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1.1.  HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ
Územní studie prověřuje podrobnější způsob využití lokality, urbanistickou koncepci, podrob-

nější členění a řešení dopravní a technické infrastruktury v návaznosti na okolní plochy. Řeší způsob 
odkanalizování, zásobování pitnou vodou, umístění inženýrských sítí  do veřejně  přístupných ploch, 
včetně  prověření  jejich  přeložek  (trasa  VN,  trasa  VTL).  Řešení  zohledňuje  záplavové  území  řeky 
Litavy - č.j. JMK 43001/2005 OŽP-Mi a VKP č. 1 Měnínská tůň.

  
1.2.  VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Lokalita má zhruba trojúhelníkový  půdosys, je vymezena ze severozápadu slepým ramenem 
toku Cezava (VKP č. 1 Měnínská tůň), ze severovýchodu větrolamem interakčním prvkem IP 8 a z jihu 
účelovou komunikací.

1.3.  PODKLADY
- geodetické zaměření
- mapa KN
- Územní plán Měnín, Land studio, ing. arch. Ivo Kabeláč, 2013
- ÚAP ORP Židlochovice
- císařský povinný otisk stabilního katastru 1:2880 - Morava a Slezsko (CUZK)
- letecké snímky 2012, 2015 (mapy.cz)
- Láznička, Z. (1946): Typy venkovského osídlení na Moravě
- Kalábová, H. (2000): Měnín v minulosti a dnes
- Kratochvíl, A. (1910): Vlastivěda Moravská

1.4.  ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY VE VAZBĚ NA ÚZEMNÍ PLÁN
Lokalita “F” se nachází na východním okraji zastavěného území obce Měnín. Na lokalitu z vý-

chodní strany bezprostředně navazuje slepé rameno bývalého toku Cézava. 
Hlavní stavební hmoty jsou orientované zejména podél severojižně  trasovaných komunikací 

(krajská komunikace II/416 a místní komunikace). Lokalita “F” je situovaná v polovině popsané SJ 
orientace, ve stejném místě, kde zastavěné území obce křižoval vodní tok Cezava. Původní záhumenní 
cesta, dnešní ulice Sportovní, je v současnosti obestavěna stavbami pro bydlení ve formě rodinných 
domů, tvoří tak plochu bydlení. Severně od křížení slepého ramene toku a místní komunikace se rozk-
ládají  sportovní  plochy  (H1,  H2).  Lokalita  “F”  je  stávající  plocha  zemědělská  prvovýrobní, 
schváleným  ÚP  zařazena  do  ploch  zastavitelných  s  navrženým  funkčním  využitím  bydlení, 
bezprostředně navazuje na lokalitu bydlení “E ”, s níž v budoucnu vytvoří nový urbanizovaný celek.

Dle ÚP Měnín je plocha definována §4 jako plocha - zóna obytná, s podrobným funkčním 
regulativem Ba.

Ba - bydlení v rodinných domech s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, služba-
mi, integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, s 
možností chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, kdy PHO nesmí zasáhnout sousední 
pozemky. Rozsah bydlení je určen na min. 50% zastavěných ploch.

plocha - zóna obytná 
charakteristika: je určena pro plochy (s objekty) bydlení, ostatní zástavba v plochách, funkční využití 
dílčích ploch a činnosti musí respektovat prioritní funkci bydlení a nesmí narušovat resp. zhoršovat 
obytné životní prostředí a negativně ovlivňovat ráz zástavby.

1.5.  CHARAKTERISTIKA A PROBLÉMOVÁ ANALÝZA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

1.5.1. Dopravní infrastruktura

Řešení širších vztahů, napojení obytného souboru
Řešené území se nachází na východním okraji stávající zástavby obce Měnín přibližně  v   její 

střední části.  Dopravně  je  napojeno na stávající  místní  komunikaci  v  ulici  Sportovní  – jedná se o 
dvoupruhovou  obousměrnou  komunikaci  funkční  skupiny  C,  vozovka  má  charakter  intravilánové 
komunikace s převýšenými obrubníky, zajišťuje pouze příjezd k okolní obytné zástavbě. Komunikace 
není vybavena souběžným chodníkem.

Touto a dalšími navazujícími komunikacemi je obytná zástavba napojena na krajskou silnici II/
416, jež prochází centrální částí obce. Tato silnice je po cca 4 km jižně od obce napojena křižovatkou 
na dálnici D2 Brno – Břeclav.

 Cyklistická doprava má v  území historickou tradici,   z  hlediska širších  vazeb má  význam 
především rekreační – po východním a západním okraji obce jsou vedeny dvě cyklistické trasy. 

Pěší doprava v území má rovněž pouze místní charakter a vedena převážně po chodnících, resp. 
přímo po místních komunikací.

Výhledové řešení silniční sítě
Území  je  v   současné  době  stabilizované  z  hlediska  širších  dopravních  vazeb  – 

nepředpokládají se přeložky tras krajských silnic ani úpravy místních komunikací.

Hromadná doprava osob
Po krajské silnici II/416 jsou vedeny linky hromadné autobusové dopravy, v obci jsou celkem tři 

autobusové  zastávky.  Význam  silniční  dopravy  je  pro  obec  rozhodující  především  s  ohledem  na 
blízkost dálnice D2 a špatnou dostupnost dopravy železniční (zastávka Sokolnice – Telnice na trati č. 
300 směrem na Brno ve vzdál. cca 6 km).

1.5.2. Technická infrastruktura 

Zásobování vodou
V   obci  Měnín  je  vybudovaná  vodovodní  síť,  která  je  součástí  skupinového  vodovodu       

"Skupinový  vodovod  měnínsko".  SV  je  ve  vlastnictví  sdružení  obcí  Měnín  a  Moutnice,  provoz          
zajišťuje BVK a.s. Skupinový vodovod měnínsko je napojen na Vírský oblastní vodovod, Měnín je 
zásobován z vodojemu Prace 2 x 2000 m3,  přes řídící vodojem Sokolnice (1x650 m3, hl. 250 m.n.m.),      
odbočkou ze zásobovacího řadu Rajhrad – Těšany.  

Odkanalizování území
V obci Měnín je vybudována jednotná kanalizace, která pokrývá celou zastavěnou plochu obce. 

Vzhledem k nepříznivý spádovým poměrům je nutné na několika místech odpadní vody přečerpávat. 
Pro čištění odpadních vod v obci Měnín je vybudována centrální čistírna odpadních vod, která má        
po provedení intenzifikace v roce 2005 kapacitu 2800 EO. 

V současně době je v ulici vedené západně od řešené plochy umístěna gravitační stoka jednotné 
kanalizace a v souběhu s ní výtlačné kanalizační potrubí z ČS umístěné u dětského hřiště.
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Zásobování elektrickou energií

Nadřazená soustava  velmi vysokého napětí - VVN  
Oblast ve které se nachází obec Měnín je napájena z nadřazené rozvodny 400/220/110/22 kV Sokol-
nice. Trasy vedení 400 kV a 110 kV prochází katastrálním územím obce  Měnín. Vedení  220 kV se 
v katastru obce  nenachází. Obec Měnín není dotčena vedeními VVN, ani jejich ochrannými pásmy. 

Síť vysokého napětí - VN 
Obec Měnín  je zásobována el. energií  z rozvodny Sokolnice  volným vedením VN 4 odbočka Měnín, 
která prochází celou obcí severojižním směrem a protíná podélně řešenou lokalitu „U hřiště“. Vedení  o 
průřezu 70 AlFe protínající řešené území bylo vybudováno  v  roce 1995. Z podpěrného bodu č.13 
v horní třetině území odbočuje  přípojka k distribuční trafostanici U hřiště. Jedná se o venkovní izolo-
vané vedení se závěsnými kabely  50 SAX-W. Řešená lokalita je tedy dotčena  volnými vedeními VN a 
jejich ochrannými pásmy dle Energetického zákona č. 458/2000 Sb. 

V řešeném  území  se nenachází síť do 1 kV (NN). 

Zásobování plynem
Obec Měnín je  v celém rozsahu plynofikována,  připojena na VTL plynovody DN 200 jehož  trasa 
prochází přes JZ okraj k.ú. obce. Připojení je přes regulační stanici VTL/NTL typového provedení o 
kapacitě 1200 m3/h umístěné přímo v řešené lokalitě pod obecním hřištěm. Místní rozvodná síť v obci 
je řešena výhradně nízkotlakým plynovodem s provozním přetlakem do 0,05 MPa.

1.5.3. Občanské vybavení
V lokalitě a v její bezprostřední blízkosti se nenachází občanská vybavenost, vzhledem k ve-

likosti a typu sídla je občanská vybavenost soustředěna v severní části starého sídelního území obce 
(škola, obecní úřad, kostel) a v menší míře bodově podél návesní ulicovky (maloobchod, služby).

