(Územní plán Sobotovice)

Obec Sobotovice
číslo jednací:
v Sobotovicích dne:

.............................
.............................

Zastupitelstvo obce Sobotovice příslušné podle § 6 odst. 5) písmena c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavebního zákona) za použití §
43 odst. 4), § 54 odst. 2), § 188 odst. 1) stavebního zákona, dále § 171, § 173 a § 174 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, a § 13 a přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti v platném znění

vydává opatření obecné povahy

ÚZEMNÍ PLÁN SOBOTOVICE
I. Ú Z E M N Í P L Á N
I.1

Vymezení zastavěného území

Jsou vymezena tato zastavěná území k 31.8.2017:
1 hlavní zastavěné území ve střední části řešeného území,
3 malá zastavěná území s jednotlivými stavbami na severním okraji zástavby obce,
1 malé zastavěné území se stavbou na západním okraji řešeného území,
16 malých zastavěných území s jednotlivými stavbami v zahrádkářské osadě Hájky na
jihovýchodním okraji řešeného území.
Hranice zastavěného území jsou vymezeny na výkresech č. 1 a 2 grafické části.
I.2

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

I.2.1 Hlavní zásady celkové koncepce rozvoje obce
Koncepce rozvoje obce vychází z řešení předchozího Územního plánu obce Sobotovice, který
se tímto opatřením obecné povahy upravuje (§ 188 odst. 1 stavebního zákona), a která je z
hlediska koncepce řešení i ochrany hodnot území vyhovující.
Zástavba bude rozvíjena v zastavitelných plochách, které jsou vymezeny v prolukách
uvnitř hlavního zastavěného území nebo těsně mimo něj (na jeho vnějších okrajích) vedle
ploch se stejným či podobným způsobem využití.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny v návaznosti na současnou uliční síť, kde budou sdílet
veřejnou infrastrukturu se stávajícími plochami.
Je doplněn systém dopravní a technické infrastruktury v území, jsou vymezeny
prostorové podmínky pro veřejnou infrastrukturu.
Bude zachována krajinná zeleň, bude zachován pás zahrad okolo zastavěného území.
Územní systém ekologické stability bude realizován ve stabilizovaných plochách
vymezených pro ÚSES, to zejména podél vodotečí Šatavy, Syrůvky a dále v plochách
zemědělských v jihozápadní a jižních části řešeného území. Přitom tyto změny ploch
zemědělských na plochy zeleně krajinné budou navzájem na sebe navazovat.
Podél severního okraje hlavního zastavěného území je vymezen koridor pro elektrické
vedení nadmístního významu.
Ve východní části řešeného území je vymezen koridor územní rezervy pro budoucí
vysokorychlostní trať drážní dopravy.
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I.2.2 Hlavní cíle rozvoje obce
-

Umožnit přiměřený rozvoj zástavby obce pro bydlení, občanské vybavení a pro výrobu při
maximálním využití zastavěného území.
Zvýšit standard vybavenosti obce přiměřeným rozvojem veřejné infrastruktury.
Doplnit územní systém ekologické stability v jeho dosud chybějících částech vymezenými
plochami změn na zeleň krajinnou tak, aby vznikl ucelený systém.

I.2.3 Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot
-

I.3

Dodržet kompaktní způsob zástavby ve vazbě na historický půdorys obce.
Nerozšiřovat zástavbu obce do volné krajiny, tj. realizovat zástavbu v hlavním
zastavěném území nebo v bezprostřední návaznosti na něj.
Pro ochranu historického jádra obce se vymezuje „centrální zóna obce“, kde bude nutno
dodržet jednotnou výškovou hladinu a dále zde:
chránit charakter a strukturu zástavby historického jádra obce,
dodržet návesní prostor prolnutý do navazujících uličních prostorů,
zachovat přiměřené měřítko zástavby historického jádra obce.
Zabránit závlekům další zejména obytné zástavby do zahrad - domům za domy.
Zachovat kulturní památky, válečné hroby a pietní místa, ostatní památky místního
významu, archeologické lokality a respektovat (tzn. nezastavovat) jejich blízké okolí.
Zamezit výstavbě nevhodných dominant narušujících siluetu obce a krajiny.
Zachovat kulturní zemědělskou krajinu zejména v severní a severovýchodní části
řešeného území s hodnotnými půdami pro zemědělskou prvovýrobu.
Zachovat krajinnou zeleň, to zejména v údolních nivách Šatavy a Syrůvky.
Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systému sídelní zeleně

I.3.1 Urbanistická koncepce
Urbanistická koncepce je převzata z předchozího Územního plánu obce Sobotovice (ÚPO
včetně jeho provedených změn č. I - X), která je z hlediska dalšího rozvoje obce dostatečná a
pro vymezení zastavitelných ploch, vymezení sídelní zeleně i pro řešení veřejné infrastruktury
je koncepcí vyhovující. Oproti předcházejícímu územnímu plánu obce je koncepčně
upřesněno řešení územního systému ekologické astability (ÚSES) podle již provedené
komplexní pozemkové úpravy. Je vymezen koridor pro elektrické vedení 400 kV.
a) Koncepce vzájemných vztahů mezi sídly v řešeném území
Do hlavního zastavěného území je začleněna osada v lokalitě Na Podhrázském, která
navazuje na zástavbu sousední obce Ledce.
Jsou vymezeny plochy územního systému ekologické stability, dále plochy a koridory
dopravní a technické infrastruktury, které navazují na plochy a koridory vymezené na
území sousedních obcí.
b) Podmínky a požadavky na plošné (funkční) uspořádání a vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití
Tam, kde se nemění způsob využití ploch, jsou plochy v grafické části vymezeny jako stávající
(stabilizované). Tam, kde se územním plánem mění budoucí způsob využití ploch, jsou
vymezeny plochy změn (návrh). Plochami změn jsou plochy zastavitelné a plochy změn v
nezastavěném území. Přitom v plochách změn (jejichž návrhy jsou znázorněny obtahy či
šrafou) je podkreslen stávající způsob využití, který je přípustný. Pro stabilizaci a zajištění
změn jednotlivých druhů ploch s rozdílným způsobem využití (podle původního ÚPO tzv.
funkcí) jsou v řešeném území vymezeny tyto plochy:
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Plochy bydlení a plochy smíšené obytné
Jsou vymezeny stávající „plochy bydlení - v rodinných domech“, stávající „plochy bydlení
- v bytových domech“ a „plochy smíšené obytné - centrální“ v hlavním zastavěném území.
Jsou vymezeny zastavitelné „plochy bydlení - v rodinných domech“ označené Z1-10, Z1215 pro doplnění obytné zástavby v lokalitách Pod Starou horou, Syrovická, U bytovky - Za
humny, Cihelní, U střediska, U potoka, Na Podhrázském, U bytovky a Za sokolovnou.
Plochy občanského vybavení
Jsou vymezeny stávající „plochy občanského vybavení - sportovní“, stávající „plochy
občanského vybavení - jízdárna“ a stávající „plochy občanského vybavení - ostatní“ v
hlavním zastavěném území.
Je vymezena zastavitelná „plocha občanského vybavení - hřbitovní“ v lokalitě V sádcích
označená Z16, tamtéž územní rezerva R2 pro možnost budoucího rozšíření areálu
hřbitova a je vymezena zastavitelná „plocha občanského vybavení - sportovní“ v lokalitě
za hřištěm ozn. Z17.
Plochy výroby a skladování
Jsou vymezeny stávající „plochy výroby a skladování - lehká výroba“ a „plochy výroby a
skladování - zemědělství a průmysl“ v hlavním zastavěném území, zejména pro farmu.
Je vymezena zastavitelná „plocha výroby a skladování - dopravní podnikání“ na konci
Syrovické označená Z18, zastavitelná „plocha výroby a skladování - lehká výroba“ mezi
Syrovickou a Letnou označená Z19, zastavitelná „plocha výroby a skladování - lehká
výroba“ na rohu U střediska označená Z21, dále zastavitelná „plocha výroby a skladování
- zemědělství a průmysl“ v lokalitě Za humny vedle farmy označená Z20.
Plochy dopravní a technické infrastruktury
Jsou vymezeny stávající „plochy dopravní infrastruktury - silniční“ (zejména silnice I. a III.
třídy vč. dálnice D52), stávající „plochy dopravní infrastruktury - místní“ (zejména účelové
komunikace), stávající „plochy dopravní infrastruktury - garáže“ a stávající „plochy
veřejných prostranství - komunikace“.
Jsou vymezeny stávající „plochy technické infrastruktury“ (zejména vodní zdroj, vodojem
a základnové stanice mobilních operátorů).
Je vymezen koridor pro elektrické vedení 400 kV a jeho ochranné pásmo.
Je vymezen koridor územní rezervy pro vysokorychlostní trať drážní dopravy ozn. R1.
Další plochy s rozdílným způsobem využití
Dále jsou územním plánem vymezeny stávající „plochy veřejných prostranství - veřejná
zeleň“, stávající „plochy zeleně sídelních zahrad“, stávající „plochy zemědělské - zahrady
a sady“, stávající „plochy zemědělské - polní“, stávající „plochy zemědělské - zatravněné“,
stávající „plochy zeleně krajinné“, stávající „plochy lesní“, stávající „plochy vodní a
vodohospodářské“, které jsou vymezeny jejich zákresem na výkrese č. 2.
Jsou vymezeny změny ploch v nezastavěném území na plochy zeleně krajinné označené
(Zk1-36) zejména pro doplnění prvků územního systému ekologické stability (ÚSES).
c) Podmínky a požadavky na prostorové uspořádání
V celém území bude regulována výška zástavby, přičemž stavby umísťované v plochách
nebudou narušovat charakter a strukturu okolní zástavby, siluetu obce ani krajiny
(podrobněji viz čl. I.6.4).
V „centrální zóně obce“ jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání s nižší
výškovou hladinou při dodržení tradičnější struktury uspořádání domů (viz čl. I.6.4).
Nejsou přípustné závleky obytné zástavby do prostorů zahrad, které by vytvářely další
obestavěné komunikace odbočujících kolmo s výstavbou domů v další řadě - domy za
domy. To ani v plochách stabilizované zástavby.
Je třeba respektovat charakter zástavby, kdy domy jsou řazeny rovnoběžně s přiléhající
místní komunikací či silnicí, to v určitém (pro lokalitou daném) jednotném odstupu od
komunikace, přičemž tento odstup vytváří uliční prostorové uspořádání.
Všechny požadavky a podmínky prostorového uspořádání se uplatní i při dostavbách
(dostavbou se rozumí i stavba v proluce) a při změnách stávající zástavby.
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d) Podmínky a požadavky na uspořádání centra a veřejných prostranství
Bude respektován historický půdorys obce včetně trojúhelníkové návsi s vymezenou
„centrální zónou obce“, která zůstane nadále i správním centrem.
Plochy „veřejných prostranství - komunikace“ budou zachovány jako stávající v „centrální
zóně obce“ a podél komunikací zejména v lokalitách Syrovická, Letná, U potoka, Cihelní,
Kovární, Školní, U hřiště a na Podhrázském (popis lokalit viz čl. I.3.2).
e) Podmínky a požadavky na sídelní zeleň
Požadavkem je nezmenšování podílu sídelní zeleně, pro kterou jsou vymezeny zejména
„plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň“ a „plochy zeleně sídelních zahrad“ v
zastavěném území. Zeleň bude přítomna i v jiných plochách podle čl. I.6.2.
Podél obou břehů potoka Syrůvka zůstává zachována veřejná zeleň, pro kterou jsou
vymezeny zejména „plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň“. Zeleň bude
prostupovat obcí v souběhu s lokálním biokoridorem i přes hlavní zastavěné území.
Uvnitř vnitrobloků hlavního zastavěného území a též na jeho okrajích (mezi zástavbou a
okolní krajinou) budou zachovány zahrady, pro které jsou vymezeny zejména „plochy
zeleně sídelních zahrad“. Přičemž zahrady mohou být i součástí ploch bydlení.
Plochy zeleně sídelních zahrad vymezené k zachování zeleně v zahradách se okolo obce
doplňují plochami zeleně krajinné a plochami zemědělskými - zahrady a sady, zejména
podél okrajů hlavního zastavěného území, které je třeba těmito plochami oddělit od bloků
monokulturní zemědělské půdy.
I.3.2 Vymezení zastavitelných ploch
Územním plánem jsou vymezeny následující zastavitelné plochy označené v grafické části
Z1-10, Z12-21 pro navržené změny způsobu využití označené v grafické části a v následující
tabulce zkratkami druhů ploch v závorkách (podle čl. I.6.2):
označení:
Z1-10, Z12-15
Z16
Z17
Z18
Z19, Z21
Z20

navržený způsob změny využití na:
zkratka navrženého způsobu využití:
plochy bydlení - v rodinných domech
(Br)
plochy občanského vybavení - hřbitovní
(Oh)
plochy občanského vybavení - sportovní
(Os)
plochy výroby a skladování - dopravní podnikání
(Vd)
plochy výroby a skladování - lehká výroba
(Vs)
plochy výroby a skladování - zemědělství a průmysl
(Vz)

Zastavitelné plochy jsou vymezeny v těchto lokalitách a s těmito koncepčními podmínkami pro
změny v území:
zkratka
lokalita způsobu
název plochy:
využití:
plochy bydlení - v rodinných domech:
Z1
(Br)
Pod Starou horou
- zadní část
Z2
(Br)
Pod Starou horou
- přední část
Z3
(Br)
Syrovická
označení
plochy:

lokalita umístění plochy:

koncepční podmínky
pro změny v území:
_

Z4

(Br)

U bytovky - Za
humny

Z5

(Br)

na konci Cihelní

na severním okraji
obce
na severním okraji
obce
v proluce u silnice
směrem na Syrovice
na východním okraji
obce směrem
k farmě
v proluce na severozápadním okraji
obce (k vodojemu)
v proluce na severozápad. okraji obce

Z6

(Br)

na Cihelní

4
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bytovky
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Z7

(Br)

U střediska

v proluce na
jihozápadním
okraji obce
na jihozápadním
okraji obce mezi
Syrůvkou a farmou
na jižním okraji obce
mezi silnicí na Ledce
a potokem Syrůvka
v proluce ve střední
části obce
v zahradách ve
střední části obce

Z8

(Br)

na konci U střediska

Z9
Z10

(Br)
(Br)

na konci U potoka
Na Podhrázském

Z12

(Br)

naproti bytovky

Z13

(Br)

U bytovky

Z14

(Br)

na konci U bytovky

v zahradě ve střední
části obce

Z15

(Br)

Za sokolovnou

v proluce uprostřed
obce

plochy občanského vybavení - hřbitovní:
Z16
(Oh)
V sádcích

nad severním
okrajem obce

plochy občanského vybavení - sportovní:
Z17
(Os)
za hřištěm

na jihovýchodním
okraji obce
plochy výroby a skladování - dopravní podnikání:
Z18
(Vd)
na konci Syrovické
mezi silnicí na
Syrovice a Syrůvkou
plochy výroby a skladování - lehká výroba:
Z19
(Vs)
mezi Syrovickou
na severozápadním
a Letnou
okraji obce
Z21
(Vs)
na rohu U střediska
na okraji střední
části obce
plochy výroby a skladování - zemědělství a průmysl:
Z20
(Vz)
Za humny
na západním okraji
vedle farmy
obce

-- prodloužení komunikace a inž. sítí U
střediska
-_
_
- prodloužení komunikace a inž. sítí U
bytovky
- prodloužení komunikace a inž. sítí U
bytovky
_
- výstavba komunikace a inž. sítí do
lokality V sádcích
_

- plocha bude dopr.
napojena ze silnice
- plocha bude dopr.
napojena ze silnice
_
- prodloužení komunikace a inž. sítí
Za humny

Specifikace koncepčních podmínek pro změny v území:
Prodloužením či výstavbou komunikace a inženýrských sítí se rozumí přivedení nezbytné
dopravní a technické infrastruktury, či její doplnění nebo rozšíření, aby mohla být
zástavba napojena na veřejnou infrastrukturu.
Dopravním napojením ze silnice je míněno, aby napojení nezatěžovalo místní komunikaci
s obytnou zástavbou a nemělo tak negativní vliv na obytné prostření.
Další podmínky jsou stanoveny zastavitelným plochám v článku I.6.2 a v článku I.6.4.
Ve vymezených zastavitelných plochách je v grafické části podkreslen stávající způsob
využití ploch, který je v území přípustný s tím, že neznemožní navrhovanou změnu.
Vymezeným zastavitelným plochám se nestanovují podmínky pro rozhodování o změnách v
území uzavřením dohody o parcelaci, zpracováním územní stude ani vydáním regulačního
plánu. Zastavitelným plochám se nestanovuje etapizace.
I.3.3 Vymezení ploch přestavby
Nejsou vymezeny.
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I.3.4 Vymezení systému sídelní zeleně
Pro stabilizaci systému sídelní zeleně jsou vymezeny 2 druhy ploch s následujícími způsoby
využití, které jsou v grafické části označeny zkratkami (podle čl. I.6.2):
Pk plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň,
Zs plochy zeleně sídelních zahrad.
„Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň“ jsou vymezeny na veřejně přístupných
pozemcích zejména v „centrální zóně obce“, na křižovatce lokalit U bytovky - Letná Syrovická, mezi silnicí a přilehlým sportovním hřištěm a podél obou břehů potoka Syrůvka
přes zastavěné území v lokalitách U potoka a U střediska.
Plochy zeleně sídelních zahrad jsou vymezeny na soukromých pozemcích zahrad zejména za
stávající zástavbou v zastavěném území.
I.4

Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

I.4.1 Koncepce dopravní infrastruktury
Pro jednotlivé druhy dopravní infrastruktury jsou vymezeny stávající plochy s následujícími
způsoby využití, které jsou v grafické části označeny zkratkami (podle čl. I.6.2):
Ds plochy dopravní infrastruktury - silniční,
Dm plochy dopravní infrastruktury - místní,
Dg plochy dopravní infrastruktury - garáže,
Pk plochy veřejných prostranství - komunikace.
Dopravní infrastruktura je dále přípustná jako související ve všech plochách s rozdílným
způsobem využití podle čl. I.6.2.
a) Koncepce drážní dopravy
Ve východní části katastru je vymezen koridor územní rezervy ozn. v grafické části R1 pro
budoucí vysokorychlostní trať (VRT) drážní dopravy.
b) Koncepce silniční dopravy
Nejsou vymezeny změny na silniční dopravě, která je stabilizovaná. Silniční síť tvoří v
řešeném území následující silniční komunikace v těchto trasách:
„D52
Rajhrad - Pohořelice - dálnice (dříve rychlostní silnice R52) procházející celou
západní částí řešeného území,
„III/42510 Rajhrad - Pohořelice“, procházející řešeným územím východně od obce,
„III/39514 Sobotovice - Syrovice“, která prochází zastavěným územím přes náves,
„III/39515 Ledce-Sobotovice“, která prochází jižní částí zastavěného území,
„III/39517 Bratčice - Sobotovice“, procházející směrem od Bratčic k silnici III/39514,
„III/39528 Ledce - Bratčice“, která prochází jižní částí řešeného území,
„III/15266 Ořechov - Syrovice - Vojkovice“, procházející severovýchodní částí území.
Pro uvedené silnice jsou vymezeny stávající „plochy dopravní infrastruktury - silniční“,
označené v grafické části Ds. Dále „plochy veřejných prostranství - komunikace“, označené v
grafické části zkratkou Pk v průjezdním úseku silnic přes zastavěné území. Silnice v
zastavěném území zajišťují i dopravní přístupy k domům podél silnice.
Podmínky pro umísťování:
- Úpravy silnic budou prováděny ve stávajících trasách a v pro ně vymezených plochách v
parametrech příslušné funkční skupiny a typu Návrhové kategorizace krajských silnic
Jihomoravského kraje s ohledem na platné normy ČSN a další předpisy.
c) Koncepce místní dopravy
Pro místní dopravu mimo zastavěná území jsou vymezeny „plochy dopravní infrastruktury místní“ označené v grafické části Dm. Pro místní dopravu v zastavěném území jsou
vymezeny „plochy veřejných prostranství - komunikace“ označené v grafické části Pk. Tyto
plochy jsou určeny k zabezpečení dopravní obslužnosti území i zástavby.
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Jsou vymezeny trasy pro nové místní obslužné komunikace či pro prodloužení a rozšíření
stávajících místních obslužných komunikací, které budou zabezpečovat dopravní napojení
zejména pro vymezené (v závorkách zkratkou uvedené) zastavitelné plochy:
místní obslužná komunikace z lokality Cihelní do Sádků (pro plochu Z16),
místní obslužná komunikace z lokality U potoka do Sádků (pro plochu Z16 a R2),
prodloužení místní obslužné komunikace U bytovky (pro plochy Z4, Z13-14),
prodloužení místní obslužné komunikace U střediska (pro plochu Z8),
prodloužení místní obslužné komunikace za humny vedle farmy (pro plochu Z20),
místní obslužná komunikace na Podhrázském (pro stávající zástavbu).
Podmínka pro umísťování:
Místní obslužné komunikace budou navrhovány a umísťovány v parametrech příslušné
funkční skupiny a kategorie podle platných předpisů (legislativy i ČSN).
d) Koncepce účelové dopravy
Pro účelovou (zejména zemědělskou) dopravu mimo zastavěné území jsou vymezeny „plochy
dopravní infrastruktury - místní“ označené v grafické části Dm. Tyto plochy jsou vymezeny pro
zabezpečení přístupu k pozemkům. Podle zákresu v grafické části jsou vymezeny trasy pro
nové účelové komunikace v těchto lokalitách:
účelová komunikace od jízdárny směrem k Syrůvce,
účelová komunikace podél Syrůvky na jihu obce,
účelová komunikace od Letné přes Humna pod dálnici D52 na Nádavky.
Podmínka pro umísťování:
Účelové komunikace budou navrhovány a umísťovány v parametrech umožňujících
přepravu zemědělské techniky.
Účelové komunikace mohou být součástí jiných ploch s rozdílným způsobem využití, zejména
ploch zemědělských označených Zz, Zo Zt podle č. I.6.2.
e) Koncepce dopravy v klidu
Jsou vymezeny „plochy dopravní infrastruktury - garáže“ označené v grafické části Dg, v nichž
jsou umístěny stávající řadové garáže a související prostranství. Parkovací a odstavná stání
automobilů mohou být součástí zejména „ploch veřejných prostranství - komunikace“ a „ploch
dopravní infrastruktury - místní“. Dále mohou být součástí jiných ploch s rozdílným způsobem
využití, zejména všech druhů ploch bydlení, smíšených obytných - centrálních, občanského
vybavení, výroby a skladování, atd. jako související podle čl. I.6.2.
Podmínka pro umísťování:
Umísťovaná parkovací a odstavná stání nesmí bránit dopravnímu provozu na pozemních
komunikacích či bránit přístupu k jiným stavbám a pozemkům.
f) Koncepce veřejné dopravy osob
Provozování veřejné dopravy osob je přípustným využitím v „plochách dopravní infrastruktury
- silniční“ ozn. Ds a v „plochách veřejných prostranství - komunikace“ ozn. Pk. V těchto
plochách lze umísťovat zastávky veřejné (zejména autobusové) dopravy osob tam, kde to
bude účelné a nebude tím ohrožena přehlednost či průjezdnost dopravy.
g) Koncepce pěší dopravy
Pěší komunikace jsou přípustným využitím zejména v „plochách veřejných prostranství komunikace“ označených v grafické části Pk. Komunikace pro pěší (chodníky) jsou
přípustným využitím (jako související infrastruktury) všech druhů stabilizovaných a
zastavitelných ploch. Je vymezen „koridor pro pěší“ z lokality Na Podhrázském podél potoka
Syrůvka přes hlavní zastavěné území k zastavitelné ploše Z16 V sádcích až do lokality
Cihelní. Tento koridor je přes plochu Z10 napojen na silnici III/39515.
h) Koncepce cyklistické dopravy
Trasy cyklistické dopravy jsou přípustným využitím zejména v „plochách dopravní
infrastruktury - silniční“ ozn. Ds (nikoliv však na dálnici D52), v „plochách dopravní
infrastruktury - místní“ ozn. Dm a v „plochách veřejných prostranství - komunikace“ ozn. Pk v
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zastavěném území. V rámci související dopravní infrastruktury jsou trasy cyklistické dopravy
přípustné ve všech druzích ploch zemědělských. Jsou respektovány stávající koridory
cyklistické dopravy, jejich trasy jsou umístěny v plochách Ds, Dm, Pk.
I.4.2 Koncepce technické infrastruktury
Pro technickou infrastrukturu je vymezen 1 druh stávajících ploch, s následujícím způsobem
využití, které jsou v grafické části označeny zkratkou (podle čl. I.6.2):
Ti
plochy technické infrastruktury.
Tyto plochy jsou určeny zejména pro technickou infrastrukturu, která má vlastní pozemek.
Další technická infrastruktura (zejména inženýrské sítě a jejich zařízení) je přípustná jako
související ve všech plochách s rozdílným způsobem využití podle čl. I.6.2.
Podmínka pro umísťování společné pro následující články a) - f):
Technická infrastruktura bude umísťována zejména na přístupných pozemcích, zejména
podél komunikací či v koridorech veřejně prospěšných staveb dopravní a technické
infrastruktury.
a) Koncepce zásobování elektrickou energií
Stávající trasa venkovního elektrického vedení 400 kV mezi farmou a zástavbou obce a trasy
elektrického vedení 22 kV v jihozápadní části češeného území jsou v území stabilizované a
nejsou na nich vymezeny změny.
Podél severního okraje hlavního zastavěného území je vymezen koridor pro posilující
elektrické vedení 400 kV a jeho ochranné pásmo. To v lokalitách Na zahrádkách, V sádcích,
Přední lány za vinohrady a Příčky. V koridoru bude umístěno vedení elektrické energie s
předpokládanou osou zejména uprostřed koridoru.
Distribuční trafostanice elektrické energie včetně přívodních vedení 22 kV mohou být jako
související infrastruktura součástí různých ploch s rozdílným způsobem využití, zejména
všech druhů ploch výroby a skladování, ploch dopravní infrastruktury, ploch veřejných
prostranství, ploch zeleně sídelních zahrad a ploch zemědělských. Elektrická vedení o nízkém
napětí jsou přípustná jako související technická infrastruktura ve všech plochách.
b) Koncepce zařízení spojů
Nejsou vymezeny změny v trasách a plochách zařízení spojů. Jako stávající „plochy technické
infrastruktury“ jsou vymezeny pozemky základnových stanic mobilních operátorů na severním
okraji obce a po obou stranách dálnice D52. Eventuální umísťování dalších základnových
stanic mobilních operátorů je přípustné v plochách výroby a skladování a v plochách
zemědělských při dodržení podmínek prostorového uspořádání a podmínek ochrany
krajinného rázu (podle č. I.6.4).
c) Koncepce zásobování plynem
Nesou vymezeny změny v trasách vedení plynovodu či v plynárenských zařízení. Koncepce
zásobování obce zemním plynem ze sítě středotlakých rozvodů plynu se nemění.
d) Koncepce zásobování pitnou vodou
Jako stávající „plochy technické infrastruktury“ jsou vymezeny pozemky vodního zdroje na
severním okraji obce a pozemky vodojemu u silnice na Bratčice. Nejsou vymezeny změny v
trasách vedení vodovodu či v plochách zařízení pro zásobování pitnou vodou. Zastavitelné
plochy budou zásobeny vodou z vodovodní sítě skupinového vodovodu pro obce Sobotovice Ledce - Bratčice. Tento vodovod lze použít i pro hašení požárů.
e) Koncepce odkanalizování
Nejsou vymezeny změny v trasách kanalizace, která vede přes obec až do skupinové čistírny
odpadních vod (ČOV) v sousední obci Ledce. Systém odkanalizování zůstává zachován.
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Podmínka pro umísťování:
Při rozšiřování či umísťování nové kanalizace preferovat oddělený způsob - odvedení
odpadních vod do kanalizace a odvedení dešťových vod do vodotečí s podílem jejich
vsakování do terénu v místě jejich vzniku.
f) Koncepce odvodnění území
Pro odvodnění či naopak pro zadržení vod v území jsou vymezeny stávající „plochy vodní a
vodohospodářské“ v grafické části označené zkratkou W. Systém odvodnění území pomocí
dešťových příkopů zůstává zachován a bude v území respektován k ochraně pozemků před
erozní činností vody (dle vodního zákona i podmínky G v čl. I.6.2). Jako hlavní odtokové trasy
odvodnění jsou vymezeny vodní toky Šatava a Syrůvka. Pro zadržení vod jsou vymezeny 2
stávající plochy vodní a vodohospodářské; vodní a vodohospodářská plocha v lokalitě Za
pastviskem na levém břehu Šatavy a plocha s retenční (suchou) nádrží na severovýchodním
okraji hlavního zastavěného území.
g) Koncepce nakládání s odpady
Systém nakládání s odpady zůstává zachován. V nezastavěném území je vyloučeno
umísťování trvalých staveb a zařízení pro nakládání s odpady. Sběrné odpadové dvory jsou
přípustným využitím v plochách výroby a skladování a též v plochách občanské vybavenosti ostatní, to pouze v zastavěném území či v zastavitelných plochách.
I.4.3 Koncepce občanského vybavení
Pro jednotlivé druhy občanského vybavení jsou vymezeny plochy s následujícími způsoby
využití, které jsou v grafické části označeny zkratkami (u stávajících ploch bez závorky, s
návrhem změny na tuto plochu v závorce, podle čl. I.6.2):
Os, (Os) plochy občanského vybavení - sportovní,
Oj
plochy občanského vybavení - jízdárna,
(Oh)
plochy občanského vybavení - hřbitovní,
Ov
plochy občanského vybavení - ostatní.
Vymezené plochy „občanského vybavení - ostatní“ jsou určeny zejména pro veřejnou správu,
kulturu, prodej zboží, služby a stravování (u dalších ploch vyplývá určení z názvů).
Pro rozvoj občanského vybavení jsou vymezeny 2 zastavitelné plochy označené v grafické
části značkami Z16-17, to pro navržené změny způsobu využití označené v grafické části
zkratkami druhů ploch v závorkách s tímto určením a v těchto lokalitách:
Z16 (Ov) plocha občanského vybavení - hřbitovní „V sádcích“ nad severním okrajem obce
pro možnost umístění hřbitova, kostela či kaple,
Z17 (Os) plocha občanského vybavení - sportovní „za hřištěm“ na jihovýchodním okraji obce
pro možnost rozšíření stávávajícího sportoviště a pro sportovní rekreaci.
Občanské vybavení je přípustným způsobem využití i jiných ploch s rozdílným způsobem
využití, zejména „ploch bydlení - v rodinných domech“ a „ploch smíšených obytných centrálních“ a dále podle čl. I.6.2.
V návaznosti na zastavitelnou plochu Z16 je v lokalitě „V sádcích“ vymezena plocha územní
rezervy označená R2 pro budoucí využití „občanského vybavení - hřbitovní (Oh).
Podmínky pro umísťování:
Občanské vybavení nenaruší svým provozem či technickým zařízením užívání staveb v
okolí či staveb a zařízení ve vlastní ploše a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území.
I.4.4 Koncepce veřejných prostranství
Pro veřejná prostranství jsou vymezeny 2 druhy stávajících ploch s následujícími způsoby
využití, které jsou v grafické části označené zkratkami (podle čl. I.6.2):
Pk plochy veřejných prostranství - komunikace,
Pz plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň.
Plochy veřejných prostranství obojího druhu jsou vymezeny jako stabilizované v hlavním
zastavěném území. Plochy „veřejných prostranství - komunikace“ jsou určeny zejména pro
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zajištění dopravní přístupnosti včetně průtahu silnic v zastavěném území. Plochy veřejných
prostranství - veřejná zeleň“ jsou určeny zejména pro stabilizaci a rozvoj veřejné zeleně.
Plochy veřejných prostranství obojího druhu obsahují trasy technické infrastruktury a pěší
komunikace. Veřejná prostranství jsou přípustným způsobem využití i jiných ploch s rozdílným
způsobem využití, zejména všech druhů ploch bydlení, ploch smíšených obytných centrálních, všech druhů ploch občanského vybavení a ploch dopravní infrastruktury.
I.5

Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro
změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek
nerostných surovin a podobně

I.5.1 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití v nezastavěném území a stanovení podmínek pro změny v jejich využití
a) Koncepce uspořádání krajiny
V severozápadní, severní a severovýchodní části řešeného území jsou vymezeny souvislé
stávající „plochy zemědělské - polní“. To v tratích Na zahrádkách, Zadní lány za vinohrady,
Přední lány za vinohrady, Pod kolečkem, Příčky a U žlíbka. Plochy zemědělské - polní jsou
vymezeny též v jihozápadní části řešeného území v tratích Nádavky, Za pastviskem, U trní.
Tyto plochy odpovídají typu krajiny Ořechovsko - vranovický (podle ZÚR JmK).
Ve středojižní části řešeného území v údolní nivě podél toku Šatavy jsou vymezeny stávající
„plochy zeleně krajinné“ s četnými dřevinnými porosty. Tato část krajiny má nivní charakter s
vyšší ekologickou hodnotu a jsou zde vymezeny prvky územního systému ekologické stability
(ÚSES). Ve střední části řešeného území v nivě toku Syrůvka je vymezeno hlavní zastavěné
území, které je obklopeno pásem ploch zeleně krajinné a pásem „ploch zemědělských zahrady a sady“. V jihovýchodním okraji řešeného území jsou ve svažitém terénu v lokalitě
Hájky vymezeny „plochy zemědělské - sady a zahrady“ se zahrádkářskou osadou ve svahu
nad Šatavou (směrem na sousední Medlov).
Koncepce uspořádání krajiny vychází ze stávajícího způsobu využití, který je mimo stávající
plochy v nezastavěném území doplněn návrhem změn ploch zemědělských na „plochy zeleně
krajinné“. V rámci ploch zemědělských a ploch dopravní infrastruktury se na tvorbě krajiny
významně podílejí i četná stromořadí podél silnic a účelových komunikací (např. v ploše „Ds“
podél dálnice D52).
b) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v krajině
Pro uspořádání krajiny jsou v nezastavěném území vymezeny druhy ploch s následujícími
způsoby využití, které jsou v grafické části označeny zkratkami (u stávajících ploch bez
závorky, s návrhem změny na tuto plochu v závorce, podle čl. I.6.2):
Zz
plochy zemědělské - zahrady a sady,
Zo
plochy zemědělské - polní,
Zt
plochy zemědělské - zatravněné,
Zk, (Zk) plochy zeleně krajinné,
Ls
plochy lesní,
W
plochy vodní a vodohospodářské.
V krajině jsou vymezeny i plochy veřejné infrastruktury:
Ti
plochy technické infrastruktury,
Ds plochy dopravní infrastruktury - silniční,
Dm plochy dopravní infrastruktury - místní.
V krajině jsou vymezeny změny způsobu využití ploch zemědělských na „plochy zeleně
krajinné“, které jsou v grafické části označeny zkratkami v závorkách:
(Zk1-36) plochy zeleně krajinné.
Plochy s návrhem zeleně krajinné označené (Zk1-7) jsou vymezeny pro ochranu ploch bydlení
podél dálnice D52, nebo jako izolační zeleň mezi plochami bydlení a plochami výroby a
skladování. To severozápadně a západně od hlavního zastavěného území:
10

(Územní plán Sobotovice)
(Zk1) zeleň krajinná u D52 mezi Syrůvkou a Syrovickou,
(Zk2) zeleň krajinná u D52 mezi Syrovickou a Letnou,
(Zk3) zeleň krajinná u D52 na Letné,
(Zk4) zeleň krajinná podél plochy Z19,
(Zk5) zeleň krajinná vedle farmy,
(Zk6) zeleň krajinná před farmou Za humny,
(Zk7) zeleň krajinná okolo jízdárny.
Plochy s návrhem zeleně krajinné označené (Zk8-36) jsou vymezeny pro založení a doplnění
prvků územního systému ekologické stability (ÚSES). To zejména v nivách podél vodních
toků Šatavy a Syrůvky a dále v lokalitách (mimo vodní toky) Na rybníkách, Vinohrádek, Na
kouskách, Na podhrázském, za dálnicí D52, Na kopcích, Vinohrádek, Hájky, U žlíbka, Na
zahrádkách a Za pastviskem.
V plochách vymezených změn v krajině je (v grafické části) podkreslen stávající způsob
využití, který je v území přípustný s tím, že neznemožní navrhovanou změnu.
c) Koncepce ochrany přírody a krajiny
Koncepce ochrany přírody a krajiny je založena zejména na stabilizaci zeleně krajinné, na
stabilizaci lesů a vodních toků, pro které jsou vymezeny „plochy zeleně krajinné“, „plochy
lesní“, „plochy vodní a vodohospodářské.“ Pro ochranu přírody zejména v údolní nivě Šatavy
jsou vymezeny stabilizované plochy zeleně krajinné v lokalitách Pastviska, U Bayera, Na
rybníkách a Na Podhrázském. Pro další posílení přírodních hodnot krajiny jsou vymezeny
změny ploch zemědělských na plochy zeleně krajinné v nezastavěném území zejména pro
územní systém ekologické krajiny (též viz níže).
d) Stanovení podmínek a požadavků pro změny využití ploch v nezastavěném území vč.
zohlednění produkční funkce krajiny
V krajině jsou nepřípustné způsoby využití, které by mohly mít negativní vliv na čistotu
hlavních složek životní prostředí - na půdu, vodu a ovzduší.
Respektovat kulturní zemědělskou krajinu (plochy zemědělské - polní) zejména v severní
a severovýchodní části území s hodnotným zemědělským půdním fondem a zachovat
tuto část krajiny pro zemědělskou prvovýrobu.
Respektovat a doplňovat dopravní přístupnost ploch a pozemků v krajině.
Zachovat krajinnou zeleň v údolní nivě toku Šatavy.
Zachovat vzrostlou zeleň, dřevinné a lesní porosty ve vymezených plochách lesních a v
plochách zeleně krajinné, to i podél hranic hlavního zastavěného území, kde tyto porosty
oddělují obec od bloků zemědělské půdy a též podél silnic.
Nezmenšovat podíl zahrad, sadů a vinic v plochách zemědělských.
I.5.2 Územní systém ekologické stability
a) Koncepce řešení územního systému ekologické stability
Řešení územního systému ekologické stability (ÚSES) zahrnuje vymezení 13 prvků (částí) na
lokání biogeografické úrovni. Prvky regionálního či nadregionálního ÚSES nejsou v řešeném
území vymezeny. Plochy vymezené pro ÚSES jako jeho prvky jsou „lokální biocentra“
označená v grafické části LBC 1-4 a „lokální biokoridory“ označené LBK 1-9. Vymezený ÚSES
tvoří v řešeném území podle typu cílového společenstva 2 hydrofilní větve a 3 větve mezofilní
v těchto lokalitách a s těmito prvky:
Hydrofilní větve:
Hydrofilní větev vodního toku Šatavy procházející jihozápadní částí řešeného území tvoří
2 lokální biokoridory označené LBK 1-2 a 1 lokální biocentrum označené LBC 1.
Hydrofilní větev vodního toku Syrůvka procházející střední částí řešeného území a
hlavním zastavěným územím tvoří 1 lokální biokoridor označený LBK 3 a 1 lokální
biocentrum označené LBC 1.
Mezofilní větve:
Mezofilní větev procházející střední částí řešeného území podél severního a východního
okraje hlavního zastavěného území a podél hranice se sousední obcí Ledce tvoří 3
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lokální biokoridory označené LBK 4-6 a 2 lokální biocentera označené LBC 2-3.
Mezofilní větev procházející střední částí řešeného území na levém břehu Šatavy, okolo
farmy tvoří 2 lokální biokoridory ozn. LBK 7-8 a 2 lokální biocentra označené LBC 3-4.
Mezofilní větev procházející jižní částí řešeného území na pravém břehu Šatavy a okolo
bývalé těžební jámy Za pastviskem tvoří 1 lokální biokoridor označený LBK 9.
Části ploch prvků lokálního systému ekologické stability jsou vymezeny jako stávající (funkční)
a jsou tvořeny stávajícími plochami zeleně krajinné, plochami lesními či plochami vodními a
vodohospodářskými. Chybějící (nefunkční) části prvků ÚSES jsou vymezeny v plochách
zemědělských s návrhem jejich změny na plochy zeleně krajinné. Biokoridory označené LBK
1, 3-4, 7, 9 pokračují za tělesem dálnice D52.
b) Vymezení prvků územního systému ekologické stability
označení a název prvku ÚSES:
LBK 1
LBK 2
LBK 3
LBK 4
LBK 5
LBK 6
LBK 7
LBK 8
LBK 9
LBC 1
LBC 2
LBC 3
LBC 4

