jak připomínky tak i 
námitky dle § 67 odst.4) stavebního zákona. 
 
Na základě uplatněných námitek a připomínek pořizovatelka zajistila úpravu návrhu RP 
Rajhradice. 
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Dne 13.7.2016 pořizovatelka v souladu s § 67 odst. 4 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 regulačního 
plánu. 

HZS JMK vydalo souhlasné stanovisko.  
 
 
 
 

 (II) 

ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVATELE 
 

A.  Údaje o způsobu pořízení regulačního plánu 
Regulační plán – Rajhradice, lokalita „Z10“ – je regulačním plánem pořizovaným z vlastního 
podnětu obce v ploše řešené Územním plánem Rajhradice - v rozsahu lokality označené „Z10“. 
Zadání tohoto regulačního plánu bylo schváleno jako součást Změny č. III Územního plánu obce 
Rajhradice. 
 

 
B. Vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska 
širších územních vztahů, včetně vyhodnocení souladu regulačního 
plánu pořizovaného krajem s politikou územního rozvoje a 
zásadami územního rozvoje, u ostatních regulačních plánů též 
souladu s územním plánem, 
 
B.1  Vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních 
vztahů,  
(1)  Řešené území leží v okrajové poloze obce, v jižní části obce,  v návaznosti na zastavěné 
území, obsahující plochy ozn. Br -  individuální bydlení v rodinných domech podél ulice Svratecké a 
ul. U Zvonice. 

Navržený charakter území (bydlení) je shodný s navazujícím okolím. 
 
(2) Z hlediska širších územních vztahů je lokalita situována v přímé návaznosti na stávající 
rezidenční oblast. 
Lokalita Z10 je napojena na stávající systém dopravní obsluhy - prodloužením ulic Svratecká a u 
Zvonice, které jsou v jižní části lokality Z10 vzájemně zokruhovány. 
 
(3) Lokalita je napojena na veřejnou technickou infrastrukturu v komunikacích 
zpřístupňujících lokalitu Z10 (Svratecká, U Zvonice).  
 
Pro zástavbu řešené lokality je optimální provedení přeložek na elektrizační síti VN - přeložení 
polohy TS ve veřejném prostranství větve komunikace V1 na jižní okraj území, přeložení části 
vedení podél větve V4 na jižní okraj území. Provedení přeložek zástavbu lokality Z10 
nepodmiňuje. 
Na kanalizaci splaškovou je lokalita Z10 napojena zejména na severním okraji. 
Vodovod je to lokality přiveden ze severní strany v trase navazujících ulic (Svratecká, U 
Zvonice).  
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Rozvody silových elektrických kabelů budou provedeny zejména z trafostanice v jižní části 
území. 
 
(4) Urbanistické řešení lokality navazuje na koncepci dopravní obsluhy a obsluhy lokality 
veřejnou technickou infrastrukturou tak, jak je koncipována v ÚPO Rajhradice.  
 
(5) Zástavba lokality je koncipována tak, aby odpovídala charakteru zástavby obce s 
převážně obytnou zástavbou rodinnými domy. 
 
(6) Vymezené pozemky rodinných domů jsou navrženy v souladu s ÚPO Rajhradice, veřejná 
prostranství, zajišťující denní rekreaci obyvatel jsou v docházkové vzdálenosti lokality Z10, 
zejména v prodloužení ulice Za Sokolovnou. 
Kapacita řešeného území nevyžaduje dobudování nebo zvýšení kapacity další občanské 
vybavenosti v obci, kapacitně lze v rámci obce (a stávajících ploch) zajistit občanského vybavení 
v souvislosti s nárůstem obyvatel.  
 
B.2 Vyhodnocení souladu návrhu s Politikou územního rozvoje ČR (dále jen PUR) a 
územně plánovací dokumentací (§ 68 odst. 4 písm. a)) 
 
Vyhodnocení souladu regulačního plánu s politikou územního rozvoje  
(1) Z Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen PUR) schválené vládou 20. 
července 2009, ve znění Aktualizace č.1 ze dne 22.4.2015 vyplývá, že obec patří do OB3 - 
Metropolitní rozvojové oblasti Brno, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
Židlochovice. 
Jedná se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Brna s velmi silnou 
koncentrací obyvatelstva a ekonomických činností, které mají z velké části mezinárodní 
významový přesah. Rozvojově podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi a 
rychlostními komunikacemi, tak I.tranzitním železničním koridorem. Předpokládá se tedy vyšší 
tlak na změny v území a dynamičtější rozvoj území. 
Regulační plán je v souladu s: 
(2) čl.14  PUR, s požadavky na zachování rázu jedinečné urbanistické struktury území, 
struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny vymezením podrobných podmínek pro umístění a 
prostorové řešení staveb – viz kapitola 2.B textové části regulačního plánu tak, aby způsob 
zástavby a její výšková úroveň odpovídala navazujícímu prostředí obce (nízkopodlažní zástavba 
odpovídající charakteru obce) a aby se lokalita zapojila do okolní zemědělské krajiny - zejména 
vymezením Soukromé zeleně v pozemcích bydlení uvnitř území. 

 (4) čl.24  PUR 
Vytváří podmínky pro zlepšování dostupnosti území zkvalitňováním dopravní infrastruktury -  
v území vymezuje pozemky pro umístění kapacitně odpovídající komunikace.   
 
B.3 Vyhodnocení souladu regulačního plánu s ÚAP ORP 
 
Regulační plán respektuje limity řešeného území: 
Celé řešené území je limitováno tím, že se nachází v: 
- záplavovém území řeky Svratky (Q100, pasivní zóna)  
-         část veřejného prostranství pro obsluhu území (pozemek č.40) zasahuje do aktivní zóny 
 záplavového území 
- ochranném pásmu provozních ploch letiště  
- ochranném pásmu leteckých staveb a zařízení 
Regulační plán je v souladu s těmito limity, protože omezuje maximální výšku staveb v území a 
určuje minimální kótu pro nejnižší možné situování  prostor staveb  - tedy výšku umístění 
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užitného podlaží obsahujícího obytné místnosti -  viz. textová část kap. 1.D, 2.B další dopady 
těchto limitů se týkají následných řízení. 
 
V území se nachází veřejná technická infrastruktura, která je vyhodnocena jako technický limit 
území dle ÚAP ORP: 
- Elektrická stanice (TS) včetně jejího ochranného pásma 
- Vedení  elektrizační soustavy (podzemní)  (EON) včetně jeho ochranného pásma - podél jižní 
hranice území, s odbočkou k TS severním směrem. 
Výše uvedené limity navržené řešení respektuje, avšak nevylučuje možnost jiného technického 
řešení v dané lokalitě (dílčí přeložky VN a přemístění TS), které by pro řešení území byly 
vhodnější. 
-  Komunikační vedení komunikační sítě a elektronické komunikace - telefonica O2 - se nachází 
v severním okraji  řešeného území, kde je respektováno.  
 
Z dalších limitů vyhodnocených ÚAP ORP, které se nenacházejí v řešeném území, ale v jeho 
blízkosti: 
- Vodovodní síť a její ochranné pásmo 
- STL plynovod a jeho ochranné pásmo 
- RR trasa - České radiokomunikace 
- území s archeologickými nálezy 
 
Uvedené limity jsou zakresleny v koordinačním výkresu II.1, podmínky stanoveny v kap.2.C 
b.(4) textové části RP 
 
Další jevy (vyhodnocené v ÚAP ORP se v řešeném území nevyskytují. 
 
B.4 Vyhodnocení souladu regulačního plánu s územním plánem 
(1) Územně plánovací dokumentace obce – Územní plán obce Rajhradice - vymezila pro 
dané území pořízení regulačního plánu jako podmínku změny v území. Zadání regulačního plánu 
je tudíž součástí  ÚPD (Změna č. III ÚPO Rajhradice). 
(2) Tato vymezila pro území řešené regulačním plánem plochy bydlení ozn. v graf. části  Br - 
- individuální bydlení v rodinných domech a plochy veřejných prostranství ozn. v graf. 

části  U 
(3)  
Plochy bydlení Br - individuální bydlení v rodinných domech - jsou určené pro : 
Individuální bydlení v rodinných domech, obklopených soukromou zelení a zahrádkami, výška 
zástavby nepřekračuje 2 nadzemní podlaží 
Přípustné je umisťování pozemků veřejných prostranství, související dopravní a technické 
infrastruktury. 
Přípustné je umisťování související občanské vybavenosti. 
Plochy veřejných prostranství U jsou určené především pro veřejná prostranství a k zajištění 
podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem 
Přípustné jsou: 
- stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství 
- místní komunikace obslužné a zklidněné 
- pěší chodníky, cyklistické trasy, veřejně přístupné cesty 
- související občanská vybavenost včetně veřejně přístupných ploch hřišť a sportovišť - pouze v 
plochách zastavěného a zastavitelného území obce 
- související zeleň a zahradní úpravy 
- související dopravní a technická infrastruktura 
-  plochy pro dopravu v klidu - pouze v plochách zastavěného území ,  
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- drobné stavby pro užívání veřejností (např. přístřešky), drobný mobiliář např. lavičky, zařízení 
pro informování veřejnosti 
- technická zařízení, která nejsou v rozporu s veřejným užíváním ploch 
Nepřípustné jsou: 
- jiné než hlavní a přípustné využití 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že vymezuje–li regulační plán podrobnější typy regulace bydlení 
s přípustností dějů viz kapitola 1.B, je plně v souladu s územně plánovací dokumentací obce 
z hlediska podmínek využití. 
 

 
C. Údaje o splnění zadání regulačního plánu, popřípadě 
vyhodnocení souladu s pokyny pro jeho přepracování (§ 69 odst. 3 
stavebního zákona) 
Splnění požadavků dle Zadání regulačního plánu lokality "Z10"dle jednotlivých bodů zadání: 
 
1) Splnění vymezení řešeného území 
Řešené území je v souladu se zadáním. Zahrnuje související pozemky bezprostředně navazující 
na území lokality Z10 vymezené změnou č.III ÚPO Rajhradice tak, aby využití a obsluha území 
byla optimálně zajištěna - je upraven průběh jižní hranice lokality při komunikační větvi V4 tak, 
aby bylo možno respektovat stávající parcelaci pozemků (vlastnické vztahy) ve východní části 
lokality  a jižní trasu vedení elektrizační sítě VN, přitom vymezit veřejné prostranství pro 
obsluhu pozemků přednostně na pozemcích obce (parc.č. 157/3). 
Pozemky zahrnuté do řešení  dle kap. 1.A výrokové části jsou vymezeny v souladu s aktuálním 
stavem katastrální mapy k datu 15.6.2015. 
 
2) Splnění požadavků na umístění a prostorové uspořádání staveb 
V textové a grafické části jsou zapracovány tyto podmínky:  
Lokalita je určena pro umístění staveb rodinných domů tak, aby byly vhodně urbanisticky 
začleněny v rámci dané lokality a optimálně zpřístupněny z přilehlých komunikací a veřejných 
prostranství - proto jsou navrženy pozemky veřejných prostranství zajišťujících obsluhu území - 
viz kap. 1.B textové části  
 
Návrh zástavby respektuje prostorové poměry lokality a vztah k okolní zástavbě, respektuje venkovský 

ráz  - jsou navrženy podmínky v kap. 2.B.1 text. části - Podmínky pro umístění a prostorové řešení 
staveb a v kap. 2.B.2 Urbanistické a architektonické podmínky pro zpracování projektové 
dokumentace a podmínky ochrany krajinného rázu 
 

Je stanovena maximální kapacita nové rodinné zástavby v lokalitě - viz kap. 1.B textové části. 
Maximální zastavitelnost pozemku je z důvodu souladu s venkovským prostředím stanovena na 
40% celkové výměry - viz kap. 2.B.1   
 
Je uvedena podmínka kap. 2.B.1 - bod (5), stanovující, že bydlení v pozemcích lokality Z10 lze 
realizovat pouze jako individuální bydlení vesnického charakteru v souladu s parametry zadání 
Je  dodržena  prostorová a výšková regulace požadovaná zadáním  -  výstavba nadzemních 
objektů je možná do 2 n.p. a  max. do výšky 12m na terén (viz kap.2.B.2) 
 

Jsou vymezena veřejná prostranství (zahrnující dopravní obsluhu) v dané lokalitě tak, aby tyto 
odpovídaly nárokům na obsluhu území a nárokům na vymezení veřejných prostranství v souladu 
s §22 Vyhlášky 501/2006 Sb. - veřejné prostranství je navrženo v šíří min. 10m pro komunikace 



                                                                                                  Odůvodnění regulačního plánu 
Regulační plán  

Rajhradice, lokalita „Z10“  
 

  
 II/9 
 

větví V1, V2 a min. 8,5m pro komunikace větví V3, V5. Šíře veř. prostranství V4 reflektuje 
polohu stávajícího vedení VN. 
 
Veřejná prostranství zajišťují i pěší přístup a dopravu v klidu (parkovací stání ve veř. prostoru).  
Komunikace jsou navrženy dle požadavků na řešení veřejné infrastruktury ve vazbě na kapacitu 
nové rodinné zástavby.  
 
Regulační plán stanovil prostorovou regulaci v území a vzájemné prostorové vztahy objektů tak, 
aby byl zajištěn hmotový a výškový soulad s okolní stávající zástavbou - viz podmínky kap. 1.D. 
2.B, tyto kapitoly současně  obsahují  takové prostorové regulace, aby nebyl narušen krajinný ráz 
a pohoda bydlení v lokalitě a v navazujícím území. V graf. části se tyto podmínky promítají 
zejména do výkresu vymezeny ve výkresu č. I.4 
 
3) Splnění požadavků na vymezení pozemků a jejich využití 
Byly vymezeny pozemky velikostně odpovídající požadovanému způsobu využití (bydlení 
v rodinných domech, veřejná prostranství k jejich dopravní obsluze) - viz hlavní výkres I.1. 
Pozemky navržené pro zástavbu rodinnými domy jsou vymezeny jako individuální bydlení v 
rodinných domech.  
Pozemky jsou vymezeny v souladu se zadáním, bylo provedeno stanovení podrobných podmínek 
využití v rámci řešeného území, a to stanovením oblastí s podrobnými podmínkami využití tak, 
aby bylo možno regulační plán zpracovat v požadované podrobnosti (v kap. 1.B výrokové části). 
Pozemky pro výstavbu rodinných domů zahrnují tyto uvedené způsoby využití tak, aby v rámci 
pozemků byly specifikovány části pozemků určené pro požadované využití: 
-  Individuální bydlení v rodinných domech  
 (označení v grafické části  BR)  
-   Soukromá zeleň v pozemcích bydlení  
 (označení v grafické části  BZs)  
Byly vymezeny části pozemků zastavitelné objektem rodinného domu tak, aby byly objekty v 
území optimálně umístěny s ohledem na eliminaci vzájemného negativního ovlivnění. 
 
Pozemky navržené pro obsluhu území lokality Z10 jsou navrženy jako veřejná prostranství. 
Veřejná prostranství potřebné kapacity jsou vymezena v souladu s  §22 Vyhlášky 501/2006 Sb., 
a to i v rámci funkčních ploch bydlení (dle ÚPO).  
Pro řešené území byly vymezeny pozemky veřejných prostranství zahrnující: 
-  Veřejná prostranství zajišťující obsluhu území 
 (označení v grafické části  BUo)  

ve kterých jsou umístěny pěší komunikace, plochy pro dopravní obsluhu, parkovací stání  
 
Jsou respektovány stávajcící hranice pozemků tam, kde je to možné a byly navrženy úpravy - 
zpravidla z důvodu dostatečnosti veřejného prostranství pro přístup na pozemky. Vymezení 
pozemků je okótováno na výkrese č. I.1. 