1.5.4. Hodnoty území
urbanisticky historické

Obec Měnín patří půdorysným typem k návesním silnicovkám, u kterých délka návsi mnohoná-
sobně převyšuje šířku a zachovává tím lineární charakter. Silnicovky charakterizují staré sídelní území. 
Původní plužina, která se užíváním zachovala již jen v bezprostřední návaznosti na zastavěné území, je 
traťová tj. rovnoběžné úzké polní pásy.

urbanistické hmotové
Zásadní hodnotou území je jeho návaznost na kompaktní venkovskou zástavbu s dobrou dos-

tupností veškeré sídelní infrastruktury. 

územně funkční
Významným kladem území je blízkost sportovně rekreačních ploch i přírodního zázemí okolo 

slepého ramene Cezavy, remízu a větrolamu s prostupností do volné krajiny.

1.5.5. Problémy území
Při využití území je nutné řešit zejména problémy vyplývající z trasování technické infrastruk-

tury (trasa elektrovodu VN 22 kV, trasa VTL plynovodu a přeložka regulační stanice VTL/NTL) a dále 
nutnosti řešit protipovodňová opatření na toku Litava.

Charakter  lokality  výrazně  změnila  rekultivace  slepého  ramene  toku  Litava  (Cezava),  reg-
istrovaná jako významný krajinný prvek VKP č. 1 Měnínská tůň. Vykácením starých dřevin a novou 
výsadbou došlo k optickému propojení uličního prostoru ulice Sportovní a polní tratě s regulační stan-
icí plynu (viz letecké snímky). 

Odvedení srážkových vod
V současně době je řešená plocha využívána jako orná půda. Povrchový odtok dešťových vod 

probíhá  ve  směru  sklonu  terénu  do  slepého  ramene  bývalého  toku  Cézavy  na  západní  straně                       
a jihovýchodním směrem do stávajícího systému příkopů zaústěných do hlavního svodného příkopu, 
trasovaného souběžně s pravobřežní ochrannou hrází řeky Cézavy (Litavy). 

Záplavové území
Řešené území je ve stanoveném záplavovém území (Q100) řeky Litavy (Stanovení záplavového 

území  toku  Litava  v  úseku  říčního  km  0,000  po  říční  km  51,010  –  stanovil  Krajský  úřad  Jiho-
moravského kraje – č.j. JMK 11373/2006 ze dne 27.1.2006). Území je mimo aktivní zónu záplavového 
území.
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rok 2012

 

rok 2015

1.5.6. Historický vývoj území

Osídlení Měnínska sahá do období Velkomoravské říše. Obec leží na přirozené spojnici dolno-
rakouského Podunají se střední Moravou a Slezskem přes MIkulov, Dolní Věstonice a Blučinu, podél 
Litavy  a  Rakovce  k  Rousínovu  a  Vyškovu.  Důležitá  cesta  tud  vedla  od  raného  středověku  do  2. 
poloviny 18. století, poté byla nahrazena novými císařskými silnicemi s křižovatkou v Brně. Tato cesta 
podmínila mimořádný význam Měnína v rámci Brněnska ve 13. století. 

Obec se rozkládá na mírně vyvýšeném jazyku nad dříve zamokřenou nivou Litavy, obklopující 
celé jižní, jihovýchodní a východní okolí obce. Na mapě stabilního katastru z roku 1825 je Měnín zná-
zorněn jako 630 m dlouhé a průměrně 50 m široké návesní ulicovka, která se v severní části rozšiřuje 
na 75 m. Ve třech pětinách délky od severu přetíná náves Litava, překlenutá mostem. Tento úsek je 
umělý,  vznikl  jako odlehčovací  stoka a po zrušení  rybníka Nesyt,  který  vznikl  zapalvením ploché 
široké nivy, byl východně od obce zasypán, dnes je slepým ramenem. 

19.století
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indikační skica 1825 topografická mapa 50. léta 20. století 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1.6.  NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE A ZÁSADY REGULACE ÚZEMÍ

  
1.6.1. Zásady a popis urbanistického řešení

Hlavní zásadou urbanistického řešení je respekt navazujících přírodních ploch a determinace 
přírodními podmínkami, dále respekt charakteru navazující stávající zástavby jako hodnoty obce ať již 
půdorysnou stopou, výškovou hladinou nebo typem staveb. Lokalita je určena zásadně pro funkci by-
dlení a funkce přidružené slučující se s hlavní funkcí (veřejná prostranství, dopravní a technická infra-
struktura zajišťující obsluhu lokality).

Z výše uvedených zásad vychází  parcelace zastavitelných ploch,  navržená výšková hladina           
i hmoty nové zástavby, návrh přeložek tras technické infrastruktury a návrh zásad regulace území (po-
drobně viz níže).

počet pozemků = počet staveb pro bydlení = 39
nadmořská výška navržené zástavby je v rozmezí 185,7 - 187,0 m.n.m.

1.6.2. Funkční a prostorové uspořádání

FUNKCE
pozemky rodinných domů:
jsou určeny pro rodinné domy (včetně souvisejících objektů domovního vybavení, parkování osobních 
vozidel,  zahradních  a  rekreačních  staveb)  dle  potřeby  s  možností  integrace  občanského  vybavení         
či  nevýrobních  služeb  v  objektu  bydlení;  je  možné  zde  umístit  potřebnou dopravní  či  technickou 
infrastrukturu; 

pozemky veřejných prostranství:
jsou určeny zejména pro realizaci  veřejných prostranství,  tj.  např.  ulic  či  náměstí  včetně  dopravní          
a technické infrastruktury, včetně drobných ploch pro výsadbu veřejné zeleně (např. liniová zeleň)

pozemky veřejných prostranství s převahou zeleně:
jsou určeny zejména pro realizaci veřejných prostranství s převahou zeleně  tj.  např.  parků,  veřejné            
zeleně a přechodové zeleně mezi volnou krajinou (resp. přírodními prvky) a sídlem, včetně pěších tras 
a technické infrastruktury

V lokalitě nejsou vymezeny plochy pro stavby občanské vybavenosti, nárůst obyvatel z plochy bydlení 
se však promítne do potřeby zvýšit kapacitu v plochách (škola, školka, ČOV).

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ
Po prověření  možností  zástavby lokality  ve  3  pracovních  variantách,  byla  s  přihlédnutím k  jejich 
kapacitnímu  a  ekonomickému  vyhodnocení,  a  po  konzultaci  s  pořizovatelem  a  zástupcem  obce, 
vybráno řešení uspořádání s osově trasovanou uliční zástavbou kolmo napojenou na stávající účelovou 
komunikaci, která bude zkapacitněna na parametry místní komunikace. Hlavní půdorysná stopa je tak 
rovnoběžná s historickou půdorysnou stopou sídla S-J orientovanou. Z osově komponované ulicovky 
je přiměřeně rozsahu lokality dále využito území pro rozvinutí bočních ulic opět v křížení k hlavní 
osové. Tyto ulice dosahují délky 50 metrů, proto není nutno na jejich konci realizovat obratiště (více 
viz kap. Doprava). Podél stávající účelové komunikace bude rozvinuta jednostranná zástavba. Druhá 
strana takto nově založené ulice bude využita při zastavování lokality E, která navazuje na řešenou 
lokalitu F na jihu, z důvodu urbanistické ekonomie a zachování obytných hodnot území je v této části 
navržena přeložka plynovodu (viz níže). V západní části lokality je navrženo veřejné prostranství, které 
svou velikostí  cca  1500 m2 kapacitně  vyhoví  požadavku § 7  odst.  2  vyhlášky č.  501/2006 Sb.  v 
platném znění.