Šatava - Pastviska
Šatava - Na Podhrázském
Syrůvka
za D52 - Pod Starou horou
Na kopcích - Hřebíky
Vinohrádek - Hájky - U žlíbka
na Bratčice - Na zahrádkách
Za humny - jih obce
za D52 - Za pastviskem
Na rybníkách
U vodojemu
Vinohrádek
Na kouskách

biogeografická úroveň
a druh prvku:
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biocentrum
lokální biocentrum
lokální biocentrum
lokální biocentrum

cílový
typ společenstva:
hydrofilní
hydrofilní
hydrofilní
mezofilní
mezofilní
mezofilní
mezofilní
mezofilní
mezofilní
hydrofilní
mezofilní
mezofilní
mezofilní

c) Vymezení ploch zeleně krajinné pro územní systém ekologické stability
Pro založení a doplnění územního systému ekologické stability je v plochách zemědělských
vymezeno 29 ploch se změnou využití na plochy zeleně krajinné, které jsou v grafické části
označeny zkratkami v závorkách (Zk8-36):
označení
ploch:
(Zk8)
(Zk9)
(Zk10-12)
(Zk13)
(Zk14)
(Zk15-16)
(Zk17)
(Zk18)
(Zk19-20)
(Zk21-25)
(Zk26-30)
(Zk31-32)
(Zk33-34)
(Zk35)
(Zk36a-b)

způsob změny využití na druh ploch,
účel a lokalita vymezení:
plocha zeleně krajinné pro doplnění LBC 1 Na rybníkách
plocha zeleně krajinné pro doplnění LBC 3 Vinohrádek
3 plochy zeleně krajinné pro doplnění LBC 4 Na kouskách
plocha zeleně krajinné pro doplnění LBK 2 Na Podhrázském
plocha zeleně krajinné pro doplnění LBK 3 Syrůvka za D52
2 plochy zeleně krajinné pro založení LBK 3 Syrůvka
plocha zeleně krajinné pro doplnění LBK 4 za D52
plocha zeleně krajinné pro doplnění LBK 4 před D52
2 plochy zeleně krajinné pro doplnění LBK 5 Na kopcích
5 ploch zeleně krajinné pro založení LBK 6 Vinohrádek
5 ploch zeleně krajinné pro založení LBK 6 Hájky - U žlíbka
2 plochy zeleně krajinné pro založení LBK 7 na Bratčice
2 plochy zeleně krajinné pro doplnění LBK 8 na jihu obce
plocha zeleně krajinné pro doplnění LBK 9 za D52
2 plochy zeleně krajinné pro doplnění LBK 9 Za pastviskem
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d) Podmínka pro využití území v plochách územního systému ekologické stability
Do doby realizace chybějících částí územního systému ekologické stability (tj. do
realizace zeleně krajinné v požadovaném cílovém typu společenstva) bude možno
dotčené plochy využívat stávajícím způsobem při splnění podmínky, že nebude snížena
míra aktuální ani potenciální funkčnosti budoucího prvku ÚSES, tzn., že zůstane min.
zachována současná ekologická hodnota těchto ploch.
I.5.3 Prostupnost krajiny, dopravní a technická infrastruktura v krajině
a) Prostupnost krajiny
Mimo silnice je prostupnost krajiny zajištěna sítí účelových komunikací umístěných zejména
ve vymezených „plochách dopravní infrastruktury - místní“ ozn. Dm. V těchto plochách lze
umísťovat i koridory cyklistické dopravy, cyklostezky a turistické trasy. Za účelem zlepšení
prostupnosti krajiny jsou vymezeny trasy pro 3 účelové komunikace, to v těchto lokalitách - od
jízdárny směrem k Syrůvce, podél Syrůvky na jihu obce a dále na severu obce od Letné přes
humna pod tělesem dálnice D52 na Nádavky.
Částečná propustnost bariéry dálnice D52 pro faunu a pro územní systém ekologické stability
zůstává zachována pomocí propustků a mostních objektů Šatavy a Syrůvky v rámci
vymezené plochy dopravní infrastruktury - silniční (pod ní).
b) Dopravní a technická infrastruktura v krajině
Pro dopravní přístupnost jsou v nezastavěném území vymezeny stávající „plochy dopravní
infrastruktury - silniční“ označené Ds a „plochy dopravní infrastruktury - místní“ ozn. Dm. Jsou
vymezeny stávající plochy technické infrastruktury pro základnové stanice mobilních
operátorů. V krajině nejsou vymezeny změny či zastavitelné plochy dopravní a technické
infrastruktury. Související dopravní a technická infrastruktura je přípustná ve všech plochách s
rozdílným způsobem využití podle čl. I.6.2. V nezastavěném území je možno umísťovat
stavby, zařízení a jiná opatření uvedená v § 18 odst. 5) stavebního zákona mimo stavby a
zařízení uvedené v článku I.6.3. Podél severního okraje zastavěného území je v krajině
vymezen koridor pro elektrické vedení 400 kV. Přes východní část řešeného území je v krajině
vymezen koridor územní rezervy R1 budoucí drážní dopravy (VRT).
I.5.4 Protierozní opatření a ochrana území před povodněmi
a) Vodní režim v krajině a protierozní opatření
Pro odvodnění či pro zadržení vod jsou vymezeny plochy vodní a vodohospodářské ozn. W.
Za účelem protierozních opatření jsou ve svažitých částech území vymezeny „plochy zeleně
krajinné“ ozn. Zk a „plochy zemědělské - zatravněné“ ozn. Zt. Další vodohospodářská
opatření, protierozní meze, průlehy a stromořadí jsou přípustným způsobem využití všech
druhů ploch zemědělských. V plochách zemědělských lze realizovat protierozní větrolamy.
b) Ochrana území před povodněmi (protipovodňová opatření)
U severovýchodního okraje hlavního zastavěného území je vymezena plocha vodní a
vodohospodářská (v místech, kde se nachází suchá nádrž) pro zadržení povrchových vod.
Vodohospodářské stavby či opatření vedoucí ke zvýšení ochrany území před povodněmi jsou
podmíněně přípustným využitím všech druhů ploch zemědělských. Jako součást systému
ochrany před povodněmi jsou zejména v plochách vodních a vodohospodářských vymezeny
„hlavní odtokové trasy odvodnění“, které budou respektovány k ochraně pozemků před erozní
činností vody (dle zákona i podmínky G v čl. 1.6.2).
I.5.5 Rekreace
Nejsou vymezeny plochy rekreace. Rekreace je přípustným či podmíněně přípustným
způsobem využití ploch podle čl. I.6.2 (např. ploch bydlení - v rodinných domech, ploch
smíšených obytných - centrálních, ploch občanského vybavení - sportovních a ploch
občanského vybavení - jízdárna).
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I.5.6 Dobývání ložisek nerostných surovin
Nejsou vymezeny plochy dobývání ložisek nerostných surovin. Dobývání nerostných surovin
je podmíněně přípustným způsobem využití zejména v „plochách zemědělských - polních“
ozn. Zo, v případě že tyto zasahují do ložisek nerostných surovin určeného k vytěžení.
Podmínky pro změnu v území:
Event. těžba nerostných surovin negativně neovlivní kvalitu prostředí obce prachem,
hlukem nebo zvýšenou dopravní zátěží.
Po vytěžení nerostných surovin budou plochy dobývání rekultivovány a navráceny do
zemědělské půdy, popř. do ploch zeleně krajinné s možnými prvky vodními a plochami
vodohospodářskými. Přitom není možný způsob rekultivace formou skladování a či
skládkování jakéhokoliv odpadu.
I.6

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího využití (hlavní využití) pokud je možné jej stanovit, přípustného
využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je
vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18
odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití
těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování
stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

I.6.1 Členění ploch s rozdílným způsobem využití
Jsou vymezeny druhy ploch s následujícími způsoby využití, které jsou v grafické části
označeny zkratkami způsobu využití jako plochy stávající bez závorky a plochy s navrženou
změnou způsobu využití v závorce (návrh na tuto plochu), to v následujícím členění:
základní druh ploch:
plochy bydlení
plochy smíšené obytné
plochy občanského vybavení

plochy výroby a skladování

zkratka
způsobu
využití:
Br (Br)
Bd
So
Os (Os)
Oj
(Oh)
Ov
(Vd)
Vs (Vs)
Vz (Vz)

plochy technické infrastruktury
plochy dopravní infrastruktury
plochy veřejných prostranství

--plochy zemědělské

Ti
Ds
Dm
Dg
Pk
Pz
Zs
Zz
Zo
Zt

podrobnější členění základního druhu ploch
nebo jiný druh ploch než základní:
plochy bydlení - v rodinných domech
plochy bydlení - v bytových domech
plochy smíšené obytné - centrální
plochy občanského vybavení - sportovní
plochy občanského vybavení - jízdárna
plochy občanského vybavení - hřbitovy
plochy občanského vybavení - ostatní
plochy výroby a skladování - dopravní
podnikání
plochy výroby a skladování - lehká výroba
plochy výroby a skladování - zemědělství a
průmysl
--plochy dopravní infrastruktury - silniční
plochy dopravní infrastruktury - místní
plochy dopravní infrastruktury - garáže,
plochy veřejných prostranství - komunikace
plochy veřejných prostranství - veřejná
zeleň
plochy zeleně sídelních zahrad
plochy zemědělské - zahrady a sady
plochy zemědělské - polní
plochy zemědělské - zatravněné
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--plochy lesní
plochy vodní a vodohospodářské

Zk (Zk)
Ls
W

plochy zeleně krajinné
-----

Výše uvedené plochy jsou vymezeny v grafické části, kde je každý druh ploch vyznačen jinou
barvou. Stávající plochy jsou graficky znázorněny plně a plochy s návrhem změny využití jsou
po svém vnitřním obvodu olemovány. Přičemž v plochách požadovaných změn (se zkratkou v
závorce) je podkreslen stávající způsob využití, který nesmí znemožnit či ztížit navrženou
změnu využití (viz podm. A).
I.6.2 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
hlavního, přípustného, podmíněně přípustného a nepřípustného účelu využití
Funkční podmínky využití ploch
Podmínky způsobu využití (funkční podmínky) jednotlivých druhů vymezených ploch jsou
stanoveny pomocí přípustnosti účelu využití pro stávající plochy i pro plochy s návrhem změny
využití stejně. Přitom platí, že:
Hlavní využití plochy - určuje převažující účel využití, pro který je plocha určena (pokud
bylo možné jej stanovit).
Přípustné využití plochy - určuje přípustný účel využití plochy, které odpovídá druhu
plochy.
Podmíněně přípustné využití plochy - určuje účel využití plochy, který je podmíněn
konkrétní podmínkou či podmínkami, které je nutno splnit.
Nepřípustné využití plochy - určuje nepřípustný účel využití plochy. Za nepřípustné je
třeba považovat i to (třeba neuvedené), co by narušilo hlavní využití plochy.
Dále jsou pro plochy s rozdílným způsobem využití stanoveny další podmínky, které jsou na
konci každého druhu ploch označeny velkými či malými písmeny:
Společné podmínky způsobu využití - podmínky omezující způsob využití druhů vymezených
ploch označené velkými písmeny A-G specifikované v následujícím odstavci, které
vycházejí převážně z požadavků legislativy.
Podmínky prostorového uspořádání - podmínky označené malými písmeny a1-3, b1-3, e1-3,
které jsou specifikovány v následujícím článku I.6.3 „Stanovení podmínek prostorového
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu“.
Na konci každého druhu ploch jsou značkami v závorce (Z1-21, Zk) uvedeny zastavitelné
plochy a plochy s navrženou funkční změnou (na tento druh plochy).
Společné podmínky způsobu využití ploch
A Dosavadní způsob využití ploch nesmí znemožnit nebo podstatně ztížit navrženou změnu
jejich budoucího využití.
B Způsob využití ploch nesmí narušit svým provozem či technickým zařízením užívání
okolních ploch a staveb a nesmí snížit kvalitu okolního prostředí vč. ovzduší.
C Při umísťování zdrojů hluku či zápachu v plochách musí být respektovány chráněné
prostory stajících staveb včetně zastavitelných ploch určených pro tyto stavby podle
hygienickými limitů (to i s ohledem na možnou kumulací jednotlivých zdrojů hluku či
znečištění vzduchu) tak, že bude prokázáno nepřekročení přípustných hygienických limitů
na hranici pozemku s umísťovaným zdrojem hluku či zápachu.
D Chráněné prostory v plochách podél silnic budou umísťovány na základě hlukového
vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní
prostor a pro chráněné venkovní prostory staveb, včetně zhodnocení reálnosti
navržených event. protihlukových opatření.
E V plochách se nepřipouští výstavba větrných elektráren a skládky odpadů.
F V plochách lze umisťovat jen stavby a zařízení, které negativně neovlivní zájmy
vojenského letectva a obrany státu (zejména z hlediska jejich výšky nad terénem).
G Bez ohledu na vlastnické vztahy nelze v plochách zastavovat hlavní odtokové trasy
objekty, které by narušily systém odvodnění území, to s vyjímkou vodohospodářských
opatření.
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Br, (Oh) plochy bydlení - v rodinných domech
Hlavní využití plochy:
bydlení v rodinných domech umožňující nerušený a bezpečný pobyt, každodenní relaxaci
a rekreaci obyvatel.
Přípustné využití plochy:
rodinné domy, individuální garáže, dvory a zahrádky, související dopravní a technická
infrastruktura, zeleň.
Podmíněně přípustné využití plochy:
další stavby a zařízení za podmínky, že nesníží kvalitu prostředí (zejména hlukem,
prachem, zápachem, zvýšenou dopravní zátěží) a pohodu bydlení ve vymezené ploše,
jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše,
stavby pro rodinnou rekreaci (např. rekreační chalupy) za podmínky, že budou dopravně
napojeny na kapacitně vyhovující komunikaci s možností parkovacího stání na vlastním
pozemku, budou mít vyřešeno nakládání s odpady, odkanalizování a odvodnění,
občanské vybavení a služby (např. obchodní prodej, řemeselné provozovny, zdravotnické
a sociální služby, ubytování a stravování) za podmínky, že jejich plocha nebude větší než
150 m2 a že svým provozováním (zejména hlukem, prachem, zápachem, zvýšenou
dopravní zátěží) nesníží kvalitu prostředí souvisejícího nebo vlastního území.
Nepřípustné využití plochy:
zejména výrobní stavby a sklady, nadřazená dopravní a technická infrastruktura
nesouvisející s plochou.
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, D, E, F, G, H.
Podmínky prostorového uspořádání: a2, a3, b2, b3, e1.
Plochy s navrženou změnou na (Br): Z1-10, Z12-15.
Bd plochy bydlení - v bytových domech
Hlavní využití plochy:
bydlení v bytových domech umožňující nerušený a bezpečný pobyt a každodenní relaxaci
obyvatel.
Přípustné využití plochy:
bytové domy, individuální garáže, dvory a zahrádky, související dopravní a technická
infrastruktura, veřejná prostranství, veřejná zeleň.
Podmíněně přípustné využití plochy:
další stavby a zařízení za podmínky, že nesníží kvalitu prostředí (zejména hlukem,
prachem, zápachem, zvýšenou dopravní zátěží) a pohodu bydlení ve vymezené ploše,
jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše.
- občanské vybavení a služby za podmínky, že jejich plocha nebude větší než 150 m2 a že
svým provozováním nesníží kvalitu prostředí souvisejícího nebo vlastního území.
Nepřípustné využití plochy:
zejména výrobní stavby a sklady, nadřazená dopravní a technická infrastruktura
nesouvisející s plochou.
Společné podmínky způsobu využití: B, C, E, F.
Podmínky prostorového uspořádání: a2, a3, b3, e1.
Plochy s navrženou změnou na (Bd): nejsou.
So plochy smíšené obytné - centrální
Hlavní využití plochy:
bydlení a občanské vybavení v centrální zóně obce umožňující souběh bydlení a
občanského vybavení i každodenní relaxaci a rekreaci obyvatel.
Přípustné využití plochy:
stavby pro bydlení, ubytování, rekreaci a turistiku, dvory a zahrádky, občanské vybavení s
komerčním zaměřením (např. obchodní prodej, nevýrobní služby a stravování), veřejná
prostranství, související dopravní a technická infrastruktura, zeleň, související garáže a
parkoviště aut.
Podmíněně přípustné využití plochy:
další stavby a zařízení za podmínky, že svým provozováním nesníží kvalitu prostředí
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(zejména hlukem, prachem, zápachem) a pohodu bydlení ve vymezené ploše, a které
svým charakterem a kapacitou slouží obyvatelům obce,
řemeslné provozovny za podmínky, že tyto svým provozováním nenaruší užívání staveb
ve svém okolí, nezvýší neúměrně dopravní zátěž v území a nesníží kvalitu prostředí
souvisejícího nebo vlastního území.
Nepřípustné využití plochy:
stavby a zařízení snižujících kvalitu prostředí (zejména výroby), nadřazená dopravní a
technická infrastruktura nesouvisející s plochou, čerpací stanice pohonných hmot.
Společné podmínky způsobu využití: B, C, E, F.
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a3, b1, e1.
Plochy s navrženou změnou na (So): nejsou.
Os, (Os) plochy občanského vybavení - sportovní
Hlavní využití plochy:
občanské vybavení umožňující sportovní a rekreační aktivity v kvalitním prostředí.
Přípustné využití plochy:
venkovní sportoviště, stavby pro sport, tělovýchovu či rekreraci vč. souvisejícího vybavení
(např. sklady, klubovny, bufety, pódia), související dopravní a technická infrastruktura,
veřejná prostranství, veřejná zeleň, související garáže a parkoviště aut.
Podmíněně přípustné využití plochy:
stavby a zařízení jiných druhů občanského vybavení (např. školská, kulturní a ubytovací)
za podmínky, že tyto svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání
staveb ve svém okolí, nebudou zvyšovat dopravní zátěž v území a nesníží kvalitu
prostředí souvisejícího nebo vlastního území,
ubytování pro správce, vrátného, ostrahu či majitele stavby pro sport do 100 m 2, jako
součást stavby občanského vybavení - sportovní.
Nepřípustné využití plochy:
zejména výrobní stavby a výrobní sklady, stavby pro bydlení a podnikání, stavby zcela
nesouvisející se sportem a rekreací.
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, D, E, F, G.
Podmínky prostorového uspořádání: a2, a3, b3, e3.
Plochy s navrženou změnou na (Os): Z17.
Oj plochy občanského vybavení - jízdárna
Hlavní využití plochy:
občanské vybavení pro sport a rekreaci se zaměřením na jezdectví, chovatelství,
hipoterapii a agroturistiku, jejhož vliv na okolní prostředí vylučuje začlenění do ploch
jiného způsobu využití.
Přípustné využití plochy:
stavby a zařízení pro chov a ustájení koní, sportovní cvičiště koní, související zemědělská
rostlinná výroba, související sklady, související zařízení zaměřená na jezdectví, turistiku,
agroturistiku, chovatelství, hypoterapii včetně jejich zázemí, sociální zařáízení (např.
šatny, sprchy) související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství,
veřejná zeleň, související garáže a parkoviště aut.
stavby stravovacích a ubytovacích zařízení za podmínky, že jsou stavbami doplňkovými
či souvisejícími k hlavnímu využití plochy.
Podmíněně přípustné využití plochy:
stavby pro jiné druhy občanského vybavení, budovy trvale sloužící k obytným účelům,
budovy rekreační, budovy zdravotnické, stravovací a školské za podmínky, že bude
zrušeno ochranné pásmo farmy,
Nepřípustné využití plochy:
zejména výrobní stavby a zařízení, které by narušily prostředí areálu nebo které by
takové důsledky vyvolaly druhotně.
Společné podmínky způsobu využití: C, E, F, G.
Podmínky prostorového uspořádání: a2, a3, b3, e3.
Plochy s navrženou změnou na (Oj): nejsou.
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(Oh) plochy občanského vybavení - hřbitovní
Hlavní využití plochy:
hřbitov, kostel či kaple.
Přípustné využití plochy:
- veřejná pohřebiště, obřadní síně, urnové háje a další stavby či zařízení související s
provozem hřbitova, církevní stavby - kostel, kaple, související dopravní a technická
infrastruktura, veřejná prostranství, veřejná zeleň, související garáže a parkoviště aut.
Podmíněně přípustné využití plochy:
- není stanoveno.
Nepřípustné využití plochy:
zejména stavby pro výrobu, sklady, bydlení, sport a rekreaci.
Společné podmínky způsobu využití: A, E, F.
Podmínky prostorového uspořádání: a2, a3, b3, e3.
Plochy s navrženou změnou na (Oh): Z16, R2.
Ov plochy občanského vybavení - ostatní
Hlavní využití plochy:
veřejné a komerční občanské vybavení.
Přípustné využití plochy:
- stavby a zařízení občanského vybavení pro vzdělání a výchovu, sociální služby, zdravotní
služby, kulturu, pro veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, církevní stavby, pro obchodní
prodej, pro tělovýchovu, pro ubytování a stravování, sběrné odpadové dvory, související
dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství, veřejná zeleň, související garáže
a parkoviště aut.
Podmíněně přípustné využití plochy:
- sklady zboží za podmínky, že související s prodejem v ploše, provozovny řemeslných
služeb či jiné provozovny, jejichž účel je v souladu s občanským vybavením za podmínky,
že tyto svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání ostatních staveb ve
svém okolí a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího nebo vlastního území,
- ubytování pro správce, vrátného, ostrahu či majitele stavby do 100 m2, jako součást
stavby občanského vybavení - ostatní.
Nepřípustné využití plochy:
- zejména výrobní stavby a sklady, stavby pro rodinnou rekreaci.
Společné podmínky způsobu využití: B, C, D, E, F.
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a2, a3, b1, b2, b3, e1.
Plochy s navrženou změnou na (Ov): nejsou.
(Vd) plochy výroby a skladování - dopravní podnikání
Hlavní využití plochy:
podnikání v autodopravě bez negativního vlivu na kvalitu prostředí v obci.
Přípustné využití plochy:
- odstavná a parkovací stání pro osobní a nákladní automobily, dopravní dvory, garáže,
opravny aut (servisy), stanice pohonných hmot, související sklady, související zázemí pro
zaměstnance, související dopravní a technická infrastruktura, zeleň.
Podmíněně přípustné využití plochy:
- další zařízení související s autodopravou za podmínky, že tyto svým provozováním
nenaruší užívání staveb ve svém okolí a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území.
- jiná výrobní a řemeslná zařízení za podmínky, že tyto svým provozováním nenaruší
užívání staveb ve svém okolí a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území.
Nepřípustné využití plochy:
- stavby bydlení, občanského vybavení, stavby pro sport a rekreaci, zemědělská výroba,
- veškeré zařízení, která by svými vlivy mohla negativně působit na sousední obytnou
zástavbu a na kvalitu okolního prostředí.
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, E, F, G.
Podmínky prostorového uspořádání: a2, a3, b3, e3.
Plochy s navrženou změnou na (Vd): Z18.
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Vs, (Vs) plochy výroby a skladování - lehká výroba
Hlavní využití plochy:
výroba a skladování pro lehkou výrovu, jejichž vliv na okolní prostředí nepřesáhne hranice
vlastního pozemku.
Přípustné využití území:
- stavby a zařízení pro výrobu a skladování - zejména pro lehkou průmyslovou a řemeslnou
výrobu, výroba a skladování potravin, provozovny služeb, související sklady a správní
budovy, sociální zařízení (např. šatny, sprchy) pro zaměstnance, související technologická
zařízení a opravny, dopravní dvory, sběrné odpadové dvory, související dopravní a
technická infrastruktura, související garáže a parkoviště aut, zeleň.
Podmíněně přípustné využití plochy:
- prodejny zboží, stravovací provozy pro zaměstnance za podmínky, že tyto souvisejí s
umístěnou výrobou, a že tyto svým provozováním neznemožní hlavní využití plochy ve
svém okolí a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území,
- ubytování pro správce, vrátného, ostrahu či majitele stavby do 100 m2, jako součást
stavby pro výrobu a skladování - lehká výroba.
Nepřípustné využití plochy:
- zejména kapacitní zemědělská výroba, stavby pro bydlení, zdravotnictví, vzdělání a
výchovu, stavby pro rodinnou rekreaci.
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, E, F, G.
Podmínky prostorového uspořádání: a2, a3, b3, e3.
Plochy s navrženou změnou na (Vs): Z19, Z21.
Vz, (Vz) plochy výroby a skladování - zemědělství a průmysl
Hlavní využití plochy:
zemědělská a průmyslová výroba a skladování, jejíž vliv na okolní prostředí vylučuje
začlenění k plochám jiného způsobu využití.
Přípustné využití plochy:
stavby a zařízení pro zemědělskou rostlinnou výrobu, zemědělskou živočišnou výrobu,
pro průmyslovou výrobu, pro řemeslnou výrobu, související sklady a správní budovy,
sociální zařízení (např. šatny, sprchy) pro zaměstnance, související technologická
zařízení vč. nádrží, opravny techniky, čerpací stanice pohonných hmot, dopravní dvory,
sběrné odpadové dvory, související dopravní a technická infrastruktura, související
garáže a parkoviště aut, zeleň.
Podmíněně přípustné využití plochy:
- prodejny zemědělských produktů, služeb a zboží a stravovací provozovny pro
zaměstnance za podmínky, že tyto souvisejí s umístěnou výrobou či s provozem
umístěným v ploše a neznemožní hlavní využití plochy ve svém okolí,
- ubytování pro správce, vrátného, ostrahu či majitele stavby do 100 m2, jako součást
stavby pro výrobu a skladování - zemědělství a průmysl.
Nepřípustné využití plochy:
- zejména stavby pro bydlení, zdravotnictví, vzdělání a výchovu a pro rekreaci.
Společné podmínky způsobu využití: A, C, E, F, G.
Podmínky prostorového uspořádání: a2, a3, b3, e3.
Plochy s navrženou změnou na (Vz): Z20.
Ti
plochy technické infrastruktury
Hlavní využití plochy:
technická infrastrukrura s nárokem na vlastní plochu.
Přípustné využití plochy:
- stavby a vedení technické infrastruktury a s nimi provozně související technologická
zařízení, zejména pro vodovody, vodojemy, čerpací stanice, vodní zdroje, kanalizaci,
čistírny odpadních vod, pro energetická elektrická zařízení, pro komunikační zařízení, pro
mobilní operátory a televizní signál, pro zařízení plynovodů, ropovodů a produktovodů,
související dopravní infrastruktura, zeleň.
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Podmíněně přípustné využití plochy:
- garáže a parkoviště aut za podmínky, že tyto souvisejí se stavbami či zařízeními
umístěnými v ploše technické infrastruktury a jsou kapacitně přiměřené.
Nepřípustné využití plochy:
- zejména stavby pro bydlení, občanské vybavení, výrobu, zemědělství a pro rekreaci.
Společné podmínky způsobu využití: B, C, E, F, G.
Podmínky prostorového uspořádání: a3, e3.
Plochy s navrženou změnou na (Ti): nejsou.
Ds plochy dopravní infrastruktury - silniční
Hlavní využití plochy:
silniční doprava, silnice I. až III. třídy a dálnice.
Přípustné využití plochy:
- pozemky dálnic, silnic I. třídy a silniční pozemky krajských silnic III. třídy včetně jejich
mostů, náspů, zářezů, opěrných zdí, propustků a odvodňovacích příkopů mimo zastavěná
území, souvisejících dopravní zařízení, veřejná doprava osob, zastávky a přístřešky
veřejné autobusové dopravy, trasy cyklistické dopravy, vedení a zařízení technické
infrastruktury, doprovodná zeleň mimo vlastní těleso silnice.
Podmíněně přípustné využití plochy:
- větrolamy a stromořadí za podmínky, že tyto nebudou překážet dopravnímu provozu ani
nesníží jeho bezpečnost,
- veřejná prostranství - komunikace, pokud se jedná o průjezd silnice zastavěným územím.
Nepřípustné využití plochy:
zejména stavby pro bydlení, občanské vybavení, rekreaci, výrobu a skladování, stavby
drážní a kombinované dopravy (např. logistická centra).
Společné podmínky způsobu využití: B, D, E, F, G.
Podmínky prostorového uspořádání: a3, e2.
Plochy s navrženou změnou na (Ds): nejsou.
Dm plochy dopravní infrastruktury - místní
Hlavní využití plochy:
místní účelová doprava, účelové komunikace.
Přípustné využití plochy:
- účelové komunikace zabezpečující přístup k pozemkům vč. jejich náspů, zářezů, mostů a
propustků mimo zastavěné území, pěší komunikace, trasy cyklistické dopravy a
cyklostezky vč. jejich zařízení, vedení a zařízení technické infrastruktury, veřejná
prostranství, doprovodná zeleně mimo vlastní těleso komunikace.
Podmíněně přípustné využití plochy:
- větrolamy a stromořadí za podmínky, že tyto nebudou překážet dopravnímu provozu ani
nesníží jeho bezpečnost,
Nepřípustné využití plochy:
zejména stavby pro bydlení, občanské vybavení, rekreaci, výrobu a skladování, stavby
drážní a kombinované dopravy (např. logistická centra).
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, D, E, F,G.
Podmínky prostorového uspořádání: a3, b3, e2.
Plochy s navrženou změnou na (Dm): nejsou.
Dg plochy dopravní infrastruktury - garáže
Hlavní využití plochy:
řadové garáže pro automobily.
Přípustné využití plochy:
- stavby řadových garáží pro osobní automobily a s nimi související náspy, odvodnění a
opěrné zdi, související technická infrastruktura, veřejná prostranství a související zeleň.
Podmíněně přípustné využití plochy:
- garáže pro nákladní automobily, malé autobusy a jejich přívěsy za podmínky přímého
napojení plochy na silnici.
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Nepřípustné využití plochy:
zejména stavby pro bydlení, občanské vybavení, rekreaci, pro výrobu a skladování.
Společné podmínky způsobu využití: B, C, E, F.
Podmínky prostorového uspořádání: a2, e2.
Plochy s navrženou změnou na (Dg): nejsou.
Pk plochy veřejných prostranství - komunikace
Hlavní využití plochy:
veřejná prostranství pro komunikace.
Přípustné využití plochy:
veřejná prostranství určené zejména pro pozemní komunikace - silnice, místní
komunikace, pěší komunikace, pozemky ostatních komunikací v zastavěném území,
odstavná a parkovací stání aut, veřejná doprava osob, zastávky a přístřešky veřejné
dopravy, cyklostezky a jejich zařízení, související dopravní a technická infrastruktura,
veřejná zeleň, zpevněné veřejné plochy.
Podmíněně přípustné využití plochy:
občanské vybavení a uličního vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství za
podmínky, že jejich umístění a provozování nebude překážet dopravě a nenaruší užívání
staveb či nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (např. prodejní stánky, zahrádky
stravovacích zařízení, předzadrádky domů, pomníky, křížky, odpočivadla, lavičky apod.).
Nepřípustné využití plochy:
zejména stavby pro bydlení, rekreaci, výrobu a skladování.
Společné podmínky způsobu využití: B, C, D, E, F, G.
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a2, a3, b3, e2.
Plochy s navrženou změnou na (Pk): nejsou.
Pz plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň
Hlavní využití plochy:
veřejná prostranství určená zejména pro veřejnou zeleň.
Přípustné využití plochy:
veřejná prostranství pro travnatou, keřovou a stromovou zeleň, dětská hřiště, objekty
drobné architektury (např. pomníky, křížky, kašny, odpočivadla, lavičky, výtvarná díla),
pěší komunikace, příjezdy k přilehlým stavbám a pozemkům, související veřejná
technická infrastruktura.
Podmíněně přípustné využití plochy:
vodní nádrže o velikosti do 150 m2 a další objekty zřizované nebo užívané ve veřejném
zájmu (např. altány, turistická odpočívadla) za podmínky, že nenaruší přístupy ke
stavbám a pozemkům,a nepoškodí již vysázenou zeleň.
Nepřípustné využití plochy:
zejména stavby pro bydlení, rekreaci, výrobu a skladování, parkoviště automobilů.
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, E, F, G.
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a2, a3, b3, e2.
Plochy s navrženou změnou na (Pz): nejsou.
Zs plochy zeleně sídelních zahrad
Hlavní využití plochy:
záhumenní zahrady související s plochami bydlení podílející se na sídelní zeleni.
Přípustné využití:
zemědělský půdní fond záhumenních zahrad v zastavěném území s vysokým podílem
travnaté a stromové zeleně navazující zejména na plochy bydlení či plochy smíšené
obytné, související dopravní a technická infrastruktura.
Podmíněně přípustné využití plochy:
neobytné stavby a zařízení za podmínky, že se nenacházejí v nezastavěném území, že
tyto souvisejí způsobem využití s bydlením či s domácí rekreací (např. hospodářské
objekty, bazény, altány, sportoviště, vybavení pro rožnění, individuální garáže) a za
podmínky, že tyto výrazně nesníží podíl travnaté a stromové zeleně v obci a nesníží
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retenční jímavost ploch sídelních zahrad.
Nepřípustné využití plochy:
- rodinné a bytové domy, stavby pro občanské vybavení, výrobu a skladování.
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, E, F, G.
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a2, a3, b1, b3, e1.
Plochy s navrženou změnou na (Zs): nejsou.
Zz plochy zemědělské - zahrady a sady
Hlavní využití plochy:
zemědělství, sadařství a vinařství.
Přípustné využití plochy:
- zemědělský půdní fond - zejména zahrady, ovocné sady a vinice, stavby zařízení a jiných
opatření určené pro zemědělství, sadařství a vinařství, orná půda, související dopravní a
technická infrastruktura (např. účelové komunikace a inženýrské sítě), odvodňovací
příkopy, protierozní meze, průlehy, větrolamy a stromořadí.
Podmíněně přípustné využití plochy:
zahradní domky a chaty pro rodinnou rekreaci (zejména v oplocených zahrádkářských
osadách) do 25 m2 zastavěné plochy s 1 nadzemním podlažím a možností podkroví,
vinné sklepy a vinné domy do 25 m2 plochy nadzemní části s 1 nadzemním podlažím na
pozemcích vinic či v jejich bezprostřední blízkosti s tím, že chaty pro rodinnou rekreaci
budou pouze v zastavěném území a v zastavitelných plochách,
další stavby pro zemědělství o 1 nadzemním podlaží do 300 m2 plochy a 7 m výšky bez
podsklepení (např. sklady ovoce),
změna na krajinnou zeleň, na les či vodní plochu za podmínky, že se bude jednat o
ochranné opatření (např. protierozní, protipovodňové, retenční) nebo o realizaci
územního systému ekologické stability,
odpočívadla pro turistiku do 60 m2 a turistcké rozhledny do 150 m2 za podmínky, že
budou umístěna v ploše u komunikací,
pro pozemky zahrnuté do územní systém ekologické stability platí podmínka v čl. I.5.2 d).
Nepřípustné využití plochy:
- zejména stavby pro bydlení, občanské vybavení a pro výrobu.
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, E, F, G.
Podmínky prostorového uspořádání: a3, b3, e3.
Plochy s navrženou změnou na (Zz): nejsou.
Zo plochy zemědělské - polní
Hlavní využití plochy:
zemědělská rostlinná prvovýroba.
Přípustné využití území:
zemědělský půdní fond - zejména orná půda, stavby zařízení a jiných opatření určené pro
hospodaření se zemědělskou půdou, louky, zahrady, sady a vinice, související dopravní a
technická infrastruktura (např. účelové komunikace a inženýrské sítě), odvodňovací
příkopy, protierozní meze, průlehy, větrolamy a stromořadí.
Podmíněně přípustné využití plochy:
změna na krajinnou zeleň, na les či vodní plochu za podmínky, že se bude jednat o
ochranné opatření (např. protierozní, protipovodňové, retenční) nebo o realizaci
územního systému ekologické stability,
odpočívadla pro turistiku do 60 m2 a turistcké rozhledny do 300 m2 za podmínky, že
budou umístěna v ploše u komunikací,
dobývání ložiska nerostných surovin určeného k jeho vytěžení za podmínky, že těžba
negativně neovlivní kvalitu prostředí obce prachem, hlukem nebo dopravní zátěží,
pro pozemky zahrnuté do územní systém ekologické stability platí podmínka v čl. I.5.2 d).
Nepřípustné využití plochy:
zejména stavby pro bydlení, občanské vybavení, pro rekreaci, pro průmyslovou výrobu a
její skladování, parkoviště aut a garáže.
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, E, F, G.
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Podmínky prostorového uspořádání: a3, b3, e3.
Plochy s navrženou změnou na (Zo): nejsou.
Zt
plochy zemědělské - zatravněné
Hlavní využití území:
zemědělské travaté porosty s účinkem proti vodní erozi.
Přípustné využití plochy:
zemědělský půdní fond - zejména trvalé travní porosty (louky), stavby zařízení a jiných
opatření určené pro zemědělství, pro posílení ekologické hodnoty území a pro protierozní
opatření ve svažitém terénu, zahrady, sady a vinice, rekreační a turistické nepobytové
louky, související dopravní a technická infrastruktura (např. účelové komunikace a
inženýrské sítě), odvodňovací příkopy, protierozní meze, větrolamy a stromořadí.
Podmíněně přípustné využití plochy:
změna na krajinnou zeleň, na les či vodní plochu za podmínky, že se bude jednat o
ochranné opatření (např. protierozní, protipovodňové, retenční) nebo o realizaci
územního systému ekologické stability,
pro pozemky zahrnuté do územní systém ekologické stability platí podmínka v čl. I.5.2 d).
Nepřípustné využití plochy:
- zejména stavby pro bydlení, občanské vybavení, pro rekreaci, pro průmyslovou výrobu a
její skladování, parkoviště aut a garáže.
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, E, F, G.
Podmínky prostorového uspořádání: a3, b3, e3.
Plochy s navrženou změnou na (Zt): nejsou.
Zk, (Zk) plochy zeleně krajinné
Hlavní využití plochy:
porosty, protierozní opatření, územní systém ekologické stability.
Přípustné využití plochy:
- dřevinné, křovinné a travnaté porosty mimo les, protierozní meze a průlehy, pobřežní
zeleň vodních toků a vodních příkopů, rekreační a turistické nepobytové louky, významné
krajinné prvky, prvky územního systému ekologické stability.
Podmíněně přípustné využití plochy:
- související dopravní a technická infrastruktura za podmínky minimalizace jejího plošného
střetu s plochami stávající či navržené zeleně krajinné, odpočívadla pro turistiku do 60 m2
za podmínky, že budou umístěna v ploše u komunikací,
- změna na les či vodní plochu za podmínky, že se bude jednat o ochranné opatření (např.
protierozní, protipovodňové, retenční),
- zemědělské využití za podmínky, že jeho způsob nenaruší protierozní funkci plochy,
nesníží aktuální ekologickou úroveň v lokalitě a nenaruší způsob ochrany přírody v
plochách významných krajinných prvků,
Nepřípustné využití plochy:
- zejména stavby pro bydlení, občanské vybavení, pro rekreaci, pro průmyslovou výrobu a
skladování, parkoviště aut a garáže.
Společné podmínky způsobu využití: C, E, F, G.
Podmínky prostorového uspořádání: a3, b3, e3.
Plochy s navrženou změnou na (Zk): (Zk1-36).
Ls plochy lesní
Hlavní využití plochy:
lesy a pozemky určené k plnění funkce lesa.
Přípustné využití plochy:
- lesní porosty, pozemky určené k plnění funkce lesa, stavby a zařízení lesního
hospodářství, související dopravní a technická infrastruktura (komunikace), vodní toky a
odvodňovací příkopy, územní systém ekologické stability.
Podmíněně přípustné využití plochy:
- změna na krajinnou zeleň či na vodní plochu za podmínky, že se bude jednat o ochranné
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opatření (např. protierozní, protipovodňové, retenční),
- pro pozemky zahrnuté do územní systém ekologické stability platí podmínka v čl. I.5.2 d).
Nepřípustné využití plochy:
- zejména stavby pro bydlení, občanské vybavení, pro rekreaci, pro průmyslovou výrobu a
skladování, parkoviště aut a garáže.
Společné podmínky způsobu využití: C, E, F, G.
Podmínky prostorového uspořádání: a3, b3, e3.
Plochy s navrženou změnou na (Ls): nejsou.
W
plochy vodní a vodohospodářské
Hlavní využití plochy:
vodní toky, vodní plochy, vodohospodářská opatření.
Přípustné využití plochy:
- vodních plochy, koryta vodních toků a další pozemky určené pro převažující
vodohospodářské využití (např. rybníky, suché retenční nádrže a jejich hráze,
odvodňovací či zavlažovací příkopy), související vodohospodářská zařízení, územní
systém ekologické stability.
Podmíněně přípustné využití plochy:
související dopravní a technická infrastruktura za podmínky minimalizace jejího plošného
střetu s plochami vodními a vodohospodářskými,
Nepřípustné využití plochy:
jiné stavby než vodohospodářské.
Společné podmínky způsobu využití: C, E, F, G.
Podmínky prostorového uspořádání: a3, b3, e3.
Plochy s navrženou změnou na (W): nejsou.
I.6.3 Stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona
V nezastavěném území je vyloučeno umísťování trvalých staveb a zařízení pro nakládání s
odpady.
Nejsou vymezeny další plochy, ve kterých je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely uvedené v § 18, odstavci 5 stavebního zákona v nezastavěném území.
I.6.4 Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu
a) Výšková hladina zástavby
Maximální počet nadzemních podlaží - tedy výšková hladina zástavby je v některých plochách
stanovena na hlavním výkrese za lomítkem zkratky druhu ploch Xx/1-2. To tam, kde byla
stanovena v původním ÚPO a jeho změnách. Tam, kde není max. výšková hladina stanovena
v grafické části za lomítkem zkratky ploch, platí následující výšková regulace:
a1 V „centrální zóně obce“ a v plochách zahrad ozn. Zs, Zz (kde není stanovena na
výkrese) bude maximální výšková hladina zástavby 1 plné nadzemního podlaží +
možnost vestavby do podkroví ve sklonité střeše.
a2 V ostatních plochách zastavěného území a v zastavitelných plochách určených pro
obytnou a smíšenou obytnou zástavbu či občanské vybavení (kde není stanovena na
výkrese) bude maximální výšková hladina zástavby 2 plné nadzemní podlaží + možnost
vestavby do podkroví ve sklonité střeše.
a3 Výstavba vyšších nadzemních staveb technického charakteru, zejména stožárů
elektronických komunikací, stožárů venkovních elektrického vedení vysokého napětí a
jiných staveb tvořících dominanty v terénu (např. komínů, rozhleden) včetně jejich
rekonstrukcí nesmí vytvářet výškové dominanty narušující siluetu obce a krajiny a
ohrozit zájmy obrany státu vč. vojenského letectva.
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Pro určení výškové hladiny zástavby se rozumí, že:
- Vestavbou do podkroví je takové využití prostorů ve sklonité střeše, kdy stavba domu není
navýšena o další nadzemní podlaží.
- Jako plné nadzemní podlaží se započítává i podkroví v případě, kdy více jak 3/4
půdorysné plochy podkroví vzhledem k ploše pod ním ležících podlaží má světlou výšku
požadovanou pro obytné místnosti.
- Jako plné nadzemní podlaží se započítává i částečně zapuštěné podlaží se světlou
výškou min. pro obytné místnosti v případě, kdy tato výška (podhled) vystupuje více než
1,4 m nad průměrnou úroveň okolního terénu.
b) Charakter a struktura zástavby
b1 V ploše „centrální zóna obce“ bude dodržen tradiční venkovský charakter zástavby se
strukturou řadového uspořádání domů vedle sebe a s hřebeny střech hlavních budov
podél návsi či podél ulice. I neobytné budovy budou přizpůsobeny tomuto charakteru.
b2 Ve stávajících „plochách bydlení - v rodinných domech“ a „plochách občanského
vybavení - ostatní“ bude zachováno řazení domů okolní zástavby s hlavními budovami
podél komunikací. Výstavba zde bude hmotou a tvarem odpovídat okolní zástavbě.
Při umisťování staveb do stabilizované zástavby a při přestavbách domů (při změnách
staveb v plochách stabilizované zástavby), bude respektován charakter a struktura
okolní převažující zástavby.
b3 V ostatních plochách a v zastavitelných plochách nesmí umísťované stavby narušit
charakter a strukturu okolní zástavby či siluetu obce. Přitom pro níže uvedené
zastavitelné plochy „bydlení - v rodinných domech“ (Br) se stanovuje konkrétně:
Z1-2 Struktura zástavby - samostatné rodinné domy na každém pozemku.
Charakter zástavby - rodinné domy na čtvercovém až obdélníkovém půdorysu
s převažující plochou střechou a jednotnou výškovou hladinou.
Při dostavbě ploch respektovat jak charakter, tak strukturu okolní zástavby.
Z3-4,Z6-7 Respektovat charakter a strukturu okolní zástavby. V ploše Z7 jen 1
samostatný rodinný dům.
Charakter zástavby - umístění rodinných domů v obdobné vzdálenosti k uličnímu
prostoru jako okolní rodinné domy.
Z5
Struktura zástavby - samostatné popř. řadové 1-2 rodinné domy.
Charakter zástavby - umístění rodinných domů v obdobné vzdálenosti k uličnímu
prostoru jako okolní rodinné domy, popř. dvojdomy.
Z8
Struktura zástavby - samostatné rodinné domy.
Charakter zástavby - umístění rodinných domů v obdobné vzdálenosti k uličnímu
prostoru jako okolní rodinné domy.
Z9
Respektovat strukturu a charakter přilehlé zástavby, jen 1 rodinný dům.
Z10 Struktura zástavby - dvojdomy nebo samostatné rodinné domy.
Charakter zástavby - umístění rodinných domů v obdobné vzdálenosti k uličnímu
prostoru jako okolní rodinné domy.
Z12-13 Struktura není stanovena (řadové domy, dojdomy i samostatné domy).
Charakter zástavby - umístění rodinných domů v obdobné vzdálenosti k uličnímu
prostoru jako okolní rodinné domy.
Z14 Respektovat strukturu a charakter přilehlé obytné zástavby.
Z15 Struktura zástavby - samostatné rodinné domy či dvojdomy.
Charakter zástavby - umístění rodinných romů v obdobné vzdálenosti k uličnímu
prostoru jako okolní rodinné domy.
c) Rozmezí výměr pro vymezování stavebních pozemků
Není stanoveno.
d) Intenzita využití pozemků
Není stanovena.
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e) Podmínky ochrany krajinného rázu
e1 Vliv staveb na krajinný ráz nebude posuzován při umísťování staveb bydlení, staveb
souvisejících s bydlením a staveb občanské vybavenosti v „plochách bydlení - v
rodinných domech“, v „plochách smíšených obytných - centrálních“, v „plochách zeleně
sídelních zahrad“ a v „plochách občanského vybavení - ostatní“ při dodržení výškové
regulace, charakteru a struktury zástavby.
e2 Vliv staveb na krajinný ráz nebude posuzován při umísťování staveb dopravní
infrastruktury a technické infrastruktury či veřejných prostranství ve stabilizovaných
plochách určených pro tyto stavby.
e3 V ostatních případech a v nezastavěném území (v krajině) bude umísťování staveb
posuzováno z hlediska jejich vlivu na krajinný ráz, přičemž musí být dbáno na co
nejmenší možné dotčení charakteru obce a reliéfu krajiny.
I.7