 
4) Splnění požadavků na ochranu a rozvoj hodnot v území 
Nebyly uplatňovány žádné požadavky na rozvoj kulturních hodnot ani z hlediska chráněných 
území.  
Je zajištěno minimální dotčení krajiny a zachování urbanistické a civilizační hodnoty území, 
venkovského rázu obce, není přípustné budování dominant, a to vymezením podmínek pro 
umístění a prostorové řešení staveb tak, aby území navázalo na okolní urbanistickou strukturu 
obce, jsou proto vymezeny podmínky v textové části RP, v kap. 1.D a  2.B , v graf. části jsou 
vymezeny ve výkresu č. I.4. 
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5)  Splnění požadavků na řešení veřejné infrastruktury 

 
Doprava 
Dopravní přístup do lokality je řešen z místních obslužných komunikací přes pozemky nově 
vymezených veřejných prostranství.    
Přístupová komunikace musí odpovídat parametrům dle ČSN 73 6110. Dopravní řešení je 
uvedeno v kap. D.3. Doprava. 
 Šířkové uspořádání komunikace umožní přístup vozidel hasičských záchranných sborů (tzn. 
volný dopravní prostor musí být minimálně 3,5 m) 
Doprava v klidu je řešena v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Odstavné plochy dle 
kapacity objektu budou řešeny v rámci pozemku stavby, zejména v prostoru mezi zastavitelnou 
částí pozemku a pozemkem veřejného prostranství, přiléhajícího k pozemku stavby pro bydlení. 
Parkovací stání jsou zajištěna ve Veřejných prostranstvích zajišťujícím obsluhu území. 
Regulační plán vyhodnotil kapacitní možnosti lokality  - bilance dopravy v klidu je uvedena v 
kap. D.3. Doprava: v prostoru přilehlém k navrženým místním komunikacím v lokalitě jsou 
navržena parkovací místa (včetně stání pro tělesně postižené) - je zajištěno minimální 
požadované množství parkovacích stání dle výpočtu dle ČSN 73 6110. 
Odstavná parkovací místa nové zástavby budou zajištěna dle podmínek (kap. 2.B.1 textové části 
RP)  na vlastních pozemcích včetně parkování návštěv.   
Je splněna zadáním požadovaná šířka veřejného prostranství vymezeného uvnitř funkčních ploch 
min. 8,5m (při umístění výhradně rodinné zástavby),  pro přístupové koridory veřejného 
prostranství  (v prodloužení ul. Svratecké a U Zvonice - větve V1a V2) je dodržena šířka 10m. 
 
 
Technická infrastruktura  
Je vymezeno odkanalizování lokality splaškovou kanalizací, podmínky likvidace dešťových vod, 
je vymezeno zásobování vodou, způsob napojení na STL plynovod obce a je vymezeno napojení 
na distribuční soustavu elektřiny.  
Veřejné řady technické infrastruktury jsou vedeny ve veřejném prostranství,  podrobněji v kap. 
D.3. 
Odvedení povrchových dešťových vod je řešeno pro veřejná prostranství  dešťovou kanalizací, 
pro pozemky staveb je požadován vsak a akumulace na vlastních pozemcích staveb. 
 

Požadavky jsou zapracovány vymezením podmínek v textové části v kap. 1.C , v graf. 
části jsou vymezeny ve výkresu č. I.2 (podmínky umístění a prostorového uspořádání staveb 
veřejné infrastruktury  – doprava), č.I.3 (podmínky umístění a prostorového uspořádání staveb 
veřejné infrastruktury  –  vodovod, kanalizace, plynovod, elektrizační síť). 
 
6)  Splnění požadavků na veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření 
V souladu se zadáním a s ÚPO Rajhradice jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby v řešeném 
území - viz odst. 1.G textové části RP. 
Veřejně prospěšná opatření v řešeném území nejsou vymezena. 
 
7)  Splnění požadavků na asanace 
- nebyly požadovány 
 
8)  Splnění dalších požadavků vyplývajících z ÚAP a ze zvláštních právních předpisů 
- Je  respektována  výška srovnávací roviny184,54 m n.m. dle aktivní zóny rozlivu a z ní 
vyplývající výškové kóty  pro nejnižší možné situování  prostor staveb  v lokalitě Z10 -  viz 
podmínka kap. 1.D bod (4) text. části RP. 
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Regulační plán respektuje i další limity řešeného území , vyhodnocené v ÚAP -viz kap. B.3 
tohoto odůvodnění. 
Z důvodu splnění požadavků plynoucích z výše uvedených limitů byly zapracovány podmínky 
do textové části RP - kap 1.B, 1.D, 2.C b.(4). 
 
9)  Výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí 
Regulační plán v souladu se zadáním nenahrazuje územní rozhodnutí. 
 
10)  Splnění požadavků na posuzování vlivů záměru obsaženého v regulačním plánu na 
životní prostředí podle zvláštního právního předpisu, včetně případného požadavku na posouzení 
vlivů záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 
nebyl vznesen  
 
11)  Splnění požadavků na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci 
Nebyla požadována plánovací smlouva ani dohoda o parcelaci 
 
12) Splnění požadavků na uspořádání návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s 
ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 
byly splněny - rozsah textové a výkresové části je uveden v textové části RP, kap. 1.J 
Dokumentace je zpracována v počtu vyhotovení dle požadavků platné legislativy a v podobě 
umožňující dálkový přístup ve formátu *.pdf. 
Výkresy regulačního plánu byly předány v souřadné soustavě S-JTSK ve formátu DGN 
(Microstation) Zároveň byly předány výkresy v souřadnicově umístěných rastrech ve formátu 
TIF bez katastrální mapy pro přímé vložení do geografického informačního systému úřadu a ve 
formátu PDF s katastrální mapou pro vystavení na webových stránkách ORP Židlochovice. 
 
D. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, navržené koncepce 
řešení 
 
Lokalita se nachází na jihozápadním okraji Rajhradic v území zejména stávajících zahrad - jižně 
od zastavěného území poblíž toku Svratky. 
Plocha změny Z10 vymezená územním plánem v řešeném území je určena pro rozvoj bydlení, 
regulační plán proto zpřesňuje podmínky využití pozemků v řešeném území pro tento účel a 
využití s ním související nebo jej přímo podmiňující. 
 

D.1  Vymezení řešené plochy 
Odůvodnění kap. 1.A. textové části regulačního plánu: 
Řešené území je vymezeno v kap. 1.A, rozsah takto vymezené „lokality“ je v souladu 
s rozsahem zastavitelné plochy Z10 vymezené platným ÚPO Rajhradice a tedy v souladu se 
zadáním (viz kap. C textové části odůvodnění výše - bod 1), RP je zpracován nad mapovým 
podkladem aktuální katastrální mapy. 
 

D.2  Vymezení a využití pozemků 
Odůvodnění kap. 1.B. textové části regulačního plánu: 
Odůvodnění podrobných podmínek pro vymezení pozemků: 
(1) v lokalitě jsou  vymezeny pozemky tak, aby bylo možné její využití pro zástavbu 
rodinnými domy - tak, aby pozemky byly velikostně odpovídající tomuto druhu zástavby a aby 
byla zajištěna jejich obsluha veřejným prostranství v šířích požadovaných zadáním RP.  
V ploše je vymezeno celkem 40 pozemků tak, aby tvar a velikost nově vymezených pozemků 
umožnila výstavbu bydlení v rodinných domech, umístění veřejných prostranství a dopravní a 
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technické infrastruktury pro přístup k stavbám rodinného bydlení. V maximální možné míře jsou 
respektovány hranice stávajících pozemků 
Vymezení pozemků v řešeném území muselo být uzpůsobeno systému dopravní obsluhy (i 
umístěné technické infrastruktuře), protože zejména je nezbytné zajistit obsluhu pozemků 
určených pro bydlení veřejnou technickou a dopravní infrastrukturou z veřejného prostranství 
odpovídajících parametrů dle §22 vyhl. 501/2006Sb. 
Nové pozemky jsou vymezeny plošně tak, aby umožnily zástavbu rodinnými domy, dle povahy 
pozemku řadovými, samostatně stojícími nebo dvojdomy. Pozemky umožní novou zástavbu 
soustředit podél pozemků komunikací tak, aby mohla formovat ulicovou zástavbu, protože tento 
způsob zástavby je pro obec typický.  
Plošné parametry pozemků pro rodinné domy jsou dále vymezeny tak, aby mimo stavbu 
rodinného domu umožnily umístit na pozemku stavby zpevněnou plochu pro odstavení vozidla 
(osobního) a užívat nezastavěnou část pozemku jako zahradu - pobytový venkovní prostor.  
Velikostní parametry parcel určených pro výstavbu RD odpovídají velikostem pozemků 
navazujícího území. 
(2) úpravy hranic pozemků jsou vymezeny v grafické části okótováním jejich rozměrů proto, 
aby bylo možno identifikovat zejména vymezení veřejného prostranství v lokalitě.  
(3) v souladu se zadáním je stanovena maximální kapacita, je přípustné vymezené pozemky 
dále měnit, uvedené podmínky však stanovují limity pro tyto úpravy tak, aby lokalita byla 
zastavěna souvislou zástavbu podél komunikací a nebyly vytvářeny další "pozemky za domy", 
neumožňující dostatečnou obsluhu. 
 
(4) Podmínky využití území vymezené platnou územně plánovací dokumentací obce jsou 
regulačním plánem zpřesněny v tomto území jako oblasti se shodným typem podrobných 
podmínek pro využití pozemků proto, aby bylo možné stanovit podrobné podmínky využití 
pozemků. 
 
(5) podrobné podmínky pro využití pozemků v Individuálním bydlení v rodinných domech 
(označení v grafické části BR)  
Jsou vymezeny podrobné podmínky pro využití částí pozemků pro bydlení rodinné -  pro řadové 
domy, dvojdomy, eventuelně i domy samostatně stojící, protože stěžejní funkcí řešeného území 
je vytvořit územní podmínky pro bydlení v rodinných domech. Podmínky jsou stanoveny tak, 
aby směřovaly k optimálnímu využití území, podpořily jeho urbanistickou jednotu. Proto v 
lokalitě vzhledem k velikosti pozemků není přípustné budování hospodářství. Stěžejní využití 
pozemků náleží bydlení.  
Podrobné podmínky pro využití pozemků nevylučují umisťování doplňkových funkcí, nicméně 
jen do té míry, že nebudou žádným způsobem omezovat nebo obtěžovat funkci bydlení a mohou 
být umístěny pouze jako doplňkové využití k hlavnímu využití pozemků. 
 
Přípustné využití pozemků: 
rodinné domy - řadové, dvojdomy nebo domy samostatně stojící a garáže, sjezdy na pozemky, 
chodníky a zpevněné plochy, parkování a odstavování osobních vozidel pro uživatele rodinných 
domů, související zeleň a zahradní úpravy a další uvedené funkce, protože toto využití v souhrnu 
tvoří nebo může tvořit podstatu hlavního využití vymezené oblasti 
Podmínečně přípustné využití pozemků: 
- občanské vybavení, sloužící pro dané území má stanovenu podmínku umístění: 
na pozemcích rodinných domů při zachování priority bydlení, základní vybavení související 
s užíváním pozemků lokality Z10, protože prioritním využitím v území je bydlení a ostatní 
způsoby využití s ním nesmí kolidovat 
- obchody a provozovny služeb, sloužící pro dané území má stanovenu podmínku umístění: 
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v objektech rodinných domů při zachování priority bydlení, provozovny související s obsluhou 
daného území a nenarušující svým provozem a technickým zařízením užívání staveb ve svém 
okolí a nesnižující kvalitu prostředí souvisejícího území, protože prioritním využitím v území je 
bydlení a ostatní způsoby využití s ním nesmí kolidovat 
- jednotlivá zařízení administrativy mají stanoven podmínku umístění v objektech, které slouží 
převážně k bydlení, protože prioritním využitím v území je bydlení a ostatní využití lze připustit 
pouze v menšinové míře 
Nepřípustné využití pozemků: 
- nepřípustné jsou stavby, činnosti a zařízení, jejichž negativní účinky na životní prostředí a 
veřejné zdraví překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních 
předpisech (vyloučení negativních účinku musí být prokázáno v rámci územního řízení), protože 
takové využití by znemožňovalo kvalitní bydlení  
- využití, které je v rozporu s podmínkami využití dle ÚPO Rajhradice, protože takové využití by 
bylo v rozporu s platnou ÚPD 
 
(6) podrobné podmínky pro využití pozemků v Soukromé zeleni v pozemcích bydlení  - 
(označení v grafické části  BZs) 
Jsou vymezeny podrobné podmínky pro využití částí pozemků jako soukromých zahrad 
Přípustné využití pozemků: 
zeleň soukromých zahrad, oplocení, objekty na technických sítích, protože  toto využití v 
souhrnu tvoří nebo může tvořit podstatu hlavního využití vymezené oblasti 
Podmínečně přípustné využití pozemků: 
- terasy a chodníky mají podmínku umístění: - nezhoršení parametrů zadržování odtoku 
srážkových vod na pozemcích, protože je třeba ponechat dostatečnou výměru nezastavěné části 
pozemku v souladu s vyhl. 501/2006Sb §20 odst.(5) c).  
- venkovní sezónní rodinné bazény mají podmínky umístění:  
nezhoršení parametrů zadržování odtoku srážkových vod na pozemcích, protože je třeba 
ponechat dostatečnou výměru nezastavěné části pozemku v souladu s vyhl. 501/2006Sb §20 
odst.(5) c)., 
nenarušující svým provozem užívání staveb ve svém okolí a nesnižující kvalitu prostředí 
souvisejícího území, protože takové využití by znemožňovalo kvalitní bydlení  
- zahradnická a pěstební činnost má podmínky umístění: - v rozsahu obvyklém pro vlastní 
potřebu obyvatel, protože řešené území neumožňuje s ohledem na koncepci zástavby větší objem 
pěstební činnosti (podnikatelskou zemědělskou činnost), 
nenarušující svým provozem užívání staveb ve svém okolí a nesnižující kvalitu prostředí 
souvisejícího území, protože nesmí dojít k narušení kvality bydlení (např. obtěžování zápachem 
při hnojení půdy, hlučným strojním obhospodařováním) 
- sklady zahradních potřeb nábytku, krytá posezení (i přístřešky, pergoly) mají podmínky 
umístění: max. půdorysná velikost 8m2 protože prioritním využitím je zde zeleň, části pozemků 
věnované zeleni nejsou prioritně určeny stavebním objektům. 
pouze v pozemcích, kde celková plocha nadzemních objektů nepřesáhne 40% celkové plochy 
pozemku, protože tato podmínka koresponduje s podmínkou ÚPO Rajhradice jakožto nadřazené 
ÚPD. 
Nepřípustné využití pozemků: 
- jakékoli jiné nadzemní stavby a objekty, protože vymezená oblast je svou podstatou nestavební 
částí pozemku 
- nepřípustné jsou stavby, činnosti a zařízení, jejichž negativní účinky na životní prostředí a 
veřejné zdraví překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních 
předpisech (vyloučení negativních účinku musí být prokázáno v rámci územního řízení), protože 
takové využití by znemožňovalo kvalitní bydlení  
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- využití, které je v rozporu s podmínkami využití dle ÚPO Rajhradice, protože takové využití by 
bylo v rozporu s platnou ÚPD 
 