1.6.3. Podmínky pro vymezení a využití pozemků, zásady regulace území
ÚS neumisťuje konkrétní stavby RD, komunikace ani jejich uspořádání.
Návrh parcelace a ostatní  regulace území tvoří  prověřený  komplex,  do něhož  nelze zasahovat.  Při 
sloučení více pozemků v jeden pozemek musí být dodržen navržený charakter zástavby regulačními 
pravidly.

maximální výška zástavby je 3,5/7,5 m, což umožňuje realizaci objektů se jedním nadzemním pod-
lažím a s využitím podkroví (definice podkroví viz níže)  (3,5 římsa, 7,5 hřeben = maximální výška 
římsy nebo okapní hrany/maximální výška hřebene střechy nebo ustupujícího podlaží pod úhlem 45°)

minimální šířky pozemků jsou stanoveny v grafické části (16 - 17 m)

minimální  vzdálenosti  stavby od hranice pozemku jsou 2m pro vzdálenost  stavební čáry,  14m pro 
vzdálenost stavební hranice, ostatní (k sousedním stavebním pozemkům) nejsou ÚS určeny nad rámec 
legislativy, aby byl budoucím stavebníkům umožněn výběr  při  současném zachování předepsaného 
parametru «zastavitelná plocha stavbou pro bydlení» (viz níže) a ostatních parametrů

velikost pozemků  - v rozpětí 450,5 až 706 m2 (podmínka ÚP - velikost pozemku min. 450 m2)

podkroví - prostor pod krovem - tj.  vnitřní přístupný  prostor nad posledním nadzemním podlažím, 
vymezený  konstrukcí krovu a štítovými zdmi a podezdívka pozednice ve výšce max. 1 m (včetně 
pozednice),  tj.  prostor,  který  svým  charakterem  a  rozsahem  nevytváří  další  nadzemní  podlaží,               
bez nadezdívek obvodových zdí (vyjma štítu)

podlažnost  -  1NP  +,  bez  PP  (1NP  =  jedno  nadzemní  podlaží,  +  =  možnost  využití  podkroví,                   
PP = podzemní podlaží)

podlaží - maximální výška jednoho podlaží včetně stropní konstrukce 3,5 m

nástupní podlaží - výška max. 0,5 m nad stávající terén v obvodu celé stavby

stavební čára - určuje závazné umístění převažující části průčelí hlavní stavby na pozemku vzhledem         
k veřejnému prostranství; je stanovena nepřekročitelná pro umístění jakékoli budovy; ostatní budovy 
mohou být  za stavební  čarou (směrem dovnitř  zastavitelné plochy) umístěny libovolně,  max.  však         
po stavební hranici; hlavní budovy na jednotlivých pozemcích mohou tvořit souvislou (tzv. řadovou) 
zástavbu i přerušovanou zástavbu (tvořenou samostatně stojícími domy)

stavební hranice - nepřekročitelná linie pro umístění jakékoli budovy nebo její části, vyjma arkýřů, 
markýz, stříšek, vyrovnávacích zídek apod.; budovy mohou být za stavební hranicí (směrem dovnitř 
zastavitelné plochy) umístěny libovolně

zastavitelná plocha stavbou pro bydlení - v rámci plochy vymezené stavební čarou a stavební hranicí je 
přípustné  zastavět  stavbou  pro  bydlení  max.  150  m2  na  jednom  nově  navrženém  pozemku  (viz 
navržená parcelace)

sklon střech -  45°+ 5° (sklon vychází  z  historického vývoje staveb v území obce,  sklon střech je 
významným prvkem charakteru zástavby v obci, tvoří charakteristickou střešní krajinu a tím pádem 
kulturní hodnotu urbanistického celku)

orientace  střech  -  okapová  nad  hlavním  objemem  stavby  (hřeben  a  okap  rovnoběžně  s  přilehlou 
komunikací)
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odvedení srážkových vod - deštové vody budou zasakovány individuálně na pozemcích jednotlivých 
vlastníků, v řešeném území nebudou vytvářeny podzemní nádrže

parkování,  odstavování  aut  mimo  pozemky  veřejných  prostranství  -  2  místa/  RD  na  pozemcích 
rodinných domů a 10 míst pro odstavování aut mimo pozemky veřejných prostranství

zahrady rodinných domů - v zahradách lze umístit stavby nepřekračující půdorysně rozměry 25 m2          
a výškově rozměr 3,5 m, celková zastavěná plocha stavbami v zahradách nepřekročí v součtu 70 m2

stavby, které mohou mít vliv na vodní režim, popříp. stavby, na které může mít vliv hladina podzemní 
vody budou posouzeny dle platné legislativy

1.7.  PODMIŇUJÍCÍ FAKTORY ROZVOJE ÚZEMÍ

1.7.1. Veřejně prospěšné stavby
Plochy pozemků dotčených předkupním právem pro obec Měnín na umístění inženýrských sítí a staveb 
dopravní infrastruktury - viz soupis č. p. níže:

p.č.  892/26,  892/28,  892/23,  892/27,  892/24,  892/22,  892/17,  892/20,  892/5,  892/6,  892/7,  892/8, 
892/9,  892/10,  892/11,  892/12,  892/13,  892/14,  892/15,  892/16,  892/18,  892/19,  892/21,  892/26, 
892/29, 892/30, 892/31, 892/32, 892/33, 892/35, 892/36, 892/38, 892/39, 892/40, 892/41, 892/42

1.7.2. Vlastnické vztahy
Lokalita je vymezena pozemky ve vlastnictví státu, obce Měnín a soukromých osob - viz soupis 

níže a grafické znázornění v mapě.

parcela číslo vlastník
170 ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha
891 Obec Měnín
892/1 Obec Měnín
892/4 Obec Měnín
892/5 Šmidrkal, Brno
892/6 Florian, Měnín
892/7 Šmidrkal, Brno
892/8 Šmidrkal, Brno
892/9 Šmidrkal, Brno
892/10 Bartáková, Kubíčková, Lukešová, Měnín
892/11 Šmidrkal, Brno
892/12 Šmidrkal, Brno
892/13 Šmidrkal, Brno
892/14 Šmidrkal, Brno
892/15 Šmidrkal, Brno
892/16 Šmidrkal, Brno
892/17 Šmidrkal, Brno
892/18 Šmidrkal, Brno
892/19 Šmidrkal, Brno
892/20 Šmidrkal, Brno
892/21 Šmidrkal, Brno
892/22 Zeman, Měnín
892/23 Kokešová, Brno
892/24 Zeman, Měnín
892/25 SJM Buchtová, Buchta, Měnín

892/26 Šmidrkal, Brno
892/27 Sekaninová, Měnín

Vognárek, Těšany
892/28 SJM Havlová, Havel, Měnín
892/29 Šmidrkal, Brno
892/30 Šmidrkal, Brno
892/31 Šmidrkal, Brno
892/32 Šmidrkal, Brno
892/33 Šmidrkal, Brno
892/34 Šmidrkal, Brno
892/35 Šmidrkal, Brno
892/36 Šmidrkal, Brno
892/37 Obec Měnín
892/38 ČR, Státní pozemkový úřad Praha
892/39 Šmidrkal, Brno
892/40 SJM Maresová, Mares, Měnín
892/41 Šmidrkal, Brno
892/42 Bartáková, Kubíčková, Lukešová, Měnín
893 Špunarová, Brno
894 Špunarová, Brno
896 Obec Měnín

1.7.3. Etapizace rozvoje území

Výstavba v celé lokalitě je podmíněna následujícími opatřeními v sestupném pořadí:

1. protipovodňová opatření na toku Litava
2. přeložka venkovní trasy VN 22 kV do kabelu v nové trase
Výstavba na pozemcích 892/6 -  892/16, 892/18, 892/19, 892/21, 892/26 ,  892/29 - 892/36, 

892/38 - 892/42 je zároveň podmíněna:
3. přeložením regulační stanice plynu, vybudováním STL trasy plynovodu a doregulace STL/

NTL.

1.8.  LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Limity  jsou  definovány  jako  omezení  změn  v  území  z  důvodu  ochrany  veřejných  zájmů,           

vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních předpisů nebo vyplývající          
z vlastností území.

Limity vyplývající z územně analytických podkladů - výčet sledovaných jevů dle přílohy č. 1       
k vyhlášce č. 500/2006 Sb.:

číslo jev
21 územní systém ekologické stability
22 významný krajinný prvek registrovaný (VKP Měnínská tůň)
50 záplavové území
73 nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma
74 technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma
75 vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma
93 místní a účelové komunikace
115 ostatní veřejná infrastruktura
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1.9. PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB VEŘEJNÉ 
INFRASTRUKTURY

1.9.1. Veřejná vybavenost
V lokalitě není vymezena samostatná plocha občanské vybavenosti. Nárůst obyvatel bude mít vliv na 
kapacitu veřejné vybavenosti v obci - škola, školka, čistírna odpadních vod.

1.9.2.  Dopravní řešení

Komunikace v obytném souboru
Nové trasy místních komunikací jsou navrženy tak, aby vyhovovaly požadavkům nové zástavby 

a současně navazovaly na stávající sítí místních komunikací dle stávajícího stavu i ÚPN.  Vjezd do 
území je z místní obslužné komunikace ze západní strany novou místní obslužnou komunikací. Tato 
komunikace bude obousměrná dvoupruhová funkční skupiny C a kategorie MO 6,5/30 s šířkou 5,5 m 
mezi převýšenými obrubníky. Vybavena bude jednostranným chodníkem šířky 1,5 m.  