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

I.7.1 Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Jsou vymezeny plochy a koridory určené pro umístění následujících veřejně prospěšných
staveb dopravní a technické infrastruktury, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit, které jsou označené v grafické části (na výkrese 3) vps 1-6:
označení:
vps 1
vps 2
vps 3
vps 4
vps 5
vps 6

název veřejně prospěšné stavby:
dopravní a technická infrastruktura k ploše Z16 V sádcích
dopravní a technická infrastruktura k plochám Z4, Z13-14 U bytovky
dopravní a technická infrastruktura k ploše Z8 U střediska
dopravní a technická infrastruktura k ploše Z20 Za humny vedle farmy
dopravní infrastruktura - koridor pro pěší
elektrické vedení 400 kV vč. ochranného pásme ve vymezeném koridoru

I.7.2 Veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Nejsou vymezena.
I.7.3 Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Nejsou vymezeny.
I.7.4 Plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Nejsou vymezeny.
I.8

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 a názvu katastrálního území

Není uplatňováno předkupní právo.
I.9

Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Tato opatření nejsou stanovena.
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I.10 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické
části
Textová část Územního plánu Sobotovice obsahuje 27 číslovaných listů na stranách 1 až 27 a
titulní list. Grafická část územního plánu obsahuje výkresy označené 1 až 3 v tomto měřítku:
1
2
3

Výkres základního členění území, měř. 1 : 5 000,
Hlavní výkres, měř. 1 : 5 000,
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, měř. 1 : 5 000.

Další listy textů a další výkresy jsou součástí odůvodnění územního plánu.
I.11 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího
využití včetně podmínek pro jeho prověření
I.11.1 Koridor územní rezervy R1
Přes východní část řešeného území je vymezen koridor územní rezervy označený R1.
Možným budoucím využitím koridoru R1 bude umístění vysokorychlostní tratě (VRT) drážní
dopravy v lokalitách Pod kolečkem, Příčky, U žlíbka a Hájky.
Podmínky pro prověření možného budoucího využití:
Využití koridoru územní rezervy R1 bude prověřováno zejména z hlediska minimalizace
negativních vlivů budoucí vysokorychlostní tratě na:
- co nejmenší bariérový efekt (vč. možnosti migrace volně žijících živočichů),
- dopravní obslužnosti území - zejména na průjezdnost silnic, na zachování propustnosti
území pro účelovou dopravu, pro pěší a cyklistickou turistiku,
- co nejmewnší střety s veřejnou technickou infrastrukturou, zejména se stávajícím
venkovním vedením elektrické energie 400 kV v lokalitě Hájky a s budoucím vedením 400
kV v jeho vymezeném koridoru v lokalitě Příčky,
- co nejkratší přerušení lokálního biokoridoru LBK 6 ÚSES v lokalitě U žlíbka.
I.11.2 Plocha územní rezervy R2
Na severním okraji obce v lokalitě V sádcích je (v návaznosti na plochu Z16) vymezena
plocha územní rezervy označená R2. Možným budoucím využitím plochy R2 bude „občanské
vybavení - hřbitovní“ (Oh) pro možnost rozšíření areálu hřbitova z plochy Z16, event. pro
výstavbu kaple, kostela či související dopravní a technické infrastruktury.
Podmínky pro prověření možného budoucího využití:
Využití plochy územní rezervy R2 bude prověřováno zejména z hlediska minimalizace
negativního vlivu rozšíření areálu na krajinu a územní systém ekologoické stability,
zejména na procházející biokoridor LBK 4.
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II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
II.1

Postup pořízení územního plánu

Údaje o pořízení úpravy územního plánu obce Sobotovice na Územní plán Sobotovice dle §188

Z podnětu samosprávy zastupitelstvo obce Sobotovice na svém zasedání dne 28.června 2010 rozhodlo o
pořízení územního plánu – postupem dle § 188 odst.(1) stavebního zákona s tím, že stanovilo
podmínky, za nichž bude tato úprava probíhat a to po dohodě s pořizovatelem. O pořízení požádala dne
9.7.2010 Městský úřad Židlochovice, příslušný dle § 6 odst. (1) písm. c) stavebního zákona.
Zastupitelstvo obce též určilo jako určeného zastupitele paní starostku Terezii Jonesovou a taktéž ve
smyslu § 6 odst. (6) schválilo žádost o pořízení.
Tomuto kroku zastupitelstva předcházela žádost pořizovatele ze dne 10.5.2010 o stanovisko Krajského
úřadu Jihomoravského kraje, jako dotčeného orgánu z hlediska posuzování vlivů územního plánu na
životní prostředí a vlivů na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast, bude-li jednat o úpravu dle §
188 odst. (1) stavebního zákona. Dne 17.5.2010 obdržel pořizovatel stanovisko č.j. JMK 67546/2010
tohoto orgánu, v němž je vyloučen významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí dle § 47 odst. (3) stavebního zákona a je
konstatováno, že úprava nestanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č.1 zákona
č. 100/2001 Sb. a není tedy předmětem posuzování ve smyslu ustanovení § 10a a následujících téhož
zákona.
Tento krok učinil pořizovatel z toho důvodu, že úprava dle §m 188 odst. (1) stavebního zákona nemá
návrh zadání, ž nějž by mohla vyplynout potřeba posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní
prostředí a tudíž požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, z nichž by mohla
vyplynout nemožnost úpravy územního plánu obce Sobotovice dle § 188 odst. (1) stavebního zákona.
V dubnu 2011 nabyla účinnosti změna č. IX ÚPO Sobotovice, která byla podkladem pro ÚP
Sobotovice. V dubnu 2011 byla také zahájena změna č. X ÚPO Sobotovice, která upravovala způsob
využití v zahradách za rodinnými domy a která byla nutná, aby bylo možné zahrady využívat nikoli jen
jako ZPF, ale také k odpočinku a relaxaci. Původní ÚPO v zahradách neuvažovalo s altány, bazény či
jiným rekreačním využitím.
Dne 4.4.2011 se konalo zasedání zastupitelstva obce Sobotovice, které schválilo jako určeného
zastupitele paní starostku Jitku Rychnovskou, jelikož původní určený zastupitel na základě zasedání
zastupitelstva z 28.6.2010, paní Terezie Jonesová, nebyla již zastupitelem obce Sobotovice.
Podmínky provedení úpravy schválené zastupitelstvem obce při jeho rozhodnutí o pořízení ÚP sloužily
coby „jakési zadání“ k vypracování návrhu projektantem. V červenci 2011 byl obcí vybrán zpracovatel
ÚP Sobotovice a toto „zadání“ bylo předáno projektantovi ke zpracování návrhu.
Dne 22.9.2011 byly vydány Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje(dále jen ZÚR), kterými
byl v obci vymezen koridor TE2 pro vedení vysokého napětí v šířce 400m, který zasahoval jak do již
zastavěných, tak i do změnou č. X vymezovaných zastavitelných ploch. Proto se obec rozhodla dne
7.11.2011 na zasedání zastupitelstva pořídit další změnu ÚPO (č.XI), kterou měl být tento koridor
zpřesněn a ÚPO tak uveden v soulad se ZÚR dle § 54 odst. (5) stavebního zákona s tím, že po
projednání zadání změny č. XI dojde ke spojení se změnou č.X z důvodu ekonomičnosti pořizovacího
procesu. Návrh změn by byl tedy vypracován pro obě změny spojený a 29.5.2012 projednán ve
společném jednání.
Dne 21.6.2012 byly Nejvyšším správním soudem ČR zrušeny ZÚR. Přestala tedy existovat povinnost
zapracovat koridor vymezený ZÚR do územně plánovací dokumentace obce (dále jen ÚPD) dle § 54
odst. (5) stavebního zákona a taktéž nebyla ani možnost jej tam zapracovat - viz § 5 odst. 3 a 4
stavebního zákona před novelou č.350/2012 Sb. Dne 15.8.2012 na svém zasedání rozhodlo tedy
zastupitelstvo obce o zastavení pořizování změny č. XI Změna č. X byla vydána 3.12.2012.
Návrh ÚP Sobotovice byl předán dne 8.1.2013 pořizovateli a 21.1.2013 pořizovatel v souladu s § 50 odst.(2)
stavebního zákona oznámil přípisem č.j. OÚPSÚ/7373/2010-8 místo a dobu konání společného jednání o návrhu
územního plánu jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Sobotovice a sousedním obcím, současně
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byl tímtéž přípisem krajskému úřadu předán návrh územního plánu pro posouzení podle odstavce 7. Taktéž byly
tímto přípisem dotčené orgány vyzvány k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání, které bylo
stanoveno na 18.2.2013 a sousedním obcím bylo oznámeno, že mohou ve stejné lhůtě uplatnit připomínky. Jak
dotčené orgány, tak sousední obce byly přípisem současně upozorněny na to, že k později uplatněným
stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.
Pořizovatel doručil návrh územního plánu veřejnou vyhláškou (přípis č.j. OÚPSÚ/ 7373/2010-9), v níž upozornil,
že do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky a že k
později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. V této veřejné vyhlášce oznámil také lhůtu a místo, v níž bude
návrh vystaven k veřejnému nahlížení a upozornil na vystavení návrhu způsobem umožňujícím dálkový přístup na
webových stránkách města Židlochovice.
Pořizovatel překontroloval vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách pořizovatele a obce
Sobotovice a fotokopie úředních desek založil do spisu. Taktéž uveřejnil návrh způsobem umožňujícím dálkový
přístup na webových stránkách města Židlochovice, z čehož byl učiněn záznam do spisu.
Lhůta 15 dní dle § 50 odst. (2) stavebního zákona byla dodržena, oznámení o konání veřejného projednání bylo
nejpozději převzato obcí Sobotovice a to dne 23.1.2013; společné jednání se uskutečnilo 18.února 2013 a byl z něj
pořízen záznam. Společného jednání se zúčastnil pouze jeden zástupce dotčeného orgánu a to zástupce Krajské
hygienické stanice Jihomoravského kraje.
K návrhu územního plánu uplatnili svá stanoviska tyto dotčené orgány:
Číslo jednací stanoviska
Dotčený orgán:
Datum vydání
Krajský úřad Jihomor.kraje, Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82 Brno
JMK 8199/2013
18.3.2013
OZP/989/2013/VK
MěÚ Židlochovice – odbor živ.prostředí, Masarykova 100 , Židlochovice
7.3.2013
Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno

KHSJM 8301/2013/BM/HOK

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1
Ministerstvo obrany, VUSS, Svatoplukova 84, 602 00 Brno
Státní energetická inspekce, ÚO Brno, Opuštěná 4, 602 00 Brno

HSBM-1-8/2013
2733/2013/31100
517/33208/2013-1383-ÚP-BR
152/13/062.103/ST.

27.2.2013
26.2.2013
23.1.2013
21.2.2013
12.3.2013

K návrhu územního plánu uplatnili své připomínky:
Připomínající:

Číslo jednací vyjádření
19/BRN/89/13/16114/Dv

ČEPS, a.s, Elektrárenská 774/2, Praha 10
ČEPRO, a.s.,Dělnická 213/12, Praha7
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 15, Brno

230/PŘ/13, ( SP/8589/13)

T-mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4

NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha4-Nusle
Správa železniční dopravní cesty, s.o.,Dlážděná 1003/7 Praha 1

000214/11300/2013
035-13-M-PJ
668/13/OVP/N
e-mail

Datum vydání
8.2.2013
28.2.2013
29.1.2013
13.2.2013
19.6.2013
29.1.2013

Veřejné vyhlášky byly jak na úřední desce pořizovatele tak obce vyvěšeny od 12.1.2013 do 11.3.2013.
Zveřejnění vyhlášek způsobem umožňujícím dálkový přístup bylo potvrzeno osobami zodpovídajícími za toto
zveřejňování přímo na svěšených veřejných vyhláškách.
Lhůta dle § 50odst.(3) byla dodržena – uplynula 8.3.2013, vyhlášky byly v obou obcích doručeny 6.2.2013 a sňaty
11.3.2013. Návrh byl po celou tuto dobu uveřejněn na webových stránkách města Židlochovice.
Krajskému úřadu byla dne 15.5.2013 zaslána stanoviska a připomínky, která pořizovatel obdržel v průběhu
projednávání návrhu dle § 50 jako podklad pro stanovisko z hledisek zajištění koordinace využívání území s
ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního souladu s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem dle § 50 odst. (7). Ten svým stanoviskem č.j. JMK 55344/2013 z 3.6.2013 sdělil, že z hlediska zajištění
koordinace využívání území s ohledem na širší vazby a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje nemá
připomínek.
Pořizovatel v souladu s §51 odst. (1) SZ ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil na koordinační schůzce
dne 15.5.2013 výsledky projednání návrhu územního plánu. Kromě jiného, od 1.1.2013 vstoupila v platnost
novela stavebního zákona – zákon č. 350/2012 Sb. a novely prováděcích vyhlášek 431/2012 Sb. a 458/2012 Sb.,
jimiž byl např. upraven obsah územního plánu a upravena jeho podrobnost. Na základě těchto předpisů bylo nutno
také návrh upravit, aby odpovídal platné legislativě.
Na základě vyhodnocení výsledků projednání zpracoval pořizovatel pokyny pro projektanta, které mu 22.5.2013
předal a zajistil upravení návrhu. V 24.3.2014 zpracoval projektant koncept návrhu pro veřejné projednání a
předložil ho pořizovateli ke korekci, 20.4.2014 byl návrh ještě dodatečně upraven a opět zaslán e-mailem
pořizovateli ke korekci. Zpracovaný návrh neobsahoval odůvodnění. 19.9.2014 zaslal pořizovatel pokyny
k úpravě návrhu projektantovi e-mailem. 19.12.2014 byl návrh ještě dodatečně upraven a opět zaslán e-mailem
pořizovateli ke korekci, zpracovaný návrh neobsahoval odůvodnění.
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Úpravy tohoto konceptu návrhu byly projednány na konzultační schůzce dne 16.3.2015 a poznámky k úpravám
textu pak zaslány e-mailem 18.6.2015.
Dne 25.4.2016 byl pořizovateli předán upravený návrh. Pořizovatel v souladu s §52 odst. (1) SZ upravený a
posouzený návrh spolu s oznámením o konání veřejného projednání doručil veřejnou vyhláškou. Jednotlivě byly
také oznámením o konání veřejného projednání přizvány dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce dne
16.5.2016.
Veřejná vyhláška byla na úřední desce pořizovatele vyvěšena dne 16.5.2016, doručena tedy byla 31.5.2016 a
svěšena 13.7.2016. Oznámení o konání veřejného projednání obdržely dotčené orgány a obce nejpozději
17.5.2016. Veřejné projednání se konalo dne 27.6.2016. Byly tedy dodrženy zákonné lhůty dle § 52 odst. (1)
stavebního zákona; lhůta 30 dní předem po přizvání pro dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce uplynula
16.6.2016, lhůta 15 dní od doručení návrhu a oznámení o konání veřejného projednání uplynula 15.6.2016.
V oznámení o konání veřejného projednání upozornil pořizovatel, že nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného
projednání může každý uplatnit připomínky a dotčené osoby podle §52 odst. (2) námitky, ve kterých musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Upozornil také, že k později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží v souladu s § 52 odst. (3)
stavebního zákona.
V této veřejné vyhlášce oznámil také lhůtu a místo, v nichž bude návrh vystaven k veřejnému nahlížení a
upozornil na vystavení návrhu způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města
Židlochovice.
Pořizovatel překontroloval vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách a fotokopie úředních
desek založil do spisu. Taktéž v den vyvěšení veřejné vyhlášky uveřejnil návrh způsobem umožňujícím dálkový
přístup na webových stránkách města Židlochovice. Návrh byl od data vyvěšení veřejné vyhlášky vystaven
k nahlédnutí u pořizovatele a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách
pořizovatele a to až do data svěšení veřejné vyhlášky.
Veřejné projednání se uskutečnilo 27.6.2016 a byl z něj pořízen záznam.
Lhůta pro uplatnění stanovisek, připomínek a námitek uplynula dnem 4.7.2016.
K upravenému a posouzenému návrhu ÚP uplatnily ve lhůtě dle §52 odst. (3) SZ svá stanoviska tyto dotčené
orgány:
Číslo jednací stanoviska
Dotčený orgán:
Podáno dne
Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno

HSBM-3-114/2016

28.6.2016

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a
stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3/5 , 601 82 Brno

JMK 73977/2016

4.7.2016

K upravenému a posouzenému návrhu ÚP uplatnili po lhůtě dle §52 odst. (3) SZ svá stanoviska tyto dotčené
orgány:
Dotčený orgán:
Podáno dne
Číslo jednací stanoviska
Obvodní báňský úřad v Brně, Cejl 13, 601 42 Brno
SBS 16301/2016
20.7.2016
Všechna uplatněná stanoviska byla souhlasná a neobsahovala podmínky. Lhůta k jejich uplatnění uplynula
4.7.2016.
K upravenému a posouzenému návrhu ÚP uplatnili ve lhůtě dle §52 odst. (3) SZ připomínky:
Jméno či název odesílatele podání:
Číslo jednací
Podáno dne
Obec Sobotovice, určený zastupitel , starostka Jitka Rychnovská
30.6.2016

K upravenému a posouzenému návrhu ÚP uplatnili po lhůtě dle §52 odst. (3) SZ připomínky:
Jméno či název odesílatele podání:
Jitka Rychnovská, určený zastupitel obce Sobotovice, starostka

Číslo jednací

Podáno dne
2.11.2016

K upravenému a posouzenému návrhu ÚP neuplatnily ve lhůtě dle §52 odst. (3) SZ námitky žádné dotčené osoby
ani žádný oprávněný investor.
Pořizovatel v souladu s §53 odst. (1) SZ vyhodnotil výsledky projednání návrhu ÚP ve spolupráci s určeným
zastupitelem a s ohledem na veřejné zájmy vypracoval návrh vyhodnocení připomínek.
Návrh vyhodnocení připomínek byl 16.8.2016 zaslán dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek. Nebyly obeslány
ty dotčené orgány, z jejichž stanovisek vyplynulo, že návrhem nebyly dotčeny zájmy jimi hájené již v předchozích
fázích projednání. Návrh byl doručen nejpozději 17.8.2016.
K návrhu vyhodnocení připomínek ve lhůtě dle §53 od. 1 SZ uplatnili souhlasné stanovisko:
Číslo jednací stanoviska
Dotčený orgán:
Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno

HSBM-3-188/2016

30

Podáno dne
22.8.2016

(Územní plán Sobotovice)
Dne 2.11.2016 byla uplatněna doplňující připomínka a to určeným zastupitelem. Připomínka vyplývala z činnosti
funkce určeného zastupitele jako starostky obce Sobotovice. Týkala se nesouladu plošného rozsahu vymezení
zastavitelných ploch v projednávaném ÚP, kdy tyto byly co do rozsahu větší než jak byly vymezeny původním
ÚPO. Přestože se jednalo o připomínku podanou po lhůtě pro jejich uplatnění v průběhu projednávání návrhu ve
veřejném projednání, rozhodl se ji pořizovatel akceptovat, protože postupem dle § 188 nelze vymezovat nové či
zvětšovat stávající vymezené zastavitelné plochy a ÚP by tak byl nezákonný. Pořizovatel též zohlednil další
součást připomínky a to požadavek na stanovení prostorových regulací, které zajistí ochranu hodnot obce –
charakteru a struktury zástavby. Dne 3.11.2016 nabyly účinnosti Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje,
které v obci Sobotovice vymezily koridor pro vedení 400kV – TEE02.Bylo tedy nutno zapracovat i tento
požadavek.
Z tohoto projednání bylo zjevné, že dojde k podstatné úpravě návrhu, a tím i k dotčení práv vlastníků dotčených
návrhem řešení, ke kterým by nemohli tito uplatnit připomínky či námitky.
Pořizovatel si tedy v souladu s §53 odst. (2) SZ dne 15.12.2016 vyžádal stanovisko příslušného úřadu a stanovisko
příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny k zamýšleným úpravám
návrhu ÚP.
Příslušný orgán:
Podáno dne
Číslo jednací stanoviska
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, oddělení
ochrany přírody a krajiny, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, oddělení
posuzování vlivů na ŽP, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

JMK 183815/2016

28.12.2016

JMK 183572/2016/OŽP/Sme

2.1.2017

Tyto orgány ve stanoviscích neuvedly, že má být upravený návrh posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí.
Pořizovatel zajistil úpravu návrhu ÚP v souladu s výsledky projednání.
Dne 14.9.2017 byl předán pořizovateli upravený návrh., který byl v rozsahu těchto úprav projednáván na
opakovaném veřejném projednání; přitom bylo postupováno obdobně podle § 52 SZ.
Pořizovatel v souladu s §52 odst. (1) SZ upravený návrh ÚP spolu s oznámením o konání opakovaného veřejného
projednání doručil veřejnou vyhláškou. Jednotlivě byly také oznámením o konání veřejného projednání přizvány
dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce.
Veřejná vyhláška byla na úřední desce pořizovatele vyvěšena dne 20.9.2017, doručena tedy byla 5.10.2017 a
svěšena 7.11.2017. Oznámení o konání veřejného projednání obdržely dotčené orgány a obce nejpozději
19.9.2017. V den vyvěšení veřejných vyhlášek pořizovatel opravil jejich znění, kdy v 1 větě, došlo k vynechání
slova „místo“, takže veřejné vyhlášky byly vyvěšeny ve správném znění. Toto pořizovatel oznámil i dokumentem
„oprava nesprávnosti“ dotčeným orgánům, obci, krajskému úřadu a sousedním obcím jednotlivě, k doručení došlo
nejpozději 22.9.2017. Opakované veřejné projednání bylo stanoveno na 30.10.2017. Byly tedy dodrženy zákonné
lhůty dle § 52 odst. (1) stavebního zákona; lhůta 30 dní předem po přizvání pro dotčené orgány, krajský úřad a
sousední obce uplynula 22.10.2017, lhůta 15 dní od doručení návrhu a oznámení o konání veřejného projednání
uplynula taktéž 20.10.2017.
V oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upozornil pořizovatel, že nejpozději do 7 dnů ode dne
opakovaného veřejného projednání může každý uplatnit připomínky a dotčené osoby podle §52 odstavce (2)
námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit
území dotčené námitkou. Upozornil také, že k později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží
v souladu s § 52 odst. (3) stavebního zákona.
V této veřejné vyhlášce oznámil také lhůtu (tj. od 20.9.2017 do 6.11.2017) a místo (u pořizovatele), v níž bude
návrh vystaven k veřejnému nahlížení a upozornil na vystavení návrhu způsobem umožňujícím dálkový přístup na
webových stránkách města Židlochovice.
Pořizovatel překontroloval vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách a fotokopie úředních
desek založil do spisu. Taktéž v den vyvěšení veřejné vyhlášky uveřejnil návrh způsobem umožňujícím dálkový
přístup na webových stránkách města Židlochovice. Návrh byl od data vyvěšení veřejné vyhlášky vystaven
k nahlédnutí u pořizovatele a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách
pořizovatele a to až do data svěšení veřejné vyhlášky.
Opakované veřejné projednání se uskutečnilo 30.10.2017 a byl z něj pořízen záznam.
Lhůta pro uplatnění stanovisek, připomínek a námitek uplynula dnem 6.11.2017.
K návrhu ÚP, upravenému pro opakované veřejné projednání, uplatnily svá stanoviska tyto dotčené orgány:
Číslo jednací stanoviska
Dotčený orgán:
Podáno dne
Státní pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Brno,
Kotlářská 931/53, 602 00 Brno
SPU 444274/2017/Lně
25.9.2017
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a
stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3 , 601 82 Brno
JMK 135717/2017
6.11.2017
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1
MPO 60509/2017
27.9.2017
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K návrhu ÚP, upravenému pro opakované veřejné projednání, uplatnily svá stanoviska po lhůtě pro uplatnění
stanovisek tyto dotčené orgány:
Číslo jednací stanoviska
Dotčený orgán:
Podáno dne
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1,
614 00 Brno
HSBM-2-168/2017
9.11.2017
K návrhu ÚP, upravenému pro opakované veřejné projednání, uplatnil námitky oprávněný investor:
Jméno či název odesílatele podání:
Číslo jednací
ČEPS, a.s, Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
509/17/18..(nečitelné)

Podáno dne
19.10.2017

K návrhu ÚP, upravenému pro opakované veřejné projednání, uplatnily připomínky tyto subjekty:
Jméno či název odesílatele podání:
Číslo jednací
Podáno dne
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33, 612 54Brno
104/11300/2017
27.10.2017
K upravenému návrhu projednávanému v opakovaném veřejném projednání neuplatnily ve lhůtě dle §52 odst. (3)
SZ námitky kromě výše uvedeného oprávněného investora žádné jiné dotčené osoby.
Pořizovatel v souladu s §53 odst. (1) SZ vyhodnotil výsledky projednání návrhu ÚP a s ohledem na veřejné zájmy
vypracoval návrh vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách ve spolupráci s určeným zastupitelem
na koordinační schůzce dne 14.11.2017. Výzva k uplatnění stanovisek spolu s návrhem vyhodnocení připomínek
a návrhem rozhodnutí o námitkách byla 16.11.2017 zaslána dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek. Nebyl
obeslán dotčený orgán Státní úřad pro jadernou bezpečnost, protože z ÚAP ORP vyplývá, že návrhem nebyly
dotčeny zájmy tímto orgánem hájené a orgán ve společném jednání neuplatnil stanovisko.
Návrh vyhodnocení připomínek obdržely dotčené orgány nejpozději 16.11.2017. Lhůta 30 dní dle §53 odst. (1) a
dle § 40 správního řádu pro uplatnění stanovisek uplynula tedy 18.12.2017.
K návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách uplatnily ve lhůtě dle §53 odst. (1) SZ svá
stanoviska tyto dotčené orgány:
Dotčený orgán:
Číslo jednací stanoviska
Podáno dne
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, Brno
HSBM-2-222/2017
13.12.2017
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1
MPO 73670/2017
28.11.2017
Jelikož nebyla uplatněna žádná nesouhlasná stanoviska ani stanoviska s podmínkami, pořizovatel návrh pouze
upravil v souladu s výsledky projednání.a doplnil v části odůvodnění své přezkoumání dle § 53 odst. (4) písmeno
a) - d) a dne 18.12.2017 předložil zastupitelstvu obce Sobotovice k vydání v souladu s §54 odst. (1) SZ.

II.2

Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem

II.2.1 Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje
Územní plán Sobotovice je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky (PÚR ČR
aktualizovanou usnesením vlády ČR č. 276 dne 15.4.2015) s níže uvedeným vyhodnocením.
Pro řešené území vyplývají z PÚR ČR požadavky respektování obecných republikových priorit
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území podle článků č. 14-32). To
zejména s důrazem na ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, s důrazem na zvyšování kvality
života obyvatel a hospodářského rozvoje území, na vytváření předpokladů rozvoje cestovního
ruchu, zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury v území, na ochranu nezastavěného
území, zejména zemědělské půdy, na ochranu před záplavami, před erozí a jinými rizikovými
jevy atd. Republikové priority týkající se řešeného území jsou v územním plánu Sobotovice
respektovány a konkrétně plněny podle jednotlivých článků PÚR ČR tímto způsobem:
čl.14) Vymezením stabilizovaných ploch ozn. zkratkami Br, Bd, So,… až Ls, W včetně
ploch v nezastavěném území a stanovenými podmínkami pro jejich využití jsou
chráněny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, to včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. Ve vymezené „centrální zóně obce“ a v
údolních nivách vodních toků v krajině jsou stanovené další podmínky.
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čl.14a) Jsou respektovány hodnotné půdy pro zemědělskou prvovýrobu zejména tím, že jsou
vymezeny plochy zemědělské ozn. Zo, Zz, Zt. Na zemědělské půdě jsou vymezeny
jen zastavitelné plochy, které navazují bezprostředně na zastavěné území a plochy
pro územní systém ekologické stability (ÚSES).
čl.15) Návrhem ÚP nevnikají podmínky pro sociální segregaci obyvatel, nejsou vymezeny
plochy pro bydlení odlišných skupin, národnostních menšin či pro uprchlíky.
čl.16) Návrh územního plánu je komplexním řešením zohledňující požadavky obce na její
rozvoj a zohledňuje i požadavky jeho obyvatel.
čl.17) Pro podporu a rozvoj pracovních příležitostí jsou vymezeny zejména stabilizované a
zastavitelné plochy výroby a skladování a plochy občanského vybavení (jízdárna)
ozn. zkratkami Vd, Vs, Vz a Oj.
čl.19) Zastavěné území je plně a hospodárně využito, to vč. zemědělské farmy. Nejsou
proto vymezeny areály „brownfields“ pro přestavbu. V návrhu je vymezena (tím i
zachována) veškerá stávající veřejná zeleň jako stabilizovaná. Vymezením
stabilizovaných ploch v krajině je zajištěna ochrana nezastavěného území.
čl.20) Zastavitelné plochy nejsou vymezeny v konfliktu s chráněnými lokalitami přírody
(např. NATURA), které se v řešeném území nenacházejí. Jsou respektovány údolní
nivy vodních toků, kde jsou významné krajinné prvky (zejména v nivě Šatavy). Jsou
respektovány hodnotné zemědělské půdy v celém řešeném území, pro které jsou
vymezeny plochy zemědělské ozn. Zo, Zz, Zt. Pro zvýšení ekologické i estetické
úrovně krajiny jsou vymezeny plochy změn na zeleně krajinnou určené k doplnění a
založení chybějících částí ÚSES. V údolních nivách a ve svažitých expozicích jsou
vymezeny plochy zatravněné a plochy zeleně krajinné pro zvýšení retence
povrchových vod.
čl. 20a) Jsou dodrženy podmínky pro migraci živočichů. Překonání bariéry tělesa dálnice D52
je zajištěno pod tělesem silnice pro komunikace a propustky pro vodní toky.
čl. 21) Jsou vymezeny plochy zeleně krajinné ozn. Zk zejména podél vodních toků Šatavy a
Syrůvky a v dalších částech krajiny pro územní systém ekologické stability. Podél
Syrůvky je přes celou náves a dál směrem na jih (přes zastavěné území) vymezen
pás veřejné zeleně s doprovodným koridorem pro pěší.
čl.22) Trasy cyklistické či turistické dopravy jsou přípustné zejména v plochách „dopravní
infrastruktury - místní“ ozn. Dm a „dopravní infrastruktury - silniční“ Ds. Územní plán
vytváří podmínky pro rozvoj pěší i cyklistické turistiky. Podle podmínek využití ploch
bude v krajině umožněna nepobytová rekreace a rekreační i poznávací turistika.
čl.23) Vymezeným systémem ploch dopravní infrastruktury - silniční ozn. Ds a ploch
dopravní infrastruktury - místní ozn. Dm jsou v řešeném území zajištěny dostatečné
prostorové podmínky (plochy) pro silniční a účelovou dopravu a pro propustnost
krajiny bez její zbytečné segmentace.
čl.24) Zastavitelné plochy jsou vymezeny tak, aby nevyvolaly nepřiměřené nároky na
změny veřejné dopravní infrastruktury. Jsou vymezeny v sídelních zahradách či v
přímo navazujících plochách s napojením na stávající veřejnou infrastrukturu.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny zejména jako prodloužení uliční zástavby podél
existujících místních či účelových komunikací.
čl.25) Pro snížení rizika povodní jsou vymezeny stabilizované plochy zeleně krajinné ozn.
Zk a též plochy zemědělské - zatravnění ozn. Zt s protierozním posláním. Za účelem
zachycení vod ze svahů na severovýchodním okraji obce je vymezena plocha vodní
a vodohospodářská pro suchou nádrž. V zastavěném území budou plnit retenční
funkci i zatravněné plochy veřejné zeleně a plochy sídelních zahrad.
čl.26) V řešeném území není stanoveno záplavové území. Stanovení záplavového území
Šatavy se v současné době připravuje včetně jeho aktivní zóny. Budoucí záplavové
území je informativně znázorněno na koordinačním výkrese. Do tohoto území
zasahuje z návrhů jen část zastavitelné plochy Z10 (Br).
27-30) V řešeném území nejsou vymezeny změny na dopravní a technické infrastruktuře. To
s vyjímkou koridoru pro posilovací elektrické vedení 400 kV, který je vymezen
severně podél zastavěného území. Dodávka pitné vody je zajištěna z místního
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čl.31)
čl.32)

vodního zdroje skupinového vodovodu, odpadní vody jsou odvedeny do čističky
odpadních vod v sousední obci Ledce. Pro budoucí vysokorychlostní trať drážní
dopravy je vymezen koridor územní rezervy ozn. R1.
Nejsou vymezeny plochy pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů.
V řešeném území nejsou „znevýhodněné městské části“ Jsou stanoveny podmínky
pro rozvoj kvalitního bydlení ve zdravém prostředí.