 
(7) podrobné podmínky pro využití pozemků ve Veřejných prostranstvích zajišťujících 
obsluhu území (označení v grafické části  BUo) 
jsou vymezeny podrobné podmínky pro pozemky veřejných komunikačních prostorů 
Přípustné využití pozemků: 
tvoří veřejná prostranství jako dopravní komunikace pro obsluhu území, chodníky, parkovací 
stání, související zeleň a zahradní úpravy, technická infrastruktura, drobné objekty informačního 
systému, dopravního značení, urbánní mobiliář, protože toto využití v souhrnu tvoří nebo může 
tvořit podstatu hlavního využití vymezené oblasti 
Nepřípustné využití pozemků: 
- stavby, objekty a činnosti znemožňující řádnou funkci ploch - znemožňující plynulou dopravní 
obsluhu, obsluhu a přístupnost veřejné technické a dopravní infrastruktury, protože prioritní je ve 
vymezených pozemcích obsluha území 
- nepřípustné jsou stavby, činnosti a zařízení, jejichž negativní účinky na životní prostředí a 
veřejné zdraví překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních 
předpisech (vyloučení negativních účinku musí být prokázáno v rámci územního řízení), protože 
takové využití by znemožňovalo kvalitní bydlení  
- využití, které je v rozporu s podmínkami využití dle ÚPO Rajhradice, protože takové využití by 
bylo v rozporu s platnou ÚPD 
 
 

D.3 Umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 
Odůvodnění kap. 1.C. textové části regulačního plánu: 
Jsou vymezeny podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury v textové části RP, kap. 1.C s následujícím odůvodněním: 
 
Doprava 
(1) dopravní obsluha lokality bude realizována  systémem  místních komunikací (dále jen 
„MK“)  umístěným oblasti nazvané Veřejná prostranství zajišťující obsluhu území (označení v 
grafické části  BUo) - dále jen „MK“, protože pozemky s tímto využitím jsou určeny obsluze 
území dopravní a technickou infrastrukturou. 
Celková šíře veřejného prostranství zajišťující obsluhu území je vymezena min. 10m u hlavních 
přístupových koridorů (při větvích V1a V2) a 8,5m u větví ostatních , je veřejným prostranstvím 
sloužícím k dopravní obsluze pozemků rodinných domů, čímž splňuje požadavek vyhl. 501, §22 
b.(2), je v souladu s požadavky zadání RP. 
Mimo místní komunikaci obsahují uvedená veřejná prostranství v souladu se zařazením 
komunikací dle ČSN 736110 parkovací stání a zeleň v komunikačním prostoru.  
Organizace dopravního prostoru je navržena směrně zejména z důvodu možné variability 
následných projekčních stupňů -  RP nenahrazuje územní rozhodnutí pro stavby v dopravním 
prostoru.  
 
(2) Situační řešení 
Dopravní infrastrukturu pro lokalitu Z10 tvoří 5 větví komunikací.  
Číselné značení větví je uvedeno v grafické části. 
Ze severní strany je území napojeno na místní komunikace v ul. Svratecké a ul. U Zvonice. 
Situační řešení vychází ze stávající sítě účelových komunikací, která je v rámci lokality 
vzájemně zokruhována tak, aby poskytla dostatečnou obsluhu pozemků bydlení i např. v případě 
zneprůjezdnění jedné z přístupových komunikací. 
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(3)  
Komunikace jsou koncipovány jako obytná zóna s komunikací šíře minimálně 3,50m, 
výhybnami min. šíře 5,5m s ohledem na žádoucí zklidnění dopravy v lokalitě určené především 
pro bydlení. 
K jízdnímu pruhu přiléhají parkovací zálivy, protože je nutno vytvořit dostatečné kapacity 
parkovacích stání ve veřejném prostoru. 
 
(4) Byly stanoveny podmínky pro zpracování následného stupně projektové dokumentace: 
-  řešení zpomalovacích úprav na odbočkách jednotlivých větví z  ul. Svratecké a ul. U Zvonice 
je nutné, protože je nezbytné vymezení případné obytné zóny těmito opatřeními 
- je nutno zapracovat požadavky z hlediska dodržení bezbariérového pohybu na veřejných 
prostranstvích pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, protože je toto požadováno 
vyhl. 398/2009Sb. §4 a přílohy 1 a 2.  
- v případě, že nedojde k jinému technickému řešení (přeložení části tras VN), musí řešení 
komunikací a veřejných prostranství respektovat vedení elektrizační sítě VN a omezení z toho 
vyplývající, protože optimální je řešení přeložky dílčích úseků VN, zejména stávající 
trafostanice a vedení do ní,  není však stanovena podmínka přeložení nadzemního vedení VN, 
tedy pokud řešení komunikačního prostoru v dalším stupni PD prokáže možnost ponechání 
stávajícího provedení VN, nemusí být přeložka nezbytná. 
 
(5) Doprava v klidu - viz textová část regulačního plánu kap. 1.C, bod (6) 
Každý z rodinných domů bude mít minimálně dvě odstavná stání na vlastním pozemku - 
vzhledem k předpokládané velikosti staveb na pozemcích nad 100m2 zastavěné plochy a polohy 
lokality v příměstské oblasti. 
V rámci obytné zóny může být dosaženo max. 43 pozemků pro individuální výstavbu RD. 
Celková potřeba odstavných a parkovacích stání pro danou lokalitu byla orientačně určena dle 
metodiky ČSN 736110.  
Obytný dům – rodinný nad 100 m2 – 43x Počet obyvatel: 155  
Odstavná stání: Oo = 43/0,5  = 86 stání   
Parkovací stání: Po = 155/20  = 6,2 => 7 stání  
Součinitel redukce počtu stání kp = 1 – nezavádí se.  
Stupeň automobilizace 1,25 – ka = 1,00  
 N  = Oo  .  ka  + Po  .  ka  .  kp = 86 . 1,00 + 7 . 1,00 . 1,0 = 93 stání   
Potřeba parkovacích stání: min pro 7 vozidel, vymezeno 26 parkovacích míst celkem. 
Z celkového počtu se dle vyhlášky 398/2009 §4 čl.2 uvádí, že v rozmezí 81 až 100 míst se na 
vyznačených park. a odst. plochách vyhradí 5 parkovacích stání pro vozidla přepravující osoby 
těžce pohybově postižené.  
Z celkového počtu 26 parkovacích míst na ulici bude 5 míst vyhrazeno jako stání pro vozidla 
přepravující osoby těžce pohybově postižené. Jsou navržena na veřejné ploše ulice. Část této 
kapacity lze umístit dle potřeby na pozemcích příslušných rodinných domů.  
Vyhrazené stání pro vozidlo přepravující osoby těžce pohybově postiženou bude o rozměru 3,5 x 
5,0 m kolmé a podélné min. délky 7,0m.  
Počet parkovacích stání ve veřejném prostoru byl navržen tedy s rezervou, neboť situace umožní 
umístění vyššího počtu stání a je současně předpoklad, že stání budou reálně využívána. 
 
(6) Odvodnění staveb veřejné dopravní infrastruktury  
Srážkové vody ze zpevněných částí MK a parkovacích stání budou svedeny příčným a podélným 
sklonem do uličních vpustí. Uliční vpusti budou napojeny do dešťové kanalizace, protože je 
možné zaústění dešťových vod přímo do toku, který je v bezprostřední blízkosti lokality.  
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(7) Pěší  trasy- viz textová část regulačního plánu kap. 1.C, bod (8) 
Bude zajištěna pěší prostupnost území -  ve Veřejném prostranství zajišťujícím obsluhu území 
(označení v grafické části  BUo), protože z hlediska prostupnosti krajiny je vytváření těchto 
vazeb v území nutné. 
 
 
Technická infrastruktura 
(8) odkanalizování území 
Lokalita bude odkanalizována oddílnou kanalizací splaškovou a dešťovou, v souladu s koncepcí 
odkanalizování obce 
Podmínky pro zpracování následného stupně projektové dokumentace: 
Zajištění vsakování dešťových vod na vlastních pozemcích staveb je v souladu požadavky vyhl. 
501/2006Sb. 
Splašková i dešťová kanalizace bude umisťována zejména v plochách veřejných prostranství 
zajišťujících obsluhu území zejména z důvodu přístupnosti řadů veřejné technické infrastruktury. 
 
(9) zásobení vodou 
Lokalita bude napojena na vodovodní řad obce, protože obec má vybudovanou veřejnou 
vodovodní síť, která toto umožňuje.  
Nový vodovod se bude napojovat na již vybudované vodovodní řady v ulici Svratecké a U 
Zvonice. 
Vodovod bude umístěn ve veřejném prostranství , nové vodovodní řady budou realizovány 
rozebíratelným povrchem zejména z důvodu přístupnosti řadů veřejné technické infrastruktury. 
 
(10) zásobování plynem 
Plynovod bude veden ve Veřejných prostranstvích zajišťujících obsluhu území zejména z 
důvodu přístupnosti řadů veřejné technické infrastruktury.  
 
(11) zásobování elektřinou - síť NN 
Zástavba lokality  bude napojena na rozvodnou energetickou síť, distribuční kabelová síť bude 
vedena ve Veřejných prostranstvích zajišťujících obsluhu území zejména z důvodu přístupnosti 
řadů veřejné technické infrastruktury.  
 
(12) venkovní osvětlení (VO) 
Lokalita bude vybavena veřejným osvětlením, vedeným zejména ve Veřejných prostranstvích 
zajišťujících obsluhu území (BUo) tak, aby byla dostatečně osvětlená veřejná prostranství. 
 
(13) Celé zemí obce se nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení a je vymezeno jako 
území dle § 175 stavebního zákona. V zájmových územích dle §175 stavebního zákona MO 
zajímají stavby především větrných elektráren, výškových staveb, průmyslových hal, 
venkovního vedení VVN a VN, retranslačních stanic a základnových stanic mobilních operátorů. 
Vzhledem k tomu, že žádná z těchto staveb není v řešeném území umisťována a není ani 
přípustná, je v poznámce koordinačního výkresu v limitech uvedeno, že „Celé území v 
ochranném pásmu radiolokačního zařízení, je tudíž zájmovým územím MO ČR dle § 175 
stavebního zákona č.183/2006 Sb.“ Pro stavby je proto stanovena podmínka v textové části 
2.B.1.  - bod (6). 
 
Občanské vybavení 
- k textové části RP, kap. 1.C, Občanské vybavení: 
je podmíněně umožněno umisťovat občanské vybavení jako součást pozemků rodinných domů, 
pokud bude tato potřeba vyvolána. Obec má nebo je schopna zajistit dostatečné kapacity 
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základního občanského vybavení- v souladu s velikostí sídla -  potřebného pro  kapacitu obyvatel 
lokality v rámci stávajících a navržených ploch občanského vybavení. 
 
Veřejná prostranství 
- k textové části RP, kap. 1.C, Veřejná prostranství: 
V řešeném území jsou pozemky určené k užívání jako veřejná prostranství vymezeny jako: 
Veřejná prostranství zajišťující obsluhu území (označení v grafické části  BUo)  
jsou vymezena v plochách určených dopravní obsluze proto, aby byla zajištěna obsluha všech 
pozemků rodinných domů veřejnou dopravní a technickou infrastrukturou  
Veřejná prostranství zajišťující obsluhu území jsou vymezena v minimálně v šíři 8,5m z důvodu 
obsluhy staveb rodinných domů - v souladu s vyhl. 501, §22, odst.(2) a dle požadavku zadání. 
 
 

D.4  Ochrana hodnot a charakter území 
Odůvodnění kap. 1.D. textové části regulačního plánu "Podrobné podmínky pro ochranu hodnot 
a charakteru území": 
(1) prostorové členění staveb musí navázat na okolní urbanistickou strukturu obce -  ta je 
tvořena řadovou zástavbu rodinných domů řazených vedle sebe podél uliční čáry, 
s předzahrádkami směrem do  ulic a pobytovými a užitkovými zahradami za domy, zčásti také 
samostatně stojícími domy a dvojdomy v soukromých zahradách. Proto byla vymezena parcelace 
umožňující dílem řadovou ulicovou zástavbu v řešené lokalitě, dílem umístění staveb dvojdomů 
či staveb samostatně stojících a stanoveny podmínky omezující výškovou hladinu zástavby v 
řešeném území - v kap. 2.B textové části. 
(2) zástavba musí respektovat urbanistické hodnoty obce  - t.j. historické jádro obce - a to tím, 
že nebudou vytvářeny dominanty v území, protože zadáním je požadován hmotový a výškový 

soulad s okolní stávající zástavbou , respektování výškového omezení stanovenéhoo již platným 
ÚPO. 
(3) zástavba musí zachovávat objemový a hmotový soulad s prostředím ulice Svratecké a ul. U 
Zvonice, protože zadáním je požadován hmotový a výškový soulad s okolní stávající zástavbou 
(4) Zástavba musí respektovat nejnižší možné situování  prostor staveb  - tedy výšku umístění 
užitného podlaží obsahujícího obytné místnosti -  minimálně na kótě 185,00 m n.m. (tedy nad 
srovnávací rovinou 184,54 m n.m.), protože se jedná o požadavek zadání vyplývající ze 
skutečnosti, že rovinaté území lokality může být potenciálně ohroženo záplavami, které však by 
neměly přesáhnout tuto výpočtovou kótu. 
(5) zástavba musí respektovat krajinný ráz, protože je to požadavek zadání RP 
 

 
D.5  Vytváření příznivého životního prostředí 
Odůvodnění kap. 1.E. textové části regulačního plánu "Podrobné podmínky pro vytváření 
příznivého životního prostředí": 
V řešeném území jsou z důvodu návaznosti na okolní krajinu (ochrana krajinného rázu) a pro 
kvalitní prostředí pro bydlení stanoveny takové podmínky, které vymezí dostatečný podíl zeleně 
různého druhu v řešeném území: 
(1) zeleň ve veřejném prostranství bude situována ve "veřejných prostranstvích zajišťujících 
obsluhu území" (označení v grafické části  BUo) - budou zejména zahrnovat zatravněné plochy 
umožňující rekreaci, keře, stromy) a za tímto účelem jsou stanoveny podrobné podmínky využití 
pozemků - viz v kap. 1.B - odst. (7) 
(2) jsou vymezeny části pozemků označené jako "soukromá zeleň v pozemcích bydlení" v 
(označení v grafické části  BZs). Tyto části pozemků rodinných domů jsou vymezeny zejména 
proto, aby byl zajištěn podíl nezastavěné části pozemku, využitelný zejména pro zeleň a 
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spoluvytvářející kvalitní prostředí pro bydlení - proto jsou stanoveny podrobné podmínky využití 
pozemků - viz v kap. 1.B - odst. (6). 
 