Úprava   navazujících  komunikací  je  navrhována  ve  funkční  skupině  D1  -  komunikace  se 
smíšeným  provozem  (pěší  zóny,  obytné  zóny).  Tyto  komunikace  jsou  rovněž  dvoupruhové 
obousměrné,  v   řešeném území  jsou  ukončeny  slepě,  u  úseku  délky  větší  než  100  m je  na  konci 
navrženo  obratiště  umožňující  otáčení  vozidel  záchranných  služeb  (hasiči).  Ve  smyslu  silničního 
zákona č. 13/1997 Sb. se jedná  o místní komunikace se smíšeným provozem. Komunikace v lokalitě 
jsou kapacitně  navrženy tak,  že  umožňují  jak  umístění  veřejných parkovacích stání,  tak  bezpečný 
pohyb vozidel záchranných služeb a svoz odpadů.

Mimo zklidnění provozu přímo v ulici s obytnou zástavbou je smyslem návrhu rovněž omezení 
nežádoucích průjezdů dopravy územím. V rámci pobytového prostoru obytné zóny budou mimo jiné 
následnou  dokumentací  navrženy  i  dostatečně  kapacitní  odstavné  plochy  odpovídající  potřebám 
zástavby v ulici. Komunikace budou od obslužných komunikací důsledně odděleny vjezdovými prahy. 

Technické řešení komunikací

Výškové řešení komunikací bude uzpůsobeno požadavkům vyhl. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové využívání  staveb.  Veškeré komunikace 
musí  splňovat především parametry vyhlášky v ukazatelích podélných a příčných sklonů, počtů 
odstavných  a  parkovacích  stání  vyhovujících  požadavkům  na  odstavení  vozidel  tělesně 
postižených, resp. osob přepravujících dítě v kočárku a dalších požadavkůna technické řešení 
komunikací, bytových domů a objektů občanské vybavenosti.Řešené území je rovinaté a není zde 
problém dodržet požadavky bezbariérovosti z hlediska podélných sklonů komunikací.

Vozovka obslužné komunikace bude mít živičný kryt, chodníky potom kryt z dlažby. V obytných 
zónách, na účelových komunikacích, vjezdech a  pod. je přípustný jak kryt živičný, tak dlážděný s tím, 
že se doporučuje členění  povrchu podle funkcí (pojížděné a pochůzí plochy, parkování …).

Plochy budou podélným a příčným sklonem odvodněny přednostně   do vsakovacích průlehů 
nebo retenčních nádrží  a odtud po zdržení, případně částečném vsaku (odparu) do deštové kanalizace a 
vodotečí.  

Doprava v klidu
Celkový  počet  požadovaných odstavných a  parkovacích stání  je  vypočten  dle  ČSN 73 6110 

Projektování místních komunikací pro výhledový stupeň  automobilizace 1 : 2,5 (koef. 1,0) a sídelní 
útvar do 5 000 obyvatel (koef. 1,0). Vliv dostupnosti hromadné dopravy není ve výpočtu zvažován.

Základním  principem  návrhu  odstavných  ploch  je  požadavek  na  dodržení  jejich  počtu 
v jednotlivých částech území tak, aby byl dodržen požadavek docházkových vzdáleností a především 
možnost etapizace výstavby (splnění požadavků dopravy v klidu v jednotlivých fázích výstavby).

Předpokladem výstavby je umístění douhodobých odstavných stání na pozemcích RD v počtu          
1 nebo dvou stání podle velikosti RD, krátkodobá parkovací stání budou povinně umístěna na terénu 
podél komunikací a v obytných ulicích a budou tedy přístupná všem obyvatelům i návštěvníkům obyt. 
souboru. Za minimální počet těchto stání se považuje požadavek na „krátkodobá“ stání pro návštěvy.

V  celém obytném souboru je  navrženo celkem 39 pozemků,  tj.  39  RD a  cca  152 obyvatel. 
Uvažována jsou vždy dvě stání pro každý RD.

Výpočet požadovaného počtu odstavných a parkovacích stání pro celý obytný soubor:
N - celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (území)
O - základní počet odstavných stání (OS) podle tabulky ČSN 736110 (1RD/2OS)
P - základní počet parkovacích stání (PS) podle tabulky ČSN 736110 (20 obyv./1PS)
N = O + P = (počet RD x 2) + (počet obyvatel : 20)
N = 39x2 + 156:20 = 78 + 7,8 = 83,6 (zaokrouhleno na 84)
z toho je 78 odstavných stání a 7,8 (zaokrouhleno na 8) krátkodobých parkovacích stání.

 V   návrhu  se  předpokládá  výstavba  vždy  dvou  stání  na  pozemcích  jednotlivých  RD                     
a cca 8 stání v plochách obytného okrsku, celkem tedy 86 stání.

Podmínka pro následnou dokumentaci:  Rozsah a  tvar  parkovišť,  jejich poloha v  pobytových 
plochách  obytných  zón  apod.  mohou  být  upravovány  v  dalších  stupních  přípravné  a  projektové 
dokumentace.  Výpočet  parkovacích  stání  a  jejich  navržené  množství  však  vždy  musí  odpovídat 
požadavkům příslušných předpisů. Rovněž počet stání s parametry odpovídajícími požadavkům vyhl. 
č.  398/2009  o  technických  požadavcích  na  bezbariérové  užívání  staveb  musí  odpovídat  těmto 
předpisům. 

Sjezdy k RD nejsou územní studií (ÚS) řešeny, protože by předjímaly budoucí přesnou polohu 
staveb RD, ke které ÚS stanovuje územní regulaci a která nyní není známa.

1.9.3. Technická infrastruktura
Zásobování vodou
Zásobování vodou uvažovaných 39 RD předpokládá vybudování vodovodních řadů umístěných 

pod konstrukci navrhované obslužné komunikace, do souběhu s navrhovaným potrubím STL plynovo-
du a  kanalizace (při  realizaci  souběžných sítí  bude dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové us-
pořádání sítí technického vybavení).

Navrhované řady budou napojeny na stávající vodovodní řad, který je trasován v ulici západně 
od řešeného území. Stávající vodovod vyhovuje pro napojení nové lokality jak z pohledu kapacity, tak 
z hlediska tlakových poměrů v síti.

Předpokládaný materiál navrhovaného potrubí – PE d90. Požární funkce vodovodu bude za-
jištěna prostřednictvím podzemních požárních hydrantů,  umístěnýcho vždy na konec navrhovaných 
vodovodních řadů, kde budou hydranty mimo požární funkce plnit i funkci vzdušníku nebo kalníku. 
Podrobné řešení požární funkce vodovodu bude řešeno v navazujících stupních PD. 
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Výpočet potřeby vody dle Přílohy č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb.: – výhled pro návrh ÚP

Obyvatelstvo

Qp = 14,4 m3/den
qp = 0,17 l/s
Qd = 21,6 m3/den
qd = 0,25 l/s
Qrok= 5 256 m3/rok

Výpočet znečištění odpadních vod
počet obyvatel 156

Znečištění na jednoho obyvatele
BSK5  60 g/den
NL 49,5 g/den
Ncelk 9,9 g/den
Pcelk 2,25 g/den

Celkové množství
BSK5 = 156 x 0,060 = 9,36 kg/den
NL = 156x 0,0495 = 7,72kg/den 
Ncelk = 156 x 0,0099 = 1,54 kg/den
Pcelk = 156 x 0,0025 = 0,4 kg/den

Odkanalizování území
Odvod splaškových vod bude řešen výstavbou stok splaškové kanalizace DN 250, vedených 

přibližně v ose jednotlivých úseků navrhované komunikace. Na stokách budou instalovány vstupní re-
vizní šachty v   lomech trasy a v  min. intervalu 50 m. Navrhované gravitační stoky budou odvádět 
splaškové  vody  z  uvažovaných  RD do  jihovýchodního  cípu  řešené  plochy  (nejníže  položená  část 
řešeného území), kde bude umístěna čerpací stanice splaškových vod. 

Čerpací stanice bude řešena jako nepropustná suchá jímka, zajištěná proti vztlaku podzemní 
vody. Vystrojení jímky bude navrženo jako kompaktní přečerpávací stanice odpadních vod se separací 
tuhých látek. Vzhledem k uzavřenému plynotěsnému systému, nebude čerpací stanice obtěžovat okolí 
zápachem nebo nadměrným hlukem. Čerpací zařízení bude řešeno se 100% rezervou čerpadel a auto-
matickým střídáním provozního a rezervního čerpadla. Akumulační prostor čerpací stanice bude řešen 
vzdouváním odpadní vody do potrubí. 

Z ČS budou splaškové odpadní vody dopravovány výtlačným řadem DN 80, který bude napo-
jen na stávající výtlačné potrubí, umístěné v přilehlé ulici západně od řešené plochy F. V místě napo-
jení bude realizována podzemní armaturní šachta, kde budou umístěny uzávěry, čistící kusy a zpětné 
klapky.