Podle článku 42) Politiky územního rozvoje České republiky se řešené území Sobotovic
nachází v jižní části Metropolitní rozvojové oblasti Brno OB3. 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. Důraz je
kladen na podporu dopravy zejména směrem na Vídeň, na podporu podnikání a na rekreační
potenciál území jako zázemí krajského města. Rozvojově podporujícím faktorem je dobrá
dostupnost řešeného území z dálnice D52 (směr na Brno či Vídeň) i budoucím železničním
koridorem VRT. Předpokládá se proto vyšší tlak na změny v území, na jeho dynamičtější
rozvoj i na rekreační potenciál řešeného území.
Řešené území není zařazeno do specifických oblastí vymezených v Politice územního rozvoje
České republiky s problémy z hlediska udržitelného rozvoje území podle čl. 69 - 75). Další
články PÚR ČR, které se týkají řešeného území, jsou splněny takto:
čl.83) Podle tohoto článku prochází řešeným územím „Železniční doprava - koridor
vysokorychlostní dopravy VR1 Brno-Vranovice-Břeclav-hranice ČR“ mezinárodního
významu. Pro tento záměr je přes východní část řešeného území v ÚP vymezen
koridor územní rezervy R1 pro vysokorychlostní trať drážní dopravy.
čl.106) Podle tohoto článku prochází řešeným územím koridor „Silniční doprava - koridor
kapacitní silnice - dálnice D52 Pohořelice - Mikulov - Drasenhofen/Rakousko“, jako
součást silničního spojení Brno - Vídeň E461. Pro tuto silnici je v územním plánu
Sobotovice vymezena stabilizovaná plocha dopravní infrastruktury - silniční přes
západní část řešeného území.
čl.150a) Podle tohoto článku prochází řešeným územím „Elektroenergetika - koridor pro
dvojité elektrické vedení VVN 400 kV ozn. E12 Slavětice-Sokolnice.“ Pro tento záměr
zdvojení vedení je severně podél obce přes řešené území vymezen koridor pro
elektrické vedení 400 kV a jeho ochranné pásmo.
V grafické části PÚR ČR je zakresleno stávající venkovní elektrické vedení 400 kV Slavětice Sokolnice č. V435/436, které prochází středem řešeného území. Toto vedení je zapracováno
do územního plánu a je v území respektováno. Do blízkosti stávajícího vedení 400 kV
zasahuje jen část zastavitelné plochy Z20 vymezené podle původního řešení (ochrana
elektrického vedení vyplývá ze zvláštních předpisů).
II.2.2 Soulad návrhu územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem
Pro řešené území jsou územně plánovací dokumentací vydanou krajem Zásady územního
rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JmK). Současné ZÚR JmK byly po úravě vydány
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 5.10.2016 s účinností od 3.11.2016.
ZÚR JmK jsou v částech, které se dotýkají řešeného území, respektovány v návrhu Územního
plánu (ÚP) Sobotovice podle označení jednotlivých kapitol a článků ZÚR JmK (níže
uvedených kurzívou v uvozovkách) takto:
Kapitola A - „Stanovení priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění
udržitelného rozvoje území vč. zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje.“
A.1-3) Návrhem ÚP Sobotovic jsou naplňovány vize udržitelnéího rozvoje poskytující
občanům kvalitní život a vyváženost rozvoje území Jihomoravského kraje i v jeho
okrajových částech. To zejména tím, že jsou v ÚP vymezeny zastavitelné plochy
bydlení ozn. Z1-10, Z12-15 v dostatečné velikosti, se zabezpečenou veřejnou
infrastrukturou a v kvalitním životním prostředí (v údolí Syrůvky).
A.4-6) Návrh ÚP Sobotovice je vyváženým řešením zohledňující životní úroveň obyvatel se
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zaměřením na zlepšení životního prostředí a na ochranu krajiny. Pro ochranu těchto
hodnot je stanovena koncepce, jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití
a jsou stanoveny podmínky pro využití ploch zejména v kapitole I.6.2 ÚP. Návrhem
zastavitelných ploch vč. ploch pro výrobu je zohledněna i skutečnost, že řešené
území se nachází v Metropolitní rozvojové oblasti Brno.
A.7)
Řešení podporzje kvalitní dopravní napojení Jihomoravského kraje. Na území
Sobotovic je realizováno napojení silice III/39528 na dálnici D52. V řešeném území je
vymezena územní rezerva pro vysokorychloastní železniční trať (VRT).
A.8-9) Pro dopravní a technickou infrastrukturu jsou v ÚP Sobotovice vymezeny plochy a
koridory, které stabilizují veřejnou infrastrukturu, která prochází řešeným územím a
zajišťuje zejména jeho obslužnost a průchodnost. Jsou vymezeny plochy pro dálnici
D52 a plochy pro dalších 6 silnic III. třídy krajské silniční sítě. Je vymezena územní
rezerva pro vysokorychloastní trať (VRT) drážní dopravy republikového významu,
jsou vyznačeny koridory pro místní cyklistickou dopravu.
A.10) V ÚP je vymezena plocha pro dálnici D52, která částečně brání prostupnosti krajiny a
územní rezerva pro vysokorychlostní trať drážní dopravy, která může v budoucnu
bránit prostupnosti krajiny. Jedná se o dopravní infrastrukturu nadmístního významu,
kterou bylo nutno zapracovat.
A.11) S vymezenými plochami pro bydlení jsou v ÚP vymezeny též dostatečné plochy pro
občanské vybavení - ať stávající či plochy zastavitelné ozn. Z16-17.
A.12-13) Pro zvýšení kvality životního prostředí jsou v ÚP stanoveny zejména společné
podmínky ozn. B, C, D pro využití ploch v článku I.6.2, týkající se ochrany ovzduší i
ochrany veřejného zdraví.
A.14) Vymezenými stabilizovamími plochami jsou v územním oplánu podpořeny civilizační i
přírodní hodnoty kraje, je podpořena identita (charakter) řešeného území.
A.15) Pro ochranu ekologické funkce krajiny a ochranu hodnotné zemědělské půdy jsou v
ÚP vymezeny zejména stabilizované plochy zemědělské ozn. Zz, Zp, Zt, Zv a též
plochy několika druhů ploch zeleně, zejména plochy zeleně krajinné ozn. Zk.
A.16) Řešené území je součástí Metropolitní rozvojové onlasti Brno OB3 upřesněné ve
vydaných ZÚR JmK. V ÚP Sobotovice jsou vymezeny dostatečně velké plochy pro
výrobu a skladování - stabilizované i plochy zastavitelné Z18-21, které vytváří územní
podmínky pro přiměřený hospodářský rozvoj obce. Stávající výrobní areál farmy je
dobře využíván, a proto nebyly v ÚP vymezeny plochy přestavby. Návrhem změn
jsou vytvořeny územní podmínky pro další rozvoj bydlení, vybavenosti i rekreace.
A.17) Řešené území není součástí specifických oblastí kraje vymezených v ZÚR JmK.
A.19) Nejsou vymezeny plochy pro obnovitelné zdroje energie.
A.20) Řešené území není součástí vodohospodářsky významných oblastí ani oblastí
určených pro ochranu podzemních vod či pro zadržování povrchových vod.
A.21-23) Tyto požadavky ZÚR JmK se týkají koordinace rozvoje kraje a nelze je zajistit
územním plánem Sobotovice.
Kapitola B - „Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice
územního rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým
významem přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a rozvojové osy).“
B.1.25) Řešené území je součástí Metropolitní rozvojové oblasti Brno ozn. OB3 vymezené v
PÚR ČR a upřesněné v ZÚR JmK, ze které pro řešení ÚP vyplývají požadavky na
uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování. Požadavky vyplývající pro
obce v OB3 jsou v ÚP Sobotovice splněny podle jedn. písmen článku 26) takto:
Požadavky na uspořádání a využití území:
a-c) Vymezenými zastavitelnými plochami pro bydlení, pro občanské vybavení a pro
výrobu jsou vytvořeny územní předpoklady pro další rozvoj obce i výrobních aktivit,
pro vyváženost rezidenčních a pracovních funkcí a pro plycentrický rozvoj kraje.
i-j) Řešeným územím prochází dálnice D52 (dříve rychlostní silnice R52), pro kterou je
vymezena dostatečně velká plocha dopravní infrastruktury - silniční ozn. Ds. Tím je
plněn i požadavek průchodu nadřazené dopravní sítě metropolitní oblasti i kraje.
Úkoly územního plánování:
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b)

e)
B.2-4

B.5.

Je vymezena územní rezerva pro vysokorychlostní trať (VRT) drážní dopravy v
koridoru o požadované šířce 600 m, kterou nebylo nutno v ÚP zužovat, protože
koridor je vymezen mimo hlavní zastavěné území.
Sobotovice využívají efektivně zdroje místního skupinového vodovodu.
Řešené území není součástí rozvojových os vymezených v PÚR ČR a upřesněných
v ZÚR JmK ani rozvojových oblastí či rozvojových os nadmístního významu podle
článků 27-42) ZÚR JmK.
Řešené území není nadregionálním, regionálmím, subregionálním, mikroregionálmím
ani lokálním centrem osídlení podle čl. 43-58 ZÚR JmK, u kterého by pro řešení ÚP
vyplývaly požadavky na uspořádání a využití území či úkoly pro územní plánování.

Kapitola C - „Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního
rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu.“
C.1-2 Řešené území není součástí specifických oblastí vymezených v PÚR ČR ani dalších
specifických oblastí dle ZÚR JmK nadmístního významu podle článků 59-68) ZÚR
JmK, ze kterých by pro řešení ÚP vyplývaly požadavky na uspořádání a využití
území či jiné úkoly pro územní plánování.
Kapitola D - „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a
vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné
infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních
rezerv stanovení využití, které má být prověřeno.“
D.1
Řešené území není součástí navržených koridorů dopravní infrastruktury
nadmístního významu vymezených v PÚR ČR a zpřesněných či vymezených v ZÚR
JmK - dálničních, silničních, železničních, vodních, leteckých, kombinovaných,
integrovaných, cyklistických podle článků 72-179) ZÚR JmK, ze kterých by pro řešení
ÚP vyplývaly požadavky na uspořádání a využití území či další úkoly pro územní
plánování (územní rezervy - viz níže).
D.2.1 Podle článků 181-186) je řešené území Sobotovice součástí koridoru technické
infrastruktury „Elektroenergetika - vedení ZVN 400 kV (Slavětice-) hranice kraje Sokolnice, nové vedení převážně v souběhu se stávající linkou 400 kV“ vymezeného
v PÚR ČR a zpřesněného v ZÚR JmK. Tento koridor je v ZÚR JmK označen TEE02
a je vymezen s požadovanou šířkou 400 m mimo zastavěná území (minimálně 200
m). Z tohoto koridoru vyplývají požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro
územní plánování, které jsou v ÚP Sobotovice podle čl. 186) plněny takto:
Požadavky na uspořádání a využití území:
a)
V ÚP je vymezen „koridor pro elektrické vedení 400 kV a jeho ochranné pásmo“
severně podél hlavního zastavěného území o šířce 400 m. Tím jsou vytvořeny
územní podmínky pro toto vedení. Koridor je zúžen jen ve dvou místech.
Úkoly územního plánování:
a)
Koridor je zpřesněn tak, že je zúžen ve dvou místech - mimo zastavitelnou plochu
Z18 a mimo biocentrum LBC 2 s vodojemem. Zpřesněný koridor pro posilovací
vedení 400 kV nezasahuje do zastavěného území.
b)
Územní koordinaci zajistí příslušné orgány státní správy.
D.2.2-6 Řešeným územím neprochází další koridory technické infrastruktury nadmístního
významu vymezené v PÚR ČR a zpřesněné či vymezené v ZÚR JmK podle článků
213-261) - koridory plynárenství, ropovodu, horkovodu, vodovodu, opatření na
vodních tocích, plochy a koridory protipovodňových a inundačních opatření, plochy
odpadového hospodářství, ze kterých by pro řešení ÚP Sobotovice vyplývaly
požadavky na uspořádání a využití území či další úkoly pro územní plánování.
D.3
Řešeným územím neprochází koridory ani biocentra územního systému ekologické
stability (ÚSES) nadmístního významu vymezené v ZÚR JmK podle čl. 262-264) na
nadregionální či regionální úrovni, ze kterých by pro řešení ÚP vyplývaly požadavky
na uspořádání a využití území či další úkoly pro územní plánování.
D.4
Podle článku 313) prochází řešeným územím koridor územní rezervy „Železniční
doprava - VRT Brno - Břeclav - hranice ČR/Rakousko (_Wien)“ ozn. RDZ05
vymezený podle politiky územního rozvoje a zpřesněný v ZÚR JmK o šířce 600 m
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mimo zastavěná území (minimálně 210 m). Z koridoru územní rezervy pro VRT
vyplývají požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování,
které jsou v ÚP Sobotovice podle čl. 314) plněny takto:
Požadavky na uspořádání a využití území:
a-b) V ÚP je vymezen „koridor územní rezervy pro vysokorychlostní trať (VRT) drážní
dopravy“ ozn. R1 o požadované šířce 600 m. Koridor VRT není v ÚP Soboptovice
zúžen, protože je vymezen mimo hlavní zastavěné území a nebyl důvod koridor
zpřesňovat ani přes zahrádkářskou kolonii s rozptýlenými stavbami chatek.
Koridorem jsou v ÚP vytvořeny územní podmínky pro budoucí možné umístění
vysokorychlostní železniční tratě včetně souvisejících staveb.
Úkoly územního plánování:
a-b) Koridor územní rezervy je vymezen v krajině (mimo hlavní zastavěné území), čímž je
minimalizovám budoucí negativní vliv VRT na obyvatelstvo, na veřejné zdraví i na
památkovou či archeologickou ochranu území.
c)
Podmínky pro budoucí možné využití koridoru VRT jsou stanoveny v čl. I.11.1.
D.4
Podle článku 266-304, 325-339 nejsou v řešeném územím vymezeny další územní
rezervy koridorů veřejné infrastruktury (kromě zmíněného koridoru pro VRT)
vymezené v ZÚR JmK - dálniční, silniční, vodní či letecké dopravy, plynárenství,
vodního hospodářství, ani rezervy ploch pro akumulaci povrchových vod, ze kterých
by pro řešení ÚP Sobotovice vyplývaly požadavky na uspořádání a využití území či
další úkoly pro územní plánování.
Poznámky:
Řešeným územím Sobotovic prochází stávající venkovní elektrické vedení 400 kV,
které je technickou infrastrukturou nadmístního významu. Toto vedení je v územním
plánu respektováno ve stabilizované trase a je pro něj vymezen koridor o šířce
ochranného pásma tohoto vedení. V ZÚR Jmk je toto vedení znázorněno jako „jev
informativní“.
-

Záměry dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, nadřazeného
ÚSES a jejich územní rezervy vymezené a popsané v kap. D1-4 ZÚR JmK, které
zasahují do blízkosti řešeného území ÚP, jsou informativně znázorněny na výkrese č.
5 širších vztahů v měřítku 1 : 50 000 (v rozsahu jak zasahují do výřezu výkresu).

Kapitola E - „Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních,
kulturních a civilizačních hodnot území kraje.“
E.1
V řešeném územím se nenachází zvláštně chráněná území přírody, přírodní parky,
registrované významné krajinné pvky, přírodní rezervace, prvky soustavy Natura
2000, lokality zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů národního významu,
vodohospodářská významná území (CHKO, CHOPV), přírodní léčivé minerální vody,
těžená ložiska nerostných surovin, ropy a zemního plnu, ze kterých by pro řešení ÚP
vyplývaly požadavky na uspořádání a využití území či úkoly pro územní plánování.
E.2
V řešeném území jsou dodrženy „Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje
kulturních hodnot území kraje“. V ÚP jsou respektovány a na koordinačním výkrese
zakresleny kulturní památky, válečnéčné hroby, pietní místa a území s
archeologickými nálezy, které jsou chráněny zvláštními předpisy.. Nejsou přítomny
památkové zóny lidové architektury, ze kterých by pro řešení ÚP vyplývaly
požadavky na uspořádání a využití území.
E.3
V řešeném území jsou dorženy „Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje
civilizačních hodnot území kraje“. V ÚP Sobotovice jsou vymezeny plochy
zemědělské odpovídající zemědělskému využívání krajiny. V hlavním zastavěném
území je vymezena „centrální zóna obce“, ve které jsou stanoveny zvýšené
podmínky ochrany tradičního charakteru venkovské zástavby.
Kapitola F - „Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro jejich
za chování nebo dosažení.“
(349)
Území Sobotovic se nachází v krajině s cílovou charakteristikou krajinného typu „21 Ořechovsko-vranovický“, stanovenou v ZÚR JmK. Tomuto krajinnému typu, který je v
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(392)

ZÚR charakterizován, je přizpůsoben návrh ÚP, to zejména vymezením ploch
zemědělských, které převažují v otevřené krajině.
Požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování stanovené
pro krajinný typ č. 21 jsou v návrhu ÚP splněny tím, jak jsou vymezeny zejména
stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití v krajině a též v ÚP stanovenými
podmínkami pro využití těchto ploch. Pro úpravu v členění krajiny jsou vymezeny jen
změny zemědělské půdy na zeleň krajinnou v rámci návrhu lokálního ÚSES. Je
zachován zemědělský charakter území, jsou vymezeny stabilizované plochy zeleně
krajinné pro ÚSES i pro zadržení vod, jsou vytvořeny územní podmínky pro
zachování této krajiny a krajinného rázu.

Kapitola G - „Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.“
G.1.1 Řešené území Sobotovic není podle čl. 428) součástí navržených koridorů veřejně
prospěšných staveb dopravní infrastruktury vymezených v ZÚR JmK - dopravy
dálniční, silniční, železniční, vodní a letecké dopravy, kombinované dopravy ani
integrovaných systémů, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
G.1.2 Řešené území je podle článku 429) součástí navrženého koridoru veřejně prospěšné
stavby technické infrastruktury vymezeného v ZÚR JmK jako „Elektroenergetika vedení ZVN 400 kV (Slavětice-) hranive kraje - Sokolnice, nové vedení převážně v
souběhu se stávající nlinkou 400 kV“ ozačené TEE02, pro které lze práva k
pozemkům a stavbám vyvlastnit. Toto vedení v jeho koridoru je v ÚP Sobotovice
vymezeno jako veřejně prospěšná stavba technické infrastruktury „elektrické vedení
400 kV“ označená vps 6.
V řešeném území nejsou podle čl. 429) ZÚR JmK vymezeny další koridory vežejně
prospěšných staveb technické infrastruktury elektronergetiky, plynárenství, dálkovodů
(ropovodu, teplovodu), vodovního hospodářství na vodních tocích, pro která lze práva
k pozemkům a stavbám, potřebná k uskutečnění staveb či opatření podle zákona č.
183/2006 Sb., odejmout nebo omezit.
G.3
Podle článk 432) ZÚR JmK se nevymezují na území Jihomoravského kraje plochy
ani koridory pro stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu.
G4
Podle článku 433) ZÚR JmK nevymezují na území Jihomoravského kraje plochy pro
asanační území nadmístního významu.
Kapitola H - „Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení
v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a
rozvoje sídelní struktury.“
H.1
Podle čl. 434) je v ZÚR JmK stanoven požadavek na koordinaci územně plánovací
činnosti obce Sobotovice (v ORP Židlochovice) pro koridor technické infrastruktury
ozn. TEE02. Jedná se o koridor elektroenergetiky pro posilovací vedení ZVN 400 kV
(Slavětice-) hranive kraje - Sokolnice. Pro tento záměr je v ÚP Sobotovice vymezen
„koridor pro lektrické vedení 400 kV“, který pokračuje na území sousedních obcí
Bratčice a Vojkovice a též v dalších obcích v trase koridoru.
H.2
Podle článku 435) ZÚR JMK neprochází řešeným územím Sobotovic cyklistické
trtasy nadmístního významu (např. EuroVelo apod.) ani cyklotrasy krajské sítě.
H.3
Podle čl. 436) je v ZÚR JmK stanoven požadavek na koordinaci územně plánovací
činnosti obce Sobotovice (v ORP Židlochovice) pro koridor územní rezervy dopravní
infrastruktury Železniční dopravy - VRT Brno - Břeclav - hranice ČR/Rakousko
(_Wien) ozn. RDZ05. Pro tento záměr je v ÚP Sobotovice vymezen „koridor pro
vysokorychlostní trať (VRT) drážní dopravy“, který pokračuje na území sousedních
obcí Holasice, Ledce a též v dalších obcích v trase koridoru.
Kapitola I - „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití
územní studií.“
(438)
Řešené území není podle článků 438-9) součástí ploch ani koridorů, ve kterých se v
ZÚR JmK ukládá prověření změn jejich využití územní studií.
38

(Územní plán Sobotovice)
Kapitola J - „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu
orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, včetně stanovení, zda se
bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a lhůty pro vydání regulačního plánu
z podnětu
J.440-1) Tyto koridory ZÚR Jihomoravského kraje nevymezují.
II.3

Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu
nezastavěného území

II.3.1 Soulad s cíli a úkoly územního plánování
Soulad s cíly a úkoly územního plánování je v Územním plánu Sobotovice plněn podle
jednotlivých článků a písmen § 18 a § 19 stavebního zákona takto:
18/1-2) Plochy bydlení, plochy smíšené obytné, plochy občanského vybavení, plochy výroby a
skladování, plochy veřejné infrastruktury i plochy změn v nezastavěném území (v
krajině) jsou vymezeny ve vzájemném souladu tak, aby byla zlepšena vyváženost tří
podmínek udržitelného rozvoje:
Pro posílení podmínek příznivého životního prostředí:
- Jsou vymezeny plochy změn na zeleň krajinnou označené (Zk8-36), které jsou
určené k doplnění prvků územního systému ekologické stability, to včetně
protierozního účinku těchto ploch.
- Jsou vymezeny další plochy změn na zeleň krajinnou označené (Zk 1-7), které budou
plnit funkci ochranné a izolační zeleně mezi zástavbou a dálnicí D52 či mezi
plochami bydlení a plochami výroby a skladování.
- Jsou vymezeny stabilizované plochy vodní a vodohospodářské ozn. W pro vodní
toky, vodní plochy či zdrže a hlavní odtokové trasy určené pro stabilizaci a ochranu
systému odvodnění území.
- Jsou vymezeny stabilizované plochy lesní označené Ls a zejména stabilizované
plochy zeleně krajinné označené Zk, to za účelem protierozní ochrany území a
ochrany významných krajinných prvků.
Pro posílení podmínek hospodářského rozvoje:
- S ohledem na hospodářský vývoj, na vysokou míru vyjížďky za prací a na
skutečnost, že Sobotovice jsou v rozvojové oblasti OB3 osídlení, jsou vymezeny 4
zastavitelné plochy výroby a skladování označené Z18-21 pro rozvoj podnikání.
- Jsou vymezeny stabilizované plochy zemědělské - polní označené Zo s vysoce
kvalitními půdami určené pro stabilizaci zemědělské prvovýroby, to zejména v celé
severní a severovýchodní části řešeného území.
- Jsou vymezeny stabilizované plochy dopravní infrastruktury - silniční ozn. Ds,
dopravní infrastruktury - místní ozn. Dm, plochy veřejných prostranství komunikace ozn. Pk a plochy technické infrastruktury ozn. Ti, zajišťující dopravní
spojení, dopravní napojení staveb (obslužnost území) a technickou infrastrukturu.
- Pro posílení technické infrastruktury regionu je přes celé řešené území vymezen
koridor pro posilovací elektrické vedení 400 kV.
Pro posílení podmínek soudržnosti společenství obyvatel:
- S ohledem na příznivý demografický vývoj v posledních letech a na skutečnost, že
Sobotovice jsou v rozvojové oblasti OB3 osídlení, je vymezeno 14 zastavitelných
ploch bydlení - v rodinných domech označených Z1-10, Z12-15 (Br).
- Jsou vymezeny 2 zastavitelné plochy občanského vybavení - hřbitovy ozn. Z16
(Oh), a občanského vybavení - sportovní ozn. Z17 (Os) a stabilizované plochy
dalších druhů občanského vybavení, které pomohou stabilizovat a zvýšit standard
veřejné vybavenosti obce.
18/4) Územní plán Sobotovice chrání přírodní hodnoty a rozvíjí civilizační hodnoty území
vymezením zastavitelných ploch tak, že tyto přiléhají k zastavěnému území nebo jsou
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vymezeny uvnitř zastavěného území. Tím hospodárně využívá zastavěné území a
chrání nezastavěné území, tedy i krajinu jako podstatnou složku životního prostředí.
18/5) Územní plán nevymezuje plochy s vyloučením staveb, zařízení a jiných opatření pro
účely uvedené v tomto článku stavebního zákona v nezastavěném území (pro
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, ochranu přírody a krajiny,
dopravní a technickou infrastrukturu, rekreaci). To s vyjímkou staveb a zařízení pro
nakládání s odpady, které nejsou v celém řešeném území přípustné.
19/1a-b) Při zpracování územního plánu Sobotovice byl průzkumem v řešeném území zjištěn
a posouzen aktuální stav území a jeho hodnoty. Jelikož se jedná o úpravu územního
plánu obce podle § 188, odst. 1) stavebního zákona, byla celá koncepce rozvoje
území převzata z koncepce řešení předchozího Územního plánu obce Sobotovice a
jeho změn, která je pro rozvoj obce a pro ochranu hodnot území stále vyhovující.
19/1c) Stanovenými podmínkami pro účel využití ploch s rozdílným způsobem využití (funkční
regulací v plochách) jsou koordinovány veřejné a soukromé záměry v území.
Podmínkami prokázání dodržení zejména hygienických limitů vč. dalších předpisů
stanovenými v čl. I.6.2 písm. A - G je chráněno veřejné zdraví i životní prostředí.
19/1d-e) Dalšími podmínkami stanovenými v článku I.6.2 a I.6.4 jsou chráněny veřejné zájmy,
zejména urbanistické, architektonické a estetické požadavky na prostorové uspořádání
zastavěného i nezastavěného území a na jeho funkční změny.
19/1f) Není určeno pořadí realizace jednotlivých změn v území (etapizace) z toho důvodu, že
není účelné určovat pořadí změn v území tam, kde není předmětem etapizace
zejména veřejná infrastruktura.
19/1g) Stabilizací, vymezením a ochranou systému odvodnění území (vodních toků a příkopů)
a vymezenou krajinnou zelení s protierozními účinky jsou vytvořeny podmínky pro
snižování nebezpečí přírodních katastrof přírodě blízkým způsobem.
19/1i-j) Vymezenými plochami s rozdílným způsobem využití vč. jejich změn a podmínkami
stanovenými všem druhům ploch pro způsob jejich funkčního využití v článcích I.3.1,
I.3.2, I.6.2 a I.6.4 (podmínkami prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu)
jsou stanoveny podmínky pro obnovu a příznivý rozvoj sídelní struktury i zástavby
obce včetně rozvoje kvalitního bydlení.
19/1k) V řešeném území nejsou vymezeny plochy pro civilní ochranu. Informace k
požadavkům podle § 20, písmene d), g) vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č.
380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva jsou obsaženy níže v
článku II.5.1b) odůvodnění.
19/1l) Po prověření z hlediska cílů a úkolů uzemního plánování a požadavků na urbanistické
řešení nejsou vymezeny asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území.
19/1m) Nejsou vymezeny plochy s možnými negativními vlivy záměrů na řešené území.
Splnění požadavků zvláštních právních předpisů je vyhodnoceno v článku II.5.1 níže v
odůvodnění.
19/1n) Nejsou vymezeny, proto ani regulovány plochy pro využívání přírodních zdrojů.
19/2) Nebylo požadováno a proto ani zpracováno posouzení vlivů na udržitelný rozvoj
území, jehož součástí by bylo vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
II.3.2 Soulad s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot
území
Pro ochranu architektonických a urbanistických hodnot historického jádra, tj. návsi a
nejbližšího okolí je vymezena „centrální zóna obce“, pro kterou jsou stanoveny podmínky
prostorového uspořádání a1), b1) v čl. I.6.4, které se týkají jen této zóny. Podmínkami
prostorového uspořádání a2), b2-3) téhož článku jsou chráněny i ostatní části hlavního
zastavěného území, to zejména venkovský charakter a tradiční řadová struktura
nízkopodlažní zástavby, tam kde se tato vyskytuje. Přičemž tradiční zástavbu tvoří zejména
nízkopodlažní (původně zemědělské) domy v souvislé řadě vedle sebe s hřebeny sklonitých
střech podél komunikací a s dvorními trakty kolmo do dvora.
Způsobem doplnění volných proluk v uličních frontách zastavitelnými plochami je dodržen
kompaktní způsob zástavby ve vazbě na historický půdorys obce. Jsou vymezeny plochy
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veřejných prostranství - veřejné zeleně, čímž je v územním plánu zabezpečena stabilizace
zeleně zejména na návsi, podél vodních toků a podél komunikací. Event. výstavba kostela či
kaple v lokalitě V sádcích nad historickou částí obce se může stát vhodnou architektonickou
dominantou obce. Proto byla vymezena zastavitelná plocha ozn. Z16 (Oh), jejíž způsob využití
je stanoven tak, aby umožnil jak umístění hřbitova, tak chybějící církevní stavby. Pro event.
rozšíření budoucího hřbitova je tamtéž vymezena i územní rezerva ozn. R2.
V čl. I.6.4 je stanovena podmínka a3), která by měla zamezit umísťování nevhodných
dominant v krajině. V čl. I.6.4.e) jsou stanoveny podmínky ochrany krajinného rázu týkající se
posuzování staveb na krajinný ráz v dalších řízeních. Pro ochranu hodnot zástavby obce i
krajiny jsou v čl. I.6.4 stanoveny podmínky prostorového uspořádání a) - výšková hladina
zástavby, b) - charakter a struktura zástavby. Podle těchto podmínek bude zástavba
posuzována při územních a při stavebních řízeních. Stanovené podmínky prostorového
uspořádání dávají podklad k zachování architektonických a urbanistických hodnot v území.
Rozsah zastavitelných ploch je řešen úměrně velikosti obce a kapacitě veřejné infrastruktury.
Stabilizované plochy i změny druhů ploch bydlení, smíšených obytných, občanského
vybavení, výroby a skladování, dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství i
druhů ploch zemědělských jsou prostorově vymezeny tak, aby nedocházelo k prolínání funkcí,
které by se mohly navzájem negativně ovlivňovat.
Je respektována ochrana kulturních památek podle zákona č. 20/1987 Sb., (kulturní památky
jsou znázorněny na koordinačním výkrese včetně pietních míst) tím způsobem, že v jejich
blízkosti nejsou vymezeny zastavitelné plochy, ale stabilizované plochy veřejných
prostranství. Celé řešené území je s potenciálními archeologickými nálezy. Při změnách v
území, u kterých se předpokládají zásahy do terénu, je třeba umožnit a strpět záchranný
archeologický průzkum podle zákona. Památkové zóny nejsou stanoveny.
Jsou respektovány významné krajinné prvky, kterými je zejména údolní niva Šatavy v
lokalitách Pastviska, Nádavky, U Bayera a Na rybníkách. V nivě Šatavy jsou proto vymezeny
stabilizované plochy zeleně krajinné a prvky územního systému ekologické stability.
II.3.3 Soulad s požadavky na ochranu nezastavěného území
Navržené urbanistické řešení je v souladu s obecnými požadavky na ochranu nezastavěného
území podle § 18, odst. 4-6 stavebního zákona (viz předchozí čl. II.3.1). Řešení respektuje
produkční zemědělskou hodnotu území a obhospodařovanou zemědělskou půdu, na druhé
straně řešení respektuje krajinné hodnoty a přírodě blízké lokality - významné krajinné prvky
(VKP) v údolní nivě Šatavy, kde jsou vymezeny souvislé plochy zeleně krajinné.
Vymezené zastavitelné plochy rozvíjejí urbanistickou strukturu obce v přímé návaznosti na
zastavěné území. Přitom zastavitelné plochy jsou vymezeny zejména v prolukách a na
volných zahradách podél stávajících komunikací s ohledem na co největší možnou míru
využití stávajícího zastavěného území. Plochy vymezené mimo zastavěné území k němu
bezprostředně přiléhají. Jedná se vesměs o doplnění a prodloužení zástavby stávajících ulic.
To s pouze s vyjímkou zastavitelné plochy výroby Z20, která přiléhá jen ke stávající farmě
(což je z hlediska možného vlivu výroby na obytnou zástavbu ideální). Nejsou však vymezeny
zastavitelné plochy zcela ve volné krajině.
Urbanistické řešení respektuje produkční zemědělskou hodnotu severní a severovýchodní
části řešeného území, kde jsou vymezeny zejména plochy zemědělské - polní ozn. Zo.
Řešení respektuje krajinnou a ekologickou hodnotu údolní nivy Šatavy s významnými
krajinnými prvky, kde jsou vymezeny stabilizované plochy zeleně krajinné ozn. Zk. Uspořádání
ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území je řešeno s ohledem na
zemědělskou hodnotu krajiny i v jiných částech řešeného území.
V nezastavěném území je vymezena poměrně rozsáhlá stabilizovaná plocha dopravní
infrastruktury - silniční Ds přes celé řešené území pro průjezd dálnice D52 vč. dopravního uzlu
pro odbočení na silnici III/39528. V nezastavěném území jsou vymezeny plochy dopravní
infrastruktury i pro jiné silnice a též plochy dopravní infrastruktury - místní ozn. Dm pro
účelové komunikace. Důvodem je skutečnost, že se jedná o plochy pro nezbytnou veřejnou
dopravní infrastrukturu, kterou je zajišťována i prostupnost krajiny.
Pravděpodobně negativním vlivem na krajinu se projeví posilovací venkovní vedení elektrické
energie 400 kV, pro které je vymezen koridor o šířce 400 m. Toto budoucí vedení (s vysokými
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kovovými stožáry v krajině) bylo nutno zapracovat, protože se jedná o veřejnou technickou
infrastrukturu nadmístního významu vymezenou v politice územního rozvoje ČR a zpřesněnou
v ZÚR Jihomoravského kraje. Mimo toto vedení jsou v nezastavěném území vymezeny jen
změny zemědělské půdy na plochy zeleně krajinné pro založení a doplnění územního
systému ekologické stability.
Ochrana nezastavěného území podle stavebního zákona se bude opírat o vydaný územní
plán, který nezastavěná území vymezuje, a tímto vymezením je i chrání (též viz článek II.10
odůvodnění „Vyhodnocení účelného využití zastavěného území...).
II.4

Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

II.4.1 Soulad s požadavky stavebního zákona
Jedná se o úpravu „Územního plánu obce Sobotovice“ na „Územní plán Sobotovice“ podle §
188, odst. 1) přechodných a závěrečných ustanovení stavebního zákona (SZ) č. 183/2006
Sb., „o územním plánování a stavebním řádu. Při této úpravě (tzv. „překlopení“) se původní
urbanistické řešení věcně nemění, ale mění se formální podoba dokumentace podle
současných předpisů platných v době této úpravy. Územní plán je proveden podle ustanovení
dalších jednotlivých § a odstavců stavebního zákona s následujícím vyhodnocením:
§18-19 Vyhodnocení splnění § 18 a § 19 je uvedeno výše v čl. II.3.1.
§43/1) Územní plán vymezuje na výkresech č. 1-3 a stanovuje v čl. I.1 - I.11 požadavky
jmenované v odst. 1) § 43 SZ - zastavěné území, urbanistickou koncepci, uspořádání
krajiny, koncepci veřejné infrastruktury, zastavitelné plochy, plochy změn v krajině,
veřejně prospěšné stavby, atd. a stanovuje podmínky pro využití ploch. Nebylo nutno
vymezovat plochy přestavby. V článku I.3.2 jsou stanoveny koncepční podmínky pro
změny v území zastavitelných ploch. Pro všechny druhy vymezených ploch s
rozdílným způsobem využití jsou v čl. I.6.2 stanoveny funkční podmínky využití ploch
(hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití) a též další společné
podmínky. V čl. I.6.4 jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany
krajinného rázu. Podle politiky územního rozvoje ČR a vydaných Zásad územního
rozvoje JmK je vymezen koridor pro elektrické vedení 400 kV a dále je vymezena
územní rezerva koridoru pro vysokorychlostní trať drážní dopravy (VRT).
§43/2) Nebyl shledán žádný důvod či účel vedoucí k tomu, aby bylo rozhodování o změnách
v území ve vymezených zastavitelných plochách Z1-10, Z12-21 podmíňováno
způsobem uvedeným v romto odstavci. Nejsou proto vymezeny plochy, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci, nejsou
vymezeny plochy ani koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie a ani nejsou vymezeny plochy a koridory, ve
kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny ve velikosti do 2 ha a mají zcela jasné
(vymezené) napojení na veřejnou infrastrukturu.
§43/3) Splnění cílů a úkolů územního plánování je vyhodnoceno výše v čl. II.3.1
odůvodnění, tyto cíle a úkoly jsou v ÚP rozvíjeny konkrétním řešením - viz čl. II.9
„Komplexní zdůvodnění přijatého řešení.“ ÚP neobsahuje podrobnosti náležící svým
obsahem regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí.
§43/4) Územní plán řeší určení a využití ploch na celém území obce Sobotovice.
§50-53 Proces pořizování ÚP je veden pořizovatelem podle ustanovení § 50-53 stavebního
zákona - viz čl. II.1 „Postup pořízení územního plánu“. Nebylo požadováno
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ani zpracování variant řešení.
Součástí odůvodnění ÚP je komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vyhodnocení
účelného využití zastavěného území vč. vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch podle požadavku § 53, od 5e-f) SZ, které je uvedeno níže v
článcích II.9 a II.10 odůvodnění.
§58
V územním plánu je vymezeno více zastavěných území, do kterých jsou zahrnuty
pozemky tzv. intravilánu z r. 1966, dále zastavěné stavební pozemky, stavební
propluky, přiléhající části pozemních komunikací a veřejná prostranství podle § 58
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SZ. Do hlavního zastavěného území nezasahují souvislé pozemky lesa. Pozemky
vinic zapsaných v katastru jsou ze zastavěného území vyjmuty. Severně od obce a v
zahrádkářské kolonii Hájky jsou vymezeny malé zastavěné plochy a nádvoří s
jednotlivými stavbami zapsanými v katastru.
Pozn.: Při vymezení zastavěného území byl zohledněn metodický pokyn „Vymezení
zastavěného území“ zveřejněný MMR ČR a ÚÚR v září 2013.
II.4.2 Soulad s požadavky prováděcích předpisů stavebního zákona
a) Územní plán je v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., „o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti“,
v současném znění (09/2017) podle ustanovení jednotlivých § a odstavců vyhlášky s
následujícím vyhodnocením:
§13/1) Dokumentace ÚP je vypracována v obsahu a členění textové i grafické části na
„územní plán“ a na „odůvodnění“ podle přílohy č. 7 zmíněné vyhlášky, viz „Obsah
dokumentace územního plánu Sobotovice“, který je uveden na konci odůvodnění.
§13/2) Použitým mapovým podkladem pro výkresy ÚP je výřez katastrální mapy (KM) v
digitálním provedení, která byla poskytnuta projektantovi Městským úřadem
Židlochovice elektronickou cestou koncem r. 2015 a byla aktualizována 08/2017.
Výkresy ÚP jsou podle požadavku vyhlášky zpracovány v měřítku 1 : 5 000. Výkres
širších vztahů je vypracován nad základní mapou silniční v měřítku 1 : 50 000.
§14/1) Textová část a grafická část je opatřena záznamem o účinnosti obsahujícím
požadované údaje pro vydání opatřením obecné povahy.
Soulad s přílohou 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.:
Dokumentace ÚP je v souladu s přílohou 7 této vyhlášky rozdělena na část I - „Územní
plán“ a část II - „Odůvodnění územního plánu“.
-

-

-

Textová část územního plánu je vypracována v obsahu a členění podle části I. a II.
přílohy 7 k vyhlášce - viz obsah textové části uvedený na konci odůvodnění.
Textová část odůvodnění je vypracována a členěna podle metodického pokynu „Územní
plán - obsah“ zveřejněného MMR ČR a ÚÚR Brno dne 13.2.2014.
Vymezení zastavěného území, urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny vč.
ÚSES i koncepce veřejné infrastruktury a vymezení ploch s rozdílným způsobem využití
jsou patrny z hlavního výkresu č. 2. Koncepce dopravní a technické infrastruktury je
patrna i z výkresu č. 3, kde jsou vymezeny plochy a koridory určené pro umístění veřejně
prospěšných staveb dopravní a technické infrastruktury.
Protože nebyly zapotřebí, nejsou ani vymezeny plochy přestavby určené k obnově
znehodnocených území (taková území zde ani nejsou).
Podle současné politiky územního rozvoje ČR je vymezena územní rezerva koridoru pro
vysokorychlostní trať drážní dopravy (VRT), ozn. R1.
Podle znovu vydaných ZÚR JmK je vymezen návrhový koridor pro posilovací elektrické
vedení 400 kV a jeho ochranné pásmo.
Po prověření koncepce urbanistického řešení z hlediska cílů a úkolů územního plánování
a účelnosti takových opatření, není rozhodování o změnách v území zastavitelných ploch
ozn. Z1-10, Z12-21 podmíněno uzavřením dohody o parcelaci, zpracováním územní
studie ani vydáním regulačního plánu.
Nebyly důvody k tomu, aby byl vypracován výkres pořadí změn v území, prože v ÚP není
stanovena etapizace (tato není zapotřebí a nebyla ani v původním ÚPO).
Je vypracován koordinační výkres, kde jsou zapracovány aktuální limity využití území.
Je vypracován výkres předpokládaných záborů půdního fondu, vyhodnocení
předpokládaných důsledků řešení na půdní fond je provedeno v čl. II.14.

b) Územní plán je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., „o obecných požadavcích na
využívání území“ v současném znění (09/2017) podle ustanovení jednotlivých § a odstavců
části druhé, hlavy I této vyhlášky s následujícím vyhodnocením:
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§3/1)

Na rozdíl od požadavku zmíněné vyhlášky, kde „se plochy vymezují zpravidla o
rozloze větší, než 2 000 m2“, jsou vymezeny stávající plochy i plochy se změnou
využití i menší (tj. pod 0,2 ha). To z toho důvodu, že se jedná o úpravu podle § 188
stavebního zákona, kdy je koncepce řešení převzata a nelze měnit počet ani rozsah
původně vymezených zastavitelných ploch (byť by tyto byly menší) s vyjímkou ploch
již využitých. Dalším důvodem vymezení malých ploch je, že použité měřítko výkresů
1 : 5 000 (nikoliv 1 : 10 000) toto dovoluje, resp. i tyto plochy jsou znázornitelné. I
těmto malým plochám bylo nutno stanovit podmínky pro změnu v jejich území
dohodnuté s orgány při projednávání zejména změn č. I - X původního ÚPO.
§3/2a) Jako stabilizované jsou vymezeny stávající plochy s rozdílným způsobem využití.
Druhy jedn. ploch s rozdílným způsobem využití jsou označeny zkratkami Br, Bd,
So,... až Ls, W. Způsoby využití ploch jsou stanoveny v čl. I.6.2. Podmínky způsobu
využití jsou pro některé druhy ploch společné. Plochy jsou vymezeny tak, aby byly
navzájem od sebe odděleny a nekolidovaly mezi sebou způsoby jejich využití.
§3/2b) Jako plochy požadovaných změn využití jsou vymezeny plochy zastavitelné ozn. Z110, Z12-21 podle původního řešení ÚPO. S ohledem na PÚR ČR i vydané ZÚR JmK
je vymezen koridor územní rezervy ozn. R1 pro vysokorychlostní trať drážní dopravy.
Podle PÚR ČR i aktuálních ZÚR JmK je vymezen koridor pro elektrické vedení 400
kV (tento nebyl součástí původního ÚPO). Nejsou vymezeny plochy přestavby k
obnově či znovuvyužití znehodnoceného území, protože taková území se v
Sobotovicích nenacházejí.
§3-4)
S ohledem na charakter řešeného území a na požadované rozdíly ve využití ploch, je
většina ploch s rozdílným způsobem využití podrobněji členěna či specifikována a
označena zkratkami v článcích I.6.1-2 takto:
Plochy bydlení (§ 4 vyhlášky) jsou podrobněji členěny za pomlčkou na „v rodinných
domech“ ozn. Br a „v bytovách domech“ ozn. Bd.
Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhlášky) jsou podrobněji specifikovány na „smíšené
obytné - centrální“ ozn. So.
Plochy občanského vybavení (§ 6 vyhlášky) jsou podrobněji členěny za pomlčkou na
„sportovní“ ozn. Os, „jízdárna“ ozn. Oj, „hřbitovy“ ozn. Oh a „ostatní“ ozn. Ov.
Plochy výroby a skladování (§ 11 vyhlášky) jsou podrobněji členěny na „dopravní
podnikání“ ozn. Vd, „lehká výroba“ ozn. Vs a „zemědělství a průmysl“ ozn. Vz.
Plochy dopravní infrastruktury (§ 9 vyhlášky) jsou podrobněji členěny na „silniční“
ozn. Ds, „místní“ ozn. Dm a „garáže“ ozn. Dg.
Plochy veřejných prostranství (§ 7 vyhlášky) jsou podrobněji členěny na
„komunikace“ ozn. Pk a „veřejnou zeleň“ ozn. Pz.
Plochy zemědělské (§ 14 vyhlášky) jsou podrobněji členěny na „zahrady a sady“ ozn.
Zz, „polní“ ozn. Zo a na „zatravněné“ ozn. Zt.
Dále jsou stanoveny tyto plochy s jiným způsobem využití, než je uvedeno v § 4 až § 19
vyhlášky, které jsou označené zkratkami v čl. I.6.2:
plochy „zeleně sídelních zahrad“ ozn. Zs.
plochy „zeleně krajinné „ozn. Zk.
§4-19 Podle § 4-19 (bez podrobnějšího členění) jsou vymezeny jen tyto druhy ploch:
plochy „technické infrastruktury“ (§ 10 vyhlášky) ozn. Ti,
plochy „lesní“ (§ 15 vyhlášky) ozn. Ls,
plochy „vodní a vodohospodářské“ (§ 13 vyhlášky) označené W.
Stanovení výše uvedených druhů ploch s podrobnějším členěním či s jiným způsobem
využití je podle pořadavku § 3 odst. 4) vyhlášky samostatně zdůvodněno v článku II.9.6.1.
§7/2)
Nejsou vymezeny zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení nebo
smíšené obytné větší než 2 ha, pro které by bylo spolu s nimi nutno vymezovat
veřejná prostzranství o předepsané velikosti (1 000 m2 na 2 ha zastavitelné plochy).
II.5