 
 

D.6 Ochrana veřejného zdraví a požární ochrana 
Odůvodnění kap. 1.F. textové části regulačního plánu "Podmínky pro ochranu veřejného zdraví 
a pro požární ochranu": 
(1) Je vymezeno v kap. 1.F odst. (6) textové části RP, že pozemky staveb pro bydlení nesmí 
být využívány takovým způsobem, který by mohl jakkoli negativně ovlivňovat užívání okolního 
prostředí, což je v souladu s požadavkem využívání pozemků pro bydlení dle vyhl. 501/2006Sb. 
§4 odst.(1) 
(2) Požární ochrana: 
- vodovod, situovaný v plochách veřejných prostranství (viz výkres č. I.3) musí zabezpečit 
požadavky na zdroj požární vody, protože v souladu s §2 odst.1 písm.b) vyhl. 23/2008Sb musí 
být vnější zdroje požární vody navrženy v souladu s čl. 5 ČSN 730873. 
Pozn.: Také síť místních komunikací v řešeném území je vymezena tak, že svými prostorovými 
parametry vyhovuje případnému požárnímu zásahu - tedy je v souladu s §2 odst.1 písm.d) vyhl. 
23/2008Sb.vky na zdroj požární vody 
 
Ochranná pásma dopravy ani negativní účinky hluku se v území nevyskytují. 
 

D.7 Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření 
 
Odůvodnění kap. 1.G. textové části regulačního plánu "Vymezení  veřejně prospěšných staveb, 
veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a 
vymezení pozemků pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, v případě, 
že nahrazuje pro tyto stavby územní rozhodnutí, též s uvedením katastrálních území a parcelních 
čísel pozemků dotčených vymezením": 
 
V řešeném území je vymezena veřejně prospěšná stavba pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit dle zák.č. 183/2006Sb. §170 odst.(1)písm.a): 
 
VPS 3/2    Místní komunikace na ploše veřejného prostranství v lokalitě Z10, protože se jedná o 
veřejně prospěšnou stavbu takto vymezenou platným ÚPO (Změnou č. III ÚPO Rajhradice) 
 
Veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nejsou 
vymezena. 
Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu se v řešeném území nevyskytují, 
stejně jako nelze vymezit pozemky pro asanaci (území je dosud nezastavěno). 
 
Odůvodnění kap. 1.H. textové části regulačního plánu "Vymezení veřejně prospěšných staveb a 
veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je 
předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně 
dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona": 
 
V řešeném území nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro která lze 
uplatnit předkupní právo dle zák.č. 183/2006Sb. §101 odst.(1) písm.a), protože to není vzhledem 
k vymezení VPS dle zák.č. 183/2006Sb. §170 odst.(1) písm.a) účelné - viz výše 
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D.8 Územní rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje 
Odůvodnění kap. 1.I. textové části regulačního plánu "Výčet územních rozhodnutí, která 
regulační plán nahrazuje" a 2.A. "Druh a účel umísťovaných staveb": 
Regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí v souladu se Zadáním RP  

 
 
D.9 Umístění a prostorové řešení staveb, které nejsou zahrnuty do staveb 
veřejné infrastruktury, včetně urbanistických a architektonických podmínek 
pro zpracování projektové dokumentace a podmínek ochrany krajinného 
rázu 
Odůvodnění kap. 2.B. textové části regulačního plánu "Podmínky pro umístění a prostorové 
řešení staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, včetně urbanistických a 
architektonických podmínek pro zpracování projektové dokumentace a podmínek ochrany 
krajinného rázu (například uliční a stavební čáry, vzdálenost stavby od hranic pozemků a 
sousedních staveb, půdorysnou velikost stavby, nejsou-li vyjádřeny kótami v grafické části, 
podlažnost, výšku, objem a tvar stavby, základní údaje o kapacitě stavby, určení částí pozemku, 
které mohou být zastavěny, zastavitelnost pozemku dalšími stavbami)" 
 
Podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb 
(1) k  zastavění rodinnými domy jsou určeny části pozemků vymezené  jako Individuální 
bydlení v rodinných domech  (označení v grafické části  BR), označené šrafaturou v grafické 
části - výkres I.4, protože v rámci podrobnosti regulačního plánu jsou vymezeny v pozemcích 
rodinných domů oblasti využitelné pro rodinné domy tak, aby byla zajištěna koncepce zástavby  
celého území, sledující vytvoření prostorů ulic. 
(2) zastavitelnost pozemku dalšími stavbami  
na pozemcích lze mimo rodinný dům podmínečně umístit v oblastech označených jako 
soukromá zeleň v pozemcích bydlení (označení v grafické části  BZs) objekty zahradních teras a 
altánů, bazénů, zpevněných ploch, hospodářské objekty typu skladů zahradních náčiní, stavby 
technické infrastruktury dle podmínek kap.1.B odst. (7), výška těchto objektů je max. 1 
nadzemní podlaží, protože se jedná o využití doplňují bydlení a je to v souladu s vyhl. 
501/2006Sb., §21, odst.(4)  
(3) půdorysná velikost staveb na pozemku: celková zastavěná plocha nadzemních staveb na 
pozemku nepřesáhne 40% celkové výměry pozemku, protože tento požadavek je v souladu 
s ÚPO Rajhradice, jakožto nadřazenou ÚPD, zastavěná plocha rodinného domu bude v rozmezí 
70 - 150m2, protože je požadován soulad zástavby s navazujícím okolím, kde se vyskytuje 
zástavba obdobné velikosti. 
(4) v Bydlení v rodinných domech je umožněno umisťovat  rodinné domy řadové (ozn. v graf. 
části BR-ř), rodinné domy spolupůsobící jako koncové v řadě a spolupůsobící jako dvojdům  
(ozn. v graf. části BR-d), rodinné domy samostatně stojící (ozn. v graf. části BR-s) -   
- tímto vymezením bude dosaženo formování řadové ulicové zástavby nebo naopak rozvolnění 
zástavby v jižnějších částech lokality a tím sledována koncepce řešení, vymezení v jednotlivých 
pozemcích odpovídá velikostním parametrům pozemků v lokalitě (užší pozemky jsou určeny pro 
řadovou zástavbu, širší parcely poskytují možnost umístění i samostatně stojících domů)  
Tam, kde to velikostní parametry a prostorová návaznost umožňuje, je ponechána variabilita - 
BR - ř,d značí, že pozemek je využitelný jak pro řadový rodinný dům, tak pro dvojdům 
(5) Bydlení v pozemcích lokality Z10 lze realizovat pouze jako individuální bydlení 
vesnického charakteru , protože je to požadavek zadání, je sledováno budování obrazu sídla jako 
vesnice  - obce v převážně polní krajině, lokalita je na okraji zástavby a je patrná i v dálkových 
pohledech, kde dominantou okolní rovinaté krajiny je především komplex kláštera v Rajhradě a 
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nelze připustit narušení tohoto obrazu objekty neúměrnými prostředí vesnice (výrazné způsoby 
zastřešení např. asymetrickými střechami, výrazné kubické hmoty apod.) 
(6) v řešeném území lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského 
letectva a obrany státu, protože lokalita se nachází v zájmovém území MO ČR. 
(7) odstavná stání dle kapacity objektů musí být  řešeny na pozemku stavby nebo v rámci 
objektu rodinného domu, v minimálním počtu však 1 odstavného stání na každý pozemek 
rodinného domu, protože velikostní parametry pozemku umožňují umisťovat stavby rodinného 
bydlení do 100m2 i nad 100m2 zastavěné plochy - tedy vyžadující 1 nebo 2 odstavná stání na 
pozemku.  
(8) stavby v lokalitě nebudou podsklepeny, protože v území je vysoká hladina spodních vod, 
sklepní prostory jsou ohroženy zaplavením, je proto třeba předcházet znehodnocení staveb v 
území 
(9) odstup samostatně stojících rodinných domů, dvojdomů a řadových domů koncových 
(ukončujících souvislou řadu zástavby) od hranice sousedního pozemku stavby pro bydlení bude 
min. 3,5m, protože vzájemný odstup staveb vytvářejících mezi sebou volný prostor musí činit 
7m, není důvod vzdálenost odstupu snižovat, neboť v lokalitě nejsou stísněné prostorové poměry 
 
 
Urbanistické a architektonické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a podmínky 
ochrany krajinného rázu 
(1) jsou vymezeny stavební hranice, které jsou určující pro umístění staveb  vzhledem 
k prostoru ulic  (průčelí ve směru do ulice).  
Stavební hranice určuje nejbližší rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku směrem k 
prostoru veřejného prostranství, je určující pro vytvoření uličního prostoru - minimálně část 
průčelí staveb bude přiléhat k této hranici, protože je žádoucí, aby novostavby svými průčelními 
fasádami nebo jejich částmi vytvářely uliční prostor, aby urbanismus zástavby měl dobře čitelný 
řád, stavební hranice je stanovena v takové poloze, která umožní vybudování dostatečného 
předprostoru před domy - i pro realizaci odstavných stání 
(2) je stanovena maximální výška zástavby 2 nadzemní podlaží, zahrnující i podkroví 
(přípustné je využití podkroví v plném rozsahu půdorysu stavby), protože tato výšková úroveň je 
požadována zadáním, odpovídá výškovým poměrům navazujícího území a potřebě plynulého 
přechodu zástavby do krajiny, regulace sleduje vytvoření urbanisticky celistvé lokality se 
stavbami měřítka navazujícího na stávající zástavbu obce Rajhradice. 
(3) hřeben zastřešení staveb rodinných domů bude navržen ve výši maximálně 12m nad 
okolním rostlým terénem, což odpovídá požadavku zadání, respektuje požadovaný sklon střechy, 
respektuje využitelnost stavby ve 2 nadzemních podlažích i potřebu umístění 1.n.p. nad terén v 
úrovni dané v kap. 1.D b. (4) textové části RP. 
(4) dům, která spoluvytváří tvořící souvislou nepřerušenou řadu domů bude mít shodný sklon 
zastřešení s navazujícím sousedním objektem - je stanoveno, protože je sledována výrazová 
jednota dílčích řad zástavby RD.  
(5) způsob zastřešení 
podmínka zastřešení šikmou střechou se sklonem střechy 24

o
 až 44

o
 a převládající směr hřebene 

střech podélně vzhledem ke komunikaci - je stanovena, protože tento rozptyl sklonu zajistí 
krajově obvyklý sklon zastřešení, podmínka sleduje vazbu nové zástavby na původní zástavbu 
obce.  
(6) oplocení pozemků - požadavek, že v předprostoru staveb pří přístupové komunikaci 
(předzahrádek): nad výškou více než 0,7m od paty terénu musí být oplocení provedeno jako 
průhledné nebo průsvitné (např. pletivo s nízkou podezdívkou), maximální výška oplocení 1,8m 
je stanoven proto, aby nebyly vytvářeny bariery vzhledem k navazujícímu území, a to zejména z 
důvodu vytvoření prostoru ulice stavbami rodinných domů, nikoli barierami plotů, je sledováno 
vytvoření kvalitního prostředí pro bydlení. Výška 0,7 pro neprůhlednou část oplocení byla 
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stanovena jako maximální, kterou lze vnímat jako nízkou, (lze přehlédnout prostor předzahrad z 
prostoru ulice). 
 
 

D.10 Napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu  
Odůvodnění kap. 2.C. textové části regulačního plánu "Podmínky pro napojení staveb na 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu": 
(1) je stanovena podmínka napojení staveb v lokalitě na veřejnou dopravní infrastrukturu ve 
Veřejných prostranstvích zajišťujících obsluhu území (označení v grafické části  BUo) proto, aby 
byla zajištěna obsluha veřejnou dopravní infrastrukturou v souladu s podmínkami nadřazené 
ÚPD a v souladu s §20 odst.(4) vyhl. 501/2006Sb.  
 
(2) stavby v lokalitě budou napojeny na veřejnou technickou infrastrukturu ve Veřejných 
prostranstvích zajišťujících obsluhu území (označení v grafické části  BUo) - podmínkou 
realizace staveb je napojení na  kanalizaci splaškovou, veřejný vodovodní řad, veřejné podzemní 
vedení distribuční soustavy elektřiny v hranici pozemků veřejných prostranství proto, aby byla 
zajištěna obsluha veřejnou technickou infrastrukturou v souladu s podmínkami nadřazené ÚPD.  
 
(3) Dešťové vody z pozemků rodinných domů budou likvidovány akumulací a zasakováním 
přímo na těchto pozemcích v souladu s vyhl. 501/2006Sb,. §20 odst.(5), c). 
 
(4) Stavby v řešeném území budou respektovat stávající veřejnou technickou infrastrukturu 
včetně jejích ochranných pásem, protože se jedná o technické limity území - technickou 
infrastrukturu fungující v rámci sítí technické infrastruktury, napojující na zdroje okolní i 
vzdálená území. Podmínky pro zpracování následného stupně projektové dokumentace 
zohledňují možnost provedení přeložky VN i ponechání a respektování VN ve stávající trase. 
 

D.11 Změna využití území 
Odůvodnění kap. 2.D. textové části regulačního plánu "Podmínky pro změnu využití území" 
Nejsou stanoveny podmínky pro změnu využití území, protože vzhledem k charakteru území 
nejsou v tomto území aktuální změny využití jako terénní úpravy, stanovení dobývacího 
prostoru, odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy, hřbitovy, změny 
druhu pozemku, zejména zřizování, rušení a úpravy vinic, chmelnic, lesů, parků, zahrad a sadů. 

 
D.12 Změna vlivu užívání stavby na území 
Odůvodnění kap. 2.E. textové části regulačního plánu " Podmínky pro změnu vlivu užívání 
stavby na území " 
Podmínky změny vlivu užívání staveb na území nejsou stanoveny, protože způsob využití řešené 
plochy pro bydlení, související vybavení a veřejná prostranství a podmínky využití pozemků v 
lokalitě ani tuto možnost nepřipouští - viz. kap.výroku 1.F. Podmínky pro ochranu veřejného 
zdraví a pro požární ochranu 

 
D.13 Vymezená ochranná pásma 
Odůvodnění kap. 2.F. textové části regulačního plánu " Podmínky pro vymezená ochranná 
pásma" 
Ochranná pásma sítí veřejné infrastruktury, která jsou v lokalitě umisťována vyplývají z 
legislativních požadavků. 
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D.14 Vymezení a využití pozemků územního systému ekologické stability 
Odůvodnění kap. 2.G. textové části regulačního plánu "Podmínky pro vymezení a využití 
pozemků územního systému ekologické stability " 
v řešeném území je bezpředmětné, nevyskytuje se 
 

D.15 Pořadí změn v území (etapizace) 

Odůvodnění kap. 2.H. textové části regulačního plánu "Stanovení pořadí změn v území 
(etapizaci)" 
není stanovena, protože se tato regulace nejeví jako účelná, je předpoklad postupné realizace 
celého území s logickou návazností od přípravy území po rodinné domy.  
 
Z podmínek kap. 2.C textové části vyplývá, že stavby rodinných domů musí být napojeny na 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu - příprava dopravní a technické infrastruktury tedy 
předchází výstavbě rodinných domů. 
 

D.16 Technické podmínky požární bezpečnosti staveb, pro které regulační 
plán nahrazuje územní rozhodnutí, v rozsahu zvláštního právního předpisu 
Odůvodnění kap. 2.I. textové části regulačního plánu " Technické podmínky požární bezpečnosti 
staveb, pro které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí, v rozsahu zvláštního právního 
předpisu " 
Nejsou vymezeny stavby, pro které by RP nahradil územní rozhodnutí, proto tyto podmínky 
nejsou stanoveny. 