Zásobování elektrickou energií
Rozsah přeložky VN 
Volné vedení VN 4 odbočka Měnín bude mezi podpěrnými body ( dále jen PB) č.16 ( p č. 898/1) a 
PB12 (p.č. 894/1) přeloženo částečně do kabelu.  Na dotčeném území bude také zrušena část venkovní 
přípojky  k TSU hřiště  a to od stávajícího PB14 odbočky VN4 po PB2 přípojky. 
Stávající PB16 bude nahrazen kabelosvodným sloupem s příčným odpínačem. Volné vedení bude 
nahrazeno kabelovým vedením VN  typ 3x150 A2XS(F)2Y, nebo jiným odpovídajícím typem VN ka-
belu. Trasa kabelu VN je navržena podél plánované zástavby, tak aby došlo k  minimálnímu dotčení 
kabelu  při výstavbě v lokalitě. Kabel bude uložen v budoucím chodníku, nebo zeleném pásu po prove-
dení hrubých terénních úprav a  před finálním dokončením  komunikací. Trasa je vedena kolem bu-
doucí regulační stanice plynu a dále podél Říčky okrajem řešené lokality. Na hranici řešeného území 
bude umístěn nový  rohový kabelosvodný stožár  s příčným úsekovým odpínačem. Z tohoto PB bude 
přeložka pokračovat izolovanými vodiči  120 SAX-W až ke stávající trase VN4 odbočka Měnín. Do 
stávající trasy vedení bude vložen nový rohový PB a dál pokračuje stávající vedení 70 AlFe.  
Od PB2 po nový rohový kabelosvodný stožár bude nahrazena zrušená část  přípojky  k TS U hřiště 
volným izolovaným vedením 50 SAX-W . 

Pro uložení kabelu VN není vymezen samostatní územní koridor volně přístupný z veřejného pros-
tranství ( např. zelený pás a pod.), protože trasa je navržena v plochách veřejných prostranství a 
plochách veřejných prostranství s převahou zeleně. 

Délka  přeloženého  volného  vedení bude cca  110 m a délka náhradní  trasy kabelového vedení VN  
bude cca 330m. 

Přeložka volného VN 
Podmínky realizace přeložky stávajícího vedení VN dle zákona č. 458/2000 Sb. v době schválení  
možnosti využití ÚS dle §25 SZ č. 183/2006 Sb. v platném znění:   
  V souladu se zákonem  458/2000 Sb.  Je přeložení volného vedení VN podmíněno  podáním 
žádosti o přeložku a následným uzavřením smlouvy o přeložce mezi majitelem a provozovatelem 
distribuční sítě  firmou E.ON distribuce, a.s. a žadatelem .  
  E.ON  zajistí přeložku   volného vedení  včetně prováděcí PD a projednání. 
Žadatel uhradí na základě výše uvedené smlouvy náklady spojené s přeložením energetického zařízení. 
 Po provedení realizace zůstává nové  přeložené  energetické zařízení  v majetku E.ON distribuce, a.s 

Výkonová bilance 
 Výhledové zatížení obytného souboru je stanoveno v souladu s platným prováděcím pokynem 
E.ON „ Koncepce sítí nízkého napětí, plánování obnovy sítí NN vydaného v roce 2009 , typ zástavby 
venkovské obce. 

Měrná zatížení bytových jednotek k roku 2020 na  úrovni transformační stanice: 

Kat.B1,B2-vaření a částečně ohřev TUV  

Kat. C1- vyšší využití el. energie  

Počet obyvatel     
S tab. Spotřebou 96 l/den 

150

Spotřeba vody pro obyvatelstvo celkem 
 m3/den

14,4

Koeficient denní nerovnoměr.  
 Kd 

1,5

Potřeba pro obyvatelstvo 
 m3/den (max. m3/den)

14,4 (21,6)
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Předpokládaný počet RD  

Stávající distribuční TS 22/0,4 kV 

Návrh zásobování el. energií 
Způsob napájení lokality RD U hřiště bude stanoven technikem Regionální správa Hodonín  E.ON 
Česká republika, s.r.o. na základě  podaných žádostí. Při předběžném projednání nebylo požadováno 
vybudování nové TS v lokalitě. 
Pro napájení lokality  el. energií bude nutno posílit stávající síť NN – např. vyvedením výkonu  z  TS U 
hřiště. 

Síť NN 
Konkrétní trasa NN není vzhledem ke stupni dokumentace navržena, bude vedena v plochách veře-
jných prostranství nebo v plochách veřejných prostranství s převahou zeleně. 
Kabelový rozvod bude proveden kabely 4x 150 1-NAYY. Kabelová vedení NN budou zokruhována a  
zasmyčkována  do přípojkových skříní  jednotlivých objektů.
Přípojkové  skříně  rodinných  domů  budou  umístěny  na  hranici  pozemků  (v  oplocení).  V  místech 
větvení sítě NN budou umístěny rozpínací skříně.  
 
Napěťová soustava : 3 PEN , AC, 50Hz, 400/230V/TN-C
Ochrana před úrazem el. proudem : dle ČSN 33 2000-4-41
Vnější vlivy dle ČSN  33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51

Ukládání kabelů do země dle ČSN 33 2000 5-52
Křížení a souběhy s inženýrskými sítěmi dle ČSN 73 60 05

Kabely budou ukládány do výkopů  s pískovým ložem v hloubkách dle ČSN 33 2000 5-52 . Pod ko-
munikacemi a ve vjezdech budou kabely uloženy do chrániček.

Podmínky připojení k elektrizační soustavě: 
Jsou dány „Vyhláškou č.16/2016 Sb. Ze dne 13.ledna 2016 o podmínkách připojení k elektrizační sous-
tavě. 

 V souladu s přílohou č.6 této vyhlášky a na základě podané žádosti /na předepsaném formuláři 
firmy E.ON a  po uzavření “Smlouvy o připojení  …“ mezi E.ON a odběratelem , zajistí E.ON a.s. vy-
budování  příslušné distribuční sítě  . 
 Poplatek za rezervaci příkonu  nhrazený žadatelem činí na úrovni nízkého napětí u : 
   3 fázového připojení        500Kč/A 
   1 fázového připojení         200,-Kč/A. 

Ochranná pásma  vedení VN dle zákona č. 458/2000 Sb. v době schválení  možnosti využití ÚS dle §25 
SZ č. 183/2006 Sb. v platném znění 
 Ochranné pásmo venkovního vedení VN je u sítí vybudovaných po 31.12.1994 vymezeno svis-
lými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vzdálenosti 7m od krajního vodiče. tj Vyložení 
konzol vedení je 1,5m na každou stranu. Celková šířka ochranného pásma, včetně  vyložení  je cca 
17m.  
 Ochranné pásmo pro vodiče se základní izolací vedení VN (závěsné kabely) je u sítí vybu-
dovaných po 31.12.1994 vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve 
vzdálenosti 2 m od krajního vodiče. Vyložení konzol vedení je 0,5m na každou stranu. Celková šířka 
ochranného pásma , včetně  vyložení  je cca 5m.  
 Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně činí 1m po 
obou stranách krajního kabelu. Celková šířka ochranného pásma VN  kabelu VN  je cca 2,5m. 

Zásobování plynem
Trasa VTL plynovodu procházející podél jižní hranice lokality směrem k regulační stanici VTL/

NTL RS 1200m3 na jihozápadním okraji území, postavená v roce 1982 bude zrušena, nově trasován 
bude plynovod STL. Stávající regulační stanice VTL/NTL bude přeložena a nahrazena regulací VTL/
STL. Stávající navazující NTL řad z roku 1984 je respektován a bude napojen prostřednictvím nové 
regulace STL/NTL. Celá obec Měnín je zásobována prostřednictvím NTL plynovodu.

Trasa VTL plynovodu limituje využití lokality vzhledem k šířce ochranného pásma, z tohoto 
důvodu je navrženo přemístění regulační stanice na východ lokality na okraj zastavitelného území,  
stávající trasa VTL je navržena k nahrazení STL plynovodem dimenze 225 a v místě stávající regulační 
stanice umístit doregulaci RS STL/NTL (konzultováno s RWE JmK dodavatelem plynu, závod Brno, 
Ing. Tomáš Sedláček, březen 2016).

Ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. v době schválení  možnosti využití ÚS dle §25 SZ 
č. 183/2006 Sb. v platném znění

OP RS = 4m bez oplocení
OP STL = 2m, v zastavěném území 1m
OP VTL = 15 m od vnější hrany potrubí

Bilance spotřeby plynu
Specifická potřeba plynu v kat. „C“ - obyvatelstvo je uvažovaná 1,8 m³/hod. při roční spotřebě 2800 
m³/rok na jednoho odběratele. Tato spotřeba je plně pokryta včetně ostatní skupiny maloodběratelů. 
V rámci návrhu ÚP je uvažováno kapacitně v plochách s výstavbou cca 40 b.j. (bytových jednotek), 
jejichž potřebu v případě realizace bude možné pokrýt příkonem ze stávající soustavy.

kategorie Psoud/bj  

   kW

Počet RD Psoud  

kW

B1,B2     2,8 35 95,2

C1   10,7 4 42.8

CELKEM 138

Provozní 
označení

Název Typ_stanice Typ.výko
n / kVA/_

9034 U hřiště venk. beton. dvousloup 630

9035 Ruská venk. beton. jednosloup 400

9033 Bytovky venk. beton.
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Předpokládaný nárůst
Navýšení nových odběratelů a zvýšení hodinového příkonu o 39 b.j.: 
39 b.j. x 1,8 m³/h tj. cca o 70,2 m³/h - při koeficientu současnosti 1
39 b.j.x 2 800 m³/r tj. cca o 100 200 m³/r
Reálná hodnota se předpokládá nižší.

Veřejné osvětlení
Veřejné  osvětlení  bude  připojeno  na  stávající  síť  v  ulici  Sportovní.  Konkrétní  trasa  není  s 

ohledem na stupeň dokumentace navržena. Rozvod bude proveden kabelem, uloženým v zeleném pásu 
podél komunikace. Osvětlovací tělesa budou umístěna tamtéž,  vedení a uložení kabelů  musí být  v 
souladu s ČSN 73 6005.

Telekomunikace
Rozvodná síť  sdělovacích kabelů  bude napojena na stávající, uložena v zeleném pásu podél 

komunikace. Konkrétní trasa není s ohledem na stupeň dokumentace navržena. Vedení kabelů musí být 
v souladu s ČSN 73 6005. Pod komunikace budou kabely uloženy do chrániček.

1.10. PODMÍNKY PRO OCHRANU PROSTŘEDÍ A ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ

1.10.1. Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území
Respektovat hodnoty území vyplývající z územně analytických podkladů

Přírodní hodnoty: - přírodně cenné území

Kulturní a civilizační hodnoty: - A016 území s archeologickými nálezy

Turistické hodnoty: - A106 cyklotrasa

Regulace respektují stávající hodnoty urbanisticko - architektonické, tj. měřítko staveb a us-
pořádání v území, na které navržená zástavba navazuje.

Řešení respektuje plochu ÚSES - VKP č. 1 Měnínská tůň.
V případě archeologických nálezů bude postupováno v souladu se zákonem o státní památkové 

péči. 

1.10.2. Podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí

Navržené řešení funkčního a prostorového uspořádání nevykazuje negativní důsledky na životní 
prostředí,

ochrana vod - záplavové území, zasakování, podzemní voda
Zástavba lokality je možná po provedení protipovodňových úprav na řece Litavě (viz konzu-

latce Povodí Moravy, Ing. David Veselý, březen 2016).

Umisťování staveb do záplavového území:
Dle zákona č. 254/2001 vodní zákon v době evidence ÚS § 67 platí omezení v záplavových územích

(1) V aktivní zóně záplavový území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou 
vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu 
před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, 
staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb 
dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic,  jsou-li  zřizovány v záplavovém 
území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění 
pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimali-
zován vliv na povodňové průtoky.

(2) V aktivní zóně je dále zakázáno

a) těžit  nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět  terénní úpravy 
zhoršující odtok povrchových vod,

b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,
c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.
(3) Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit omezující podmínky. Tak-
to postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.

Zároveň  platí  nařízení  kraje č.  4  ze dne 26.11.2009,  kterým se vydává závazná část  Plánu oblasti          
povodí Dyje pro území Jihomoravského kraje a závazná část Plánu oblasti povodí Moravy pro území 
Jihomoravského kraje. V tomto předpisu se k umisťování staveb do záplavových území uvádí - Zá-
plavová  území  mimo  aktivní  zónu,  kde  se  dosud  nenachází  žádná  zástavba,  udržet  bez  staveb 
znemožňujících využití území pro možnost rozlivu velkých vod s výjimkou nezbytné stavby dopravní 
a technické infrastruktury, které musí být navrženy tak, aby jejich nepříznivý vliv na odtokové poměry 
byl co nejmenší. 

Podmiňujícím předpokladem urbanizace  zájmového území  jsou  protipovodňová opatření  na 
toku Litava, která byla navržena Povodím Moravy s.p. ve studii proveditelnosti – „Litava _ přírodě 
blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy 
v úseku ř. km 5,000 (Měnín) až ř.km 16,000 (Újezd u Brna)“. Tato studie vychází z koncepce návrhů 
přírodě blízkých protipovodňových opatření MŽP a slouží jako podklad pro následnou realizaci vy-
braných  protipovodňových  opatření  včetně  přírodě  blízkých  protipovodňových  opatření  na   tocích, 
v nivě i v ploše povodí. 

Novou výstavbu na řešené ploše bude možno realizovat až  po provedení protipovodňových 
opatření a stanovení nového záplavového území. 

Z důvodu vysoké hladiny podzemní vody, jsou stavby navrženy zásadně jako nepodskepené. 

ochrana ovzduší - návrhem nejsou dotčeny zájmy ochrany ovzduší.

nakládání s odpady - odstarnění odpadů ze stavební činnosti bude probíhat v souladu s platnými 
právními předpisy. Nakládání s odpady z domácností se bude řídit platnou vyhláškou obce Měnín.
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1.10.3. Podmínky bezpečnosti a ochrany veřejného zdraví

Podmínky bezpečnosti - řešení komunikací a technického vybavení je navrženo s ohledem na 
platné předpisy požární ochrany, především zajištění přístupu a příjezdu ke všem objektům a dostatku 
vodních zdrojů pro požární účely.

Podmínky požární bezpečnosti staveb (odstupy) jsou splněny. 

Civilní ochrana - zdroj požární vody pro navrhovanou plochu bydlení v souladu s požadavky 
ČSN  730873  bude  zajištěn  prostřednictvím  podzemních  požárních  hydrantů,  umístěných  vždy  na 
konec navrhovaných vodovodních řadů, kde budou hydranty mimo požární funkce plnit i funkci vz-
dušníku nebo kalníku. Podrobné řešení požární funkce vodovodu bude řešeno v navazujících stupních 
PD. 

Obslužné komunikace v lokalitě  jsou navrženy v souladu s §2 odst.  1 písm. d) vyhlášky č. 
23/2008 Sb. 

Požární ochrana 
- zdroje vody pro hašení požárů
Požární  funkce  vodovodu  bude  zajištěna  prostřednictvím  podzemních  požárních  hydrantů, 

umístěných vždy na konec navrhovaných vodovodních řadů, kde budou hydranty mimo požární funkce 
plnit  i  funkci  vzdušníku  nebo  kalníku.  Podrobné  řešení  požární  funkce  vodovodu  bude  řešeno  v 
navazujících stupních PD.

- dopravní řešení z hlediska požární bezpečnosti 
Úprava navazujících komunikací je navrhována ve funkční skupině D1 «obytná zóna». Tyto 

komunikace jsou rovněž dvoupruhové obousměrné, v řešeném území jsou ukončeny slepě, u úseku 
délky větší než 100 m je na konci navrženo obratiště umožňující otáčení vozidel záchranných služeb 
(hasiči).  Ve  smyslu  silničního  zákona  č.  13/1997  Sb.  se  jedná  o  místní  komunikaci  se  smíšeným 
provozem. 

Z osově komponované ulicovky je přiměřeně rozsahu lokality dále využito území pro rozvinutí 
bočních ulic opět v křížení k hlavní osové. Tyto ulice dosahují délky 50 metrů, proto není nutno na je-
jich konci realizovat obratiště (více viz kap. Doprava)

Obrana  a  bezpečnost  státu  -  nejsou  zvláštní  požadavky  na  řešení.  V lokalitě  se  nebudou 
nacházet nové stavby převyšující výškovou hladinu okolní stávající zástavby, platí však, že celé území 
je územím dle §175 stavebního zákona a tudíž lze v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti státu vydat 
územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.

Ochrana proti hluku - v území není producent hlukové zátěže z výroby, z dopravy ani z jiné 
činnosti

Podmínky ochrany veřejného zdraví -  v  PD ke  stavebnímu povolení  obytných  staveb  budou 
navržena  opatření,  která  zajistí  dodržení  hygienických  limitů  stanovených  právními  předpisy  pro 
venkovní i vnitřní chráněné prostory staveb. 