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

II.5.1 Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů
44

(Územní plán Sobotovice)
Územního plán Sobotovice je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů
vyjmenovaných v poznámce 4) na konci stavebního zákona, které mají, nebo mohou mít
dopad na koncepci a navržené řešení podle následujícího vyhodnocení.
a) Soulad s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vymezením ploch vodních a vodohospodářských je chráněn systém odvodnění v území.
Vymezením ploch zeleně krajinné (meze, průlehy, územní systém ekologické stability) a ploch
zemědělských - zatravněných je zabezpečováno zvýšení retenčních schopností krajiny. Tyto
plochy se budou podílet též na ochraně proti vodní erozi. Pro ochranu odtokových tras je v
plochách řešeného území v článku I.6.2 stanovena společná podmínka označená písmenem
G. V připravovaném (zatím ale nevyhlášeném) záplavovém Šatavy jsou vymezeny převážně
plochy zeleně krajinné. Na jižním okraji obce nejsou proto vymezovány zastavitelné plochy (s
vyjímkou plochy Z10 vymezené v původním ÚPO s dřívějším souhlasem orgánů).
b) Soulad s požadavky zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Pro ochranu přírody a krajiny jsou vymezeny zejména plochy zeleně krajinné, to jak
stabilizované označené Zk, tak i navržené změny ploch zemědělských na plochy zeleně
krajinné označené (Zk1-36). Na koordinačním výkrese jsou vyznačeny významné krajinné
prvky, které se nacházejí vesměs v údolní nivě Šatavy a tvoří přírodně hodnotnější části
krajiny - „Nádavky“, „Na rybníkách“ „Na Podhrázském“ a „Ve žlíbku“. Tyto jsou chráněny i
podmínkami stanovenými v územním plánu pro plochy zeleně krajinné. Krajina je v řešení
podpořena zejména vymezenými plochami zapojenými do územního systému ekologické
stability. Podle podmínky stanovené v čl. I.6.4, odst. e3) bude umísťování staveb v krajině v
dalších řízeních posuzováno z hlediska jejich vlivu na krajinný ráz, přičemž bude dbáno na co
nejmenší možné dotčení reliéfu krajiny.
c) Soulad s požadavky zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
Pro ochranu čistoty ovzduší jsou v plochách řešeného území stanoveny společné podmínky
označené v článku I.6.2 písmeny B a C.
d) Soulad s požadavky zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů
Splnění požadavků tohoto zákona a souvisejících prováděcích předpisů je vyhodnoceno v
samostatné kapitole II.14.1 „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond“ níže v odůvodnění.
e) Soulad s požadavky zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů
V řešeném území se nacházejí následující kulturní památky zapsané v seznamu nemovitých
kulturních památek pod č. 45601- „boží muka“ z 19. století u křižovatky silnic III/39514 a
III/39515 ve vsi, č. 17017 - „kříž z roku 1782“ na návsi (před domem na p. 322). Kulturní
památkou místního významu je „poklona“ z 19. století u silnice III/39514 v lokalitě Kovární.
Kulturní památky jsou vyznačeny na koordinačním výkrese, stejně jako pomník padlých za
obou válek (v kategorii „válečné hroby a pietní místa“) na návsi u potoka. V blízkosti kulturních
památek nejsou vymezeny zastavitelné plochy, ale jen plochy veřejných prostranství.
Celé řešené území je s potencionálními archeologickými nálezy, což je uvedeno i v poznámce
1) na koordinačním výkrese. V řešeném území se nacházejí „území s archeologickými nálezy“
č. 24-34-19/8, č. 24-34-24/4, 24-34-24/8 a č. 24-34-24/1, která jsou znázorněna na
koordinačním výkrese podle územně analytických podkladů ORP Židlochovice. U záměrů s
předpokladem zásahů to terénu požaduje výše zmíněný zákon v § 22-23, aby investor již v
době přípravy staveb oznámil svůj záměr Archeologickému ústavu AV, umožnil provést
záchranný archeologický výzkum a tento strpěl. V řešeném území nejsou památky lidové
architektury ani památkové zóny. Z důvodu ochrany historického centra je vymezena
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„centrální zóna obce“, v níž jsou stanoveny v čl. I.6.4, podmínky prostorového uspořádání a1),
b1) týkající se zachování nízkopodlažní řadové zástavby tradičního charakteru.
f) Soulad s požadavky zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Splnění požadavků lesního zákona je vyhodnoceno v článku II.14.2 „Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa“
níže v odůvodnění. Protože k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je třeba
mít souhlas správního orgánu, je na koordinačním výkrese znázorněna tato hranice.
g) Soulad s požadavky zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů,
Voda k hašení požárů podle požadavku § 29, odst. 1), písmene k) zmíněného zákona je
zabezpečena z místní vodovodní sítě napájené vodními zdroji skupinového vodovodu
Sobotovice - Ledce - Bratčice. Na rohu v lokalitě U střediska (vklíněna do zastavitelné plochy
ozn. Z21) se nachází krytá podzemní požární nádrž, která je funkční a použitelná k hašení.
Technické parametry vodovodu umožňují zásobování zastavitelných ploch vodou k hašení
požárů, a nejsou proto nutné žádné podmiňující investicemi ve stávající síti. Územní plán
umožňuje umístění technické infrastruktury s vodovodními řady zejména v plochách dopravní
infrastruktury a veřejných prostranství a v plochách vymezených veřejně prospěšných staveb.
Pozn.: Umístění hydrantů je podrobností nepřípustnou pro územní plán dle § 43 odst. 3 SZ.
h) Soulad s požadavky zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů
Pro stávající silnice jsou v řešeném území vymezeny plochy „dopravní infrastruktury - silniční“
a v průjezdném úseku zastavěným územím plochy „veřejných prostranství - komunikace“. Pro
stávající účelové komunikace jsou vymezeny zejména plochy „dopravní infrastruktury místní“. Jejich vymezením jsou zabezpečeny plochy pro pozemní komunikace v parametrech,
které umožní bezkolizní průjezd dálnice D52 a silnic III/42510, III/39514, III/39515, III/39517,
III/39528 a III/15266 řešeným územím. Pozemky související dopravní infrastruktury mohou být
součástí i jiných ploch s rozdílným způsobem využití podle čl. I.6.2. Pro úpravy silnic a dalších
pozemních komunikací jsou stanoveny podmínky v čl. I.4.1, odst. b-d). Zdůvodnění řešení
koncepce dopravní infrastruktury je uvedeno v článku II.9.4.1 odůvodnění.
ch) Soulad s požadavky zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Do řešeného území zasahují ložiska nerostných surovin, jejich dobývací prostory a chráněná
ložisková území. Tyto přírodní limity využití území jsou zakresleny v koordinačním výkrese
podle aktuálních Územně analytických podkladů (ÚAP) správního obvodu ORP Židlochovice.
Pro případ, že by byla vydána správní rozhodnutí k těžbě nerostných surovin, jsou v územním
plánu stanoveny podmínky v čl. I.5.6.
Pozn.: V současných ÚAP nejsou uváděny názvy a čísla ložisek, jejich dobývacích prostorů a
chráněných ložiskových území. Proto nejsou uvedeny ani v územním plánu.
i) Soulad s požadavky zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích
přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o
změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších
předpisů
Do řešeného území nezasahují přírodní léčivé zdroje, o kterých pojednává lázeňský zákon.
j) Soulad s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění souvisejících předpisů
Pro ochranu veřejného zdraví jsou v plochách řešeného území stanoveny společné podmínky
označené v článku I.6.2 písmeny B, C, D. Stanovené podmínky (týkající se nenarušení
okolního prostředí, neumísťování zdrojů hluku či znečištění v plochách, neumísťování
chráněných prostor u silnic bez prokázání nepřekročení přípustných hygienických limitů)
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vycházejí zejména z požadavků legislativy vč. nařízení vlády o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací v současném znění č. 217/3016 Sb. Splnění těchto
požadavků bude prokazováno v dalších řízeních.
k) Soulad s požadavky zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a
o změně některých zákonů, a požadavky vyhlášky Ministerstva vnitra České
republiky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
Dotčený orgán (Hasičský záchranný sbor JMK), který hájí zájmy zmíněného zákona, uplatnil
požadavky prováděcí vyhlášky č. 380/2002 Sb. uvedené pod písmeny d), g), které jsou v
rámci možností řešení územního plánu řešeny takto:
d) Požadavky evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Pro dočasné ubytování obyvatelstva z jiných ohrožených oblastí či ubytování místních
obyvatel v případě vzniku neočekávané mimořádné události je možno využít stavby v
plochách občanského vybavení - ostatní.
g) Požadavky záchranných, likvidačních a obnovovacích prácí pro odstranění nebo snížení
škodlivých účinků mimořádné události
K usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací jsou do řešení územního plánu
zapracovány následující zásady:
- Stávající i zastavitelné plochy určené pro bydlení, pro občanské vybavení, pro výrobu a
skladování jsou vymezeny v návaznosti na plochy dopravní infrastruktury, ze kterých je
zabezpečena jejich dopravní obsluha (tedy i přístupnost pro záchranu).
- Doprava na silnicích v průtahu přes obec a doprava na místních komunikacích v plochách
veřejných prostranstvích - komunikace je řešena tak, aby umožňovala příjezd zásahových
jednotek a nouzovou obsluhu území v případě zneprůjezdnění některých silnic.
- Event. části zneprůjezdněných silnic či místa se zúženým profilem bude možno objet po
místních komunikacích vymezených v plochách dopravní infrastruktury - místní či v
plochách veřejných prostranství - komunikace.
-

Plochy veřejných prostranství - komunikace pro silnice a místní komunikace v zastavěném
území jsou vymezeny v takové šířce (při stanovené výškové hladině), která nezpůsobí
jejich zavalitelnost v důsledku event. rozrušení okolní zástavby.

l) Soulad s požadavky zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
(včetně zájmů vojenského letectva) a souvisejících předpisů
Pro ochranu zájmů vojenského letectva a obrany státu ve smyslu uvedeného zákona je v
plochách řešeného území stanovena společná podmínka označená v článku I.6.2 písmenem
F ve znění: „V plochách lze umisťovat jen stavby a zařízení, které negativně neovlivní zájmy
vojenského letectva a obrany státu (zejména z hlediska jejich výšky nad terénem)“. To proto,
že území Sobotovic se nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení a je tedy
zájmovým územím Armády České republiky podle § 175 stavebního zákona. Pro umísťování
vyšších nadzemních staveb technického charakteru je proto stanovena podmínka výškové
regulace a3) v čl. I.6.4.
II.5.2 Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,
popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Na základě stanovisek vydaných k návrhu územního plánu v režimu podle odst. 2, § 50
stavebního zákona byly provedeny následující úpravy řešení, kterými byl územní plán uveden
do souladu s těmito stanovisky:
Do kapitoly II.5.1 odůvodnění „Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů“ jsou
doplněny požadavky Hasičského záchranného sboru z jejich stanoviska.
Na základě dohodnutého znění mezi pořizovatelem a Odborem dopravy Krajského úřadu
JMK je upraven článek II.9.4.1 „Zdůvodnění koncepce dopravní infrastruktury“, kde jsou
zapracovány požadavky dotčeného orgánu podle jeho požadavků, byly opraveny názvy a
značky silnice III/15266.
UPOZORNĚNÍ:
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Požadavkům dotčených orgánů na citace ze zvláštních právních předpisů nelze vyhovět.
Územní plán není určen k tomu, aby nahrazoval ustanovení právních předpisů, o jejichž
dodržení nerozhoduje zastupitelstvo obce. Dodržování platné legislativy nelze vynucovat
územním plánem. Územní plán nesmí podle odst. 3) § 43 SZ obsahovat podrobnosti
náležející územnímu rozhodnutí. V odůvodnění ÚP není možné stanovovat plochám další
podmínky, byť by se jednalo o citace legislativy. Odůvodnění se týká jen toho, co je územním
plánem vymezeno a proč je tak vymezeno.
Soulad návrhu ÚP se stanovisky kraje jako nadřízeného orgánu a z hlediska zajištění koordinace
využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s PÚR a ZÚR dle § 50 odst. 7 SZ a dle §
52 odst. 3 SZ
Krajský úřad Jihomoravského kraje,Odbor územ.plánování a staveb.řádu, Žerotínovo nám.3, 60182
Brno
 konstatuje ve svém stanovisku k návrhu č.j. JMK 8199/2013 z 18.3.2013, že fakt zrušení Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje vydaných Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne
22.09.2011 rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21.06.2012 byl při pořizování ÚPD
zohledněn a upozornil na potřebu průběžného sledování právní situace ve věci ZÚR JMK v
souvislosti s podanou ústavní stížností.
 konstatuje ve svém stanovisku k návrhu dle § 50 odst. 7 SZ č.j. JMK 55344/2013 z 3.6.2013, že
z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy k návrhu ÚP
Sobotovice připomínky, z hlediska souladu návrhu s PÚR ČR 2008 nemá připomínky hlediska souladu a
opět upozornil na potřebu průběžného sledování právní situace ve věci ZÚR JMK v souvislosti s
podanou ústavní stížností.
 konstatuje ve svém stanovisku k posouzenému a upravenému návrhu, k částem řešení, které byly
od společného jednání změněny jako nadřízený orgán dle § 52 odst.3 SZ č.j. JMK 73977/2016
z 4.7.2016, že:
z hlediska souladu s PÚR ČR ve znění její 1. aktualizace:
- je fakt, že obec náleží do metropolitní rozvojové oblasti OB3 Brno v návrhu ÚP zohledněn,
zejména rozsahem rozvojových ploch,
- jsou zpřesněny požadavky na koridor vysokorychlostní dopravy VR1,
- rozvojový záměr E12 – koridor pro dvojité vedení 400 kV
- jsou respektovány či řešeny republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území
 konstatuje ve svém stanovisku k návrhu upravenému pro opakované veřejné projednání, k částem
řešení, které byly od veřejného pro jednání změněny jako nadřízený orgán dle § 52 odst.3 SZ č.j.
JMK 135717/2017z 6.11.2017,
že dle Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1:
- fakt, že obec náleží do metropolitní rozvojové oblasti OB3 Brno je v návrhu ÚP zohledněn,
zejména rozsahem rozvojových ploch
- návrh řešení respektuje stávající dálnici D52
- koridor vysokorychlostní dopravy VR1 je v návrhu ÚP respektován formou územní rezervy R1
- z hlediska nadřazené technické infrastruktury stávající venkovní elektrické vedení 400 kV Slavětice
– Sokolnice č. V435/436, které prochází středem řešeného území, je v území respektováno
- pro záměr zdvojení vedení je severně podél obce přes řešené území vymezen koridor pro elektrické
vedení 400 kV a jeho ochranné pásmo.
- jsou respektovány či řešeny republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území
že v době před zpracováním návrhu pro opakované veřejné projednání byly Zastupitelstvem
Jihomoravského kraje dne 05.10.2016 vydány Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR
JMK), které nabyly účinnosti dne 03.11.2016 a dle nich:
- je návrh v souladu s prioritami územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění
udržitelného rozvoje území
- řešení návrhu splňuje odpovídající požadavky na uspořádání a využití území a naplňuje úkoly
pro územní plánování stanovené pro OB3 metropolitní rozvojovou oblast Brno
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koridor TEE02 pro elektrické vedení 400 kV a jeho ochranné pásmo severně podél hlavního
zastavěného území o šířce 400 m upřesňuje zúžením ve dvou místech s ohledem na
zastavitelnou plochu a biocentrum
- koridor územní rezervy RDZ05 vysokorychlostní trati VRT je v ÚP vymezen s ozn. R1 o šířce
600m a není zúžen, protože je vymezen mimo hlavní zastavěné území a je vymezen v souladu s
kap. G ZÚR jako veřejně prospěšná stavba
- jsou respektovány a upřesněny podmínky ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území kraje stanovené v kapitole E ZÚR JMK
- jsou zohledněny jsou požadavky a úkoly vyplývající ze zařazení území do krajinného typu 21 –
Ořechovsko-vranovický dle kapitoly F ZÚR JMK.
- kraj nemá z hlediska posouzení souladu „Návrhu ÚP Sobotovice“ se ZÚR JMK připomínky
 orgán neuplatnil stanoviska dle § 53 odst. 1 SZ k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných ve
veřejném projednání ani k návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách
uplatněných v opakovaném veřejném projednání ve lhůtě ani po ní, má se tedy dle téhož ustanovení
za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.
Přezkoumání souladu návrhu s výše uvedenými stanovisky
Stanovisko dle §50 odst. 7) bylo vydáno 3.6.2013, nebyla tedy platná PÚR ve znění své 1. aktualizace,
která jako koridor technické infrastruktury uvádí v čl.150a koridor pro dvojité vedení 400kV v souběhu
se stávajícím vedení z důvodu posílení spolehlivosti přenosové soustavy.
Ústavní stížnost byla usnesením Ústavního soudu č.j. I. ÚS 3619/12-1 ze dne 11.12.2013 zamítnuta.
Stanovisko k upravenému a posouzenému návrhu bylo vydáno 29.6.2016, kdy nebyly dosud vydány a
účinné ZÚR. Ze závěrečného stanoviska uplatněného k návrhu v opakovaném veřejném projednání
jednoznačně vyplývá, že návrh je v souladu s PÚR, ZÚR a zajišťuje koordinaci s ohledem na širší
územní vztahy.
-

Soulad návrhu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě s řešením rozporů předpisů
Soulad návrhu ÚP s požadavky zvláštních právních předpisů je popsán v textu odůvodnění v kapitole
označené II.5.1 po jednotlivých předpisech, které se vztahují k řešenému území a koncepci ÚP dle § 43
SZ.
Soulad návrhu ÚP se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů
Žádný rozpor nebyl v průběhu projednávání úpravy územního plánu obce Sobotovice dle § 188 řešen.
Soulad návrhu ÚP se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů je přezkoumán
dle jednotlivých veřejných zájmů a zvláštních právních předpisů.
Ochrana životního prostředí
z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí § 22 písm.b),e) vydal
stanoviska
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Před zpracováním návrhu postupem dle § 188 oslovil pořizovatel na základě rozhodnutí zastupitelstva
obce o pořízení ÚP tento dotčený orgán, ten ve svém stanovisku č.j. JMK67546/2010 z 17.5.2010
konstatoval, že navrhovaná úprava územního plánu obce na ÚP nestanoví rámec pro budoucí povolení
záměrů uvedených v příloze č. 1 uvedeného zákona a není tedy předmětem posuzování ve smyslu
ustanovení § 10a a následujících zákona.
Jelikož orgán ochrany životního prostředí neuplatil požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na
životní prostředí, nebyl vyhodnocován vliv územního plánu na udržitelný rozvoj území.
K návrhu a k upravenému a posouzenému návrhu pak orgán neuplatnil stanoviska z hlediska tohoto
zákona.
Ve stanovisku dle § 53 odst. 2SZ orgán neuplatil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů návrhu
ÚP upraveného po 1. veřejném projednání na životní prostředí, s tím, že navrhované změny návrhu ÚP
po prvním veřejném projednání nejsou takového charakteru a rozsahu, aby zavdávaly důvod k
požadavku na posouzení vlivů upraveného návrhu ÚP předkládaného k opakovanému veřejnému
projednání na životní prostředí.
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K návrhu upravenému pro opakované veřejné projednání orgán neuplatnil stanovisko z hlediska tohoto
zákona.
K návrhům vyhodnocení připomínek a návrhům rozhodnutí o námitkách orgán neuplatnil stanovisko
z hlediska tohoto zákona ve lhůtě ani po ní, má se tedy dle §53 odst.)1 SZ za to, že s návrhy
pořizovatele souhlasí.
Přezkoumání souladu návrhu s výše uvedenými stanovisky
V návrhu nebyly od opakovaného veřejného projednání činěny změny kromě drobných úprav chyb
v textu a orgán neuplatnil k návrhu v opakovaném veřejném jednání stanovisko, z toho vyplývá, že
návrh je v souladu s jeho stanovisky.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 4,602 00 Brno 2
neuplatnila jako dotčený orgán z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí - § 23odst. e )žádná stanoviska.
Vyhodnocení splnění požadavků legislativy:
Jelikož nedochází k vymezování jakýchkoliv nových zastavitelných ploch a podmínky jsou stanoveny tak,
že využití ploch nesníží kvalitu prostředí (zejména hlukem, prachem, zápachem) ve smyslu platných
hygienických předpisů a negativní vlivy na okolí nepřesáhnou hranici ploch, nemá koncepce potenciál
negativně ovlivnit životní prostředí.

Ochrana přírody a krajiny
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
z hlediska zákona č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů dle § 77a
odst. 4 písm. n) v souvislosti s § 45i odst. 1, § 77a odst. 4 písm. x)
Před zpracováním návrhu postupem dle § 188 oslovil na základě rozhodnutí zastupitelstva obce pořizovatel tento
dotčený orgán, ten ve svém stanovisku č.j.JMK67546/2010 z 17.5.2010 konstatoval, že předložený návrh nemůže
mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačí
oblastí soustavy NATURA 2000. Tento závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocená koncepce
svou lokalizací zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit
přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany.

S odvoláním na předchozí vyloučení významného vlivu na soustavu NATURA orgán ve svých
stanoviscích k návrhu, upravenému a posouzenému návrhu, ve stanovisku dle § 53 odst.2 k podstatné
úpravě návrhu a k návrhu upravenému pro opakované veřejné projednání neměl žádné připomínky.
K návrhům vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách orgán neuplatnil stanoviska
z hlediska tohoto zákona ve lhůtě, má se tedy dle §53 odst.)1 SZ za to, že s návrhy pořizovatele
souhlasí.
Přezkoumání souladu návrhu s výše uvedenými stanovisky:
Orgán ochrany přírody a krajiny vyloučil opakovaně významný vliv na evropsky významnou lokalitu či
ptačí oblast, nebyl vyhodnocován vliv územního plánu na udržitelný rozvoj území.
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice z hlediska
zákona č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů dle § 77 odst. 1 písm.
q)ve svém stanovisku č.j. OŽP 989/2013/VK ze dne 07.3.2013
koncepci nejsou žádné připomínky.

k návrhu ÚP konstatoval, že k předložené

Orgán dále neuplatnil stanovisko k upravenému a posouzenému návrhu ani k návrhu upravenému pro
opakované veřejné projednání.
K návrhům vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách orgán neuplatnil stanoviska
z hlediska tohoto zákona ve lhůtě ani po ní, má se tedy dle §53 odst.)1 SZ za to, že s návrhy
pořizovatele souhlasí.
Přezkoumání souladu návrhu s výše uvedenými stanovisky a požadavky legislativy:
Jelikož se jedná o úpravu ÚPO na ÚP dle § 188 SZ, nedochází ke výraznějším změnám z hlediska
krajinného rázu kromě vymezení koridoru pro rozvoj přenosové soustavy a to v souladu s koridorem
TEE02 vymezeným v ZÚR. V návrhu pro opakované veřejné projednání byla ochrana krajinného rázu
posílena vymezením charakteru a struktury zástavby (kap.I.2.3. a I.6.4.b).

Ochrana vod
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01 Židlochovice z hlediska
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů příslušný dle 106 odst.2 ve svém
stanovisku č.j. OŽP 989/2013/VK ze dne 07.3.2013 k návrhu konstatuje, že koncepce je možná. Orgán
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dále neuplatnil stanovisko k upravenému a posouzenému návrhu ani k návrhu upravenému pro
opakované veřejné projednání. K návrhům vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách
orgán neuplatnil stanoviska z hlediska tohoto zákona ve lhůtě ani po ní, má se tedy dle §53 odst.)1 SZ
za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno je z h hlediska
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů dle § 107 odst.1 písm. a)příslušný k uplatnění
stanovisek pouze k územním plánům obcí s rozšířenou působností.
K návrhu orgán neuplatnil stanovisko. K posouzenému a upravenému návrhu - k částem řešení, které byly od
společného jednání změněny, k návrhu k opakovanému veřejnému projednání ve svém vyjádření konstatoval, že
dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování stanovisek k územnímu plánu obce je

dle § 106 odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad první instance, tj. obecní úřad obce s rozšířenou
působností v místě požadované činnosti nebo stavby.
Přezkoumání souladu návrhu s výše uvedenými stanovisky a požadavky legislativy:
Jelikož se jedná o úpravu ÚPO na ÚP dle § 188 SZ, nedošlo k vymezení nových zastavitelných ploch
v návrhu, pořizovatel má tedy za to, že ochrana veřejného zájmu stanovená tímto předpisem zůstala ÚP
zachována.

Ochrana ovzduší
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno příslušný
k vydání stanoviska dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ust. § 11 odst. 2 písm. a) ve svém
koordinovaném stanovisku neuplatil stanovisko z hlediska tohoto zákona k návrhu. K posouzenému a upravenému
návrhu orgán sdělil, že k částem řešení, které byly od společného jednání změněny, nemá připomínky a poté ve
stanovisku k částem řešení návrhu, které byly od prvního veřejného projednání změněny, neměl taktéž

připomínky.K návrhům vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách orgán neuplatnil
stanoviska z hlediska tohoto zákona ve lhůtě ani po ní, má se tedy dle §53 odst.)1 SZ za to, že s návrhy
pořizovatele souhlasí.
Přezkoumání souladu návrhu ÚP s výše uvedenými stanovisky a požadavky legislativy:
Orgán uplatňoval v průběhu pořizování ÚP souhlasná stanoviska, pořizovatel má tedy za to, že
ochrana veřejného zájmu stanovená tímto předpisem zůstala ÚP zachována.

Ochrana zemědělského půdního fondu
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
příslušný k vydání stanoviska dle § 17a písm. a) v souvislosti s § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPF)
 konstatuje ve svém stanovisku k návrhu, že jelikož se jedná se o úpravu „Územního plánu obce
(ÚPO) Sobotovice“ na „Územní plán Sobotovice“ podle ustanovení § 188 odst. 1 stavebního
zákona, beze změny původního řešení, všechny uvedené návrhové plochy a jejich zábory byly již
odsouhlaseny orgánem ochrany zemědělského půdního fondu v rámci projednávání ÚPO
Sobotovice a jeho změn č. I – XI v letech 1999 až 2012 a proto souhlasí s předloženým návrhem
bez připomínek
 uplatnil souhlasné stanovisko k posouzenému a upravenému návrhu (k částem řešení, které byly od
společného jednání změněny)se změnami zapracovanými po společném jednání; v souladu s ust. §
4 odst. 4 stavebního zákona, resp. v návaznosti na souhlasné stanovisko uplatněné v rámci
společného jednání, dospěl k závěru, že předložené změny nejsou v rozporu se základními
zásadami ochrany ZPF vyplývajícími z ust. § 4 zákona o ochraně ZPF a lze je tudíž z hlediska
zájmů ochrany ZPF akceptovat
 uplatnil souhlasné stanovisko (k opakovanému veřejnému projednání) se změnami zapracovanými
po 1.veřejném projednání, v souladu s ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona, resp. v návaznosti na
souhlasné stanovisko uplatněné v rámci společného jednání a prvního veřejného projednání dospěl
k závěru, že předložené změny nejsou v rozporu se základními zásadami ochrany ZPF
vyplývajícími z ust. § 4 zákona o ochraně ZPF a lze je tudíž z hlediska zájmů ochrany ZPF
akceptovat, upozornil však na chybně uvedenou výměru u plochy Z10 v tabulce záborů ZPF (dle
třídy ochrany je plocha Z10 vyčíslena v rozsahu 0,8723 ha, avšak celkový zábor ZPF je u plochy
Z10 vyčíslen v rozsahu 0,9505 ha, po opravě výměry u plochy Z10 je pak třeba následně upravit
celkové součty ve zbývajících tabulkách záboru ZPF)
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K návrhům vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách orgán neuplatnil stanoviska
z hlediska tohoto zákona ve lhůtě ani po ní, má se tedy dle §53 odst.)1 SZ za to, že s návrhy
pořizovatele souhlasí.
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01 Židlochovice
příslušný od 1.1.2013 do 31.3.2015 k vydání stanoviska dle § 15 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPF) k návrhům vymezení
zastavěného území
ve svém stanovisku č.j. OŽP 989/2013/VK ze dne 07.3.2013 k návrhu konstatuje, že koncepce je
možná.. Od 1.4.2015 není tento orgán příslušný k vydávání stanovisek k územním plánům.
Přezkoumání souladu návrhu ÚP s výše uvedenými stanovisky:
Orgán uplatňoval v průběhu pořizování ÚP souhlasná stanoviska, úpravy v tabulkách záborů ZPF byly
provedeny, pořizovatel má tedy za to, že ochrana veřejného zájmu stanovená tímto předpisem zůstala
ÚP zachována.

Ochrana lesa
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice příslušný k vydání
stanoviska dle § 48 odst. 2 písm. b)zákona č. 289/1995 Sb., o lesích ve svém stanovisku č.j. OŽP

989/2013/VK ze dne 07.3.2013 k návrhu konstatuje, že koncepce je možná.
Orgán dále neuplatnil stanovisko ke změnám v upraveném a posouzenému návrhu ani ke změnám v
návrhu upravenému pro opakované veřejné projednání.
K návrhům vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách orgán neuplatnil stanoviska
z hlediska tohoto zákona ve lhůtě ani po ní, má se tedy dle §53 odst.)1 SZ za to, že s návrhy
pořizovatele souhlasí.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno je příslušný
k vydání stanoviska dle § 48 odst. 2 písm. a)zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, pouze k územně plánovací
dokumentaci, pokud tato dokumentace umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí
lesa, není v případě této ÚPD příslušný.

V koordinovaném stanovisku k návrhu uvádí obecně, že z hlediska dalších zájmů jím sledovaných
nejsou k předloženému návrhu připomínky. K posouzenému a upravenému návrhu (k částem řešení, které
byly od společného jednání změněny) a k částem řešení návrhu, které byly od prvního veřejného projednání
změněny, konstatoval, že není dotčeným orgánem státní správy lesů.
K návrhům vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách orgán neuplatnil stanoviska
z hlediska tohoto zákona ve lhůtě ani po ní, má se tedy dle §53 odst.)1 SZ za to, že s návrhy
pořizovatele souhlasí.
Přezkoumání souladu návrhu ÚP s výše uvedenými stanovisky a požadavky legislativy:
Jelikož se jedná o úpravu ÚPO na ÚP dle § 188 SZ, nedošlo k vymezení nových zastavitelných ploch při
úpravách návrhu, pořizovatel má tedy za to, že ochrana veřejného zájmu stanovená tímto předpisem
zůstala ÚP zachována.

Ochrana ložisek nerostných surovin
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 je příslušné k vydání stanoviska dle § 15
odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství ( horní zákon ) a dle § 13 odst. 2
zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích.

Tento orgán neuplatnil stanovisko v žádném stupni projednávání územního plánu ve lhůtě ani po ní.
Taktéž neuplatnil stanoviska k návrhům vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách
z hlediska tohoto zákona ve lhůtě ani po ní, má se tedy dle §53 odst.)1 SZ za to, že s návrhy
pořizovatele souhlasí.
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32,11015 Praha 1 je příslušné k vydání stanoviska dle § 15
odst.2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství ( horní zákon )





konstatuje ve svém stanovisku č.j. 2733/2013/31100 z 23.1.2013 k návrhu, že z hlediska své
působnosti ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin neuplatňuje podle
ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci žádné
připomínky, protože ÚPD akceptuje problematiku ochrany a využití nerostného bohatství
v řešeném území
neuplatnil stanovisko k upravenému návrhu k částem řešení, které byly od společného jednání
změněny
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konstatuje ve svém souhlasném stanovisku k upravenému návrhu k částem řešení, které byly od
1.veřejného projednání změněny, že územní plán respektuje nerostné bohatství na území obce,
protože do dobývacího prostoru Němčičky I ani do chráněného ložiskového území Bratčice ani do
prognózního zdroje nevyhrazených nerostů Bratčice nevymezuje žádné rozvojové plochy.
neuplatnil stanovisko k návrhu vyhodnocení připomínek po 1.veřejném projednání ve lhůtě ani po
ní, má se tedy dle §53 odst.)1 SZ za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí
uplatnil souhlasné stanovisko k návrhu vyhodnocení připomínek po opakovaném veřejném
projednání ve lhůtě, v němž uvádí totéž, co ve svém souhlasném stanovisku k upravenému návrhu k
částem řešení, které byly od 1.veřejného projednání změněny s dodatkem, že žádná z námitek ani
připomínek se netýká ploch dobývacích prostorů, ložiskových území či prognózních ložisek

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl č.p. 481/13,601 42 Brno 2 je příslušný
k vydání stanoviska dle § 15 odst.2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství ( horní
zákon )






neuplatnil stanovisko k návrhu ve lhůtě ani po ní
k upravenému návrhu k částem řešení, které byly od společného jednání změněny sdělil, že podle
evidence dobývacích prostorů jím vedené je v k.ú. Sobotovice evidován dobývací prostor Bratčice a návrhem
ÚP nedojde ke změně jeho hranic a nemá připomínek

neuplatnil již stanovisko k upravenému návrhu k částem řešení, které byly od 1. veřejného
projednání změněny v žádném dalším stupni projednávání územního plánu ve lhůtě ani po ní.
neuplatnil stanoviska k návrhům vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách
z hlediska tohoto zákona ve lhůtě ani po ní, má se tedy dle §53 odst.)1 SZ za to, že s návrhy
pořizovatele souhlasí

Přezkoumání souladu návrhu ÚP s výše uvedenými stanovisky a požadavky legislativy:

Na základě stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, v němž se konstatuje, že návrh ÚP
akceptuje problematiku ochrany a využití nerostného bohatství v řešeném území a také s tím, že
v koordinačním výkrese jsou uvedeny všechny limity, týkající se dané oblasti jako dobývací prostory,
chráněná ložisková území a ložisková území vč. prognózních a tomu, že návrh nevylučuje činnosti
vyjmenované v § 18 odst. 5 stavebního zákona a těžba je podmínečně přípustným využitím ploch tam,
kde je stanoven dobývací prostor, má pořizovatel za to, že veřejný zájem zákonem chráněný, je
respektován.

Odpadové hospodářství
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 4,602 00 Brno 2 je
příslušná k vydání stanoviska dle § 75 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších zákonů, jako dotčený orgán ve stanoviscích uplatněných k návrhu v jednotlivých fázích
projednání neuplatnil stanoviska z hlediska tohoto zákona.
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01 Židlochovice
příslušný k vydání stanoviska dle § § 79 odst. 1 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů, jako dotčený orgán ve stanovisku uplatněnému k návrhu pouze konstatoval, že dále
nemá k návrhu územního plánu v této fázi projednávání zásadních připomínek s tím, že požaduje předložit
k vyjádření další stupeň ÚPD.
K žádné další „zaslané“ ÚPD neuplatnil orgán stanovisko ani k k návrhům vyhodnocení připomínek a návrhu

rozhodnutí o námitkách z hlediska tohoto zákona ve lhůtě ani po ní, má se tedy dle §53 odst.)1 SZ za to,
že s návrhy pořizovatele souhlasí
Přezkoumání souladu návrhu ÚP s výše uvedenými stanovisky a požadavky legislativy:
Oznamování projednávání návrhu s dotčenými orgány v dalším procesu pořizování ÚP vyplývá z platné
legislativy a dotčení zájmů chráněných orgánem, nikoliv z jeho požadavku. Jelikož nebyl soulad
s požadavky tohoto zákona vyhodnocen v návrhu, byl doplněn v posouzeném a upraveném návrhu – viz
odůvodnění kap. II.5. Způsob nakládání s odpady se změnami návrhu neměnil. Jelikož neměl orgán
připomínky k návrhu, má pořizovatel za to, že veřejný zájem zákonem chráněný, je respektován.