 
D.17 Kompenzační opatření podle § 65 odst. 6 nebo § 66 odst. 5 stavebního 
zákona. 
Odůvodnění kap. 2.J. textové části regulačního plánu " Stanovení kompenzačních opatření podle 
§ 65 odst. 6 nebo § 66 odst. 5 stavebního zákona." 
vzhledem k povaze lokality, která stanovení těchto opatření nevyžaduje, nejsou stanoveny 
 

 
E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 
 
V řešeném území se nevyskytují pozemky určené k plnění funkce lesa. 
Zábor půdy ze ZPF pro zastavitelné pozemky: 

Číslo 
stavebního 
pozemku 
dle tohoto 
RP 

 
Funkční využití 

 
Plocha 
(m2) 

 
Zastavěné 
území 

 
Kultura 
 

 
BPEJ 
 

Stupně 
tříd 
ochrany 

zábor 
ZPF 
návrh 
*) 
(m2) 

   uvnitř mimo     

1 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

965  x Orná p. 0.56.00 
 

I 
 

965 

2 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

509  x Orná p. 0.56.00 
 

I 509 

3 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

453  x Zahra-
da 

0.56.00 
 

I 453 
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4 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

456  x Zahra-
da  

0.56.00 
 

I 456 

5 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

445  x Zahra-
da 

0.56.00 
 

I 445 

6 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

469  x Zahra-
da 

0.56.00 
 

I 469 

7 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

450  x Zahra-
da 

0.56.00 
 

I 450 

8 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

448  x Zahra-
da 
 

0.56.00 
 

I 448 

9 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

893  x Orná p.  0.56.00 
 

I 893 

10 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

973  x Orná p. 0.56.00 
 

I 973 

11 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

978  x Orná p. 0.56.00 
 

I 978 

12 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

781  x Orná p. 0.56.00 
 

I 
 

781 

13 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

765  x Orná p. 0.56.00 
 

I 765 

14 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

1138  x Orná p. 0.56.00 
 

I 1138 

15 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

666  x Orná p. 
 

0.56.00 
 

I 666 

16 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

747  x Orná p. 0.56.00 
 

I 747 

17 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

309  x Zahra-
da 

0.56.00 
 

I 309 

18 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

717  x Zahra-
da 

0.56.00 
 

I 717 

19 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

677  x Zahra-
da  

0.56.00 
 

I 677 

20 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

582  x Zahra-
da 

0.56.00 
 

I 582 

21 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

452  x Zahra-
da 

0.56.00 
 

I 452 

22 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

784  x Orná p. 0.56.00 
 

I 784 

23 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

965  x Orná p. 0.56.00 
 

I 965 



                                                                                                  Odůvodnění regulačního plánu 
Regulační plán  

Rajhradice, lokalita „Z10“  
 

  
 II/24 
 

24 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

901  x Orná p. 0.56.00 
 

I 901 

25 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

878  x Orná p. 
 

0.56.00 
 

I 878 

26 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

634  x Orná p.  0.56.00 
 

I 634 

27 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

416  x Orná p. 0.56.00 
 

I 416 

28 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

480  x Zahra-
da 

0.56.00 
 

I 480 

29 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

489  x Zahra-
da 

0.56.00 
 

I 
 

489 

30 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

479  x Orná p. 0.56.00 
 

I 479 

31 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

615  x Orná p. 0.56.00 
 

I 615 

32 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

1010  x Orná p. 
 

0.56.00 
 

I 1010 

33 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

1092  x Orná p. 0.56.00 
 

I 1092 

34 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

687  x Orná p. 0.56.00 
 

I 687 

35 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

522  x Orná p. 0.56.00 
 

I 522 

36 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

533  x Zahra-
da 

0.56.00 
 

I 533 

37 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

513  x Zahra-
da 
 

0.56.00 
 

I 513 

38 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

462  x Orná p.  0.56.00 
 

I 462 

39 Indiv.bydlení v 
rod. domech, 
soukr. zeleň 

813  x Orná p. 0.56.00 
 

I 813 

40 Veřejná 
prostranství 
zajišťující 
obsluhu území 

3676  x Orná 
p., 
zahrada 

0.56.00 
 

I 3676 

*): Plocha již byla vymezena v platné ÚPD, kde byl odsouhlasen zábor ZPF v uvedeném 
rozsahu. 
Při úpravě po 1. veřejném projednání byl přepočítán zábor ZPF v rámci jednotlivých pozemků, 
které byly upravovány: pozemky ozn. 1-15 a pozemek ozn. 40. Celková bilance záboru  lokality 
Z10 se však nemění, drobný rozdíl je dán pouze mírou zaokrouhlení výměr. 
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Celková bilance 
Předpokládaný trvalý zábor ZPF pro zastavitelné plochy: 
Na plochách ZPF celkem  29.822 m2(2,9822ha) 
z toho: 
Bydlení v rod. domech, zpev. povrchy, soukr. zeleň        26.146 m2 
Veřejná prostr.  zajišťující obsluhu území   3.676 m2                 
 
 
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby  
a jejich předpokládaném porušení 
Objekty investic do půdy (meliorace, závlahy, odvodnění) nebyly v řešeném území vyhodnoceny 
v rámci ÚAP ORP, je tedy předpoklad, že se v řešeném území nenacházejí. 
Objekty zemědělské prvovýroby ani zemědělské usedlosti se v řešeném území nevyskytují. 
 
Zdůvodnění výhodnosti navrhovaného řešení 
Navrhované řešení je invariantní. Jedná se sice o zábory ploch na kvalitativně lepší bonitě půd  
(I. třída),  rozsah řešené plochy odpovídá lokalitě vymezené platnou ÚPD, kde byl příslušný 
rozsah rozvojových ploch a ploch záboru takto vymezen. 
 
Znázornění průběhu hranic 
Hranice zastavěného území jsou zdokumentovány v grafické části územního plánu. Celá plocha 
řešeného území se nachází vně zastavěného území obce, je součástí zastavitelné plochy. Hranice 
pozemkové držby jsou zakresleny v mapě KN.   

 

 
F.  Zhodnocení podmínek pro požární bezpečnost staveb, pro 
které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí 
viz textová část regulačního plánu , kap. 2.I. "Technické podmínky požární bezpečnosti staveb, 
pro které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí, v rozsahu zvláštního právního předpisu": 
 
Nejsou vymezeny stavby, pro které by RP nahradil územní rozhodnutí, proto tyto podmínky 
nejsou stanoveny. 

 
G.  Soulad s cíli a úkoly územního plánování zejména s požadavky 
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území 
(vyplývá z SZ § 68 odst. (4) písm. b) z vyhl.500, příl.11,II.(1)b)) 
 

§18 dokumentace je v souladu s cíli územního plánování: 
(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví –  proto jsou 
stanoveny podmínky zejména v kap. 1.D.  Podrobné podmínky pro ochranu hodnot a 
charakteru území v textové části RP. 
 Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. 
S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území  - vymezení 
nezastavitelných částí pozemků jako přechodu zastavitelných částí a krajiny - proto jsou 
vymezeny části pozemků věnovaných především zeleni  - viz oblasti Soukromá zeleň 
v pozemcích bydlení viz textová část kap.1.B bod (6), dále jsou stanoveny podmínky - viz 
textová část RP kap. 2.B Urbanistické a architektonické podmínky pro zpracování projektové 
dokumentace a podmínky ochrany krajinného rázu. 
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§19 dokumentace je v souladu s úkoly územního plánování: 

v souladu s b.(1) : 
b) stanovila koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 
podmínky území - zejména stanovením podrobných podmínek pro využití pozemků v kap. 1.B a  
stanovením podmínek v kap. 2.B  textové části regulačního plánu 
c) prověřila a posoudila potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 
problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu 
území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání -  zejména stanovením 
podmínek textové části regulačního plánu v kap. 1.E, 1.F, 1.G, 1.H, 2.C.  
d) stanovila urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb - zejména 
stanovením podmínek v kap. 2.B textové části regulačního plánu  
e) stanovila podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání 
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území - zejména stanovením podmínek v kap. 
2.B textové části regulačního plánu 
i) stanovila podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení - stanovením 
podrobných podmínek pro využití pozemků zahrnující Individuální bydlení v rodinných domech  
j) prověřila a vytvořila v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů na změny v území - respektování umístěné veřejné dopravní a technické infrastruktury, 
vytvořila v území podmínky pro umístění účelné sítě veřejné dopravní a technické infrastruktury 
pro obsluhu pozemků bydlení 
k) vytváří v území podmínky pro zajištění civilní ochrany - zejména vymezením dostatečně 
kapacitních Veřejných prostranství zajišťujících obsluhu území (s parametry odpovídajícími 
vyhl. 501/2006 Sb.) 
o) uplatnil poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a 
památkové péče - zejména stanovením podmínek v kap. 1.B, 1.D, 1.E, 2.B textové části 
regulačního plánu 
 

 

H. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů (vyplývá z SZ § 68 odst. (4) písm. c) 
 

Soulad s požadavky stavebního zákona 
§61 
(1)Regulační plán v řešené ploše stanovil podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění 
a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření 
příznivého životního prostředí - zejména stanovením podmínek v kap. 1.B, 1.D, 1.F textové části 
regulačního plánu  
Regulační plán stanovil podmínky pro vymezení a využití pozemků - zejména stanovením 
podmínek v kap.1.B textové části regulačního plánu. RP vymezil podmínky pro prostorové 
uspořádání staveb veřejné infrastruktury - stanovením podmínek v kap.1.C textové části 
regulačního plánu. RP vymezil veřejně prospěšné stavby v souladu s jejich vymezením v ÚPO 
Rajhradice (změna č. III ÚPO Rajhradice), nevymezil veřejně prospěšná opatření, protože to 
v řešeném území není účelné.  
(2) Regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí - což je stanoveno v kap. 1.I textové části RP. 
§66 
(2) Obec nepodmínila vydání regulačního plánu uzavřením smlouvy o spoluúčasti žadatele na 
vybudování nové nebo na úpravách stávající veřejné infrastruktury (dále jen "plánovací 
smlouva") - dle zadání RP. 
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Soulad s vyhl. 501/2006Sb.: 
HLAVA I 
Požadavky na vymezování a využívání pozemků 
 § 20 
 (1) V souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter území 
jsou vymezeny pozemky (kap.1.B textové části RP), stanoveny podmínky jejich využívání a 
umisťování staveb na nich, které nezhoršují kvalitu prostředí a hodnotu území (kap.1.B, 1.C, 
1.D, 1.E, 2.B a další textové části RP) 
 (3) Pozemky jsou vymezeny tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a 
prostorovým uspořádáním, umožňovaly využití pro navrhovaný účel a byly dopravně napojeny 
na veřejně přístupnou pozemní komunikaci  - vymezení pozemků viz kap.1.B textové části RP a 
výkres I.1 je s tímto v souladu. 
 (4) Stavební pozemky [§ 2 odst. 1 písm. b) stavebního zákona] jsou vymezeny tak, aby svými 
vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými 
poměry, umožňoval umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel a aby byl dopravně 
napojeny na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci - vymezení pozemků 
viz kap.1.B textové části RP a výkres I.1. je s tímto v souladu. 
 (5) Stavební pozemek je vymezen vždy tak, aby na něm bylo vyřešeno 
 a) umístění odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání staveb na něm 
umístěných v rozsahu požadavků příslušné české technické normy pro navrhování místních 
komunikací, což zaručuje splnění požadavků této vyhlášky - jsou stanoveny takové velikosti 
pozemků a stanoveny stavební čáry zástavby v pozemcích, které umožní umístit v pozemcích 
rodinných domů minimálně 1-2 odstavná stání 
 b) nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních předpisů, které na pozemku 
vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm umístěných - pozemky staveb budou 
napojeny na veřejnou technickou infrastrukturu - stanovení podmínek v kap.1.C, 2.C textové 
části regulačního plánu  
 c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, 
pokud se neplánuje jejich jiné využití; je řešeno zejména vsakem - stanovením podmínky v kap. 
2.C b.(3) textové části regulačního plánu, odvádění srážkových vod ze zpevněných ploch 
komunikace a veřejných prostranství má stanovenu podmínku v kap.1.C b.(8) textové části 
(6) Splnění požadavků odstavce 5 regulačním plánem nebo dokumentací pro vydání územního 
rozhodnutí s využitím dalších pozemků je v případě vymezení parkovacích stání pro skupinu  
domů v řešené ploše (obytný okrsek), kdy parkovací stání jsou umístěna ve veřejném 
prostranství podél komunikace pro celou tuto skupinu domů 
 (7) Požadavek, že ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo 
souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace 3) široká nejméně 2,5 
m a končící nejdále 50 m od stavby je plošným a prostorovým uspořádáním řešeného území 
splněn (viz výkres I.1). 
§ 21 
Pozemky staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci 
 (1) Odstavná a parkovací stání pozemků staveb pro bydlení nebo rodinnou rekreaci podle § 20 
odst. 5 a 6 jsou umístěna ve skutečné docházkové vzdálenosti do 300m . 
 (3) Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno [§ 20 odst. 5 písm. 
c)], jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře 
pozemku činí v případě 
 a) samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4, - je 
splněno - vymezením části pozemků pro Bydlení v rodinných domech spolu s podmínkou dle 
kap.2.B.1., b.(3) textové části je výměra části pozemku schopné vsakování dešťové vody 
dostatečná 
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 b) řadového rodinného domu a bytového domu 0,3 - vymezením části pozemků pro Bydlení 
v rodinných domech spolu s podmínkou dle kap.2.B.1., b.(3) textové části je výměra části 
pozemku schopné vsakování dešťové vody dostatečná 
 (4) „Na pozemcích staveb pro bydlení lze kromě stavby pro bydlení umístit stavbu nebo zařízení 
související s bydlením či bydlení podmiňující a provést terénní úpravy potřebné k řádnému a 
bezpečnému užívání pozemků, staveb a zařízení na nich, není-li z prostorových a provozních 
důvodů možno zabezpečit uvedené funkce ve stavbě pro bydlení. Na pozemcích rodinných domů 
lze dále umístit jednu stavbu pro podnikatelskou činnost do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m 
výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepení vzhledem k ohrožení záplavami není 
přípustné (viz kap. D.9, b.(8) , jsou stanoveny podmínky v kap.1.B, b.(5), (6), (7) a 2.B.1, b.(2) 
textové části je zajištěn soulad s těmito požadavky 
§ 22 
Pozemky veřejných prostranství 
(2) Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující 
pozemek rodinného domu, je 8 m- je proto vymezeno Veřejné prostranství zajišťující obsluhu 
území o šířce větší než 8m 
§ 23 
Obecné požadavky na umisťování staveb 
 (1) Stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě 
technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku umožňovalo 
mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení jejího 
zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, provedením a 
způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a 
plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby 
musí připojení splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární 
techniky. Tyto požadavky jsou splněny vymezením Veřejných prostranství zajišťujících obsluhu 
území o dostatečné kapacitě, kde jsou umístěny stavby veřejné dopravní a technické 
infrastruktury. - viz textová část RP - zejména kap. 1.B, 1.C, 1.F, 2.C. Dále viz výkresy I.2, I.3,  
I.5 
 (2) Stavby se umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. 
Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti 
nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku - což řešení RP splňuje stanovením 
podmínky pro využití pozemků vzájemně nekolidujících. - viz výkres I.1 
§ 24 
Zvláštní požadavky na umisťování staveb 
Rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací se v zastavěném území obcí 
umisťují pod zem - je splněno - viz kap. 1.C textové části RP - b.(11), dále je umožněno 
provedení přeložky VN tam, kde zasahuje do pozemků bydlení. 
§25 
(1)Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního 
prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové 
péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií 19), požadavky 
na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat 
údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, 
například technickou infrastrukturu - plošné a tvarové parametry vymezených pozemků dle kap 
1.B a výkresu I.1 toto umožní, stavby však nejsou RP umisťovány. 
 