1.11. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH K NÁVRHU ÚZEMNÍ STUDIE

Obrana státu 
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky § 6 odst. 1 písm. h) 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekomická a majetková, Oddělení ochrany územních zájmů Brno Svatoplukova 
2687/84, 66210  Brno 
Souhlasí s předloženou ÚPD. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo obrany neshledalo rozpor mezi návrhem 
funkčního využití ploch a zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemá k řešené 
věci při dodržení ustanovení § 175 zákona č.183/2006 Sb. připomínek. 
Vyhodnocení připomínky: 
Územní studie nemůže zajistit dodržení ustanovení § 175 stavebního zákona, protože toto ustanovení se vztahuje 
k územním řízením vedeným v území. 
V textové části studie v čl. 1.10.3 v odst. Obrana státu je uvedeno, že nové stavby nemusí být projednány 
z důvodu své výšky s VUSS. Jelikož je celé území obce územím dle § 175 stavebního zákona, není toto tvrzení 
pravdivé, protože vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu zde lze pouze na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany (VUSS už neexistuje). Za povolení stavby lze považovat i územní souhlas a poté ohlášení.  
Připomínka byla zapracována do čl.1.10.3. 

Civilní ochrana 
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů § 12 odst. 2 písm. i)  
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p. 685/1,Zábrdovice,614 00  Brno 14 
Požaduje vyhodnotit požadavek ustanovení § 29 odst. 1 písmeno k) zákona č. 133/1985 Sb., – „zdroje vody pro 
hašení požárů“ - zajištění zdrojů požární vody pro navrhovanou plochu bydlení v souladu s požadavky ČSN 73 
0873. 
Požaduje, aby obslužné komunikace v předmětné lokalitě byly navrženy v souladu s § 2 odst. 1 písm. d) 
vyhlášky č. 23/2008 Sb. Pro neprůjezdnou komunikaci delší než 50 m musí být navrženo obratiště, které svými 
parametry odpovídá požadavkům dle čl. 14.2 ČSN 73 6110, projektování místních komunikací. 
Vyhodnocení připomínky: 
Územní studie v čl. 1.10.3 v odstavci „ Civilní obrana“ uvedla: 
Civilní ochrana - řešení územní studie nevyvolává potřebu návrhu ploch pro potřeby civilní ochrany. 
Připomínky byly zapracovány změnou textu odstavce ve smyslu připomínky. 

Požární  ochrana 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších zákonů § 31 odst. 1 písm. b) bod. 1  
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p. 685/1,Zábrdovice,614 00  Brno 14 
Požadujeme konkretizovat řešení opatření, uvedených v ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a 
provádění úkolů ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhl. č. 380/2002 Sb.“), označená písmenem: 
g) – záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků, vzniklých 
při mimořádné události. Jedná se především o řešení obslužných komunikací tak, aby byl umožněn příjezd 
zasahujících jednotek i v případě zneprůjezdnění části komunikací v obci a o řešení sítí technické infrastruktury 
s možností operativní úpravy dodávek z jiných nezávislých zdrojů. HZS JmK nepředpokládá potřebu řešit 
opatření uvedená v § 20 vyhl. č. 380/2002 Sb., označená písmeny: a), b), c), d), e), f), h), i). 
Vyhodnocení připomínky: 
Územní studie v čl. 1.9.3 vyhodnocuje požární funkci vodovodu a uvádí podmínky, jak má být tato jeho funkce 
zajištěna v další navazující projektové dokumentaci. 
„Požární funkce vodovodu bude zajištěna prostřednictvím podzemních požárních hydrantů, umístěných vždy na 
konec navrhovaných vodovodních řadů, kde budou hydranty mimo požární funkce plnit i funkci vzdušníku nebo 
kalníku. Podrobné řešení požární funkce vodovodu bude řešeno v navazujících stupních PD.“ 
Územní studie  v čl.1.9.2 uvádí: 
„Úprava navazujících komunikací je navrhována ve funkční skupině D1 „obytná zóna“. Tyto komunikace jsou 
rovněž dvoupruhové obousměrné, v řešeném území jsou ukončeny slepě, u úseku délky větší než 100 m je na 
konci navrženo obratiště umožňující otáčení vozidel záchranných služeb (hasiči). Ve smyslu silničního zákona č. 
13/1997 Sb. se jedná o místní komunikace se smíšeným provozem.“ 
Územní studie  v čl.1.6.2 uvádí: 
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„Z osově komponované ulicovky je přiměřeně rozsahu lokality dále využito území pro rozvinutí bočních ulic opět 
v křížení k hlavní osové. Tyto ulice dosahují délky 50 metrů, proto není nutno na jejich konci realizovat obratiště 
(více 
viz kap. Doprava)“ 
Připomínky byly zapracovány: 
• v čl. 1.10.3 v odstavci s názvem „Požární ochrana“ je uvedeno komplexní shrnutí jak z hlediska zajištění 

zdrojů požární vody pro navrhovanou plochu bydlení tak z hlediska dopravního. 
• v  čl. 1.10.3 v odstavci s názvem „Požární ochrana“ v pododstavci „Dopravní řešení z hlediska požární 

bezpečnosti“: 

Požární  ochrana 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších zákonů § 31 odst. 1 písm. b) bod. 1  
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p. 685/1,Zábrdovice,614 00  Brno 14 
Požadujeme konkretizovat řešení opatření, uvedených v ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a 
provádění úkolů ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhl. č. 380/2002 Sb.“), označená písmenem: 
g) – záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků, vzniklých 
při mimořádné události. Jedná se především o řešení obslužných komunikací tak, aby byl umožněn příjezd 
zasahujících jednotek i v případě zneprůjezdnění části komunikací v obci a o řešení sítí technické infrastruktury 
s možností operativní úpravy dodávek z jiných nezávislých zdrojů. HZS JmK nepředpokládá potřebu řešit 
opatření uvedená v § 20 vyhl. č. 380/2002 Sb., označená písmeny: a), b), c), d), e), f), h), i). 
Vyhodnocení připomínky: 
Územní studie v čl. 1.9.3 vyhodnocuje požární funkci vodovodu a uvádí podmínky, jak má být tato jeho funkce 
zajištěna v další navazující projektové dokumentaci. 
„Požární funkce vodovodu bude zajištěna prostřednictvím podzemních požárních hydrantů, umístěných vždy na 
konec navrhovaných vodovodních řadů, kde budou hydranty mimo požární funkce plnit i funkci vzdušníku nebo 
kalníku. Podrobné řešení požární funkce vodovodu bude řešeno v navazujících stupních PD.“ 
Územní studie  v čl.1.9.2 uvádí: 
„Úprava navazujících komunikací je navrhována ve funkční skupině D1 „obytná zóna“. Tyto komunikace jsou 
rovněž dvoupruhové obousměrné, v řešeném území jsou ukončeny slepě, u úseku délky větší než 100 m je na 
konci navrženo obratiště umožňující otáčení vozidel záchranných služeb (hasiči). Ve smyslu silničního zákona č. 
13/1997 Sb. se jedná o místní komunikace se smíšeným provozem.“ 
Územní studie  v čl.1.6.2 uvádí: 
„Z osově komponované ulicovky je přiměřeně rozsahu lokality dále využito území pro rozvinutí bočních ulic opět 
v křížení k hlavní osové. Tyto ulice dosahují délky 50 metrů, proto není nutno na jejich konci realizovat obratiště 
(více 
viz kap. Doprava)“ 
Připomínky byly zapracovány: 
• v čl. 1.10.3 v odstavci s názvem „Požární ochrana“ je uvedeno komplexní shrnutí jak z hlediska zajištění 

zdrojů požární vody pro navrhovanou plochu bydlení tak z hlediska dopravního. 
• v  čl. 1.10.3 v odstavci s názvem „Požární ochrana“ v pododstavci „Dopravní řešení z hlediska požární 

bezpečnosti“: 