Ochrana veřejného zdraví
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova4,602 00 Brno 2 je
příslušná k vydání stanoviska dle § 82 odst. 2 písm. i) v souvislosti s § 77 a § 82 odst. 2 písm. j)
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
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souhlasí ve svém stanovisku č.j. KHSJM 8301/2013/BM/HOK z 27.2.2013 s návrhem ÚP bez
podmínek a připomínek
 neuplatnil již stanovisko k upravenému návrhu k částem řešení, které byly od společného jednání
změněny ani k upravenému návrhu k částem řešení, které byly od 1. veřejného projednání změněny
 neuplatnil stanoviska k návrhům vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách
z hlediska tohoto zákona ve lhůtě ani po ní, má se tedy dle §53 odst.)1 SZ za to, že s návrhy
pořizovatele souhlasí
Přezkoumání souladu návrhu ÚP s výše uvedenými stanovisky a požadavky legislativy:
Podmínky z hlediska ochrany veřejného zdraví, týkající se především ochrany proti hluku a vibracím,
nebyly úpravami návrhu oslabovány. Jelikož neměl orgán připomínky k návrhu, má pořizovatel za to, že
veřejný zájem zákonem chráněný, je respektován

Veterinární správa
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy, Palackého třída 174,612 00 Brno 12 je příslušná
k vydání stanoviska dle § 49 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči ve znění
pozdějších předpisů.
Tento orgán neuplatnil stanovisko v žádném stupni projednávání územního plánu ve lhůtě ani po ní.
Taktéž neuplatnil stanoviska k návrhům vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách
z hlediska tohoto zákona ve lhůtě ani po ní, má se tedy dle §53 odst.)1 SZ za to, že s návrhy
pořizovatele souhlasí.
Přezkoumání souladu návrhu ÚP s požadavky legislativy:
Jelikož nebyl soulad s požadavky tohoto zákona vyhodnocen v návrhu, byl doplněn v posouzeném a
upraveném návrhu – viz odůvodnění II.5. Zákon z hlediska veterinární péče stanovuje požadavky na
chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty, na podnikání v oblasti chovu zvířat. Návrh vzhledem ke
způsobu svého pořízení úpravou dle § 188 SZ nevymezuje žádné nové plochy pro živočišnou
zemědělskou výrobu, zachovává možnost tohoto využití ve stávajících plochách a stanovenými
podmínkami respektuje stále platné pásmo hygienické ochrany, stanovené rozhodnutím z 11.12.1996.
Zastavitelné plochy, na něž by mohlo mít ustájení či chov zvířat v areálu vliv, jsou situovány mimo toto
PHO. Pořizovatel má proto veřejný zájem zákonem chráněný za respektovaný.
Památková péče
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 2 je
příslušný k vydání stanoviska dle § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů.
Orgán tudíž ke všem stupňům projednávání návrhů ÚP uvádí jako součást koordinovaného stanoviska
kraje totéž, a to že dle výše uvedeného ustanovení uplatňuje stanovisko k územně plánovací
dokumentaci pro území, ve kterém je památková zóna nebo nemovitá kulturní památka a v daném
případě nejsou dotčeny zájmy v jeho kompetenci.
Městský úřad Židlochovice, Kancelář tajemníka – pracoviště státní památkové péče, Masarykova 100,
667 01 Židlochovice je příslušný k vydání stanoviska dle § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Tento orgán neuplatnil stanovisko v žádném stupni projednávání územního plánu ve lhůtě ani po ní.
Taktéž neuplatnil stanoviska k návrhům vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách
z hlediska tohoto zákona ve lhůtě ani po ní, má se tedy dle §53 odst.)1 SZ za to, že s návrhy
pořizovatele souhlasí.
Přezkoumání souladu návrhu ÚP s požadavky legislativy:
Jelikož dotčený orgán neuplatnil stanoviska k návrhům, pořizovatel vyhodnotil zájmy hájené tímto
zákonem takto:
V k.ú. Sobotovice se nacházejí 4 nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR, 2 výklenkové kapličky, boží muka a krucifix. Jelikož ÚP obsahuje v bodě I.2.3 cíl zachovat
kulturní památky, válečné hroby a pietní místa, ostatní památky místního významu, archeologické
lokality a respektovat (tzn. nezastavovat) jejich okolí, považuje pořizovatel zájmy hájené tímto zákonem
za respektované.
Doprava na pozemních komunikacích
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Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00 Praha 1 je příslušné k vydání
stanoviska dle 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy
Tento orgán neuplatnil stanovisko v žádném stupni projednávání územního plánu ve lhůtě ani po ní.
Taktéž neuplatnil stanoviska k návrhům vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách
z hlediska tohoto zákona ve lhůtě ani po ní, má se tedy dle §53 odst.)1 SZ za to, že s návrhy
pořizovatele souhlasí.
Přezkoumání souladu návrhu ÚP s požadavky legislativy:
Jelikož dotčený orgán neuplatnil stanoviska k návrhu a jeho změnám v průběhu projednávání,
pořizovatel vyhodnotil zájmy hájené zákonem z výše uvedeného hlediska takto:
K.ú. Sobotovice prochází dálnice D52, do jejího ochranného pásma, které je zakresleno v koordinačním
výkrese, zasahuje část zastavěného území, v němž jsou obsaženy stávající plochy bydlení, nicméně mimo
stávající objekty jsou vymezeny plochy ZZ ( plochy zemědělské – zahrady a sady) nebo ZS (plochy
zeleně sídelních zahrad) v nichž je umisťování staveb rodinných domů nepřípustné). Dále je do tohoto
OP situována zastavitelná plocha Z18 pro dopravní podnikání. Jelikož k ochraně dálnice, silnice a
místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční
ochranná pásma a způsob využití ploch je ÚP stanoven takovým způsobem, aby nedocházelo ke
střetům, považuje pořizovatel zájmy chráněné tímto zákonem za respektované.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor rozvoje dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno je
příslušný k vydání stanoviska dle 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů z hlediska řešení silnic II. a III. třídy
 souhlasí ve svém stanovisku k návrhu s řešením silnic II. a III. třídy za podmínky respektování
následujících připomínek:
- v textu bude opraven název silnice III/15266
- silnice III/39528 bude mimo průjezdní úsek zařazena do kategorie S 7,5, silnice III/39517 bude
mimo průjezdní úsek zařazena do kategorie S 4,0.
- silnice III/39514 a III/39515 budou v průjezdním úseku obcí navrhovány ve funkční skupině C.
- plochy, ve kterých jsou v zastavěném území vedeny stávající silnice III/39514 a III/39515,
budou mít podmíněno využití tak, že nebude znemožněno vedení průjezdního úseku silnice v
plynulé trase a v šířce odpovídající funkční skupině a zatížení silnice.
- podmínky využití ploch bydlení přiléhající ke krajským silnicím II. nebo III. třídy nebudou z
hlediska hlukové ochrany oslabovány
Bylo vyvoláno jednání o dohodě, protože některé z podmínek obsahují podrobnost regulačních plánů či
územního rozhodnutí - dohodou z 29.9.2014 byly podmínky změněny takto:
Úpravy v textové části ÚP:
v kapitole I.4.1.b)v odstavci Podmínky pro umísťování, podmínka bude upravena na:
 úpravy silnic budou prováděny ve stávajících trasách a pro ně vymezených plochách v
parametrech příslušné funkční skupiny a dle Návrhové kategorizace krajských silnic
Jihomoravského kraje a dle platné normy
v kapitole I.4.1.b)v odstavci Podmínky pro umísťování Podmínky využití území - společné podmínky
způsobu využití vymezených ploch, podmínka D bude upravena na:
 chráněné prostory v návrhových plochách podél silnic budou v těchto plochách umísťovány až
na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro
chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně zhodnocení reálnosti
navržených ev. protihlukových opatření.
Úpravy v odůvodnění:
v čl. II.9.4.1 Zdůvodnění koncepce dopravní infrastruktury bude upraveno toto:
 Na dopravní přístupnosti a dopravní obsluze Sobotovic se nejvíce podílejí zejména silnice
označené III/42510, III/39514 a III/39515. Silnice III/39528 a III/42510 jsou podle
koncepčního dokumentu Odboru dopravy Jihomoravského kraje „Generel krajských silnic
Jihomoravského kraje“ tahy oblastního významu, silnice III/15266, III/39514 a III/39515 jsou
tahy lokálního významu a silnice III/29517 je vedena jako zbytný úsek. V koncepčním
dokumentu „Návrhová kategorizace krajských silnic Jihomoravského kraje“ jsou uvedeny
kategorie silnic v souladu s Českou státní normou (dále zkratkou ČSN) 736101 „Projektování
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silnic a dálnic“, ve kterých by měly být silnice mimo průjezdné území obcí upravovány.
Dokument stanovuje, že pro silnice III/39528 a III/42510 je to kategorie S 7,5, pro silnice
III/15266, III/39514 a III/39515 kategorie S 6,5 a pro silnici III/39517 kategorie S 4,0 a pro
silnice III/39514 a III/39515 je nutné respektování ČSN 736110 a v průjezdním úseku obcí je
navrhovat ve funkční skupině C.
Stabilizované plochy dopravní infrastruktury - silniční, po nichž jsou vedeny výše zmiňované
silnice III. třídy, jsou vymezeny v dostatečných šířkách, aby zajistily mimo zastavěné území
bezproblémové úpravy podle „Návrhové kategorizace krajských silnic Jihomoravského kraje“.
 k upravenému návrhu k částem řešení, které byly od společného jednání změněny souhlasí s
řešením silnic II. a III. třídy v návrhu s odůvodněním, že změny v řešení provedené v předloženém
upraveném návrhu respektují z hlediska řešení silnic II. a III. třídy požadavky KrÚ JMK ORD ze
společného jednání o návrhu ÚP
 stanovisko k částem řešení, které byly od předchozího veřejného projednání změněny, je souhlasné
s řešením silnic II. a III. třídy v návrhu
 neuplatnil stanoviska k návrhům vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách
z hlediska tohoto zákona ve lhůtě ani po ní, má se tedy dle §53 odst.)1 SZ za to, že s návrhy
pořizovatele souhlasí
Přezkoumání souladu návrhu ÚP s výše uvedenými stanovisky:
Stanovisko bylo zapracováno tak, že v textu, v koordinačním výkrese a ve výkrese širších vztahů byl
opraven název silnice III/15266 a v v textu územního plánu i jeho odůvodnění byly v uvedených
kapitolách provedeny úpravy dle dohody. Ze závěrečného stanoviska uplatněného k návrhu v
opakovaném veřejném projednání jednoznačně vyplývá, že návrh je v souladu.
Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy, Masarykova č.p. 100,667 01 Židlochovice je příslušný
k vydání stanoviska dle. § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů z hlediska řešení místních komunikací a veřejně přístupných účelových
komunikací
Tento orgán neuplatnil stanovisko v žádném stupni projednávání územního plánu ve lhůtě ani po ní.
Taktéž neuplatnil stanoviska k návrhům vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách
z hlediska tohoto zákona ve lhůtě ani po ní, má se tedy dle §53 odst.)1 SZ za to, že s návrhy
pořizovatele souhlasí.
Přezkoumání souladu návrhu ÚP s požadavky legislativy:
Jelikož dotčený orgán neuplatnil stanoviska k návrhu a jeho změnám v průběhu projednávání,
pořizovatel vyhodnotil zájmy hájené zákonem z výše uvedeného hlediska takto:
Cestní síť je územním plánem stabilizována a doplňována, v kapitole I.4.1Koncepce dopravní
infrastruktury jsou stanoveny podmínky pro její umisťování v souladu s platnými ČSN. Pořizovatel
proto považuje zájmy chráněné tímto zákonem za respektované.

Doprava drážní
Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00 Praha 1 je příslušné k vydání
stanoviska dle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
Tento orgán neuplatnil stanovisko v žádném stupni projednávání územního plánu ve lhůtě ani po ní.
Taktéž neuplatnil stanoviska k návrhům vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách
z hlediska tohoto zákona ve lhůtě ani po ní, má se tedy dle §53 odst.)1 SZ za to, že s návrhy
pořizovatele souhlasí.
Přezkoumání souladu návrhu ÚP s požadavky legislativy:
Jelikož dotčený orgán neuplatnil stanoviska k návrhu a jeho změnám v průběhu projednávání,
pořizovatel vyhodnotil zájmy hájené zákonem z výše uvedeného hlediska takto:
Orgán uplatňuje požadavky ve vyjádřeních a stanoviskách k ÚPD u hlediska řešení drah a na k.ú. obce
se žádná dráha nenachází. Řešené území je však dotčeno záměrem vyplývajícím z PÚR a ZÚR –
koridorem vysokorychlostní trati, který je v ÚP zapracován v souladu se ZÚR, které PÚR zpřesńují, jak
vyplývá ze stanoviska kraje. Pořizovatel proto považuje zájmy chráněné tímto zákonem za
respektované.
Doprava letecká
56

(Územní plán Sobotovice)
Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00 Praha 1 je příslušné k vydání
stanoviska dle § § 88 odst. 1 písm. o) a § 88 odst. 1 písm. p) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví,
ve znění pozdějších předpisů
Tento orgán neuplatnil stanovisko v žádném stupni projednávání územního plánu ve lhůtě ani po ní.
Taktéž neuplatnil stanoviska k návrhům vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách
z hlediska tohoto zákona ve lhůtě ani po ní, má se tedy dle §53 odst.)1 SZ za to, že s návrhy
pořizovatele souhlasí.
Přezkoumání souladu návrhu ÚP s požadavky legislativy:
Jelikož orgán uplatňuje požadavky ve vyjádřeních a stanoviskách k ÚPD u hlediska řešení civilního
letectví, na řešeném území se nenachází letiště, zasahuje sem jeho ochranné pásmo, a to ochranné
pásmo proti laserovým zařízením sektor B. Jelikož není úkolem územního plánování řešit umisťování
zařízení, posouzení záměru tak spadá do následných stupňů rozhodování v území.
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekomická a majetková, Oddělení ochrany územních zájmů Brno
Svatoplukova 2687/84, 66210 Brno (dříve Vojenská ubytovací a stavební správa Brno) je příslušné
k vydání stanoviska dle § 88 odst. 1 písm. o) a § 88 odst. 1 písm. p)v souvislosti s § 87 odst. 2 zákona
č.49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.
Orgán uplatnil ve lhůtě dle § 50 odst. (2) stanovisko k návrhu ÚP, neuplatnil stanovisko z hlediska
tohoto zákona. Neuplatnil ani stanoviska ke změnám návrhů k veřejnému projednání a opakovanému
veřejnému projednání. Taktéž neuplatnil stanoviska k návrhům vyhodnocení připomínek a návrhu
rozhodnutí o námitkách z hlediska tohoto zákona ve lhůtě ani po ní, má se tedy dle §53 odst.)1 SZ za to,
že s návrhy pořizovatele souhlasí.
Přezkoumání souladu návrhu ÚP s požadavky legislativy:
Jelikož dotčený orgán neuplatnil stanoviska k návrhu a jeho změnám v průběhu projednávání,
pořizovatel vyhodnotil zájmy hájené zákonem z výše uvedeného hlediska takto:
Jelikož je podmínkou pro všechny druhy ploch, že v plochách lze umisťovat jen stavby a zařízení, které
negativně neovlivní zájmy vojenského letectva a obrany státu (zejména z hlediska jejich výšky nad
terénem), pořizovatel považuje zájmy chráněné tímto zákonem za respektované.
Energetika
Státní energetická inspekce, Uzemní inspektorát pro Jihomoravský kraj, Opuštěná 4,602 00 Brno 2
byla do 31.12.2015 příslušná k vydání stanoviska dle §94 odst.3 zákona č . 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů a do 30.6.2015 dle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
pokud se umisťují nebo mění zdroje energie, distribuční soustavy určené k distribuci elektrické energie
a plynu, nebo rozvodná tepelná zařízení, od 1.7.2017pouze pokud umisťují výrobny elektřiny nebo
výrobny tepla o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW. Státní energetická inspekce je dále dotčeným
orgánem státní správy při pořizování územní plánovací dokumentace v případě, že pro dané území je
vydána územní energetická koncepce.
Orgán uplatnil ve lhůtě dle § 50 odst. (2) souhlasné stanovisko k návrhu ÚP s odůvodněním, že územní
plán vymezuje stabilizované plochy technické infrastruktury označené Ti, které jsou určené zejména
pro technické vybavení území (regulační stanice, trafostanice a další zařízení rozvodů technické
infrastruktury plošného charakteru). Přes území Sobotovice je vymezen koridor stávajícího elektrického
vedení VVN, který je v ÚP respektován. Další zařízení technické infrastruktury (plynová vedení,
rozvody elektrické energie, slaboproudá zařízení) jsou v území stabilizována.
Upozorňuje účastníky územního plánování na platnost zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a z něho vyplývající nutnost dodržování ochranných a bezpečnostních pásem k zajištění
spolehlivého provozu energetických zařízení a bezpečnostních pásem k zamezení nebo k zmírnění
účinků případných havárií.
Jelikož v době projednávání návrhu ve veřejném projednání již nebyla Státní energetická inspekce
dotčeným orgánem, protože ÚP neumisťuje výrobny elektřiny nebo výrobny tepla o celkovém tepelném
příkonu nad 20 MW a pro dané území není vydána územní energetická koncepce, nebyl orgán nadále
vyzýván k uplatňování stanovisek.
Přezkoumání souladu návrhu ÚP s výše uvedenými stanovisky:
Upozornění na dodržení energetického zákona v územních a ostatních řízeních nebylo zapracováno do
návrhu, územní plánování nemá účastníky, povinnost dodržení ustanovení v OP vyplývá přímo
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z energetického zákona a plnění jeho jednotlivých ustanovení nelze územním plánem zajistit., Týkají se
územních řízení a jiných následných řízení v území a konání orgánů věcně příslušných k těmto řízením
- nebyly zapracovány, protože zastupitelstvu obce jako orgánu vydávajícímu územní plán jako opatření
obecné povahy nepřísluší nad zákonnou míru zasahovat do výkonu zákonných pravomocí jiných
správních orgánů.Došlo by tak k porušení ustanovení § 2 odst. (2) zákona č. 500/2004 - správní řád.

Využívání jaderné energie a ionizujícího záření
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí č.e. 9,11000 Praha 1 je příslušný k vydání
stanoviska dle § 3 odst. 3 písm. y) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a
ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších zákonů z hlediska bezpečnosti a radiační
ochrany při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření
Tento orgán neuplatnil stanovisko v k návrhu územního plánu ve lhůtě ani po ní.
Přezkoumání souladu návrhu ÚP s požadavky legislativy:
Z údajů poskytnutých pro ÚAP na řešeném území se žádný této problematiky netýká. Ministerstvo či jím
zřízená organizace neposkytlo takovýto údaj území. Z PÚR ani ze ZÚR nevyplývá žádný záměr týkající
se této problematiky. Vzhledem k tomu, že nejsou územním plánem vymezovány žádné plochy, které by
připouštěly jakékoliv využití při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech
vedoucích k ozáření a pořizovateli ani nebyl oznámen jakýkoliv záměr spojený s tímto využitím na k.ú.
Sobotovice, nebyl od veřejného projednávání orgán vyzýván k uplatnění stanovisek a považuje
pořizovatel tímto zájmy hájené zákonem č.18/1997 Sb. za respektované
Obrana státu
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekomická a majetková, Oddělení ochrany územních zájmů Brno
Svatoplukova 2687/84, 66210 Brno (dříve Vojenská ubytovací a stavební správa Brno) je příslušné
k vydání stanoviska dle§ 6 odst. 1 písm. h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR ve znění
pozdějších předpisů
Orgán souhlasí ve svém stanovisku č.j. 517/33208/2013-1383-ÚP BR z 21.2.2013 s předloženou ÚPD,
protože neshledala rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy Ministerstva obrany na
zajišťování obrany a bezpečnosti státu. Nemá k řešené ÚPD při dodržení ustanovení §175 zákona č.
183/2006 Sb. připomínek.
Dále neuplatnil ani stanoviska ke změnám návrhů k veřejnému projednání a opakovanému veřejnému
projednání. Taktéž neuplatnil stanoviska k návrhům vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o
námitkách z hlediska tohoto zákona ve lhůtě ani po ní, má se tedy dle §53 odst.)1 SZ za to, že s návrhy
pořizovatele souhlasí.
Přezkoumání souladu návrhu ÚP s výše uvedenými stanovisky:
Byly uplatněny podmínky - dodržení § 175 SZ. Toto ustanovení se týká postupu správního orgánu –
stavebního úřadu při územních řízeních, nelze je tedy zajistit územním plánem a je v rozporu s §
43odst.(3) stavebního zákona. K vedení územních řízení, územnímu rozhodování a k řízením stavebním
je věcně příslušný stavební úřad, nepřísluší tedy zastupitelstvu obce, aby rozhodovalo ve věcech, k nimž
není věcně příslušným orgánem. Došlo by tak k porušení ustanovení § 2 odst. (2) zákona č. 500/2004 správní řád.
V odůvodnění návrhu pro společné jednání byly tyto podmínky stanoveny, což bylo v rozporu s
ustanovením §43 odst.(3) a také s §170 a §68 správního řádu, kdy odůvodněním nelze stanovovat
podmínky řešení a byly proto z návrhu pro veřejné projednání vyňaty.
Civilní ochrana
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p. 685/1,Zábrdovice,614 00 Brno 14 je
příslušný k vydání stanoviska dle § 12 odst. 2 písm. i) zákona 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
K návrhu vydává souhlasné koordinované stanovisko č.j. HSBM-1-8/2013 z 26.2.2013 s podmínkou:
 konkretizovat v odůvodnění návrhu ÚP opatření ochrany obyvatelstva obce Sobotovice, uvedená v
§ 20 vyhlášky MV ČR č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva,
především návrh ploch pro požadované potřeby:
- evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, navržení ploch a objektů pro případ nouzového
ubytování při vzniku neočekávané mimořádné události.
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záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků
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.
Nepředpokládá potřebu řešit v rámci ÚP opatření uvedená v § 20 vyhlášky MV ČR č. 380/2002 Sb., k
přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, označená písmeny : a), b), c), e), f), h), i). Tato
opatření se obce Sobotovice netýkají.
K částem řešení, které byly od společného jednání změněny, vydal souhlasné stanovisko
s odůvodněním, že z předmětného návrhu v části odůvodnění str. 38 a 39, je zřejmé, že budou splněny
požadavky uvedené v ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany
obyvatelstva.
K částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny, vydal souhlasné stanovisko
s odůvodněním, rozsah úprav návrhu ÚP po veřejném projednání nevyžaduje změnu jeho stanoviska č.
j.: HSBM-3-114/2016 ze dne 24. 5. 2016.
K návrhům vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách vydal shodná stanoviska a to, že
návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek, uplatněných k předmětnému
návrhu ÚP, nejsou dotčeny požadavky uvedené v ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Přezkoumání souladu návrhu ÚP s výše uvedenými stanovisky:
Požadavky vyplývající ze stanoviska k návrhu byly do odůvodnění ÚP zapracovány v podrobnosti
nepřekračující § 43 odst.3 stavebního zákona a to v kapitole II.5.1.k Soulad s požadavky zvláštních
právních předpisů odstavec k). Ze závěrečného stanoviska uplatněného k návrhu v opakovaném
veřejném projednání jednoznačně vyplývá, že návrh je v souladu.
-

Požární ochrana
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p. 685/1,Zábrdovice,614 00 Brno 14 je
příslušný k vydání stanoviska dle § 31 odst. 1 písm. b) bod. 1 č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů:
K návrhu vydává souhlasné koordinované stanovisko č.j. HSBM-1-8/2013 z 26.2.2013 s podmínkou:
 vyhodnotit v odůvodnění návrhu ÚP Sobotovice požadavek § 29, odst. 1, písmeno k, zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – „zdroje vody pro hašení požárů“.
K částem řešení, které byly od společného jednání změněny vydává souhlasné koordinované stanovisko
s odůvodněním, že z předmětného návrhu v části odůvodnění str. 38 a 39, je zřejmé, že bude naplněn
požadavek ustanovení § 29 odst. 1 písmeno k) zákona č. 133/1985 Sb.
K částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny, vydal souhlasné stanovisko
s odůvodněním, rozsah úprav návrhu ÚP po veřejném projednání nevyžaduje změnu jeho stanoviska č.
j.: HSBM-3-114/2016 ze dne 24. 5. 2016.
K návrhům vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách vydal shodná stanoviska a to, že
návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek, uplatněných k předmětnému
návrhu ÚP, nejsou dotčeny požadavky ustanovení § 29 odst. 1 písmeno k)zákona č. 133/1985 Sb.
Přezkoumání souladu návrhu ÚP s výše uvedenými stanovisky:
Ustanovení § 29, odst. 1, písmeno k, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně stanoví, že obec
v samostatné působnosti zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a
stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.
Podmínky zajištění trvalé použitelnosti není schopen zajistit ÚP, může však vyhodnotit zdroje vody pro
hašení požárů popřípadě navrhnout opatření přiměřená podrobnosti ÚP. Byly uplatněny podmínky
k zapracování do návrhu a byly zapracovány – viz odůvodnění II.5.1 písm.9) s mírou podrobnosti,
kterou ÚP připouští. Ze závěrečného stanoviska uplatněného k návrhu v opakovaném veřejném
projednání jednoznačně vyplývá, že návrh je v souladu.
Ministerstvo zemědělství ČR – útvar Pozemkový úřad Brno-venkov, Kotlářská 902/53, Brno
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD,Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno –
venkov, Kotlářská 931/53, Veveří, 602 00 Brno je příslušný k vydání stanoviska dle § 19 písm. c)
zákona č.139/2002 Sb.o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
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Orgán nevydal v zákonné lhůtě ani po ní žádné stanovisko k návrhu, k částem řešení, které byly od
společného jednání změněny.
K částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny, sdělil, že v katastrálním území
Sobotovice byly zahájeny dne 20. 9. 1994 komplexní pozemkové úpravy, které byly dne 5. 8. 2002
zapsány do katastru nemovitostí. Dále opsal ustanovení § 9 odst. 8 zákona a §2 zákona a uvedl, že PSZ
byl schválen zastupitelstvem obce dne 24. 3. 1999. Zda souhlasí či ne, to neuvedl.
Přezkoumání souladu návrhu ÚP s výše uvedenými stanovisky:
Vzhledem k tomu, že komplexní pozemkové úpravy proběhly v obci v roce 2002 a návrh akceptuje jejich
vymezení, zejména v oblasti ÚSES, má pořizovatel ustanovení tohoto zákona za respektovaná.

II.6

Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů
na životní prostředí

Úprava územního plánu obce na Územní plán Sobotovice nebyla posuzována z hlediska vlivů
na udržitelný rozvoj území ani vlivů na životní prostředí. Vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území a vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle § 47, odst. 3) stavebního zákona
nebylo příslušným orgánem požadováno. Toto vyplývá ze stanoviska Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí k úpravě Územního plánu obce Sobotovice
na územní plán podle § 188 odst. 1) stavebního zákona ze dne 17.5.2010, spis. zn. S-JMK
67546/2010, podle kterého v bodě:
1. Krajský úřad neměl žádné připomínky z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
2. Krajský úřad vyloučil významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000.
Krajský úřad konstatoval, že úprava územního plánu obce je svou lokalizací zcela mimo
území prvků soustavy Natura 2000 a nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či
sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany.
Krajský úřad dále konstatoval, že úpravou nejsou dotčeny žádné další zájmy ochrany
přírody a krajiny, k jejichž uplatnění je příslušný krajský úřad.
3. Krajský úřad neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů úpravy Územního plánu obce
Sobotovice na životní prostředí z hlediska zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
protože navrhovaná úprava nestanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v
příloze č. 1 uvedeného zákona a není tedy předmětem posuzování ve smyslu ustanovení
§ 10a a následujících zákona č. 100/2001 Sb.
Krajský úřad ve svém koordinovaném stanovisku k návrhu úpravy ÚPO Sobotovice na územní
plán z 18.3.2013 pod č. j. JMK 8199/2013 v rámci společného jednání podle § 50, odst. 2
neměl další připomínky z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., ani jiných předpisů s odvoláním na
své předchozí (výše citované) stanovisko.
Krajský úřad uplatnil své stanovisko v rámci veřejného projednávání podle ust. § 52 odst. 3
stavebního zákona č. j. JMK 73977/2016 dne 29.6.2016 bez požadavku na vyhodnocení vlivů
na ŽP. Krajský úřad dále uplatnil své koordinované stanovisko k podstatné úpravě po
veřejném projednání podle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona č. j. JMK 316/2017 dne
2.1.2017, kde vyslovil souhlas s provedenými změnami řešení z hlediska ochrany přírody a
krajiny a opakovaně neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů návrhu ÚP
Sobotovice (upravovaného po 1. veřejném projednání) na životní prostředí.
II.7

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona

Toto stanovisko nebylo vydáno, protože vyhodnocení vlivu úpravy Územního plánu obce
Sobotovice na udržitelný rozvoj území nebylo pořadováno.
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II.8

Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s
uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky
zohledněny nebyly

Dtto předchozí čl. II.7, stanovisko k vyhodnocení vlivu podle § 50 odst. 5) stavebního zákona
nebylo vydáno.
II.9

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

Protože se jedná o úpravu Územního plánu obce na Územní plán Sobotovice podle § 188,
odst. 1) stavebního zákona, kdy je třeba převzít původní koncepci řešení, nebyly požadovány
(ani v pokynech pro úpravu), a proto ani nejsou vypracovány varianty řešení.
UPOZORNĚNÍ:
Komplexní zdůvodnění je seřazeno v členění a následnosti podle jednotlivých kapitol a článků
územního plánu označených I.1 až I.11 (zde II.9.1 až II.9.11), v přiměřené míře je zachováno i
podrobnější člení odůvodňovaných článků.
II.9.1 Zdůvodnění vymezení zastavěného území
Zastavěné území je v úpravě územního plánu obce na územní plán vymezeno podle
požadavků § 58 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v současném znění. To proto, že v
původním ÚPO vymezené „hranice současně zastavěného území obce“ z roku 1998
neodpovídají nynější právní úpravě a neodpovídají ani současnému stavu v území. Některé
„návrhové plochy“ podle původního územního plánu obce jsou již zčásti nebo celé využity (tj.
zastavěny) a jsou proto zařazeny jako plochy stabilizované (stávající) do hlavního
zastavěného území. Při stanovení hranic zastavěného území byl zohledněn i metodický pokyn
„Vymezení zastavěného území“ ze září 2013 (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ústav
územního rozvoje). V souladu s legislativou i metodiklou jsou nově (oproti původnímu ÚPO)
vymezena četná malá zastavěná území s jednotlivými objekty „zastavěných ploch a nádvoří“ pozemky, které jsou takto zapsány v katastru nemovitostí. To zejména v zahrádkářské osadě
v lokalitě Hájky na jihovýchodním okraji řešeného území. Dále jsou vymezena 3 malá
zastavěná území se samostatnými objekty severně od hlavního zastavěného území a 1 zast.
území na západním okraji. Naopak byly ze zastavěného území vyjmuty pozemky vinic
zapsaných takto v katastru, které do ZÚ nepatří podle odst. 2, § 58 stavebního zákona, to
zejména podél východního a severního okraje hlavního zastavěného území. Další úpravy
hranic zastavěného území byly provedeny v lokalitách Pod Starou horou, Na Podhrázském,
před farmou, Za humny, U vodojem, Na kopcích, U střediska, U potoka a u Šatavy směrem na
Ledce. Vymezené zastavěné území bylo průběžně prověřováno v katastru, proto je uvedeno
datum jeho vymezení k 31.8.2017.
II.9.2 Zdůvodnění základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot
II.9.2.1 Zdůvodnění hlavních zásad celkové koncepce rozvoje obce
Koncepce vymezení zastavitelných ploch v přímé návaznosti na stabilizované plochy v
zastavěném území do volných uličních proluk či jako pokračování uliční zástavby je koncepce,
která je ekonomicky velmi výhodná zejména tím, že dovoluje napojení budoucí zástavby v
plohách na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Tím se též zastavěné území doplní
do kompaktnějšího stavu. Tato koncepce zvyšuje % využití zastavěného území a tím i chrání
nezastavěné území podle požadavku § 18, odst. 4) stavebního zákona. Koncepce vymezení
stabilizovaných ploch dopravní infrastruktury je nezbytným předpokladem pro zachování a
rozvoj dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti území. Koncepce stabilizace a návrhů
ploch krajinné zeleně je stanovena z důvodu zvýšení ekologické stability a též pro zvýšení
estetické hodnoty krajiny. Vymezené plochy zeleně krajinné a plochy zahrad mají zásadní
význam pro zástavbu obce i pro budoucí stav krajiny a pro zlepšení její hodnoty. Koridor pro
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posilující elektrické vedení 400 kV nebyl vymezen v původním ÚPO, ale je vymezen podle
politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace vydané krajem
II.9.2.2 Zdůvodnění hlavní cílů rozvoje obce
Stanovené hlavní cíle rozvoje obce (umožnit přiměřený rozvoj bydlení, výroby, zvýšit standard
vybavenosti obce, doplnit ÚSES do uceleného systému) vycházejí z cílů územního plánování
podle požadavku § 18, odst. 1-4) stavebního zákona. Soulad s cíli a úkoly územního
plánování je vyhodnocen v samostatné kapitole II.3.1 výše v odůvodnění.
II.9.2.3 Zdůvodnění hlavních cílů ochrany a rozvoje hodnot
Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot jsou stanoveny z důvodu ochrany civilizačních hodnot
(např. tradičnímo stavebního charakteru zástavby) i přírodních hodnot řešeného území.
Těmito hodnotami je například historické jádro obce (pro které je vymezena „centrální zóna
obce“), kulturní památky (jejichž okolí zůstalo volné), zemědělská krajina v severní a
severovýchodní části řešeného území (vymezená jako stávající plochy zemědělské - polní) a
krajinná zeleň v nivě Šatavy. Potřeba ochrany těchto hodnot vychází též z platné legislativy,
zejména ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ze zákona č. 114/2992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu i z jiných předpisů
v jejich současných právních úpravách, viz též článek II.5.1 odůvodnění.
II.9.3 Zdůvodnění urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch
přestavby a systému sídelní zeleně
II.9.3.1 Zdůvodnění urbanistické koncepce
Původní Územní plán obce Sobotovice (ÚPO) vyhlášený v roce 1999 a postupně 10x měněný
v letech 2002-2012 změnami č. I a X je ve svém výsledném návrhu pro další rozvoj obce
vyhovující. Provedenými změnami byl plán průběžně aktualizován skoro až do roku 2012.
Jsou vymezeny stávající plochy s rozdílným způsobem využití pro stabilizaci všech důležitých
funkcí v řešeném území. V ÚPO byly vymezeny dostatečně velké návrhové plochy (v
současné terminologii „zastavitelné plochy“) pro bydlení, pro občanské vybavení i pro výrobu
a skladování. Jsou vymezeny dostatečné změny ploch v nezastavěném území tak, aby mohl
být doplněn územní systém ekologické stability (ÚSES). V roce 2002 byla provedena a
zapsána do katastru komplexní pozemková úprava, v rámci které bylo upřesněno řešení
účelových komunikací a vymezení ploch pro ÚSES. Proto řešení ÚSES v některých částech
neodpovídá zcela původnímu ÚPO, ale spíše provedené pozemkové úpravě.
Ze všech výše uvedených důvodů rozhodlo Zastupitelstvo obce Sobotovice 28.6.2010 nikoliv
o pořízení nového územního plánu, ale o úpravě Územního plánu obce na Územní plán
Sobotovice podle § 188 odst. 1) stavebního zákona, kdy zákon nepožaduje vypracování a
projednání zadání. Ve zmíněném rozhodnutí zastupitelstva obce byly stanoveny pokyny pro
zpracovatele - jak se má úprava provést. Z těchto pokynů pro úpravu ÚPO na ÚP vyplývají
dva podstatné požadavky na urbanistickou koncepci zástavby:
- nebudou vymezovány nové zastavitelné plochy a nebude se zmenšovat počet
vymezených zastavitelných ploch,
- nebude se měnit hlavní způsob využití zastavitelných ploch ani způsob využití stávajících
ploch v zastavěném území.
Při postupu podle odst. 1, § 188 nelze měnit vymezení ploch a dalších jevů s vyjímkou
aktualizace zastavěného území podle § 58 stavebního zákona a s vyjímkou zvážení vymezení
územních rezerv. Bylo ale nutno (na rozdíl od původního ÚPO) zapracovat koridor pro
elektrické vedení 400 kV, protože tento požadavek vyplývá z Politiky územního rozvoje ČR
(2015) i z vydaných Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JmK, 2016). Dále
bylo nutno zapracovat současné limity využití území podle aktuálních ÚAP Jihomoravského
kraje i ORP Židlochovice. Jinak faktické řešení ploch zůstává při úpravě územního plánu obce
na územní plán zachováno, vč. koridoru územní rezervy pro vysokorychlostní trať (VRT)
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drážní dopravy. Jedná se o úpravu zejména formální podoby dosud platné územně plánovací
dokumentace, aby ji bylo možno vydat opatřením obecné povahy podle současné legislativy.
Úpravou Územního plánu obce na Územní plán Sobotovice nedochází ke změně dříve
dohodnutých podmínek ochrany veřejných zájmů. Postupem podle § 188, odst. 1) stavebního
zákona je dodržena kontinuita právního stavu v území. Úpravou územního plánu nevzniká
nová koncepce řešení a ani není předcházející urbanistická koncepce měněna (s vyjímkou
zmíněného koridoru pro elektrické vedení 400 kV).
Funkční a prostorové uspořádání ploch, stanovené podmínky a požadavky na toto
uspořádání, řešení centra, sídelní zeleně, atd... je vymezeno podle původního ÚPO, který je
upravován. Tímto je urbanistická koncepce odůvodněna. Bylo nutno ji zachovat.
II.9.3.2 Zdůvodnění vymezení zastavitelných ploch
Poznámka:
Zastavitelné plochy jsou vymezeny přes stávající využití, resp. v grafické části je pokreslen
stávající způsob využití ploch, který je i nadále přípustný, pokud neznemožní navrženou
změnu podle společné podmínky A stanovené v čl. I.6.2.
 Zdůvodnění zastavitelných ploch bydlení - v rodinných domech Z1-10, Z12-15
Zastavěné území Sobotovic není ještě zcela využito. Proto jsou zastavitelné „plochy bydlení v rodinných domech“ (Br) vymezeny v 10 případech v uličních prolukách uvnitř hlavního
zastavěného území (plochy označené Z3-7, Z9, Z12-15). Ve 4 případech jsou zastavitelné
plochy „bydlení - v rodinných domech“ vymezeny mimo hlavní zastavěné území na
pozemcích, které k němu přiléhají (plochy označené Z1-2, Z8, Z10). Přitom zastavitelná
plocha označená Z4 je vymezena většinou uvnitř a malou částí i vně zastavěného území.
Důvodem tohoto řešení je umožnění stavebního využití zahrad v zastavěném území na
zemědělsky využívaných pozemcích vedle stávající zástavby či za ní. Ve všech případech se
jedná o doplnění či o prodloužení stávající zástavby ulic. Tímto řešením se docílí intenzivnější
využití zastavěného území. Všechny zastavitelné plochy bydlení - v rodinných domech jsou
vymezeny v návaznosti na stávající místní komunikacemi. Tímto je zajištěna možnost
snadného napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Takové řešení je i
nejvhodnější z ekonomického hlediska. V neposlední řadě je důvodem vymezení
zastavitelných ploch „bydlení - v rodinných domech“ i zájem vlastníků pozemků o výstavbu
podpořený zájmem obce, který byl prověřen z hlediska úkolů a cílů územního plánování. Další
zdůvodnění vymezení jednotlivých zastavitelných ploch jsou tato:
Z1 (Br) plocha bydlení - v rodinných domech Pod Starou horou - zadní část,
Z2 (Br) plocha bydlení - v rodinných domech Pod Starou horou - přední část,
Jedná se o oboustranné doplnění uliční zástavby částečně realizované lokality Pod
Starou horou mimo zastavěné území (je zde již 8 rodinných domů). Obě plochy byly
vymezeny dílčími změnami Zm1/I a Zm15-16/VII v Územním plánu obce Sobotovice
(dále ÚPO), který je upravován. Obě plochy mají dobré dopravní a inženýrské
napojení z již realizované místní komunikace.
Z3 (Br) plocha bydlení - v rodinných domech Syrovická
Jedná se o doplnění uliční proluky Syrovická v zastavěném území. Plocha byla
vymezena v ÚPO (označená R). Plocha má stávající dopravní a inženýrské napojení
ze silnice III/39514 v úseku Syrovická.
Z4 (Br) plocha bydlení - v rodinných domech U bytovky - Za humny
Jedná se o prodloužení uliční zástavby v lokalitě U bytovky, částečně uvnitř a
částečně mimo zastavěné území. Plocha byla vymezena v ÚPO (ozn. R4), dopravní
a inženýrské napojení je možné z ulice U bytovky.
Z5 (Br) plocha bydlení - v rodinných domech na konci Cihelní
Jedná se o doplnění uliční proluky na konci Cihelní v zastavěném území. Plocha
byla vymezena dílčí změnou Zm9/IV v ÚPO. Plocha má dobré dopravní a inženýrské
napojení ze stávající místní komunikace.
Z6 (Br) plocha bydlení - v rodinných domech na Cihelní
63

(Územní plán Sobotovice)
Jedná se o doplnění uliční proluky na Cihelní v zastavěném území. Plocha byla
vymezena dílčí změnou Zm11/V v ÚPO. Plocha má dobré dopravní a inženýrské
napojení ze stávající místní komunikace.
Z7 (Br) plocha bydlení - v rodinných domech U střediska
Jedná se o doplnění uliční proluky U střediska v zastavěném území. Plocha byla
vymezena v ÚPO (ozn. R1). Plocha má dobré dopravní a inženýrské napojení z již
vybudované místní komunikace.
Z8 (Br) plocha bydlení - v rodinných domech na konci U střediska
Jedná se prodloužení uliční zástavby U střediska mimo zastavěné území, plocha
byla vymezena v ÚPO (ozn. R1), plocha má možné dopravní a inženýrské napojení
z prodloužení místní komunikace U střediska.
Z9 (Br) plocha bydlení - v rodinných domech na konci U potoka
Jedná se o doplnění uliční proluky na konci komunikace U potoka v zastavěném
území. Plocha byla vymezena dílčí změnou Zm20/IX v ÚPO. Plocha má dobré
dopravní a inženýrské napojení z jižního konce místní komunikace U potoka.
Z10 (Br) plocha bydlení - v rodinných domech Na Podhrázském
Jedná se o doplnění zástavby v lokalitě se zahájenou realizací mimo zastavěné
území (je zde již 6 realizovaných rodinných domů a další stavby jsou zahájeny).
Plocha byla vymezena v ÚPO (ozn. R5) a dále byla rozšířena dílčí změnou Zm20/IX.
Plocha má již vybudováno dopravní a inženýrské napojení z místní komunikace.
Z12 (Br) plocha bydlení - v rodinných domech naproti bytovky
Z13 (Br) plocha bydlení - v rodinných domech U bytovky
Z14 (Br) plocha bydlení - v rodinných domech na konci U bytovky
Jedná se o doplnění uliční zástavby ve 3 prolukách U bytovky v zastavěném území.
Tyto 3 plochy byly vymezeny v ÚPO (ozn. společně R3) kde 2 části mezi plochami
jsou již využity. Tyto plochy budou mít snadné dopravní a inženýrské napojení ze
stávající či prodloužené místní komunikace.
Z15 (Br) plocha bydlení - v rodinných domech Za sokolovnou
Jedná se doplnění uliční zástavby Za sokolovnou v zastavěném území. Plocha byla
vymezena v ÚPO (ozn. R2) kde část plochy je již využita. Plocha má dobré stávající
dopravní a inženýrské napojení.
Velikosti vymezených zastavitelných ploch „bydlení - v rodinných domech“ jsou převzaty z
původního Územního plánu obce Sobotovice a jeho provedených změn č. I - X, který je
upravován podle § 188, odst. 1) stavebního zákona. Vymezené zastavitelné plochy jsou
zmenšeny o části již využité zástavbou.
Poznámka:
Zastavitelná plocha označená Z11 (Br) byla během projednávání úpravy územního plánu
využita (celá zastavěna) a byla zařazena do ploch stabilizovaných. Proto označení Z11 v
číslování ploch chybí. S ohledem na to, že se k označeným plochám již vyjadřovaly dotčené
orgány, nebylo označení ploch měněno (posunuto).
 Zdůvodnění zastavitelných ploch občanského vybavení Z16 -17
Zastavitelná plocha Z16 „občanského vybavení - hřbitovní“ ozn. (Oh) je vymezena na
severním okraji obce nedaleko centra mezi návsí a vodojemem. Jedná o vyvýšené místo v
zahradách, které může být ideální pro budoucí hřbitov a pro umístění stavby kostela či kaple.
V ploše Z16 (nebo v ploše sousední územní rezervy R2) by se event. církevní stavba mohla
stát architektonickou dominantou obce. Plocha Z16 je zde vhodná pro tento účel i z hlediska
klidného okolí s vymezenými plochami zeleně krajinné a nedalekého centra obce.
Zastavitelná plocha Z17 „občanského vybavení - sportovní“ ozn. (Os) je vymezena pro
možnost rozšíření sportovišť v přímé návaznosti na stávající fotbalové hřiště. Vhodnost
umístění této plochy lze prokázat i velmi kvalitním prostředím v klidné lokalitě. Obě
zastavitelné plochy občanského vybavení jsou vymezeny na obecních pozemcích, které
nejsou zemědělskou půdou (v katastru ostatní plochy) a jejich polohy jsou v území
nezaměnitelné. Důvodem vymezení zastavitelných ploch občanského vybavení Z16-17 je i
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zájem obce, který byl prověřen z hlediska úkolů a cílů územního plánování. Další zdůvodnění
vymezení jednotlivých zastavitelných ploch jsou tato:
Z16 (Oh) plocha občanského vybavení - hřbitovní V sádcích
Jedná se o plochu vymezenou mimo zastavěné území. Plocha byla vymezena v
ÚPO (ozn. Zh). Dopravní a inženýrské napojení plochy bude možné ze dvou stran směrem od Návsi z lokality U potoka a z lokality Cihelní.
Z17 (Os) plocha občanského vybavení - sportovní za hřištěm
Jedná se o plochu navazující na stávající fotbalové hřiště v zastavěném území.
Plocha byla vymezena v ÚPO (ozn. 03) za účelem možnosti rozšíření sportovního a
rekreačního areálu. Plocha může mít dopravní a technické napojení ze silnice
III/39515 v úseku U hřiště.
 Zdůvodnění zastavitelných ploch výroby a skladování Z18-21
Zastavitelná plocha Z18 „výroby a skladování - dopravní podnikání“ ozn. (Vd) je vymezena na
severním okraji hlavního zastavěného území podél silnice na Syrovice. Plocha je částečně již
v ochranném pásmu dálnice D52. V blízkosti silnice by např. plochu bydlení či občanského
vybavení nebylo možno umístit z důvodu dodržení legislativy týkající se ochrany zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zastavitelná plocha Z19 „výroby a skladování - lehká
výroba“ ozn. (Vs) je vymezena na severozápadním okraji hlavního zastavěného území mezi
silnicí na Syrovice a tzv. Letnou. Mezi touto plochou a stávající obytnou zástavbou je vymezen
izolační pás zeleně krajinné (Zk4). Zastavitelná plocha Z20 „výroby a skladování - zemědělství
a průmysl“ ozn. (Vz) je vymezena za stávající farmou na západním okraji obce mimo
zastavěné území. Plocha sice navazuje na zastavěné území s farmou, ale kvůli svému využití
bude oddělena od obytné zástavby poměrně velkou plochou zemědělské půdy. Zastavitelné
plochy Z18-20 jsou vymezeny mimo zastavěné území na zemědělsky využívané půdě. Menší
zastavitelná plocha Z21 „výroby a skladování - lehká výroba“ je vymezena v hlavním
zastavěném území vedle ploch bydlení. Využití této plochy je omezené stávajícím elektrickým
vedením 22 kV a podzemní požární nádrží.
Zastavitelné plochy výroby a skladování jsou vymezeny s ohledem na jejich polohu a
možnosti jejich napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Důvodem vymezení
zastavitelných ploch výroby a skladování je i zájem obce a majitelů pozemků o rozvoj
podnikání, který byl prověřen z hlediska úkolů a cílů územního plánování. Další zdůvodnění
vymezení jednotlivých zastavitelných ploch jsou tato:
Z18 (Vd) plocha výroby a skladování - dopravní podnikání na konci Syrovické
Jedná se o plochu vymezenou na zemědělsky využívané půdě mimo zastavěné
území. Tato plocha byla vymezena dílčí změnou Zm10/V v ÚPO. Plocha má možné
dopravní a technické napojení ze silnice III/39514 v úseku Syrovická.
Z19 (Vs) plocha výroby a skladování - lehká výroba mezi Syrovickou a Letnou
Jedná se o plochu vymezenou na zemědělsky využívané půdě mimo zastavěné
území, ale v blízkosti stávající obytné zástavby. Tato plocha byla vymezena dílčí
změnou Zm8/IV v ÚPO. Plocha bude mít dobré dopravní a inženýrské napojení ze
silnice na Syrovice v úseku Syrovická.
Z20 (Vz) plocha výroby a skladování - zemědělství a průmysl Za humny vedle farmy
Jedná se o plochu vymezenou na zemědělsky využívané půdě mimo zastavěné
území severně vedle výrobního areálu farmy. Tato plocha byla vymezena v ÚPO
(ozn. P1). Dopravní a inženýrské napojení bude možné prodloužením stávající
místní komunikace směrem od farmy.
Z21 (Vs) plocha výroby a skladování - lehká výroba na rohu U střediska
Jedná se o plochu vymezenou na nezemědělské (ostatní) ploše v zastavěném
území. Tato plocha byla vymezena dílčí změnou Zm3/II v ÚPO. Plocha má možné
dopravní a inženýrské napojení ze stávající místní komunikace.
 Zdůvodnění podmínek stanovených pro zastavitelné plochy
V tabulce s přehledem vymezených zastavitelných ploch jsou (v článku I.3.2) stanoveny
„koncepční podmínky pro změny v území“ ploch označených Z4, Z8, Z13-14, Z16, Z18-19,
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Z20. Změna na požadovaný způsob využití je u ploch Z4, Z8, Z13-14, Z16, Z20 podmíněna
prodloužením či výstavbou místní komunikace a inženýrských sítí. Tyto koncepční podmínky
vychází z potřeby přivedení nezbytné dopravní a technické infrastruktury, či její doplnění nebo
rozšíření, aby mohla být zástavba napojena na veřejnou infrastrukturu.
Změna využití území zastavitelných ploch Z18-19 je podmíněna dopravním napojením na
silnici III. třídy. Tato podmínka je stanovena z toho důvodu, aby tyto 2 plochy nebyly napojeny
na místní komunikace, kde by zvýšený dopravní provoz mohl negativně ovlivňovat okolní,
zejména obytnou zástavbu, hlukem či prachem z dopravy.
II.9.3.3 Zdůvodnění nevymezení ploch přestavby
Nejsou vymezeny plochy přestavby pro změnu využití již zastavěných ploch. To proto, že
vymezené stávající plochy zůstávají i nadále se stejným využitím, který není třeba měnit. V
řešeném území se nevyskytují znehodnocené plochy k obnově či opětovnému znovuvyužití.
II.9.3.4 Zdůvodnění vymezení systému sídelní zeleně
Požadavek na sídelní zeleň vychází z části I. přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., v
současném znění, kde je v článku 1c) Obsahu územního plánu požadováno „vymezení
systému sídelní zeleně“. Způsob vymezení systému sídelní zeleně vychází z podmínek a
požadavků, které jsou stanoveny v článku I.3.1 Urbanistická koncepce, pod písmenam e).
Důvodem vymezení sídelní zeleně je stabilizace a nezmenšování podílu ploch veřejných
prostranství - veřejná zeleň a ploch zeleně sídelních zahrad v zastavěném území. Důvodem
je též zachování venkovského (tj. zahradního) rázu obce a oddělení hlavního zastavěného
území od okolních bloků zemědělské půdy.