Soulad s vyhl. 500/2006Sb.: 
§ 3 Mapové podklady 
(1)Mapovými podklady pro zpracování územně analytických podkladů a územně plánovací 
dokumentace (dále jen "mapové podklady") jsou katastrální mapa, Státní mapa, Základní mapa 
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České republiky a Mapa České republiky 1); mapovým podkladem pro pořízení regulačního 
plánu může být též polohopisné a výškopisné zaměření řešeného území  - tento požadavek je v 
souladu - mapovým podkladem pro zpracování RP  - lokalita „Z10“ - byla digitalizovaná 
katastrální mapa, poskytnutá prostřednictvím obce Rajhradice. 
 
§ 19  
(1) Regulační plán obsahuje textovou a grafickou část.  
(2) Výkresy, které jsou součástí grafické části regulačního plánu, jsou zpracovány a vydávány v 
měřítku 1:1 000,  s výjimkou výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, který se 
zpracovává a vydává v měřítku 1:2000 v souladu se zadáním.  
Výkres širších vztahů je zpracován a vydán v měřítku 1:5000. Výkresy obsahují jevy 
zobrazitelné v daném měřítku. Ve výkresech je vyznačena hranice řešeného území.  
 
Příloha č. 11. Obsah regulačního plánu  
Obsah regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, je zpracován dle přílohy č. 11 k této vyhlášce. 
Byl zpracován  hlavní výkres obsahující hranici řešené plochy, vymezení a využití pozemků v 
měřítku 1:1000. 
 Z důvodu potřeby graficky přehledně vyjádřit podmínky staveb veřejné infrastruktury, byly tyto 
vyjádřeny v samostatných výkresech I.2, I.3 v měřítku 1:1000, protože v případě potřeby lze 
graficky vyjádřitelné podmínky umístění a prostorového uspořádání staveb a staveb veřejné 
dopravní a technické infrastruktury a napojení staveb na ni zpracovat v samostatných výkresech. 
Výkres veřejně prospěšných staveb byl zpracován v měřítku 1:2000 - v souladu se zadáním. 
Byly zpracovány graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb, které nejsou zahrnuty do 
staveb veřejné infrastruktury (výkres I.4), jejich napojení na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu je patrné z výkresů I.2, I.3. 
Nebyly vymezeny pozemky územních rezerv a hranice ochranných pásem - tato nejsou v 
měřítku RP jasně zobrazitelná . 
Nebyl zpracován výkres pořadí změn v území (etapizace), protože etapizace nebyla stanovena. 
Výkresy odůvodnění regulačního plánu byly zpracovány v souladu s přílohou 11 - koordinační 
výkres, výkres širších vztahů dokumentující vazby na sousední území, výkres předpokládaných 
záborů půdního fondu. 
 

I.  Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů (vyplývá 
z SZ § 68 odst. (4) písm. d) 
 
Je shledán soulad s požadavky zvláštních právních předpisů - tedy s legislativními požadavky 
následujících zákonů, tato budou v průběhu projednání RP sledována stanovisky DO, jsou 
vypořádány podmínky vyplývající z projednání: 

 
(1) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů 
Bylo vydáno souhlasné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, OÚPSŘ, č.j. JMK 
98002/2015 ze dne 14.9.2015: 

- nebylo vyžadováno v zadání ÚP zpracování posouzení vlivu RP na životní prostředí a nejsou připomínky. 

 
(2) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
Bylo vydáno souhlasné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, OÚPSŘ č.j. JMK 
98002/2015 ze dne 14.9.2015 – odborem životního prostředí nejsou připomínky.  
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Bylo vydáno vyjádření MěÚ Židlochovice – OŽP pod č.j. OZP/13334/2015-2 ze dne 2.9.2015 
z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. orgán ochrany přírody a krajiny domnívá, že koncepce 
regulačního plánu svými regulativy dostatečně upravuje ochranu krajinného rázu lokality, nemá 
k jejímu návrhu žádné připomínky. 
 
(3) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
Bylo vydáno souhlasné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, OÚPSŘ č.j. JMK 
98002/2015 ze dne 14.9.2015  – odborem životního prostředí nejsou připomínky.  
 
Bylo vydáno vyjádření MěÚ Židlochovice – OŽP pod č.j. OZP/13334/2015-2 ze dne 2.9.2015 
z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. vodoprávní úřad konstatuje, že koncepce je možná. Lokalita 
Z10 se nachází v záplavovém území řeky Svratky i Litavy. V návrhu je stanovena kóta pro 
nejnižší možné situování prostor staveb, respektující výšku srovnávací roviny rozlivu povodně. 
 
(4) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  
Bylo vydáno souhlasné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, OÚPSŘ č.j. JMK 
98002/2015 ze dne 14.9.2015 – odborem životního prostředí nejsou připomínky.  
 
V řešeném území se nenacházejí zdroje znečištění ovzduší ani není umožněno je umisťovat. 
 
(5) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů  
Bylo vydáno vyjádření MěÚ Židlochovice – OŽP pod č.j. OZP/13334/2015-2 ze dne 2.9.2015 a 
č.j. OŽP 13334/2015-Sv ze dne 20.8.2015 z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. – orgán ochrany 
ZPF sděluje, že v této fázi projednávání výše uvedeného regulačního plánu nebude stanovovat 
žádné podmínky. 
Podmínky z hlediska ochrany ZPF budou stanoveny v rámci schvalovacího procesu jednotlivých 
staveb ve fázi územního řízení nebo územního souhlasu – viz. § 5 odst.3) zákona formou 
závazného stanoviska – viz. § 15 písm. f) zákona.  
 
Předpokládaný zábor ZPF je bilancován v kap.E. Textové části odůvodnění RP, jako takový však 
byl rozsah záboru v řešeném území odsouhlasen v rámci změny č. III ÚPO Rajhradice. 
 
(6) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, jsou-li informace o výsledcích geologických prací, které mohou mít 
vliv na vypracování územně plánovací dokumentace a na životní prostředí z hlediska zvláštních 
podmínek geologické stavby území 
Bylo vydáno vyjádření MěÚ Židlochovice – OŽP pod č.j. OZP/13334/2015-2 ze dne 2.9.2015 
z hlediska zákona č. 289/1995 Sb. – orgán ochrany lesů konstatuje, že nedojde k dotčení 
pozemků určených k plnění funkcí lesa a zájmů chráněných orgánem státní správy lesů dle 
tohoto zákona. 
  
V řešeném území se lesní pozemky nevyskytují. 
 
 
(7) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů(jsou povinni navrhovat řešení, které je z hlediska ochrany a využití 
nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. 
 

Bylo vydáno stanovisko č.j. SBS 23640/2015/OBÚ-01/1 ze dne 10.8.2015 z hlediska zákona č. 
44/1988 Sb., ve kterém konstatuje orgán, že v k.ú. není evidován dobývací prostor. 
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Bylo vydáno stanovisko č.j. 1455/560/15, 52503/ENV/15 ze dne 29.7.2015, ve kterém konstatuje 
orgán, že v k.ú. Rajhradice, v němž se nachází řešené území nejsou vyhodnocena výhradní 
ložiska nerostů nebo jejich prognózní zdroj a nejsou zde stanovena chráněná ložisková území. 
Protože nejsou v k.ú. Rajhradice dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů, nemá MŽP 
OVSS VII z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání připomínek a 
s projednání návrhu regulačního plánu, označeného jako lokalita „Z10“, souhlasí. 

 
 (8) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších zákonů (pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při 
dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje  a 
při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti tohoto 
využívání 
Bylo vydáno vyjádření MěÚ Židlochovice – OZP/13334/2015-2 ze dne 2.9.2015 z hlediska 
zákona č. 185/2001 Sb. s tím, že orgán posoudil předložený koncept a nemá k němu žádné 
připomínky. 
   
Odpady z řešeného území budou likvidovány v souladu s koncepcí odpadového hospodářství 
obce, jedná se zejména o běžný komunální odpad, likvidovaný svozem. Splaškové vody 
z domácností a občanského vybavení budou svedeny na čistírnu odpadních vod Rajhrad 
splaškovou kanalizací. 

 
(9) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejí-cích 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného 
hlukového zatížení životního prostředí) 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně dne  19.8.2015 souhlasila 
s návrhem regulačního plánu Rajhradice, lokalita Z10, na společném jednání. 
 
Pozemky staveb pro bydlení nesmí být využívány takovým způsobem, který by mohl jakkoli 
negativně ovlivňovat užívání okolního prostředí ( hlukem, emisemi, nadměrnou dopravní zátěží 
apod.). Podmínky pro ochranu veřejného zdraví z toho plynoucí jsou zapracovány v textové části 
kap.1.F. 

 
(10) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární požadavky na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty, upravuje práva a 
povinnosti fyzických a právnických osob 
V území se nevyskytuje chov zvířat.  
 
(11) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších zákonů (území, ve 
kterém je nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky) 
MěÚ Židlochovice – Kancelář tajemníka – státní památková péče stanovisko v zákonné lhůtě 
neuplatnila. 
Lokalita není v blízkosti žádné kulturní památky a nenachází se v území s archeologickými 
nálezy. RP nejsou dotčeny žádné kulturní památky ani jejich prostředí, že zájmy hájené zákonem 
č. 20/1987 Sb. byly respektovány. 
 
(12) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (z 
hlediska řešení silnic II. a III.třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových 
komunikací  
MěÚ Židlochovice – odbor dopravy stanovisko v zákonné lhůtě neuplatnil. 
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Ve stanovisku Krajského úřadu Jihomoravského kraje, OÚPSŘ, č.j. JMK 98002/2015 ze dne 
14.9.2015 Odbor rozvoje dopravy sděluje, že s návrhem RP Rajhradice pro lokalitu Z10, tak jak 
byl předložen, není dotčeno řešení krajských silnic II. a III. třídy a nebude tudíž uplatňovat 
stanovisko podle ustanovení § 40 odst.3 písm.f) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, v platném znění a § 4 odst.2 stavebního zákona. 
 
Dle § 22 vyhlášky č.501/2006 Sb. je dodržena šířka veřejných prostranství zpřístupňující 
pozemky rodinných domů  min.  8 m   a respektovány parametry umístěných komunikací a 
ostatních dopravních staveb ve veřejném prostranství zajišťujícím obsluhu území  -  viz kap.1.C 
textové části RP. 
 
 
 (13) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů  
Řešené území se netýká zájmů dopravní infrastruktury v působnosti MD.  

 
 (14) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 
zákonů  
Ve stanovisku Státní energetické inspekce, UI pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina – č.j. 
1421/15/062.101/Bě  ze dne 3.9.2015 je uvedeno, že s návrhem Regulačního plánu Rajhardice, 
lokalita „Z10“ ke společnému jednání souhlasí. 
 
Jsou respektována ochranná a bezpečnostní pásma k zajištění spolehlivého provozu 
energetických zařízení, stávající koncepce zásobování obce energiemi zůstává zachován. 

 

(15) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky z hlediska zájmů obrany 
České republiky 
Ministerstvo obrany – Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury – č.j. 58666/2015-8201-OÚZ-BR, MOCR 13113-1/2015-6440 
vydala souhlasné stanovisko. 
  
Jsou respektovány zájmy MO - viz pozn. na koordinačním výkresu II.1 a podmínka v textové 
části kap. 2.B.1, b.(6) 
 
(16) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (požární ochraně, integrovaném záchranném systému a 
ochraně obyvatelstva při přípravě na mimořádné události) 
a Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších zákonů  
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – č.j. HSBM-2-140/2015 vydal souhlasné 
koordinované stanovisko s podmínkou. 
Požadujeme do návrhu předmětného regulačního plánu zapracovat doložku civilní ochrany, 
členěnou na textovou a grafickou část, v souladu se stávající legislativou – ve smyslu zákona č. 
239/2000 Sb., a vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 
(dále jen „vyhl. č. 380/2002 Sb.,“), § 21, požadavky civilní ochrany k regulačnímu plánu, 
zejména požadavky na pozemky a požadavky na jejich využití pro: 
h) nouzové zásobování obyvatelstva vodou, 
i) záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 
kontaminace, vzniklých při mimořádné události, především se jedná o řešení příjezdových 
komunikací, vyhovujících pro případný zásah technikou složek IZS, 
k) požární nádrže a místa odběru vody k hašení požárů. 
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Nepředpokládáme potřebu řešit opatření uvedená ve vyhlášce č. 380/2002 Sb., § 21 písm. a), b), 
c), d), e), f), g), j).  
 
Jsou respektovány zejména v kapitole: 
1.C. Podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury: 
Doprava 
- parametry komunikací zpřístupňující území pro případný požární zásah (viz výkres I.2) , 
textová část kap. 1.C – dopravní obsluha 
 
Technická infrastruktura 
Podmínky pro zpracování následného stupně projektové dokumentace: 
(9) zásobování vodou 
- parametry vodovodu vyhoví zásobení lokality požární vodou 
 
Jsou respektovány požadavky na ochranu obyvatelstva při přípravě na mimořádné události: 
 
Doložka civilní ochrany 
 
– ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb., a vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhl. č. 380/2002 Sb.,“), § 21, požadavky civilní ochrany 
k regulačnímu plánu, zejména požadavky na pozemky a požadavky na jejich využití pro: 
 
h) nouzové zásobování obyvatelstva vodou 
bude zajištěno jednak ze studní v obci, jednak dovážkou vody v cisternách, veřejný komunikační 
prostor má dostatečné parametry pro manipulaci nákladních cisternových vozidel. 
 
i) záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 
kontaminace, vzniklých při mimořádné události, především se jedná o řešení příjezdových 
komunikací, vyhovujících pro případný zásah technikou složek IZS 
Komunikace  pro obsluhu lokality Z10 bude umístěna ve veřejném prostranství zajišťujícím 
obsluhu území  - pozemek ozn. v graf. části  č.40(výkres I.1). Volný komunikační prostor bude 
mít min. šíři 3,5m (viz podmínky textové části kap.1.C - bod (3)), což umožní zásah technikou 
složek IZS, komunikace je ukončena obratištěm s parametry vyhovujícímu zásahu technikou 
složek IZS, což bylo prověřeno situačně (ověřením vlečných křivek vozidel) . 
 
k) požární nádrže a místa odběru vody k hašení požárů 
Požadavky na vnější zdroje požární vody se promítají do výkresu č. I.3. 
Lokalita bude napojena na vodovodní řad obce. Nový vodovod se bude napojovat na již 
vybudovaný vodovodní řad v ulici Svratecké a ul. U Zvonice. Vodovod bude umístěn ve 
veřejném prostranství - zejména komunikaci v souběhu se splaškovou kanalizací a jeho 
parametry vyhoví zásobení lokality požární vodou. Západně od řešeného území se nachází vodní 
tok řeky Svratky s vhodnou plochou pro případné zřízení čerpacího stanoviště - na levém břehu 
před jezem. Vodní nádrž celoročně přístupná a využitelná pro odběr vody pro hašení požáru se 
v obci nachází ve vzdálenosti cca 550 m od řešené lokality.  
 