Připomínky E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 25186213 ze 17.5.2017 
V připomínce je uvedeno: 
1) vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky 
2) upozorňuje na to, kdo je dle jeho názoru účastníkem územního a stavebního řízení 
3) uvádí, že se v území nachází jeho vedení a ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. k činnostem v ochranných 

pásmech (dále jen OP) nadzemních vedení, jak vznikají tato OP, kolize s distribučním zařízením 
4) požaduje průmět rozšíření, přeložek a případných úprav el. rozvodů do závazné části ÚPD jako VPS 
5) navrhuje zřízení koridorů podél plánované zástavby pro umístění distribučního zařízení nutného pro 

připojení plánovaných objektů 
6) navržená trasa přeložky vedení je možná, realizovatelnost závisí na souhlasu vlastníků nemovitostí 
Vyhodnocení připomínky: 
K 1) - připojovací podmínky se vždy vztahují ke konkrétním objektům, které studií navrhovány nejsou 
K 2) - institut účastníka územního a stavebního řízení upravuje stavební zákon a určuje je v jednotlivých řízeních 
stavební úřad. 
K 3) – vedení tak, jak je zakresleno v příloze připomínky, je přesněji zakresleno v grafické části územní studie a 
je v ní také popsáno. Bylo projektantovi předáno na základě údaje o území poskytnutého firmou E.ON ČR jako  

poskytovatelem údaje na základě § 27 stavebního zákona. Ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. jsou všeobecně 
platná a připomínající neuvádí jejich porušení v návrhu územní studie. 
K 4) – studie v čl. 1.9.3. textové části navrhuje kabelový rozvod sítě NN, ten však není ve výkrese TI zakreslen. 
Trasa vedení NN je popsána, graficky navržena není. Vymezení koridorů, jak je níže uvedeno dle §10 vyhlášky č. 
501/2006, není nutné ani možné. 
K 5) – jelikož je trasa přeloženého vedení navržena mimo plochy bydlení a dle §10 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se  
koridory technické infrastruktury obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků pro tuto 
infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití a kdy jiné využití těchto pozemků není 
možné, což mimo plochy bydlení možné je a ÚS navrhuje přeložení vedení do ploch veřejných  prostranství 
s převahou zeleně  
K 6) - trasa přeložky je takto akceptována 
Některé připomínky byly zohledněny úpravami textu v čl. 1.9.2 a to doplněním důvodu, proč není vymezen ani 
koridor ani trasa vedení NN a byla upřesněna věta týkající se vymezení územního koridoru pro vedení kabelu 
VN. 

Obecní úřad Sokolnice, stavební úřad,664 52 Sokolnice 
Znění připomínky: 
Z hlediska dalšího povolování staveb na základě této studie požadujeme důsledné dodržení vyhl. č. 501/2006 
Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění, (především ustanovení § 4 plochy bydlení, § 
20, § 21 Pozemky staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci, § 22 pozemky veřejných prostranství a § 25 Vzájemné 
odstupy staveb) a dále ČSN 73 6110 Navrhování místních komunikací. 
Dle názoru stavebního úřadu má předložená studie tyto nedostatky: 
- Nedostatečný počet „veřejných“ parkovacích stání – textová část v kapitole 1.9.2. předpokládá doplňování 
„veřejných parkovacích stání“ v dalších stupních dokumentace. Dle názoru stavebního úřadu vyplvá požadavek 
na zpracování územní studie ze snahy hned na začátku plánování a povolování takovýchto lokalit vyřešit dané 
území tak, aby byly dodrženy veškeré zákonem či vyhláškami stanovené požadavky na území a proto by měla 
studie zcela jasně stanovit počet parkovacích stání, jejich umístění a dokonce by měla zcela jasně definovat 
počet a umístění parkovacích stání, která budou splňovat požadavky vyhl. č. 389/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb. 
- Navržené komunikace nejsou na všech svých koncích opatřeny obratištěm 
- Komunikace by měla svými parametry vyhovovat i pro nákladní automobily (např. svoz odpadů,..) 
- V textové části v kapitole 1.6.3. je uvedeno, že na pozemku RD budou 2 odstavná (parkovací) místa. Tak např. 
na pozemku v západní části lokality o výměře 475 a 474 m2 či ve východní části lokality na pozemku o výměře 
696 m2 není možné, dle názoru stavebního úřadu, tento požadavek naplnit. 
Na základě výše uvedeného stavební úřad doporučuje prověřit dopravní řešení, nejlépe s autorizovanou osobou 
v oboru dopravních staveb a s dotčeným orgánem, s Policií ČR, Krajské ředitelství, specializované pracoviště 
dopravního inženýrství, Kounicova 24, 611 32 Brno. 
- Dále stavební úřad doporučuje do kapitoly 1.7.3. Etapizace rozvoje území doplnit:  
bod 4. Provedení a uvedení do užívání dopravní a technické infrastruktury  
bod 5. Umístění a povolení jednotlivých RD 
Vyhodnocení připomínky: 
Jedná se o připomínky místně příslušného stavebního úřadu, pro který bude územní studie podkladem pro 
rozhodování v území. Úvodní část, která uvádí pouze obecný požadavek dodržení ustanovení vyhlášky č.
501/2006 Sb. a platné ČSN73 6110 Navrhování místních komunikací, je pravděpodobně dále doplněna 
zpřesněním, v čem jsou spatřovány konkrétní nedostatky. 
K bodu Nedostatečný počet „veřejných“ parkovacích stání 
Dle zadání měla ÚS řešit místní nebo účelové komunikace včetně sjezdů k RD a chodníky v návaznosti na ideální 
přístup k nemovitostem s tím, že komunikace budou situovány vždy tak, aby umožňovaly příjezd zásahových 
jednotek a byla zajištěna dopravní obslužnost obyvatel. Zadáním územní studie nebyl požadován návrh a 
umístění odstavných stání, ale pouze prověření a posouzení dostatku parkovacích stání umístěných na veřejných 
prostranstvích dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. Přesto je umístění veřejného parkování naznačeno na výkrese02b. 
Hlavní výkres – zastavovací plán. 
V čl. 1.9.2 v odstavci Doprava v klidu je vyhodnocen celkový počet odstavných a parkovacích stání dle ČSN 
736110, není však konkretizován počet stání pro veřejnost vyplývající z výpočtu. Výpočet bude doplněn o 
specifikaci, co je ve vzorci co a co konkrétní dosazená čísla znamenají, pak bude zjevné,  jak se projektant 
dopracoval k číslu 7. 
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Připomínající vychází pravděpodobně z předpokladu, že při dopravní značce „Obytná zóna“ musí být parkování 
realizováno na vyznačených parkovacích stáních a je-li v textové části označení “Obytná zóna“, domníval se, že 
jde o dopravní značku. V textu je uvedeno, že rozsah a tvar parkovišť, jejich poloha v pobytových plochách 
obytných zón budou upravovány v dalších stupních dokumentace.  
Jsou též uvedeny zákonné podmínky pro jejich návrh. §30 stavebního zákona stanoví, že územní studie navrhuje, 
prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, 
neukládá tedy území řešit do detailu dokumentace pro územní rozhodnutí, taktéž zadáním nebyl přesný návrh 
tohoto problému požadován. V textu v čl. 1.9.2. Dopravní řešení je v závěru uvedeno, že v rámci pobytového 
prostoru obytné zóny budou mimo jiné navrženy i dostatečně kapacitní odstavné plochy odpovídající potřebám 
zástavby v ulici. Bude jasně uvedeno, že se jedná podmínku o pro následnou dokumentaci a nikoliv o popis 
návrhu řešení územní studie. 
K bodu Obratiště – viz vyhodnocení požárního řešení dokumentace  
K bodu Parametry komunikace pro nákladní automobily - v  textu v čl. 1.9.2. Dopravní řešení je uvedeno, že u 
úseku délky (komunikace) větší než 100 m je na konci navrženo obratiště umožňující otáčení vozidel 
záchranných služeb (hasiči). Tato věta bude doplněna v tom smyslu, že komunikace v lokalitě jsou kapacitně 
navrženy tak, že umožňují jak umístění veřejných parkovacích stání, tak bezpečný pohyb  vozidel  záchranných 
služeb a svoz odpadů. 
K bodu Nemožnost umístění parkovacích stání na pozemcích o velikosti 475m2, 474m2,696m2 - parkování může 
realizovat stavebník kdekoliv na pozemku i mimo stavební čarou a stavební hranicí vymezený prostor, tedy např. 
i za rodinným domem, a to dokonce i zastřešené. V čl. 1.6.3 se uvádí: v zahradách lze umístit stavby 
nepřekračující půdorysně rozměry 25 m2 a výškově rozměr 3,5 m, celková zastavěná plocha stavbami v 
zahradách nepřekročí v součtu 70 m2. Dále je parkování možno řešit  garáží umístěnou přímo v rodinném domě. 
K bodu etapizace – přímé podmínění možnosti nové výstavby dostatečnou veřejnou infrastrukturou v 
Metropolitní rozvojové oblasti Brno vyplývá z čl. 24 Politiky územního rozvoje ČR ve znění její 1.aktualizace 
schválené usnesením VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. dubna 2015 č. 276, která je dle § 31 odst. 4) 
stavebního zákona závazná pro rozhodování v území. 
Požadavek  4 a 5 tedy vyplývá z vládní strategie, která je pro rozhodování v území  závazná. 
Pro nekonkrétní požadavek naplnění § 25 vyhlášky č. 500/2006 Sb. je možné nepochopení vzdálenosti stavební 
čáry 2m od hranice veřejného prostranství, nikoliv od komunikace. Veřejné prostranství obsahuje komunikaci o 
šířce 5,5m, jak vyplývá z čl. Doprava a taktéž z výkresu 02b. Hlavní výkres – zastavovací plán. 
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