II.9.4 Zdůvodnění
umísťování

koncepce

veřejné

infrastruktury,

včetně

podmínek

pro

její

II.9.4.1 Zdůvodnění koncepce dopravní infrastruktury
a) Zdůvodnění koncepce drážní dopravy
Koridor územní rezervy ozn. R1 pro budoucí vysokorychlostní trať drážní dopravy (VRT) je
vymezen podle Politiky územního rozvoje ČR a též podle vydaných Zásad územního rozvoje
JM kraje v požadované šířce 600 m. Tento koridor není v řešeném území dále zpřesněn
(zúžen), protože v jeho ploše nejsou stavby či chráněná území, které by bylo nutné z koridoru
územní rezervy vyjmout.
b) Zdůvodnění koncepce silniční dopravy
Jsou vymezeny stávající plochy „dopravní infrastruktury - silniční“ ozn. Ds pro dálnici D52
(dříve rychlostní silnici R52) a pro další silnice uvedené v čl. I.4.1 b). Pro průjezd silnic
zastavěným územím jsou vymezerny plochy „veřejných prostranství - komunikace“ ozn. Pk.
Těmito plochami jsou silnice stabilizovány ve své poloze tak, aby mohly zajišťovat plynulou
automobilovou dopravu.
Na dopravní přístupnosti a dopravní obsluze Sobotovic se nejvíce podílejí zejména silnice
III/42510, III/39514 a III/39515. Silnice III/39528, III/15266 a III/42510 jsou podle koncepčního
dokumentu „Generel krajských silnic Jihomoravského kraje“ tahy oblastního významu, silnice
III/39514, III/39515 a III/39517 jsou podle generelu tahy lokálního významu. V koncepčním
dokumentu „Návrhová kategorizace krajských silnic Jihomoravského kraje“ (do roku 2030)
jsou uvedeny kategorie silnic v souladu s Českou státní normou (ČSN) 736101 „projektování
silnic a dálnic“, ve kterých by měly být silnice mimo průjezdné území obcí upravovány.
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Dokument stanovuje, že pro silnice III/39528, III/15266 a III/42510 je to kategorie S 7,5 pro
silnice III/39514 a III/39515 kategorie S 6,5 a pro silnici III/39517 kategorie S 4,0.
Stabilizované plochy dopravní infrastruktury - silniční, po nichž jsou vedeny výše zmiňované
silnice III. třídy, jsou vymezeny v dostatečných šířkách, aby zajistily mimo zastavěné území
bezproblémové úpravy podle „Návrhové kategorizace krajských silnic Jihomoravského kraje“.
Plochy „dopravní infrastruktury - silniční“ a plochy „veřejných prostranství - komunikace“, po
kterých jsou vedeny silnice silnice III/39514 a III/39515, jsou vymezeny v takových šířkách, že
v zastavěném území nebude znemožněno vedení průjezdního úseku silnice v plynulé trase a
v šířce odpovídající funkční skupině a zatížení silnice, přičemž silnice III/39514 a III/39515
budou v průjezdním úseku navrhovány ve funkční skupině C podle ČSN 736110 „projektování
místních komunikací“. Toto je zajištěno i podmínkou stanovenou v čl. I.4.1.b).
c) Koncepce místní dopravy
Pro zastavitelné plochy označené Z4, Z8, Z13-14, Z16, Z20 bude třeba provést prodloužení
místních komunikací v trase stávajících účelových komunikací v lokalitách do Sádků, U
bytovky, U střediska a vedle farmy. V souladu s ÚPO (který je upravován) jsou proto
vymezeny trasy pro nové místní komunikace či jen pro jejich rozšíření, jejichž zdůvodněním je
řešení dopravního přístupu k plochám uvedeným v závorce:
místní obslužná komunikace z lokality Cihelní do Sádků (pro plochu Z16),
místní obslužná komunikace z lokality U potoka do Sádků (pro plochu Z16 a R2),
prodloužení místní obslužné komunikace U bytovky (pro plochy Z4, Z13-14),
prodloužení místní obslužné komunikace U střediska (pro plochu Z8),
prodloužení místní obslužné komunikace Za humny vedle farmy (pro plochu Z20),
místní obslužná komunikace na Podhrázském (pro stávající zástavbu).
Pro tyto komunikace nejsou vymezeny zastavitelné plochy, protože pro ně nebyly vymezeny
zastavitelné plochy ani v původním ÚPO, který je upravován a při tzv. překlopení podle § 188
SZ nebylo možno vymezovat nové zastavitelné plochy. Toto není ani z hlediska současné
legislativy překážkou, protože související dopravní infrastruktura (tedy i místní komunikace)
mohou být součástí i jiných ploch s rozdílným způsobem využití. Podmínka uvedená pro
umísťování místních komunikací odklazuje na dodržení oborových norem.
d) Zdůvodnění koncepce účelové dopravy
Pro stabilizaci účelových komunikací mimo zastavěná území jsou vymezeny plochy „dopravní
infrastruktury - místní“ ozn. Dm, které budou zabezpečovat dopravní přístup k pozemkům v
řešeném území. Při vymezování ploch pro místní dopravu byl respektován katastr
nemovitostí, do kterého byla v roce 2002 zapracována Komplexní pozemková úprava, která
řešila „hlavní a vedlejší polní cesty“ v rámci plánu společných zařízení.
V souladu s původním ÚPO, který je upravován, jsou vymezeny trasy pro 3 nové účelové
komunikace. Tyto jsou vymezeny z důvodu zlepšení dopravmího přístupu a jeho stabilizace
od farmy směrem k Syrůvce a pro přístup k pozemkům za tělesem dálnice D52. Účelová
komunikace podél Syrůvky je vymezena pro zachování přístupnosti k pozemkům i pro
umožnění údržby vodního toku. Ostatní účelové komunikace „navržené“ v původním ÚPO
jako „zpevněné účelové komunikace“ byly již realizovány a jsou vyznačeny ve stabilizovaných
plochách ozn. Dm jako stávající v koordinačním výkrese.
e) Zdůvodnění koncepce dopravy v klidu
Na rozdíl od původního ÚPO nejsou v jeho úpravě vymezeny samostatné plochy pro
parkoviště aut. To proto, že parkovací a odstavná stání jsou přípustným využitím mnoha ploch
s rozdílným způsobem využití podle čl. I.6.2. Taková podrobnost (plochy parkovišť by byly
velmi malé) není možná ani z hlediska zobraziotelnosti ploch v měřítku 1 : 5 000.
f) Zdůvodnění koncepce veřejné dopravy osob
Nejsou vymezeny změny v systému veřejné dopravy osob. Pro tuto dopravu jsou vymezeny
stávající plochy „dopravní infrastruktury - silniční“ ozn. Ds a plochy „eřejných prostranství komunikace“ ozn. Pk v dostatečných šířkách a parametrech.
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Poznámka: Z důvodů vyhodnocení dostupnosti jsou v koordinačním výkrese znázorněny (jako
limit) docházkové vzdálenosti zastávek autobusové dopravy o poloměru 500 m, ze kterých
vyplývá, že bude vhodné doplnit autobusouvou zastávku v lokalitě Na Podhrázském.
g) Zdůvodnění koncepce pěší dopravy
Podle předchozího ÚPO je vymezen „koridor pro pěší“ z lokality Na Podhrázském podél
potoka Syrůvka přes hlavní zastavěné území až k zastavitelné ploše Z16 a do lokality Cihelní.
Na rozdíl od původního řešení není tento koridor napojen ve 2 místech na silnici III/39515, ale
je napojen jen na 1 místě přes plochu Z10 v trase již vybudované místní komunikace mezi
silnicí a potokem, což je pro propojení dostačující. Navíc je toto řešení lepší i tím, že propojení
pěšího koridoru navazuje na trasu účelové komunikace směrem k jízdárně a k farmě. Jedná
se o koridor, nikoliv o vymezení plochy. Další pěší komunikace jsou přípustné jako související
dopravní infrastruktura v různých plochách podle čl. I.6.2.
h) Zdůvodnění koncepce cyklistické dopravy
Přes řešené území prochází v souběhu se silnicemi III/15266, III/39517, III/39515 a III/39514
koridor cyklistické dopravy - cyklostezka č. 5172. Pro tento koridor cyklistické dopravy jsou
vymezeny plochy „dopravní infrastruktury - silniční“ ozn. Ds a v zastavěném území plochy
„veřejných prostranství - komunikace“ ozn. Pk. Cyklistickou dopravu lze provozovat zejména v
plochách „dopravní infrastruktury - místní“ ozn. Dm po účelových komunikacích. Těmito
vymezenými plochami jsou zabezpečeny koridory pro cyklistickou dopravu.
II.9.4.2 Zdůvodnění koncepce technické infrastruktury
Potřeba vymezení ploch technické infrastruktury naplňuje požadavek § 10 vyhlášky č.
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Plochy „technické infrastruktury inženýrské sítě“ ozn. „Ti“ jsou určeny zejména pro inženýrské sítě a jejich zařízení, které mají
či vyžadují vlastní pozemek (např. pro regulační stanice, pro vodojemy, trafostanice).
Podmínka, že „technická infrastruktura bude umísťována zejména na přístupných pozemcích,
zejména podél komunikací...“ atd. je stanovena kvůli umožnění přístupu k údržbě vedení a k
zařízení technické infrastruktury. S ohledem na použité měřítko 1 : 5 000 a podle čl. 2 § 13
vyhlášky č. 500/2006 Sb., odkazující na „zobrazitelnost“ takových jevů, nejsou vyznačeny,
tedy ani navrženy konkrétní uliční rozvody technické infrastruktury pro zastavitelné plochy. To
též z toho důvodu, že taková podrobnost vymezená závazně by předjímala či znemožnila
možná technická řešení, která budou věcí následných řízení v území. Taková podrobnost by
byla i v rozporu s § 43 odst. 3 stavebního zákona. To na rozdíl od ÚPO, kde jsou inženýrské
sítě řešeny v měřítku 1 : 2 000 (současná legislativa toto měřítko v ÚP nepoužívá). Rozvody
technické infrastruktury „navržené“ v předchozím ÚPO v roce 1998 byly od té doby vesměs již
realizovány. Trasy stávajících vedení technické infrastruktury jsou zakresleny do
koordinačního výkresu podle Územně analytických podkladů ORP Židlochovice - podle dat od
správců inženýrských sítí.
a) Zdůvodnění koncepce zásobování elektrickou energií
Z výše uvedených důvodu (zejména aby poloha inženýrských sítí nebyla zcela závazná),
nejsou vymezeny „návrhy“ elektrického vedení 22 kV a jeho distribučních trafostanic k
zastavitelným plochám (např. k ploše výroby a skladování Z20). Jejich přípustnost v plochách
jako související technická infrastruktura je podle čl. I.6.2 dostačující. V řešeném území se
nacházejí procházející trasy nadzemního vedení elektrické energie, kde dochází ke střetům
zájmů v území, které budou řešeny v rámci legislativy (tedy podle energetického zákona) a
podle správců sítě. Proto nebylo nutno pro tyto střety stanovovat nějaké podmínky.
Severně od hlavního zastavěného území je vymezen koridor pro elektrické vedení 400 kV a
jeho ochranné pásmo, protože tento je vymezen v Politice územního rozvoje ČR (od r. 2015 koridor E12) a je vymezen a zpřesněn též v ZÚR JMK (od r. 2016 - koridor TEE02). Koridor
pro elektrické vedení je vymezen v řešeném území v požadované šířce 400 m. Zúžení
koridoru je provedeno jen mimo zastavitelnou plochu Z18 a mimo biocentrum LBC 2 s
vodojemem, aby tyto plochy nebyly elektrickým vedením narušeny. Přičemž skutečné vedení
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bude realizováno s největší pravděpodobností v ose koridoru, která je v dokumentaci
vyznačena. Tento koridor není obsažen v ÚPO, který je upravován.
Poznámka: Skutečná šířka venkovního vedení 400 kV včetně jeho ochranného pásma bude
podle sdělení správce sítě cca 70 m podle typu použitých stožárů, které budou ve vzdálenosti
300 - 500 m od sebe.
b-c) Zdůvodnění koncepce zařízení spojů a zásobování plynem
Nejsou vymezeny změny na síti těchto zařízení, ani stanoveny podmínky, které by bylo třeba
zde zdůvodnit.
d) Zdůvodnění koncepce zásobování pitnou vodou
Nejsou vymezeny změny na vodovodní síti. Obec je zásobována pitnou vodou z místní
vodovodní sítě skupinového vodovodu Sobotovice - Ledce - Bratčice. Vodní zdroj a řídící
vodojem tohoto vodovodu se nachází na severním okraji obce (v biocentru ozn. LBC 2), kde
je pro něj proto vymezena plocha „technické infrastruktury“ ozn. Ti. Požadavek na vodu k
hašení požárů uvedený v čl. I.4.2 odst. d) vychází z platné legislativy o protipožární ochraně a
z požadavku dotčeného orgánu na toto uvedení.
e) Zdůvodnění koncepce odkanalizování
Nejsou vymezeny změny na kanalizační síti. Sobotovice jsou odkanalizovány poměrně novou
oddílnou kanalizací do skupinové čistírny odpadních vod (ČOV) umístěné v sousední obci
Ledce. Podmínka oddílného způsobu odkanalizování je stanovena na základě požadavku
správce povodí, který byl shledán jako odůvodněný.
f) Zdůvodnění koncepce odvodnění území
Nejsou vymezeny změny v systému odvodnění území. Pro odvodnění (či naopak pro zadržení
vod) v území jsou vymezeny stávající „plochy vodní a vodohospodářské“ označené zkratkou
W, to v souladu s vodním zákonem, a protože to požaduje i stavební zákon.
g) Zdůvodnění koncepce nakládání s odpady
Nejsou vymezeny změny v koncepci nakládání s odpady, či stanoveny podmínky stran
odpadů, které by bylo třeba zdůvodnit.
II.9.4.3 Zdůvodnění koncepce občanského vybavení
Koncepce občanského vybavení je založena na stabilizaci ploch současných občanských
zařízení, které jsou podrobněji členěny na 4 druhy ploch podle požadovaného způsobu
využití. Vymezené stávající plochy a druhy občanského vybavení odpovídají velikosti i
významu obce, to i s výhledem na její rozvoj podle předpokladů demografického vývoje, který
je mírně příznivý. Plochy občanského vybavení jsou doplněny o 2 zastavitelné plochy ozn.
Z16 (Ov) a Z17 (Os). Obě zastavitelné plochy byly vymezeny ve stejných místech již v ÚPO
Sobotovice. Zastavitelné plochy Z16-17 jsou vymezeny na obecních pozemcích, které nejsou
zemědělskou půdou, což je z hlediska ochrany ZPF výhodné. Podmínka pro umísťování
uvedená v čl. I.4.3 je stanovena z důvodu dodržení platných hygienických předpisů, zejména
dodržení hlukových limitů.
II.9.4.4 Zdůvodnění koncepce veřejných prostranství
Koncepce veřejných prostranství je založena na stabilizaci ploch současných veřejných
prostranství, která jsou podrobněji členěna na 2 druhy - ploch „veřejných prostranství komunikace“ a plochy „veřejných prostranství - veřejná zeleň“. Jejich vymezením v hlavním
zastavěném území a stanovenými podmínkami využití jsou veřejná prostranství chráněna.
Důvodem jejich vymezení je plošné zabezpečení dopravní obslužnosti zástavby a zajištění
dostatečných ploch pro zeleň. Nejvíce ploch „veřejných prostranství - veřejné zeleně“ je
vymezeno na návsi a z návsi pokračují podél Syrůvky jižním směrem tak, aby toto vymezení
umožnilo průchod biokoridoru ÚSES.
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Žádná z vymezených zastavitelných ploch bydlení či občanského vybavení není větší než 2
ha, a proto k nim nebylo nutno vymezovat plochy vyřejných prostranství o předepsané
velikosti podle § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Všechny plochy bydlení, občanského vybavení i
plochy smíšené obytné (stávající i zastavitelné) jsou umístěny s dobrým přístupem ke
stávajícím veřejným prostranstvím.
II.9.5 Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace,
dobývání ložisek nerostných surovin
II.9.5.1 Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití v nezastavěném území a stanovení podmínek pro změny v
jejich využití
a) Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny
Uspořádání krajiny se územním plánem zásadně nemění, bude respektován stávající krajinný
typ označený a charakterizovaný v ZÚR KmK „21 Ořechovsko-vranovický“. Řešení
uspořádání krajiny odpovídá cílové chrarakteristice uvedené v čl. 391) ZÚR KmK. Krajina
Sobotovic je charakteristická intenzívním zemědělským obhospodařováním. V severní a
severovýchodní rovinnaté části řešeného území se nacházejí pozemky scelené do velkých
ploch. Tyto plochy jsou zde členěny jen silnicemi a účelovými (zemědělskými) komunikacemi
bez stromové zeleně, což se odráží na ekologické nestabilitě i na vzhledu této části řešeného
území. Krajina je zde oživena rozptýlenými zbytky stromořadí podél silnic. Díky kvalitním
půdám je tato část krajiny určena pro intenzivní zemědělskou prvovýrobu a nebude proto
přetvářena. Z protierozních důvodů bude vhodné, aby byla vysazována stromořadí podél
silnic a účelových komunikací ve funkci větrolamů (zejména proti větrné erozi). Proto jsou
stromořadí či pozemky doprovodné zeleně přípustným využitím ploch zemědělských a též
ploch dopravní infrastruktury.
Ekologicky hodnotnější části krajiny se nacházejí v údolní nivě Šatavy a též podél svažité
hrany východního okraje hlavního zastavěného území, a proto jsou zde vymezeny plochy
„zeleně krajinné“ ozn. Zk. V řešeném území nejsou vymezeny krajinné průhledy či jiné vizuální
prostorové vazby. Nejsou vymezeny pohledové dominanty, osy ani místa výhledů pro vnímání
rázu krajiny. Nejsou vymezena významná stromořadí. To z toho důvodu, že v řešeném území
se nevyskytují takové krajinné dominanty, které by mohly zakládat tyto koncepce.
b) Zdůvodnění vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v krajině
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou v nezastavěném území vymezeny podle § 9, § 1315 vyhlášky č. 501/2006 Sb., za účelem stabilizace požadovaných funkcí v krajině. Jedná se
převážně o plochy zemědělské. Plochy zemědělské jsou podrobněji členěny zejména proto,
aby bylo možno zachovat a nezmenšovat podíl zahrad, sadů a vinic v krajině a též podíl
zatravněných ploch. Velkou úlohu pro ochranu krajiny mají i plochy „zeleně krajinné“
stanovené jako plochy s jiným způsobem využití. Plochy změn na zeleň krajinnou (Zk 1-7)
nezařazené do územního systému ekologické stability jsou vymezeny z důvodu izolace
(ochrany) zastavěného území od tělesa dálnice D52 a též z důvodu izolace obytné zástavby
od ploch výroby a skladování. V řešeném území se nacházejí registrované viniční tratě v
lokalitách Stará Hora (též V sádcích), Na hřebíku (Hřebíky), Zahrádka u Bratčic (Na
kouskách), Za humny a Za vinohrady (Vinohrádek). V těchto lokalitách bude možno vysázet
další vinice. Viniční tratě jsou znázorněny na koordinačním výkrese.
c) Zdůvodnění koncepce ochrany přírody a krajiny
Příroda i krajina Sobotovic je obecně chráněna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v současném znění. To včetně významných krajinných prvků (VKP), které jsou
znázorněny na koordinačním výkrese. V řešeném území se nacházejí tyto ýznamné krajinné
prvky v údolní nivě Šatavy (v pořadí ve směru toku): „Nádavky“ - nad dálnicí D52, „Na
rybníkách“ - mezi dálnicí D52 a silnicí III/39515, „Na Podhrázském“ - směrem na sousední
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obec Ledce a dále „Ve žlíbku“ - na jihovýchodním okraji řešeného území (též směrem na
Ledce). Ochrana významných krajinných prvků je v územním plánu zabezpečena zejména
vymezenými stabilizovanými plochami zeleně krajinné a stanovenými podmínkami pro způsob
využití těchto ploch. Plochy zeleně krajinné, plochy lesní, plochy vodní a vodohospodářské se
nejvíce podílejí na zachování přírodní hodnoty krajiny. Chráněná území přírody (přírodní
památky, rezervace či parky) ani lokality Natura 2000 (evropsky významné lokality) či ptačí
oblasti se v řešeném území nevyskytují. Řešené území není součástí chraněné či památkové
zóny, pro kteroui by bylo nutno stanovovat podmínky.
d) Zdůvodnění podmínek a požadavků pro změny využití ploch v nezastavěném území
vč. zohlednění produkční funkce krajiny
Podmínky uvedené v článku I.5.1, odst. d) jsou stanoveny z důvodu ochrany hlavních složek
životního prostředí - půdy, vody a ovzduší. Tyto podmínky mají podporu zejména v zákoně č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělskéhopůdního fondu, v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách, v
zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a v zákoně č. 114/1993 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v jejich současných zněních. Řešené území náleží do oblasti s vysoce hodnotnými
půdami a s velkým podílem umělého přetvoření pro zeměděltví. Stanovené podmínky
odpovídají řešní krajiny v ÚPO, který je upravován. Do krajiny je zapracována později
provedená pozemková úprava (2002).
II.9.5.2 Zdůvodnění řešení územního systému ekologické stability
Důvodem řešení územní systému ekologické stability je zvýšení a posílení ekologické hodnoty
krajiny Sobotovic, která je dlouhodobě zatěžovaná zemědělským využíváním. Dalším
důvodem je potřeba zvýšení autoregulační schopnosti a ochrana před vodní a větrnou erozí.
Negativně se na ekologické stabilitě řešené krajiny odráží nízký podíl trvalých vegetačních
porostů v severní a severovýchodní části území a nevhodná regulace (napřímení koryt)
vodních toků Šatavy a Syrůvky. Základní kostru vymezeného územního systému ekologické
stability (ÚSES) tvoří údolní niva Šatavy se stanovenými významnými krajinnými prvky a dále
ji tvoří porosty v plochách zeleně krajinné, které jsou roztptýleny zejména v jižní a střední části
řešeného území a rovněž podél svažitého východního okraje hlavního zastavěného území.
a) Zdůvodnění koncepce řešení územního systému ekologické stability
Řešení územního systému ekologické stability je koncepčně převzato z předchozího ÚPO
Sobotovice ve znění jeho provedených změn č. I - X. Řešení bylo ale upřesněno provedenou
komplexní pozemkovou úpravou, která v roce 2002 vymezila plochy pro ÚSES v
nezastavěném území, to v některých částech odlišně od ÚPO. ÚSES je vymezen na lokální
biogeografické úrovni, protože regionální a nadregionální prvky do řešeného území podle
ZÚR Jihomoravského kraje nezasahují. Lokální (místní) ÚSES byl prověřen a je vymezen v
souladu se současnými ÚAP ORP Židlochovice a okolními územními plány obcí.
Koncepce řešení územního systému ekologické stability spočívá ve vymezení jeho souvislých
větví, které se dále skládají z jednotlivých prvků - biokoridorů (lineárních prvků) a biocenter
(plošných prvků). Jsou vymezeny 2 „hydrofilní“ (tj. mokré) větve vodního toku Šatavy a
vodního toku Syrůvky, jejichž umístění je nezaměnitelně určeno polohou podél obou vodotečí.
Dále jsou vymezeny 3 „mezofilní“ (tj. suché) větve. Tyto větve jsou vymezeny tak, aby do sebe
začlenily co nejvíce stávajících ploch zeleně krajinné. Mezofilní větev vymezená podél
východního okraje obce do sebe začleňuje plochy zeleně krajinné nad hřištěm, plochy zeleně
krajinné podél východní hranice zastavěného území a další plochy zeleně krajinné v lokalitách
V sádcích a Pod Starou horou severně od hlavního zastavěného území. Poloha této větve je
dána též morfologií terénu v místě, kde přechází rovinatý terén do svahů lemujících údolní
nivu Syrůvky a hlavní zastavěné území. Mezofilní větev vymezená okolo jízdárny, dále pak na
hraně krajinné deprese ohraničující údolní nivu Šatavy do sebe začleňuje i lesní porost Na
kouskách. Rovněž tak i mezofilní větev vymezená přes plochy zemědělské v jižní části
řešeného území (poblíž silnice III/39528) do sebe zahrnuje co nejvíce ploch stávající krajinné
zeleně, která je v úseku lokálního biokoridoru ozn. LBK 9 Za pastviskem již založena.
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U vymezených hydrofilních větví budou převažovat cílová společenstva dřevinná odpovídající
1. vegetačnímu stupni podle typu stanoviště. Tato budou doprovázena společenstvy vodními
za pravidelné spoluúčasti vlhkých luk a mokřadních společenstev vodních toků. U mezofilních
větví budou převažovat cílová společenstva lesní s výsadbou geograficky původních dřevin
podle typu stanoviště. Lesní společenstva mohou být doplněna i společenstvy nelesními s
mozaikou stromových, keřových a travinobylinných společenstev. Co se týká charakteristiky
vymezených větví, spektrum možných cílových společenstev může být u hydrofilních větví
pestřejší než v případě větví mezofilních.
Do ÚSES nejsou zapracovány interakční prvky vymezené v původním územním plánu obce
jako stromořadí. To z toho důvodu, že interakční prvky nepatří do závazně vymezovaných
prvků. Stromořadí vymezená v původním územním plánu obce podél účelových komunikací a
podél silnic (větrolamy) jsou v upraveném územním plánu přípustným způsobem využití i v
plochách zemědělských a v plochách dopravní infrastruktury a nebylo nutno pro ně vymezovat
speciální plochy (nebyly vymezeny jako plochy ani v ÚPO).
b) Zdůvodnění vymezení prvků územního systému ekologické stability
Některé prvky územního systému ekologické stability byly oproti původnímu územnímu plánu
obce upřesněny Komplexní pozemkovou úpravou v rámci tzv. společných zařízení mimo
zastavěné území. Tyto plochy či jejich části byly v katastru nemovitostí převedeny ze
zemědělské půdy do „ostatních ploch“ a do vlastnictví obce. Zejména pro prvky hydrofilních
větví ÚSES vymezených v nivě Šatavy. Ne však pro prvky mezofilních větví vymezených na
zemědělské půdě mimo nivy vodotečí. Komplexní pozemková úprava byla vložena do katastru
nemovitostí v roce 2002. V původním územním plánu obce vymezený ÚSES z r. 1998 byl
ještě měněn dílčími změnami označenými Zm6/III, Zm12b/VI a Zm20/IX. Vymezené prvky
navazují na prvky ÚSES vymezené v sousedních obcích, což bylo zkontrolováno v jejich
územních plánech. Lokální biokoridory vymezené na území Sobotovic jsou označené
zkratkami LBK 1-9 a navazují na prvky vymezené v okolních obcích takto:
LBK 1 „Šatatava - Pastviska“ navazuje na lokální biokoridor BK 5 v Bratčicích.
LBK 2 „Šatava - Na Podhrázkém“ navazuje na lokální biokoridor LBK 2 v Ledcích.
LBK 3 „Syrůvka“ navazuje na lokální biokoridor okolo Syrůvky v Syrovicích.
LBK 4 „za D52 - Pod Starou horou“ navazuje na lokální biokoridor K 6 v Syrovicích.
LBK 5 „Na kopcích - Hřebíky“ je vymezen jen v Sobotovicích.
LBK 6 „Vinohrádek - Hájky - U žlíbka“ navazuje na lokální biokoridor LBK 1 v Ledcích.
LBK 7 „na Bratčice - Na zahrádkách“ navazuje na lokální biokoridor BK 2 v Bratčicích.
LBK 8 „Za humny - jih obce“ je vymezen jen v Sobotovicích.
LBK 9 „za R50 - Za pastviskem“ navazuje na lo kální biokoridor BK 6 v Bratčicích a na
lokální biocentrum LBC 2 v Ledcích.
Lokální biocentra označená zkratkami LBC 1-4 jsou vymezena jen na území Sobotovic a
nezasahují do území sousedních obcí.
c) Zdůvodnění vymezení ploch zeleně krajinné pro územní systém ekologické stability
Navržené plochy zeleně krajinné ozn. (Zk8-36) jsou vymezeny na zemědělsky využívané půdě
za účelem doplnění a založení chybějících částí nebo celých prvků územní systém ekologické
stability. Důvodem návrhu těchto ploch změn na zeleň krajinnou je nejen zvýšení ekologické
stability a posílení autoregulačních schopností krajiny, ale i protierozní opatření.
Mezi biokoridorem LBK 8 a biocentrem LBC 3 je prostorová přetržka způsobena dříve
provedenou dílčí změnou Zm12a/IV. Při této změně byla v ploše biocentra vymezena plocha
bydlení v místě, kde měly oba prvky navazovat. Toto spojení by i bez výstavby domu zůstalo
přerušeno silnicí. Přerušení prvku na vzdálenost do 50 m je pro funkčnost ÚSES přípustné.
Stejně tak je přerušena návaznost prvků LBK 8 na LBC 4 a stejně tak i rozdělení prvků LBK 1,
LBK 9, LBK 3 a LBK 4 tělesem dálnice D52, která je bariérou pro funkčnoust ÚSES i bariérou
pro diverzitu živočichů, s čímž je třeba u rychlostních silnic dálničního typu vždy počítat.
Změny zemědělských ploch začleněných do ÚSES na plochy „zeleně krajinné“ budou
probíhat v následných řízeních na základě podrobnější dokumentace ve spolupráci s
dotčeným orgánem ochrany přírody.
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d) Zdůvodnění podmínky pro využití území v plochách prvků územního systému
ekologické stability
Podmínka pro využití území v plochách ÚSES je stanovena pro ochranu budoucí změny
využití území na zeleň krajinnou, kde by např. opatření měnící vodní režim v lokalitě způsobilo
devastaci stávajících porostů, nebo kde by např. stavba či skládka pro zemědělství (přípustná
např. v plochách zemědělských) mohla znemožnit pozdější realizaci zeleně krajinné či trvale
snížit ekologickou hodnotu apod.
II.9.5.3 Zdůvodnění řešení prostupnosti krajiny, dopravní a technické infrastruktury v
krajině
Z důvodu přístupu k pozemkům je prostupnost krajiny zajištěna silnicemi a zejména účelovými
komunikacemi umístěnými v pro ně vymezených plochách dopravní infrastruktury.
Prostupnost krajiny je v řešeném území podstatně omezena tělesem dálnice D52, které tvoří
bariéru např. pro větší savce. Tuto bariéru lze překonat propustky pro vodní toky ve 2 místech
pod tělesem silnice a dále účelovou komunikací a silnicí III/39514, též pod tělesem této
silnice. S vyjímkou zmíněného tělesa rychlostní silnice s navýšeným terénem není dále
omezena migrace volně žijících živočichů v řešeném území.
Nejsou vymezeny změny v dopravní infrastruktuře. Plochy „dopravní infrastruktury - místní“ s
vymezenými účelovými komunikacemi navazují na silniční síť ve vymezených stabilizovaných
plochách „dopravní infrastruktury - silniční“. V obou druzích ploch jsou umístěny i trasy
(koridory) souběžné cyklistické dopravy. Přes řešené území prochází v souběhu se silnicemi
III. třídy cyklostezka č. 5172. Umísťování zemědělských komunikací pro přístup k pozemkům
je přípustné i v jiných plochách s rozdílným způsobem využití, zejména v plochách
zemědělských. Na technické infrastruktuře nejsou vymezeny změny, které by měly vliv na
prostupnost krajiny. Je vymezena územní rezerva R1 koridoru pro vysokorychlostní trať drážní
dopravy (VRT). Jedná se o výhledový záměr, pro jehož prověření je v čl. I.11.1 stanovena
podmínka na co nejmenší bariérový efekt a na zachování průjezdnosti komunikací.
II.9.5.4 Zdůvodnění protierozních opatření a ochrany území před povodněmi
Řešené území je odvodněno do vodních toků Šatava a Syrůvka, v jejichž povodí se celé
nachází. Systém odvodnění je stabilizovaný a nejsou na něm vymezeny změny. Plochy
zeleně krajinné jsou vymezeny v údolních nivách vodotečí jako opatření i proti vodní erozi.
Zeleň krajinná mimo údolní nivy je vymezena nejen pro územní systém ekologické stability,
ale i jako opatření proti vodní a větrné erozi. Plochy zemědělské - zatravněné jsou vymezeny
jako opatření proti vodní erozi ve svažitém terénu a též kvůli jejich vyšší retenční schopnosti.
Protierozní meze, průlehy a větrolamy lze zřizovat v plochách zemědělských, aniž by pro ně
bylo nutno vymezovat plochy.
II.9.5.5 Zdůvodnění nevymezení ploch rekreace
Samostatné plochy rekreace podle § 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., „o obecných požadavcích
na využívání území“ nejsou vymezeny z toho důvodu, že se na území Sobotovic v této
podobě nevyskytují, nejsou požadovány a nebyly vymezeny ani v ÚPO. Rekreace je
přípustným či podmíněně přípustným způsobem využití jiných ploch s rozdílným způsobem
využití podle čl. I.6.2, takže nebylo nutno tyto plochy stanovovat. Rekreace je podmíněně
přípustná v plochách „zemědělských - zahrady a sady“, to zejména v zahrádkářské kolonii v
lokalitě Hájky, kde jsou k rekreaci kolaudovány některé chatky a zahradní domky.
II.9.5.6 Zdůvodnění řešení dobývání ložisek nerostných surovin
Nejsou vymezeny plochy dobývání nerostných surovin, přestože se v řešeném území
nacházejí jejich ložiska, prognózní zdroje i dobývací prostory. To proto, že není v dohledné
době naplánováno jejich vytěžení. Ložiska a jejich prostory jsou zakresleny na koordinačním
výkrese podle aktuálních Územně analytických podkladů správního obvodu ORP
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Židlochovice. Tato ložiska jsou respektována tím, že na nich nejsou vymezeny zastavitelné
plochy. Pro změny území v případě budoucího vytěžení ložisek nerostných surovin jsou
stanoveny podmínky s požadavkem na nenarušení životního prostředí a na rekultivaci
vytěžených prostorů.
II.9.6 Zdůvodnění stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití s určením převažujícího využití (hlavní využití) pokud bylo možné jej
stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve
kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro
účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například
výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)
II.9.6.1 Zdůvodnění členění ploch s rozdílným způsobem využití
Vymezení stávajících ploch s rozdílným způsobem využití a navržených změn způsobu využití
v rozsahu řešeného území vychází z požadavku § 43, odst. 1) a 4) stavebního zákona.
Druhy ploch jsou v textové i grafické části označeny zkratkami jejich využití Br, Bd, So,... až
Ls, W, přičemž pro návrhy (plochy změn) jsou na výkresech použity zkratky v závorce. V
tabulce obsažené v čl. I.6.1 jsou uvedeny základní druhy ploch podle § 4 až § 19 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (dále jen vyhlášky). Základní
druhy ploch jsou v souladu s touto vyhláškou stanoveny tyto:
Ti
plochy technické infrastruktury (§ 10 vyhlášky),
Ls
plochy lesní (§ 15 vyhlášky),
W
plochy vodní a vodohospodářské (§ 13 vyhlášky).
Dále jsou v tabulce čl. I.6.1 uvedeny podrobněji členěné plochy a jsou stanoveny i plochy s
jiným způsobem využití, než určuje vyhláška v § 4-19 s níže uvedeným zdůvodněním.