(17) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému ma-jetku 
(ve znění pozdějších předpisů), ve znění pozdějších zákonů  
(Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Brno – venkov 
stanovisko v zákonné lhůtě neuplatnilo. 
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V řešeném území neproběhly ani neprobíhají pozemkové úpravy. 
 

(18) Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií  
V území nejsou navrhovány žádná využití, která mohou potenciálně působit závažné havárie. 
 
(19) Vzhledem k povaze řešeného území nebyl vyhodnocován soulad se zvláštními právními 
předpisy, jejichž dotčení je vyloučeno: 
Zákon 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (neumisťují a nemění se zdroje energie, distri-
buční soustavy určené k distribuci elektrické energie a plynu, nebo rozvodná tepelná zařízení, 
dále legislativa týkající se  např. lodní dopravy, komunikací II. a III.třídy apod. 
 
 

J.  Zpráva o závěrech vyplývajících z dokumentace vlivů, 
(vyplývá z SZ § 68 odst. (5) písm. b) 
 
Regulační plán nebyl posuzován z hlediska vlivů na URÚ, požadavek nebyl vznesen v zadání 
RP.
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 (III) 
ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE 

Odůvodnění pořizovatele regulačního plánu Rajhradice, lokalita „Z10“  

Tyto části byly pořizovatelkou přezkoumány na základě návrhu, projektantka ovšem musí tento 
soulad popsat do odůvodnění tak, jak je to vyžadováno přílohou č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a 
jak je popsáno výše v odstavci II. 5. Na základě tohoto doplnění bude možno doplnit odůvodnění 
pořizovatelky s uvedením příslušných odstavců a kapitol odůvodnění. 

 
1. Výsledek přezkoumání regulačního plánu Rajhradice, lokalita „Z10“ podle § 68 odst. (4) 
písmeno a) až c) stavebního zákona 
 
1.1.  Přezkoumání souladu návrhu regulačního plánu s Politikou územního rozvoje ČR (dále 

jen PUR) a územně plánovací dokumentací dle § 68 odst.4) písmeno a) 
 Soulad je vyhodnocen v textové části odůvodnění v kapitole označené B.2. a byl  prokázán 

ke všem částem PÚR, které se vztahují k řešenému území, soulad byl vyhodnocen také na 
úrovni ÚAP ORP Židlochovice a z nich vyplývajících záměrů v kapitole B.3. Soulad byl 
vyhodnocen i z hlediska územně plánovací dokumentace v kapitole B.4 

 
1.2.  Přezkoumání souladu  návrhu regulačního plánu s cíli a úkoly územního plánování, 

zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území dle § 
68 odst.4) písm. b) 
Soulad je vyhodnocen v textové části odůvodnění v kapitole označené G, byl vyhodnocen 
po jednotlivých odstavcích a písmenech § 18 a § 19 stavebního zákona, které se vztahují 
k regulačnímu plánu a byl prokázán. 
 
 

1.3.  Přezkoumání souladu návrhu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů dle § 68 odst.4) písmeno c) 
Soulad je vyhodnocen v textové části odůvodnění v kapitole označené H po jednotlivých 
předpisech – stavební zákon, vyhláška č. 500/2006 Sb. a vyhláška č. 501/2006 Sb. 
v odstavcích a písmenech jednotlivých ustanovení, která se vztahují k regulačnímu plánu, a 
byl prokázán. Soulad s § 7 odst. 2 vyhlášky 501/2006 Sb. je vyhodnocen v kapitole B.1. 
odst. 6). 
 
 

2. Výsledek přezkoumání regulačního plánu Rajhradice, lokalita „Z10“ podle § 68 odst. (4) 
písmeno d) stavebního zákona 
Soulad je vyhodnocen v textové části odůvodnění v kapitole I. dle jednotlivých právních 
předpisů, které se vztahují k řešené problematice a řešenému území vč. vyhodnocení splnění 
zadání v kapitole C. 
 
Žádný rozpor nebyl v průběhu projednávání regulačního plánu řešen. 
 

3.  Zpráva o závěrech vyplývajících z dokumentace vlivů, stanovisko příslušného úřadu k 
posouzení vlivů návrhu regulačního plánu na životní prostředí a sdělení, jak bylo 
stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů návrhu regulačního plánu na životní 
prostředí zohledněno (dle § 68 odst. (5) písmeno b) až d)) 
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    Zpráva o závěrech vyplývajících z dokumentace vlivů nebyla vydána, protože regulační plán 
nenahrazuje územní rozhodnutí pro záměr, který je předmětem posuzování vlivů na životní 
prostředí, zvláštní ustanovení stavebního zákona upravující posuzování vlivů regulačního plánu 
na životní prostředí se nepoužijí. 
 Zadání regulačního plánu je součástí platné územně plánovací dokumentace a požadavek 
posouzení vlivů regulačního plánu na životní prostředí nebyl při jejím projednávání uplatněn. 
Stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů návrhu regulačního plánu na životní prostředí 
nebylo vydáno, a proto nemohlo být zohledněno vzhledem k výše uvedenému. 
  
4. Rozhodnutí o námitkách 
 
Návrh rozhodnutí o námitkách: 
 
Dokument převzat podatelnou MěÚ dne 11.1.2016 pod č.j.453/2016 
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Rozhodnutí o námitkách: 
Námitce se vyhovuje.  
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Proporcionalita zásahu do vlastnického práva všech vlastníků pozemků dotčených veřejným 
prostranství bude rovnoměrná. 
 
Z výše uvedených důvodů se námitce vyhovuje. 
 
 
Dokument převzat podatelnou MěÚ dne 11.1.2016 pod č.j.472/2016 
 

 
 

 

 
Rozhodnutí o námitkách: 
Námitce se vyhovuje.  
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Proporcionalita zásahu do vlastnického práva všech vlastníků pozemků dotčených veřejným 
prostranství bude rovnoměrná. 
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Z výše uvedených důvodů se námitce vyhovuje. 
 
 
 
Dokument převzat podatelnou MěÚ dne 11.1.2016 pod č.j.492/2016 
 
Městský úřad Židlochovice 
Masarykova 100 
66701Židlochovice 
Č.j.:OÚPSÚ/13229/2015-19 
Ing. Michaela Hlaváčková 
hlavackova@zidlochovice.cz 
 
 
Námitka k Návrhu regulačního plánu Rajhradice Lokalita Z 10 
 
Jsem vlastník pozemku 988/2 v katastru Rajhradice (na mapě Návrhu regulačního plánu 
pozemek č.6). 
Mám námitku a nesouhlasím s převedením 4 m v celé šíři mého pozemku /cca 40m

2
/ k účelu 

rozšíření pozemní komunikace a to z důvodu nerovnoměrného zatížení pozemků na obou 
stranách plánované komunikace. 
 
Karel Baka                        podpis 
Konopná 337 
66461 Rajhradice             10.1.2016 
 
Rozhodnutí o námitkách: 
Námitce se vyhovuje.  
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Proporcionalita zásahu do vlastnického práva všech vlastníků pozemků dotčených veřejným 
prostranství bude rovnoměrná. 
 
Z výše uvedených důvodů se námitce vyhovuje. 
 
 
 
Dokument převzat podatelnou MěÚ dne 7.1.2016 pod č.j.329/2016 
 
Obec Rajhradice 
 
V Rajhradicích 7.1.2016 
 
č.j.:22/2016 
 
Požadavek na úpravu Regulačního plánu Rajhradice, lokalita „Z10“ 
 
Na základě diskuze při veřejném projednání Regulačního plánu Rajhradice, lokalita „Z10“ dne 
4.1.2016 na OÚ Rajhradice Vás žádám o úpravu RP Rajhradice, lokalita „Z10“, která spočívá ve 

mailto:hlavackova@zidlochovice.cz
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zvětšení části pozemku zastavitelné objektem rodinného domu na pozemku parcela č. 622 v k.ú. 
Rajhradice tak, aby bylo možno přes celou šíři parcely postavit řadový dům. 
 
Děkuji 
 
S pozdravem 
 
    Razítko  Podpis 
      Luboš Přichystal 
      Starosta obce 
 
Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce bude vyhověno. 
 
Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 
Vzhledem k tomu, že parcela navazuje na stávající zástavbu je akceptovatelné napojení nového 
objektu na tuto řadovou zástavbu. 
 
Z výše uvedených důvodů se připomínce vyhovuje. 
 
 
 
Návrh rozhodnutí o námitkách po opakovaném veřejném projednání: 
 
Dokument převzat podatelnou MěÚ Židlochovice dne 20.6.2016 pod č.j.11563/2016   
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Rozhodnutí o námitkách: 
Námitce se nevyhovuje.  
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Proporcionalita zásahu do vlastnického práva všech vlastníků pozemků dotčených veřejným 
prostranství je rovnoměrná, urbanistické řešení lokality navazuje na koncepci dopravní obsluhy a 
obsluhy lokality veřejnou technickou infrastrukturou tak, jak je koncipována v ÚPO Rajhradice. 
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Dopravní přístup do lokality je řešen z místních obslužných komunikací přes pozemky nově 
vymezených veřejných prostranství. 
Přístupová komunikace musí odpovídat parametrům dle ČSN 73 6110. Dopravní řešení je 
uvedeno v kap. D.3. Doprava. Šířkové uspořádání komunikace umožní přístup vozidel 
hasičských záchranných sborů (tzn. volný dopravní prostor musí být minimálně 3,5 m) 
Doprava v klidu je řešena v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
Vymezení pozemků v řešeném území muselo být uzpůsobeno systému dopravní obsluhy (i 
umístěné technické infrastruktuře), protože je zejména nezbytné zajistit obsluhu pozemků 
určených pro bydlení veřejnou technickou a dopravní infrastrukturou z veřejného prostranství 
odpovídajících parametrů dle § 22 vyhl. 501/2006Sb. 
Síť místních komunikací v řešeném území je vymezena tak, že svými prostorovými parametry 
vyhovuje případnému požárnímu zásahu - tedy je v souladu s § 2 odst.1 písm.d) vyhl. 
23/2008Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
 
Trasování veřejného prostranství ve vstupu do lokality z ulice Svratecká a u Zvonice je nezbytné 
pro zajištění obsluhy celé lokality. Šíře veřejného prostranství navazuje na pozemek stávající 
komunikace v ul. Svratecké 
 
Jsou respektovány stávající hranice pozemků tam, kde je to možné a byly navrženy úpravy 
zpravidla z důvodu dostatečných šířkových parametrů veřejného prostranství pro přístup na 
pozemky bydlení – lokalita jako celek je vymezena dle ÚPO jako plocha určená pro bydlení. 
  
Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
 
 
Dokument převzat podatelnou MěÚ Židlochovice dne 20.6.2016 pod č.j.11549/2016   
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Rozhodnutí o námitkách: 
Námitce se nevyhovuje.  
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Proporcionalita zásahu do vlastnického práva všech vlastníků pozemků dotčených veřejným 
prostranství je rovnoměrná, urbanistické řešení lokality navazuje na koncepci dopravní obsluhy a 
obsluhy lokality veřejnou technickou infrastrukturou tak, jak je koncipována v ÚPO Rajhradice. 
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Dopravní přístup do lokality je řešen z místních obslužných komunikací přes pozemky nově 
vymezených veřejných prostranství. 
Přístupová komunikace musí odpovídat parametrům dle ČSN 73 6110. Dopravní řešení je 
uvedeno v kap. D.3. Doprava. Šířkové uspořádání komunikace umožní přístup vozidel 
hasičských záchranných sborů (tzn. volný dopravní prostor musí být minimálně 3,5 m) 
Doprava v klidu je řešena v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
Vymezení pozemků v řešeném území muselo být uzpůsobeno systému dopravní obsluhy (i 
umístěné technické infrastruktuře), protože je zejména nezbytné zajistit obsluhu pozemků 
určených pro bydlení veřejnou technickou a dopravní infrastrukturou z veřejného prostranství 
odpovídajících parametrů dle § 22 vyhl. 501/2006Sb. 
Síť místních komunikací v řešeném území je vymezena tak, že svými prostorovými parametry 
vyhovuje případnému požárnímu zásahu - tedy je v souladu s § 2 odst.1 písm.d) vyhl. 
23/2008Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
 
 
Jsou respektovány stávající hranice pozemků tam, kde je to možné a byly navrženy úpravy 
zpravidla z důvodu dostatečnosti veřejného prostranství pro přístup na pozemky. 
 
Umístění obratiště na konci větve V5 je nutné vzhledem k zaslepení komunikace v navazujícím 
území (neexistuje zde možnost napojení veřejné dopravní infrastruktury v navazujícím území za 
stávajících podmínek), je nezbytné kvůli délce této větve komunikace a nutnosti zajištění 
dostatečných parametrů pro manipulaci vozidel požárního zásahu, ale také vozidel svozu odpadů 
apod. 
  
Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
 
 
Dokument převzat podatelnou MěÚ Židlochovice dne 20.6.2016 pod č.j.11570/2016   
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Rozhodnutí o námitkách: 
Námitce se nevyhovuje.  
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Proporcionalita zásahu do vlastnického práva všech vlastníků pozemků dotčených veřejným 
prostranství je rovnoměrná, urbanistické řešení lokality navazuje na koncepci dopravní obsluhy a 
obsluhy lokality veřejnou technickou infrastrukturou tak, jak je koncipována v ÚPO Rajhradice. 
Dopravní přístup do lokality je řešen z místních obslužných komunikací přes pozemky nově 
vymezených veřejných prostranství. 
Přístupová komunikace musí odpovídat parametrům dle ČSN 73 6110. Dopravní řešení je 
uvedeno v kap. D.3. Doprava. Šířkové uspořádání komunikace umožní přístup vozidel 
hasičských záchranných sborů (tzn. volný dopravní prostor musí být minimálně 3,5 m) 
Doprava v klidu je řešena v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
Vymezení pozemků v řešeném území muselo být uzpůsobeno systému dopravní obsluhy (i 
umístěné technické infrastruktuře), protože je zejména nezbytné zajistit obsluhu pozemků 
určených pro bydlení veřejnou technickou a dopravní infrastrukturou z veřejného prostranství 
odpovídajících parametrů dle § 22 vyhl. 501/2006Sb. 
Síť místních komunikací v řešeném území je vymezena tak, že svými prostorovými parametry 
vyhovuje případnému požárnímu zásahu - tedy je v souladu s § 2 odst.1 písm.d) vyhl. 
23/2008Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
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Stavební čára je v pozemku situována tak, aby bylo umožněno odstavování vozidel na vlastním 
pozemku, např. v předjezdu před garáží – tedy před vlastním objektem rodinného domu, a to 
s ohledem na jednotný výraz zástavby celé lokality 
 
Jsou respektovány stávající hranice pozemků tam, kde je to možné a byly navrženy úpravy 
zpravidla z důvodu dostatečnosti veřejného prostranství pro přístup na pozemky. 
  
Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
 
 
 
Dokument převzat podatelnou MěÚ Židlochovice dne 21.6.2016 pod č.j.11683/2016   
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Rozhodnutí o námitkách: 
Námitce se nevyhovuje.  
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Proporcionalita zásahu do vlastnického práva všech vlastníků pozemků dotčených veřejným 
prostranství je rovnoměrná, urbanistické řešení lokality navazuje na koncepci dopravní obsluhy a 
obsluhy lokality veřejnou technickou infrastrukturou tak, jak je koncipována v ÚPO Rajhradice. 
Dopravní přístup do lokality je řešen z místních obslužných komunikací přes pozemky nově 
vymezených veřejných prostranství. 
Přístupová komunikace musí odpovídat parametrům dle ČSN 73 6110. Dopravní řešení je 
uvedeno v kap. D.3. Doprava. Šířkové uspořádání komunikace umožní přístup vozidel 
hasičských záchranných sborů (tzn. volný dopravní prostor musí být minimálně 3,5 m) 
Doprava v klidu je řešena v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
Vymezení pozemků v řešeném území muselo být uzpůsobeno systému dopravní obsluhy (i 
umístěné technické infrastruktuře), protože je zejména nezbytné zajistit obsluhu pozemků 
určených pro bydlení veřejnou technickou a dopravní infrastrukturou z veřejného prostranství 
odpovídajících parametrů dle § 22 vyhl. 501/2006Sb. 
Síť místních komunikací v řešeném území je vymezena tak, že svými prostorovými parametry 
vyhovuje případnému požárnímu zásahu - tedy je v souladu s § 2 odst.1 písm.d) vyhl. 
23/2008Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
 
Lokalita jako celek je vymezena dle ÚPO jako plocha určená pro bydlení – je tedy určena ke 
změně s důsledky z tohoto faktu vyplývajícími – potřebou vymezení dopravní obsluhy pozemků 
pro bydlení ve veřejném prostranství s parametry dle vyhl. 501/2006Sb. 
Umístění obratiště na konci větve V5 je nutné vzhledem k zaslepení komunikace v navazujícím 
území (neexistuje zde možnost napojení veřejné dopravní infrastruktury na hranici  navazujícího 
území), je nezbytné kvůli délce této větve komunikace a nutnosti zajištění dostatečných 
parametrů pro manipulaci vozidel požárního zásahu, ale také vozidel svozu odpadů apod. 
 
Jsou respektovány stávající hranice pozemků tam, kde je to možné a byly navrženy úpravy 
zpravidla z důvodu dostatečnosti veřejného prostranství pro přístup na pozemky. 
  
Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
 
 
Dokument převzat podatelnou MěÚ Židlochovice dne 21.6.2016 pod č.j.11668/2016   



                                                                                                  Odůvodnění regulačního plánu 
Regulační plán  

Rajhradice, lokalita „Z10“  
 

  
 II/47 
 

 

 

 

 
 



                                                                                                  Odůvodnění regulačního plánu 
Regulační plán  

Rajhradice, lokalita „Z10“  
 

  
 II/48 
 

 
 
 
 



                                                                                                  Odůvodnění regulačního plánu 
Regulační plán  

Rajhradice, lokalita „Z10“  
 

  
 II/49 
 

 
Rozhodnutí o námitkách: 
Námitce se nevyhovuje.  
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Proporcionalita zásahu do vlastnického práva všech vlastníků pozemků dotčených veřejným 
prostranství je rovnoměrná, urbanistické řešení lokality navazuje na koncepci dopravní obsluhy a 
obsluhy lokality veřejnou technickou infrastrukturou tak, jak je koncipována v ÚPO Rajhradice. 
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Dopravní přístup do lokality je řešen z místních obslužných komunikací přes pozemky nově 
vymezených veřejných prostranství. 
Přístupová komunikace musí odpovídat parametrům dle ČSN 73 6110. Dopravní řešení je 
uvedeno v kap. D.3. Doprava. Šířkové uspořádání komunikace umožní přístup vozidel 
hasičských záchranných sborů (tzn. volný dopravní prostor musí být minimálně 3,5 m) 
Doprava v klidu je řešena v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
Vymezení pozemků v řešeném území muselo být uzpůsobeno systému dopravní obsluhy (i 
umístěné technické infrastruktuře), protože je zejména nezbytné zajistit obsluhu pozemků 
určených pro bydlení veřejnou technickou a dopravní infrastrukturou z veřejného prostranství 
odpovídajících parametrů dle § 22 vyhl. 501/2006 Sb. 
Síť místních komunikací v řešeném území je vymezena tak, že svými prostorovými parametry 
vyhovuje případnému požárnímu zásahu - tedy je v souladu s § 2 odst.1 písm.d) vyhl. 23/2008 
Sb.- o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
 
Trasování veřejného prostranství ve vstupu do lokality z ulice Svratecká a u Zvonice je nezbytné 
pro zajištění obsluhy celé lokality. 
Jsou respektovány stávající hranice pozemků tam, kde je to možné a byly navrženy úpravy 
zpravidla z důvodu dostatečnosti veřejného prostranství pro přístup na pozemky. 
 
Pozemky přiléhající ke komunikaci z protější strany nebyly zahrnuty do zastavitelných ploch ve 
změně ÚPO, jsou v nezastavěném území a nevyžadují tudíž obsluhu veřejným prostranstvím 
požadované šíře dle vyhlášky 501/2006 Sb., pro zajištění dopravní obsluhy lokality je potřebná 
šíře veřejného prostranství vymezena směrem do pozemků určených pro bydlení (rovnoměrně), 
bez vymezení dostatečné šíře veřejného prostranství nelze pozemky využít pro bydlení, tedy 
k účelu změny, určeného platným ÚPO.  
 
Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
 
 
 
 
 
Dokument převzat podatelnou MěÚ Židlochovice dne 21.6.2016 pod č.j.11669/2016   
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Rozhodnutí o námitkách: 
Námitce se nevyhovuje.  
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Proporcionalita zásahu do vlastnického práva všech vlastníků pozemků dotčených veřejným 
prostranství je rovnoměrná, urbanistické řešení lokality navazuje na koncepci dopravní obsluhy a 
obsluhy lokality veřejnou technickou infrastrukturou tak, jak je koncipována v ÚPO Rajhradice. 
Dopravní přístup do lokality je řešen z místních obslužných komunikací přes pozemky nově 
vymezených veřejných prostranství. 
Přístupová komunikace musí odpovídat parametrům dle ČSN 73 6110. Dopravní řešení je 
uvedeno v kap. D.3. Doprava. Šířkové uspořádání komunikace umožní přístup vozidel 
hasičských záchranných sborů (tzn. volný dopravní prostor musí být minimálně 3,5 m) 
Doprava v klidu je řešena v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
Vymezení pozemků v řešeném území muselo být uzpůsobeno systému dopravní obsluhy (i 
umístěné technické infrastruktuře), protože je zejména nezbytné zajistit obsluhu pozemků 
určených pro bydlení veřejnou technickou a dopravní infrastrukturou z veřejného prostranství 
odpovídajících parametrů dle § 22 vyhl. 501/2006Sb. 
Síť místních komunikací v řešeném území je vymezena tak, že svými prostorovými parametry 
vyhovuje případnému požárnímu zásahu - tedy je v souladu s § 2 odst.1 písm.d) vyhl. 
23/2008Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
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Trasování veřejného prostranství ve vstupu do lokality z ulice Svratecká a u Zvonice je nezbytné 
pro zajištění obsluhy celé lokality. 
Jsou respektovány stávající hranice pozemků tam, kde je to možné a byly navrženy úpravy 
zpravidla z důvodu dostatečnosti veřejného prostranství pro přístup na pozemky. 
 
 Pozemky přiléhající ke komunikaci z přilehlé strany nebyly zahrnuty do zastavitelných ploch ve 
změně ÚPO, jsou v nezastavěném území a nevyžadují tudíž obsluhu veřejným prostranstvím 
požadované šíře dle vyhlášky 501/2006 Sb., pro zajištění dopravní obsluhy lokality je potřebná 
šíře veřejného prostranství vymezena směrem do pozemků určených pro bydlení (rovnoměrně), 
bez vymezení dostatečné šíře veřejného prostranství nelze pozemky využít pro bydlení, tedy 
k účelu změny, určeného platným ÚPO.  
  
Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
 
 
5. Vyhodnocení připomínek 

Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných dle § 65 odst.3): 
 
Připomínka paní Veroniky Crhové k návrhu regulačního plánu Rajhradice, lokalita Z10 
 
Vážené zastupitelstvo,  
moje námitka na regulační plán lokality Z10 se týká konkrétně pozemku parcela číslo 622 
v katastrálním území Rajhradice, kterým jsme vlastníkem. Můj záměr s touto parcelou je 
výstavba samostatně stojícího rodinného domku typu bungalov. Ovšem regulační plán určuje na 
této části stávající ulice Svratecká řadovou zástavbu. Není mi jasné proč na mé parcele je řadový 
dům, když její výměra umožňuje stavbu samostatně stojícího rodinného domu s daleko větším 
využití volné plochy. Dále mi není jasné proč je zde určena řadová zástavba, když s jednáním 
s panem starostou Přichystalem bylo vždy zřejmé, že úmysl výstavby v dané lokalitě počítal 
s volně stojícími rodinnými domy, ale se zachováním venkovského rázu ulice. 
Z těchto jednání jsem počítala s výstavbou volně stojícího rodinného domu, proto jsme začala 
jednat s firmou, která zařizuje projekt i výstavbu volně stojícího rodinného domu. S touto firmou 
jsme došli do fáze ukončujícího projektovou dokumentaci a začínající možnou výstavbu. Tímto 
je myšleno žádost o stavební povolení.  
Tímto Vás – celé zastupitelstvo chci tedy zároveň požádat o možnou výjimku z regulačního 
plánu z řadové zástavby na této parcele na samostatně stojící rodinný dům. 
Při udělené této výjimky přijmu regulační plán v současném vyhotovení a to tak, že budu 
respektovat vymezení parcely pro účely veřejného prostranství a tím zarovnání parcely na uliční 
šíři, dodržím stavební čáru, dvě odstavná místa na svém pozemku a dále pak umožním ostatním 
majitelům parcel, především majiteli parcely číslo 986 stavět na hranici parcely. 
K této námitce Vám přikládám vypracovanou původní Projektovou dokumentaci pro Vaši 
představu. Při kladném vyjádření a schválení moji námitky na výstavbu samostatně stojícího 
rodinného domu bude projektová dokumentace přepracovaná, aby odpovídala regulačnímu 
plánu, ale zároveň šlo o samostatně stojící rodinný dům. 
Předem děkuji celému zastupitelstvu za přečtení mé námitky a za čas strávený při projednání. 
Dále Vám děkuji za případné umožnění co nejdivější výstavby rodinného domu. 
 
S pozdravem                               Veronika Crhová, podpis 
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Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce nebude vyhověno. 
 
Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 
Pozemky jsou vymezeny tak, aby bylo možné její využití pro zástavbu rodinnými domy - tak, 
aby pozemky byly velikostně odpovídající tomuto druhu zástavby a aby byla zajištěna jejich 
obsluha veřejným prostranství v šířích požadovaných zadáním RP.  
V ploše je vymezeno celkem 40 pozemků tak, aby tvar a velikost nově vymezených pozemků 
umožnila výstavbu bydlení v rodinných domech, umístění veřejných prostranství a dopravní a 
technické infrastruktury pro přístup k stavbám rodinného bydlení. V maximální možné míře jsou 
respektovány hranice stávajících pozemků 
Vymezení pozemků v řešeném území muselo být uzpůsobeno systému dopravní obsluhy (i 
umístěné technické infrastruktuře), protože je nezbytné zajistit obsluhu pozemků určených pro 
bydlení veřejnou technickou a dopravní infrastrukturou z veřejného prostranství odpovídajících 
parametrů dle §22 vyhl. 501/2006Sb. 
Nové pozemky jsou vymezeny plošně tak, aby umožnily zástavbu rodinnými domy, dle povahy 
pozemku řadovými, samostatně stojícími nebo dvojdomy. Pozemky umožní novou zástavbu 
soustředit podél pozemků komunikací tak, aby mohla formovat ulicovou zástavbu, protože tento 
způsob zástavby je pro obec typický.  
Plošné parametry pozemků pro rodinné domy jsou dále vymezeny tak, aby mimo stavbu 
rodinného domu umožnily umístit na pozemku stavby zpevněnou plochu pro odstavení vozidla 
(osobního) a užívat nezastavěnou část pozemku jako zahradu - pobytový venkovní prostor.  
Velikostní parametry parcel určených pro výstavbu RD odpovídají velikostem pozemků 
navazujícího území. 
 
V kapitole odůvodnění RP : D. 9.místění a prostorové řešení staveb, které nejsou zahrnuty do 
staveb veřejné infrastruktury, včetně urbanistických a architektonických podmínek pro 
zpracování projektové dokumentace a podmínek ochrany krajinného rázu 
Je uvedeno zdůvodnění podmínek pro umístění a prostorové řešení staveb: 
 
(4) v Bydlení v rodinných domech je umožněno umisťovat  rodinné domy řadové (ozn. v graf. 
části BR-ř), rodinné domy spolupůsobící jako koncové v řadě a spolupůsobící jako dvojdům  
(ozn. v graf. části BR-d), rodinné domy samostatně stojící (ozn. v graf. části BR-s) -   
- tímto vymezením bude dosaženo formování řadové ulicové zástavby nebo naopak rozvolnění 
zástavby v jižnějších částech lokality a tím sledována koncepce řešení, vymezení v jednotlivých 
pozemcích odpovídá velikostním parametrům pozemků v lokalitě (užší pozemky jsou určeny pro 
řadovou zástavbu, širší parcely poskytují možnost umístění i samostatně stojících domů)  
Tam, kde to velikostní parametry a prostorová návaznost umožňuje, je ponechána variabilita - 
BR - ř,d značí, že pozemek je využitelný jak pro řadový rodinný dům, tak pro dvojdům 
 
(5) Bydlení v pozemcích lokality Z10 lze realizovat pouze jako individuální bydlení vesnického 
charakteru , protože je to požadavek zadání, je sledováno budování obrazu sídla jako vesnice  - 
obce v převážně polní krajině, lokalita je na okraji zástavby a je patrná i v dálkových pohledech, 
kde dominantou okolní rovinaté krajiny je především komplex kláštera v Rajhradě a nelze 
připustit narušení tohoto obrazu objekty neúměrnými prostředí vesnice (výrazné způsoby 
zastřešení např. asymetrickými střechami, výrazné kubické hmoty apod.) 
 
(7) odstavná stání dle kapacity objektů musí být  řešeny na pozemku stavby nebo v rámci 
objektu rodinného domu, v minimálním počtu však 1 odstavného stání na každý pozemek 
rodinného domu, protože velikostní parametry pozemku umožňují umisťovat stavby rodinného 
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bydlení do 100m2 i nad 100m2 zastavěné plochy - tedy vyžadující 1 nebo 2 odstavná stání na 
pozemku.  
 
(9)odstup samostatně stojících rodinných domů, dvojdomů a řadových domů koncových 
(ukončujících souvislou řadu zástavby) od hranice sousedního pozemku stavby pro bydlení bude 
min. 3,5m, protože vzájemný odstup staveb vytvářejících mezi sebou volný prostor musí činit 
7m, není důvod vzdálenost odstupu snižovat, neboť v lokalitě nejsou stísněné prostorové poměry 
Z výše uvedených důvodů se připomínce nevyhovuje. 
 
 
Dle § 65 odst.4) stavebního zákona pořizovatelka podle výsledku projednání zajistila  
upravení návrhu regulačního plánu po opakovaném veřejném projednání.  
 
 
 
 
Grafická část odůvodnění regulačního plánu: 
 
II.1 Koordinační výkres     1:1000 
II.2 Výkres širších vztahů     1:5000 
II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:1000 
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Poučení: 
Proti Regulačnímu plánu  - Rajhradice,  lokalita „Z10“ 
 vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 
 
 
Luboš Přichystal 
Starosta obce 
 
 
Ing. František Marcián  
Místostarosta obce 
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