 Zdůvodnění stanovení druhů ploch s podrobnějším členěním způsobu využití
Níže uvedené plochy s rozdílným způsobem využití jsou s ohledem na specifické podmínky, a
na charakter území a zejména s ohledem na jejich požadované využití podrobněji členěny
podle § 3, odst. 4) zmíněné vyhlášky s následujícím zdůvodněním:
Br (Br) plochy bydlení - v rodinných domech
Bd
plochy bydlení - v bytových domech
Plochy bydlení (§ 4 vyhlášky) jsou podrobněji členěny na „v rodinných domech“ a na „v
bytových domech“. Bydlení v rodinných domech umožňuje více druhů staveb a zařízení
souvisejících s bydlením, protože k rodinným domům patří další soukromé pozemky - dvorky,
zahrady, hospodářské budovy, kůlny, bazény, altány apod. U bydlení v bytových domech
takové prostorové možnosti vesměs nejsou. Bytový dům bývá obklopen veřejným
prostranstvím nebo pozemkem s více vlastníky a neumožňuje v takové míře ani další činnosti
a podnikání. Rodinné domy vesměs neobsahují pozemky veřejných prostranství.
So
plochy smíšené obytné - centrální
Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhlášky) jsou podrobněji specifikovány na „centrální“ s ohledem
na jejich způsob využití, protože tyto jsou vymezeny jen v centrální zóně obce vymezené
podle ÚPO. Plochy So obsajují zejména rodinné domy a komerční občanské vybavení.
Os (Os) plochy občanského vybavení - sportovní
Oj
plochy občanského vybavení - jízdárna
(Oh)
plochy občanského vybavení - hřbitovní
Ov
plochy občanského vybavení - ostatní
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Uvedené 4 druhy ploch občanského vybavení (§ 6 vyhlášky) jsou podrobněji členěny s
ohledem na jejich odlišné využití, které vyplývá z jejich názvů za pomčkou. Plochy „sportovní“
jsou určeny pro sport a se sportem či s rekreací související zařízení. Plocha „jízdárna“
zahrnuje to, co souvisí se výcvikem a chovem koní (agroturistika, hypoterapie, jezdectví).
Plochy „hřbitovní“ jsou určeny pro veřejná pohřebiště, pro kostel či kapli. Plochy „ostatní“
vybavenosti obsahují zejména veřejná a komerční občanská vybavení (samosprávu, školství,
zdravornictví, tělovýchopvu, stravování, služby, obchody).
(Vd)
plochy výroby a skladování - dopravní podnikání
Vs (Vs) plochy výroby a skladování - lehká výroba
Vz (Vz) plochy výroby a skladování - zemědělství a průmysl
Plochy výroby a skladování (§ 11 vyhlášky) jsou podrobněji členěny s ohledem na rozdíly v
jejich využití, které jsou patrné již z jejich názvů za pomlčkou. Nejsou zde určeny např. pro
těžbu, hutnictví a chemii apod. Jejich vzájemný rozdíl je ten, že plochy „lehké výroby“ jsou bez
negativních vlivů na okolí plochy, zatímco plochy „zemědělství a průmysl“ obsahují i
živočišnou výrobu a mohou mít negativní vliv na okolí a proto nepřiléhajhí k obytné zástavbě.
Plochy „dopravní podnikání“ jsou určeny pro podnikání v dopravě bez negativních vlivů.
Ds
plochy dopravní infrastruktury - silniční
Dm
plochy dopravní infrastruktury - místní
Dg
plochy dopravní infrastruktury - garáže
Uvedené 3 druhy podrobněji členěných ploch dopravní infrastruktury (§ 9 vyhlášky) mají
stanovenou odlišnou přípustnost využití vyplývající z jejich názvů za pomlčkou. Plochy
„silniční“ dopravy zahrnují pozemky silnic mimo zastavěné území. Plochy „místní“ dopravy
zahrnují pozemky účelových komunikací mimo zastavěné území a plochy „garáže“ jsou
určeny pro řadové garáže. Plochy dopravní infrastruktury jsou podrobněji členěny i s ohledem
na to, že zde nejsou určeny např. pro vodní a leteckou dopravu, dopravní terminály či pro
logistická centra apod.
Pk
plochy veřejných prostranství - komunikace
Pz
plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň
Uvedené 2 druhy ploch veřejných prostranství (§ 7 vyhlášky) jsou podrobněji členěny s
ohledem na jejich odlišné využití, které vyplývá z jejich názvů za pomlčkou. Plochy veřejných
prostranství „komunikace“ jsou určeny zejména pro silnice a komunikace v zastavěném
území, plochy „veřejná zeleň“ jsou určeny zejména pro skutečnou stromovou a travnatou
zeleň vesměs v zastavěném území. Plochy Pz jsou významnou součástí systému sídelní
zeleně.
Zz
plochy zemědělské - zahrady a sady
Zo
plochy zemědělské - polní
Zt
plochy zemědělské - zatravněné
Plochy zemědělské (§ 14 vyhlášky) jsou podrobněji členěny s ohledem na rozdíly v jejich
využití, které vyplývají z jejich názvů za pomlčkou. Zemědělské plochy jsou vymezeny
zejména mino zastavěné území. Podrobněji členěné „zahrady a sady“ obsahují zejména
zahrady, ovocné sady, vinice a jsou zde možné rekreační chatky, zahradní domky, vinné
sklepy, stavby pro sadařství a zemědělství. U ploch „polních“ převažují pozemky orné půdy
pro zemědělskou prvovýrobu. Plochy „zatravněné“ tvoří louky a mají i funkci protierozní a
retenční ochrany území kvůli jejich výšší vodní jímavosti.
 Zdůvodnění stanovení druhů ploch s jiným způsobem využití
Níže uvedené plochy s jiným způsobem využití nevycházejí z definic stanovených pro rozdílné
druhy ploch uvedených v § 4 až § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., „o obecných požadavcích na
využívání území“ z důvodu jejich jiného určení a též proto, že žádný z § vyhlášky se na níže
uvedené plochy nehodí. Jedná se 2 druhy ploch zeleně, jejichž jiné určení a využití je podle §
3, odst. 4) zmíněné vyhlášky zdůvodněno takto:
Zs
plochy zeleně sídelních zahrad
Plochy zeleně sídelních zahrad jsou vymezeny jako plochy s jiným způsobem využití z důvodu
nutnosti provázanosti s vyhláškou č. 500/2006 Sb., kde v části I. přílohy č. 7 je v článku 1c)
požadováno, aby jako součást urbanistické koncepce byl vymezen „systém sídelní zeleně“,
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zatímco vyhláška č. 501/2006 Sb., pojem „zeleň“ nezná. Dalším důvodem je fakt, že zeleň
sídelních zahrad skutečně existuje. Jedná se o plochy záhumenních zahrad, které jsou v
zastavěném území a navazují přímo na plochy bydlení či na plochy smíšené obytné. Tyto
plochy nejsou zařazeny do ploch zemědělských (§ 14 vyhlášky), protože jsou zde přípustné i
jiné stavby než pro zemědělství. Plochy Zs nejsou zahrnuty do ploch bydlení (§ 4 vyhlášky)
ani do ploch smíšených obytných (§ 8 vyhlášky) z toho důvodu, že zde není přípustná
výstavba obytných domů, ale jen staveb souvisejících s bydlením. Plochy Zs nejsou zahrnuty
ani do ploch veřejných prostranství (§ 7 vyhlášky), protože jsou to vesměs oplocené soukromé
zemědělské pozemky.
Zk (Zk) plochy zeleně krajinné
Plochy zeleně krajinné jsou vymezeny jako plochy s jiným způsobem využití z důvodu jejich
funkce v území, která vyplývá z jejich názvu. Tvoří je nelesní porosty, protierozní průlehy či
meze a plochy zařazené do územního systému ekologické stability. Nejedná se o plochy
zemědělské (§ 14 vyhlášky), protože jsou vesměs zapsány v katastru jako ostatní plochy (tedy
nezemědělské pozemky). Nejedná se o plochy smíšené nezastavěného území (§ 17
vyhlášky) ani o plochy přírodních (§ 16 vyhlášky), protože se nejedná o plochy zvláště
chráněných území a jsou vymezeny i mimo ÚSES.
II.9.6.2 Zdůvodnění podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s
určením hlavního, přípustného, podmíněně přípustného a nepřípustného účelu
využití
 Zdůvodnění funkčních podmínek využití ploch
Funkční podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny pro koordinaci
veřejných a soukromých zájmů, kterou ukládá stavební zákon v § 18, odst. 2-3). Pomocí
těchto podmínek bude v dalších řízení rozhodováno v jednotlivých plochách v celém řešeném
území vč. nezastavěného (tj. v krajině). Stanovení těchto podmínek pro využití ploch vyplývá z
požadavku části I. odstavce 1) písmene f) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., kde se
ukládá „stanovení podmínek s určením převažujícího způsobu využití (hlavní využití), pokud je
možné jej stanovit,... atd.“ Tyto podmínky jsou stanoveny pro všechny druhy vymezených
ploch označených zkratkami druhů ploch (viz čl. výše), přičemž u navržených změn jsou
zkratky požadovaného vyžití udedeny v závorkách.
Protože to vyhláška požaduje a protože bude v dalších řízeních rozhodováno o umísťování
konkrétních staveb, provozů a činností v plochách, je každému z druhů určeno: „hlavní využití
plochy“, „přípustné využití plochy“, „podmíněně přípustné využití plochy“ a „nepřípustné využití
plochy“. Tyto pojmy jsou dostatečně vysvětleny přímo v čl. I.6.2. Přičemž za nepřípustné
využití je třeba považovat i to (třeba neuvedené), co by narušilo hlavní využití - to z toho
důvodu, že ani zdánlivě úplné vyjmenování nepřípustného způsobu využití by nemuselo být
dostatečně podrobné (na něco by se zapomnělo). Vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití (znázorněných na výkresech) a stanovení podmínek pro jejich využití (v textech) je tím
nejpodstatnějším, k čemu slouží územní plán tak, aby naplňoval požadavky legislativy. V
podmínkách jsou zohledněny podmínky stanovené jako „přípustné“, „vyjímečně přípustné“ a
„nepřípustné“ pro využití ploch v ÚPO v případech, kdy tyto odpovídají i současné legislativě a
mohou se použít - tedy převzít z ÚPO do ÚP.
Podmíněně přípustné využití ploch
Podníněně přípustné využití ploch je stanoveno jednotlivým druhům ploch zejména z důvodu
nutnosti dodržení platné legislativy o ochraně veřejného zdraví (vč. ochrany proti hluku a
vibracím) a z důvodu dodržení i dalších právních předpisů. Pro tato využití jsou stanoveny
podmínky, které je nutno splnit, resp. prokázat jejich splnění. Dalším důvodem stanovení
těchto podmínek je, aby způsoby využití v plochách nesnižovaly, nebo neohrozily využití
sousedních ploch a aby nedocházelo k vzájemným střetům sousedních ploch (zejména v
zastavěném území). Některé podmínky konkretizované výměrou v m2 apod. nevycházejí
všechny z legislativy a jsou zdůvodněny takto (v pořadí podle druhů ploch):
Přípustnost občanského vybavení jen do velikosti 150 m2 u ploch bydlení ozn. Br, Bd je
převzata z ÚPO Sopbotovice, který je upravován.
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Limitní velikost ubytování pro správce, vrátného, apod. do 100 m2 u ploch výroby a
skladování ozn. Vs, Vz a u ploch občanského vybavení ozn. Os, Ov je stanovena proto,
aby v těchto plochách nebylo větší zastoupení bydlení kvůli ochraně zdraví.
Limitní velikost ploch vodních do 150 m2 je v plochách veřejné zeleně ozn. Pz stanovena
proto, že plochy veřejné zeleně jsou v řešeném území poměrně malé.
Limitní omezení staveb v plochách zemědělských - zahrady a sady ozn. Zz (zahradní
domky a chatky do 25 m2 zastavěné plochy s 1 nadzemním podlažím (pro rekreaci jen v
zastavěném území), vinné sklepy a vinné domy do 25 m2 plochy nadzemní části s 1
nadzemním podlažím na pozemcích vinic, stavby pro zemědělství o 1 nadzemním podlaží
do 300 m2 plochy a 7 m výšky bez podsklepení)... jsou stanovena podle § 103 stavebního
zákona, který takto definuje stavby nevyžadující stavební povolení, ani ohlášení.
Limitní omezení odpočívadel pro turistiku do 60 m2 či turistikých rozhleden do 150 nebo
300 m2 v plochách zemědělských ozn. Zz, Zo, a odpočívadel v plochách zeleně krajinné
ozn. Zk jsou stanovena proto, aby tato turistická zařízení nebyla nepřiměřeně velká.

Zdůvodnění společných podmínek způsobu využití ploch
Zdůvodnění společných podmínek způsobu využití ploch uvedených v článku I.6.2 pod
písmeny A - G je takové:
A
Podmínka neznemožnění navržené změny budoucího využití ploch je stanovena pro
ochranu vymezených záměrů v území, kde by např. stavba pro zemědělství znemožnila
realizaci bydlení či občanského vybavení, zeleně pro ÚSES apod.
B
Podmínka nenarušení užívání okolních ploch a staveb je stanovena proto, aby bylo
možno zejména v plochách bydlení realizovat „nerušený a bezpečný pobyt v kvalitním
prostředí umožňující každodenní relaxaci a rekreaci obyvatel“ (jak stanovuje § 4
vyhlášky č. 5001/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území) a rovněž
podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v souč. zněních.
C, D Tyto podmínky požadující respektování chráněných prostor a prokázání nepřekročení
hygienických limitů (zejména u ploch výroby a poblíž silnic) vycházejí ze současně
platných hygienických předpisů, tedy zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a z nařízení vlády č. 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Tyto podmínky vycházejí i
z požadavků orgánů na jejich stanovení (zejména pro plochy vymezené u silnic).
E
Podmínka nepřípustnosti větrných elektráren je stanovena z důvodu ochrany krajinného
rázu a ochrany zájmů vojenského letectva (též viz podmínka F). Podmínka
nepřípustnosti skládek odpadů vychází z požadavků na ochranu krajiny, skládky odpadů
nebyly vemezeny ani v ÚPO.
F
Odůvodnění podmínky týkající se zájmů vojenského letectva a obrany státu vychází z
požadavku Ministerstva obrany ČR a ze skutečnosti, že celé území Sobotovic se
nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení 5-30 km od stanoviště radaru. Je
tudíž zájmovým územím Armády České republiky podle § 175 stavebního zákona a
projednávání staveb v území proto podléhá platné legislativě z hlediska obrany státu.
G
Podmínka nezastavitelnosti hlavních odtokových tras objekty, které by narušily systém
odvodnění je stanovana z důvodu ochrany území před povodněmi. Podmínka se opírá i
o zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon, který v §
27 stanovuje povinnost zastit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů).
II.9.6.3 Zdůvodnění stanovení ploch, ve kterých je vyloučeno umísťování staveb,
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona
Podle čl. I.6.3 je v nezastavěném území vyloučeno umísťování trvalých staveb a zařízení pro
nakládání s odpady. Umísťování skládek odpadů je nepřípustné i podle společné podmínky
„E“ stanovené v čl. I.6.2. Důvodem tohoto vyloučení (u odpadů se jedná o veřejnou
technickou infrastrukturu) je ochrana krajiny řešeného území, zemědělského půdního fondu a
životního prostředí.
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II.9.6.4 Zdůvodnění podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu
Důvodem stanovení podmínek prostorového uspořádání ozn. a1-3), b1-3, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu ozn. e1-3) je ochrana architektonických a urbanistických
hodnot území a ochrana krajiny ve smyslu požadavků článku 14) Politiky územního rozvoje
ČR a požadavků § 19 odst. 1d-e) stavebního zákona - viz výše v odůvodnění. Stanovení
těchto podmínek je pořadováno též přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., v části I., odst
1f). Dodržování podmínek prostorového uspořádání je ochranou veřejných zájmů v území. Do
podmínek prostorového uspořádání jsou přiměřeným způsobem zapacovány i „zásady
prostorové regulace pro zastavěné území“ podle předcházejícího ÚPO a jeho provedených
změn. Podmínky prostorového uspořádání b2-3) týkající se zástavby a zastavitelných ploch
bydlení byly doplněny po 1. veřejném projednání.
a) Zdůvodnění výškové hladiny zástavby
Tam, kde byla v předchozím ÚPO a jeho změnách č. I.-X. stanovena výšková regulace
(maximálním počtem podlaží za lomítkem zkratky funkčních ploch), tam je tato výšková
hladina zapracována beze změn i do upraveného územního plánu. Tímto je zabezpečena i
právní kontinuita v území se stanovenou výškovou hladinou. Tam, kde není max. výšková
hladina stanovena v grafické části za lomítkem zkratky ploch, platí výšková regulace uvedená
v odst. a1-3). Výšková regulace je stanovena rozdílně pro „centrální zónu obce“ v podmínce
a1) a rozdílně pro ostatní plochy v podm. a2) z důvodu potřeby zvýšené ochrany historického
jádra, které tvoří náves a její zástavba. Na návsi jsou převážně domy s 1 nadzemním
podlažím. V centrální zóně obce jsou ale i 4 domy s plnými 2 nadzemními podlažími, které
nesplňují požadovanou výškovou regulaci. Přesto je stanovena podlažnost tak, aby zde
nemohlo docházet k dalšímu výškovému narušování zástavby. Výšková regulace v podm. a3)
týkající se vyšších staveb technického charakteru a výškových dominant je stanovena z
důvodu ochrany siluety zástavby obce a z důvodu ochranu krajinného rázu, který je vždy
ovlivněn výškovými dominantami. Dalším důvodem podmínky a3) je ochrana zájmů
vojenského letectva, což vyplývá i z požadavku zvláštních právních předpisů.
Toto rozdělení způsobu výškové regulace je provedeno i proto, že něco jiného je regulovat
výšku zástavby obytných domů a něco jiného je výškově regulovat např. venkovní elektrické
vedení. Použité pojmy („nadzemní podlaží“ aj.) jsou dostatečně vysvětleny. Výšková regulace
je stanovena pro ochranu urbanistické a architektonické hodnoty zástavby a vychází z cílů a
úkolů územního plánování podle § 18 odst 4) a § 19 odst. 1d-e) stavebního zákona.
b) Zdůvodnění podmínek charakteru a struktury zástavby
Podmínky dodržení charakteru a struktury zástavby jsou stanoveny rozdílně pro „centrální
zóno obce“ v podm. b1) a rozdílně pro další plochy v podm. b2-3) z důvodu zvýšené ochrany
historického jádra, které tvoří náves a její zástavba. Na návsi jsou zejména tradiční
zemědělské domy se strukturou řadového uspořádání vedle sebe s hřebeny sklonitých střech
hlavních budov podél návsi či ulice. Podmínka b1) chrání tuto strukturu v centrální zóně obce.
V podmínce b2) je stanoveno dodržení řazení okolních zástavby pro další stávající plochy.
V podmínce b3) je stanoveno nenarušení charakteru a struktury v zastavitelných plochách,
přičemž pro zastavitelné plochy bydlení jsou tyto podmínky stanoveny každé ploše jmenovitě.
Slovo „okolní“ uvedené v podmínkách a2-3) řeší situaci, kdy domy zejména v lokalitách
Cihelní, Kovární, Školní jsou v tradičním řazení vedle sebe a bude vhodné toto řazení
zachovat. Ale na koncích těchto ulic a v jiných částech zástavby jsou “okolními“ dvojdomy či
samostatné domy (volná zástavba ze současnější doby), kde je s touto volnější strukturou
třeba nadéle pokračovat.
c) Zdůvodnění nestanovení rozmezí výměr pro vymezování stavebních pozemků
d) Zdůvodnění nestanovení intenzity využití pozemků
Tyto podmínky prostorového uspořádání územní plán nestanovuje, protože nebyly ani v
původním ÚPO a stanovení těchto podmínek není nezbytné, což je podpořeno i připomínkou
určeného zastupitele obce Sobotovice ke společnému jednání, který tyto regulace požaduje
(s ohledem na původní řešení) nestanovovat.
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e) Zdůvodnění podmínek ochrany krajinného rázu
Podmínky ochrany krajinného rázu e1) a e2), kdy „vliv staveb na krajinný ráz nebude
posuzován v plochách bydlení, smíšených obytných, v plochách sidelních zahrad a
občanského vybavení,… atd.“ jsou stanoveny, protože za dodržení podmínek to umoźňuje i §
12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v současném znění.
Pro podmínku stanovenou v bodě e3) existuje legislativní opora zejména v § 12, odst. 1)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v současném znění, podle kterého
„zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb mohou být prováděny
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území,
kulturních dominant krajiny, s ohledem na harmonické měřítko a vztahy v krajině." Proto
umisťování a povolování staveb v nezastavěném území, jakož i jiných činností, které by mohly
mít vliv na krajinný ráz, bude posuzováno příslušným orgánem ochrany přírody.
II.9.7 Zdůvodnění vymezených veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
II.9.7.1 Zdůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Veřejně prospěšné stavby, pro jejichž uskutečnění lze práva k pozemkům a stavbám
odejmout nebo omezit, jsou stanoveny v souladu s § 170 odst. 1a) stavebního zákona pro
stavby dopravní a technické infrastruktury. Plochy a koridory určené pro umístění veřejně
prospěšných staveb dopravní a technické infrastruktury označené vps 1-6 vychází z
celkového urbanistického řešení a jsou vymezeny, aby bylo možno zajistit jejich územní
přípravu včetně majetkových vztahů. Tyto plochy a koridory jsou vymezeny v souladu s
veřejně prospěšnými stavbami vymezenými v ÚPO a jeho změnách č. I-X s vyjímkou
elektrického vedení 400 kV. Elektrické vedení 400 kV je vymezeno podle politiky územního
rozvoje zpřesněné v ZÚR Jihomoravského kraje. Veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny k
zajištění nezbytné dopravní obsluhy a souběžného napojení na sítě technické infrastruktury
pro následující zastavitelné plochy označené značkami na konci názvů vps 1-5, čímž jsou i
zdůvodněny. Veřejně prospěšná stavba elektroenergetiky celorepublikového významu ozn.
vps 6 - je v ÚP vymezena k posílení (zdvojení) stávajícího elektrického venkovního vedení
400 kV (Slavětice-) hranice kraje - Sokolnice.
vps 1 dopravní a technická infrastruktura k ploše Z16 V sádcích
vps 2 dopravní a technická infrastruktura k plochám Z4, Z13-14 U bytovky
vps 3 dopravní a technická infrastruktura k ploše Z8 U střediska
vps 4 dopravní a technická infrastruktura k ploše Z20 Za humny vedle farmy
vps 5 dopravní infrastruktura - koridor pro pěší
vps 6 elektrické vedení 400 kV ve vymezeném koridoru
Účelem vymezených ploch a koridorů pro vps 1-5 je vybudování dostatečně širokých
obslužných komunikací vč. možnosti pro parkování aut, doplnění chybějících chodníků a
vybudování či doplnění chybějících inženýrských sítí. Účelem koridoru pro vps 6 je možnost
umístění posilovacího vedení 400 kV. Tyto plochy a koridory jsou vymezeny ve velikosti
nezbytné k výstavbě veřejně prospěšných staveb a řádnému užívání pro stanovený účel.
Poznámka: Pro veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury lineárního charakteru
místního významu lze uplatnit i věcné břemeno.
II.9.7.2 Zdůvodnění nevymezení veřejně prospěšných opatření, pro která lze práva k
pozemkům a stavbám vyvlastnit
Na rozdíl od dokumentace ke společnému jednání, bylo upuštěno od vymezení ploch a
koridorů veřejně prospěšných opatření pro územní systém ekologické stability (ÚSES) s
možností vyvlastnění. To proto, že vyvlastňovat pozemky pro ÚSES není ze zákona nezbytné,
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a ani v původním ÚPO nebyly pozemky pro ÚSES určeny k vyvlastnění (to nemění nic na
skutečnosti, že územní systém ekologické stability je vymezen vč. jeho doplnění).
II.9.7.3 Zdůvodnění nevymezení staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti
státu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu nejsou v územním plánu vymezeny,
protože se stavby a opatření tohoto druhu či určení v řešeném území nenecházejí. Ani
dotčené orgány či Zásady územního rozvoje JM kraje jejich vymezení nepožadují.
II.9.7.4 Zdůvodnění nevymezení ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit
V územním plánu Sobotovice nejsou vymezeny plochy pro asanaci, protože taková opatření v
území nejsou nezbytná, resp. neexistuje dostatečně pádný důvod pro vymezení ploch
asanací. Jednalo by se o výrazné omezení vlastnických práv. Asanace nebyly navrženy ani v
původním územním plánu obce.
II.9.8 Zdůvodnění nevymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství,
pro které lze uplatnit předkupní právo
V územním plánu není uplatňováno předkupní právo podle § 101 stavebního zákona pro
veřejně prospěšné stavby, protože pokud by obec v zákonné lhůtě pozemky neodkoupila,
nebylo by možné dotčené pozemky pak vyvlastnit. Není uplatňováno předkupní právo ani pro
veřejná prostranství, to z toho důvodu, že nejsou vymezeny zastavitelné plochy pro veřejná
prostranství, a stávající prostranství jsou ve vlastnictví obce.
Poznámka: Stanovení předkupního práva pro pozemky veřejně prospěšných opatření (jak
byly vymezeny v návrhu ÚP pro společné jednání) pro ÚSES ani pro veřejné občanské
vybavení současná legislativa neumožňuje.
II.9.9 Zdůvodnění nestanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního
zákona
Nejsou stanovena opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona týkající se kompenzace
negativních vlivů na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti z toho důvodu, že nebylo
požadováno (ani zpracováno) vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a posouzení vlivu
na životní prostředí. Krajský úřad ve svém stanovisku již dopředu vyloučil vliv úpravy ÚPO
Sobotovice na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit
nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 (zde se nevyskytují).
II.9.10

Zdůvodnění údajů o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu
připojené grafické části

Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojení grafické části vycházejí
z požadavků na obsah územního plánu podle části I., článku 1) přílohy č. 7 k vyhlášce č.
500/2006 Sb., v současném znění.
II.9.11

Zdůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného
budoucího využití včetně podmínek pro jeho prověření

V územním plánu jsou vymezeny 2 územní rezervy označené v grafické i v textové části R1-2
s následujícím zdůvodněním:
Zdůvodnění koridoru územní rezervy R1
Koridor územní rezervy R1 pro vysokorychlostní trať drážní dopravy mezinárodního významu
je vymezen ve východní části řešeného území proto, že je uveden v článku 83) Politiky
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územního rozvoje ČR (z roku 2015 jako VR1) a v Zásadách územního rozvoje JM kraje (z
roku 2016 jako RDZ05). Koridor R1 je vymezen v souladu s aktuální územně plánovací
dokumentací vydanou 5.10.2016 Jihomoravským krajem v požadované trase a v nezmenšené
šířce 600 m. Šířka 300 m na obě strany od předpokládané osy koridoru (budoucí železnice)
není v územním plánu upřesněna (zúžena), protože na území Sobotovic koridor R1 nekoliduje
s hlavním zastavěným územím či se zastavitelnými plochami. Koridor je vymezen zejména na
zemědělsky využívaných pozemcích ozn. Zo a v jižní části koridoru i na plochách
zemědělských ozn. Zt a Zz. Vymezení územní rezervy R1 je též v souladu i s vymezením v
územním plánu obce Sobotovice (z roku 1998).
Zdůvodnění plochy územní rezervy R2
Plocha územní rezervy R2 pro občanské vybavení - hřbitovní (Oh) je vymezen v souladu s
jejím vymezením v ÚPO Sobotovice, který je upravován. Plocha územní rezervy R2 je
vymezena pro možnost rozšíření areálu budoucího hřbitova, event. pro výstavbu kaple,
kostela či související dopravní a technické infrastruktury, což je i její zdůvodnění.
Zdůvodnění podmínek pro prověření územních rezerv
Jsou stanoveny podmínky pro prověření možného budoucí využití územních rezerv R1-2. Tyto
podmínky jsou stanoveny za účelem dosažení co nejmenšího bariérového efektu budoucích
záměrů, s ohledem na zachování dopravní obslužnosti území (průjezdnost silnic), na
minimalizaci střetů s technickou infrastrukturou a vymezenými prvky ÚSES.
II.10

II.10.1

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území

Hlavní zastavěné území Sobotovic je kompaktně využito stávající kompaktní zástavbou
vesměs se strukturou řazení jednotlivých domů v uliční frontě vedle sebe. To pouze s
vyjímkou proluk a nezastavěných pozemků v uličních frontách. A právě v těchto prolukách
jsou vymezeny zastavitelné plochy bydlení. Mezi obytnou zástavbou jsou v zastavěném území
rozptýleným způsobem umístěny jednotlivé objekty či areály s občanským vybavením a dvě
menší provozovny výroby a skladování. Výrobní farma tvoří víceméně samostatné zastavěné
území na západním okraji obce, které je intenzivně využito. Malá zastavěná území s
jednotlivými stavbami v zahrádkářských osadách (zejména v lokalitě Hájky na jihovýchodním
okraji území, či na severu obce) jsou využita jako zahradní domky a chatky. Tato zastavěná
území souvisejí s ovocnářstvím a zemědělstvím v krajině a rozvoj bydlení či výroby se v
těchto lokalitách neplánuje.
II.10.2

Vyhodnocení vymezených zastavitelných ploch

Zastavitelné plochy „bydlení - v rodinných domech“ označené Z3, Z5, Z6, Z7, Z9, Z12, Z13,
Z14, Z15 a část Z4 jsou vymezeny v uličních prolukách na nezastavěných parcelách v
hlavním zastavěném území na ploše celkem 1,7274 ha. Po jejich realizaci bude zastavěné
území skoro stavebně využito (tedy zastavěno). Není ale cílem územního plánu vyplnit celé
zastavěné území stavbami. Např. na jihovýchodním okraji za hřištěm směrem na Podhrázské
je součástí zastavěného území velká plocha zeleně krajinné, která tvoří základ lokálního
biocentra označeného LBC 3. Součástí hlavního zastavěného území jsou též plochy zeleně
sídelních zahrad označené zkratkou Zs, které nejsou určeny k zastavění rodinnými domy, ale
jsou ponechány jako pozemky zahrad souvisejících způsobem využití s bydlením. To jako
pobytová zeleň určená pro každodenní relaxaci obyvatel. Za proluku vhodnou pro zástavbu
lze v tomto ohledu považovat jen uliční proluky tam, kde mají stávající domy za sebou (či na
protější straně ulice) dostatečně veliký pozemek sídelní zahrady pro zmíněnou relaxaci
obyvatel. Takovými prolukami jsou i místa, kde dříve stávaly stodoly na konci parcel, např. v
lokalitě U bytovky a Za sokolovnou. Zastavitelné plochy „bydlení - v rodinných domech“
označené Z1, Z2, Z8, Z10 a malá část Z4 jsou vymezeny mimo zastavěné území na ploše
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celkem 2,0721 ha. Tyto plochy doplňují stávající uliční zástavbu v dosud volných částech (Z1,
Z2) či jako prodloužení stávající ulice (Z4, Z8, Z10). Tyto zastavitelné plochy navazují ale
přímo na zastavěné území z vnější strany. Celkem jsou vymezeny zastavitelné plochy bydlení
uvnitř i mimo zastavěné území na ploše 3,7995 ha.
Zastavitelná plocha „občanského vybavení - hřbitovy“ označená Z16 je vymezena na ploše
0,2345 ha. Zastavitelná plocha „občanského vybavení - sportovní“ označená Z17 je
vymezena na ploše 0,8034 ha. Celkem jsou vymezeny zastavitelné plochy občanského
vybavení na ploše 1,0379 ha. Plocha Z17 (Os) je vymezena na obecním pozemku v
zastavěném území a tudíž neznamená žádnou újmu na nezastavěném území. Plocha Z16
(Oh) je vymezena v naprosté většině na obecních pozemcích mimo zastavěné území.
Zastavitelné plochy výroby a skladování označené Z18, Z19, Z20 jsou vymezeny mimo hlavní
zastavěné území o celkové ploše 3,1854 ha. Tyto plochy navazují přímo na zastavěné území
a na stávající výrobní areály. Zastavitelná plocha výroby a skladování Z21 je vymezena uvnitř
zastavěného území na ploše 0,1578 ha. Celkem jsou vymezeny zastavitelné plochy výroby a
skladování na ploše 3,3432 ha. Přehled vymezených zastavitelných ploch je tento:
navržený způsob změny využití
na základní druh zastavitelných ploch
(zkratka způsobu využití):
plochy bydlení (Br)
Z1-10, Z12-15
plochy občanského vybavení (Oh, Os)
Z16-17
plochy výroby a skladování (Vd, Vs, Vz)
Z18-21
celkem:
II.10.3

celková
výměra ploch
v ha:
3,7995

z toho:
v hlavním
mimo hlavní
zastavěném
zastavěné
území v ha:
území v ha:
1,7274
2,0721

1,0379

0,8034

0,2345

3,3432

0,1578

3,1854

8,1806

2,6886

5,4920

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Poznámka: Následující vyhodnocení vychází z údajů uvedených v textech a v tabulkách
aktuálních Územně analytických podkladů správního ORP Židlochovice (ÚAP), z Českého
statistického úřadu a z aktuálních údajů Obecního úřadu Sobotovice.

 Bilance potřeby zastavitelných ploch bydlení
počet trvalých obyvatel v roce 2001 ...............................................................................
484
počet trvalých obyvatel v roce 2015 ...............................................................................
520
tempo nárustu obce v období 2001-2015 ................................ (520 - 484)/484 = 0,07 = 7 %
tempo rozvoje bydlení v období 2001-2015 ...............................................................
107 %
odhad vlivu rozvojové oblasti osídlení OB3 ................................................................ + 17 %
rozvoj bydlení vč. odhadu vlivu oblasti osídlení OB3 ........................ 107 % + 17 % = 124 %
počet bytů a domů v roce 2015 ....................................................................................
200
požadovaný počet bytů a domů ............................................................
200 x 124% = 248
potřeba nárustu počtu bytů a domů …...................................................
248 - 200 = 48
potřeba zastavitelné plochy na 1 byt a dům ..........................................
800 m2 = 0,08 ha
potřeba zastavitelných plochy bydlení ......................................... 48 bytů x 0,08 ha = 3,84 ha
počet obyvatel na 1 byt ..................................................................................................
2,6
Podle ÚAP se v Sobotovicích počítalo s výstavbou 53 bytů při zastavitelné ploše 800 m2/byt.
Některé plochy byly mezitím již využity (zastavěny), proto jsou vymezeny plochy pro 48 bytů a
domů (tedy nižší o již realizované). Jsou vymezeny zastavitelné plochy bydlení o celkové
velikosti 3,7995 ha, což cca odpovídá potřebě podle provedené bilance (3,84 ha). V
Sobotovicích je jen 1 bytový dům a při stanovení plochy pozemku 800 m2/1 byt byla
zohledněna současná poptávka bydlení v rodinných domech jen s 1 bytem v domě. Z výše
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uvedené tabulky vyplývá, že skoro polovina zastavitelných ploch je vymezena v hlavním
zastavěném území. Z této skutečnosti je zjevné, že do bilancované potřeby jsou zahrnuty i
plochy všech významných (tedy větších) proluk.
 Bilance potřeby zastavitelných ploch občanského vybavení
V ÚAP správního obvodu ORP Židlochovice nejsou obsažena data, o která by bylo možno
opřít přímý výpočet potřeby zastavitelných ploch občanského vybavení (jako u bydlení).
Nepřímo lze zohlednit bilancovaný nárust počtu obyvatel podle výše uvedené bilance bydlení,
tedy o 24% vč. vlivu rozvojové oblasti. Tomuto nárustu odpovídají vymezené plochy
občanského vybavení Z16-17 o celkové výměře 1,0379 ha. Tato velikost vychází z potřeby na
zvýšení standardu veřejného občanského vybavení a je pro rozvoj přiměřená.
Zastavitelná plocha Z17 (Os) je vymezena z důvodu rozšíření plochy pro sport za stávajícím
fotbalovým hřištěm. Důvodem potřeby vymezení plochy Z16 (Oh) je skutečnost, že v
Sobotovicích dosud není hřbitov, ani kostel či kaple, čili tato vybavenost dosud chybí.
 Bilance potřeby zastavitelných ploch výroby a skladování
rozvoj bydlení vč. odhadu vlivu rozvojové oblasti OB3 (viz bydlení výše) .................
124 %
vyjížďka za prací - chybějící pracovní místa .........
144 ob., tj. 30 % z ekonomicky aktivních
zohlednění vlivu chybějících pracovních míst ...........................................................
130 %
stav podnikatelských ploch podle ÚAP .....................................................................
5,39 ha
odhad celkové potřeby ploch výroby a skladování .............
5,39 x 124 % x 130 % = 8,68 ha
potřeba zastavitelných ploch výroby a skladování ....................
8,68 ha - 5,39 ha = 3,29 ha
Jsou vymezeny zastavitelné plochy výroby a skladování o celkové velikosti 3,3432 ha, což cca
odpovídá potřebě podle provedené bilance (3,29 ha). Při výpočtu velikosti ploch výroby a
skladování bylo zohledněny 2 koeficienty - předpokládané tempo rozvoje bydlení vč. vlivu
rozvojové oblasti OB3 a koeficient chybějících pracovních míst v místě.
II.11

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů

a) Postavení a význam obce v sídelní struktuře
Řešené území obce Sobotovice je součástí Jihomoravského kraje, okresu Brno-venkov a
nachází se ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Židlochovice. Řešené
území se nachází v Metropolitní rozvojové oblasti Brno. Správní území Sobotovic tvoří 1
katastrální území Sobotovice (okres Brno-venkov; 752142). Sousedními obcemi jsou od
severu ve směru hodin: Syrovice, Holasice, Vojkovice, Ledce, Medlov a Bratčice.
Potenciál Sobotovic v sídelní struktuře je místní a odpovídá velikosti obce. Plocha řešeného
území je 533,35 ha. V současné době (02/2017) mají Sobotovice cca 520 trvalých obyvatel.
Demografická situace je příznivá, počet obyvatel Sobotovic je v posledních letech vzrůstající,
staví se zde nové domy. Zemědělské pozemky činí 81,69% výměry obce, lesy tvoří jen 0,17%
výměry obce. Význam využívání řešeného území z hlediska širších vztahů je zejména
zemědělský a ten se urbanistickou koncepcí územního plánu nemění, protože zde převažují
velmi hodnotné zemědělské půdy v I. a II. třídě ochrany. S ohledem na polohu ve struktuře
osídlení v rozvojové oblasti nedaleko krajského města Brna, se jedná o obec s vyšším
potenciálem dalšího rozvoje.
b) Koordinace vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace
Sobotovice se nacházejí v jižní části Metropolitní rozvojové oblasti Brno OB3 (podle čl. 42
PÚR ČR z roku 2015), která byla zpřesněna Zásadami územního rozvoje Jihomoravského
kraje (podle čl. 25 ZÚR JmK z roku 2016). Rozvojová oblast OB3 je ovlivněna rozvojovou
dynamikou krajského města s důrazem na podporu dopravy zejména ve směru na Vídeň, s
důrazem na podnikatelské aktivity, na bydlení a na rekreační potenciál území jako zázemí
krajského města. Území obce má dobrou dopravní dostupnost zejména z Brna (či do Brna),
protože obcí prochází dálnice D52, na kterou je na území Sobotovic napojena silnice III. třídy.
Koridor dálnice D52 je součástí mezinárodního silničního tahu Brno - Vídeň E461.
Řešeným územím Sobotovic prochází stávající elektrické vedení 400 kV nadmístního
významu, pro jehož posílení a zdvojení je podle politiky územního rozvoje a v souladu se ZÚR
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JmK vymezen severně podél zastavěného území Sobotovic návrhový „koridor pro elektrické
vedení 400 kV a jeho ochranné pásmo“ o šířce 400 m.
Podle politiky územního rozvoje ve zpřesnění podle ZÚR JmK je v řešeném území Sobotovic
vymezen koridor územní rezervy pro vysokorychlostní trať (VRT) drážní dopravy o šířce 600
m. Jedná se o výhledový záměr mezinárodní železniční dopravy „Brno-Vranovice-Břeclavhranice ČR“. Pro tento záměr je přes východní část řešeného území vymezen koridor územní
rezervy ozn. R1 pro vysokorychlostní trať drážní dopravy (VRT).
Oba výše zmíněné záměry (vedení 400 kV i železnice VRT) budou koordinovány dotčenými
orgány společně, protože se jedná o budoucí nadřazenou veřejnou infrastrukturu, které
přesahuje na území mnoha obcí.
c) Návaznost území na dopravní a technickou infrastrukturu
Řešené územím prochází dopravní a technická infrastruktura nadmístního významu. Západní
částí řešeného území prochází stávající dálnice D52, středem řešeného území prochází
stávající venkovní elektrické vedení 400 kV č. V435/436 Slavětice - hranice kraje - Sokolnice.
Tato infrastruktura je nadmístního (celorepublikového) významu. Tyto trasy nadřazené
dopravní a technické infrastruktury jsou v územním plánu respektovány (včetně jejich
ochranných pásem) a jsou pro ně vytvořeny územní podmínky.
Severně od obce je přes řešené území vymezen koridor pro elektrické vedení 400 kV a jeho
ochranné pásmo, ve kterém bude provedeno zdvojení (tedy bude posíleno) elektrické vedení
Slavětice - hranice kraje - Sokolnice. Tento koridor je vymezen o požadované šířce 400 m a je
v ÚP Sobotovice zúžen jen mimo zastavitelnou plochu Z18 a biocentrum LBC 2 s vodojemem.
Dále řešeným územím procházejí silnice III. třídy. Pro silnice jsou vymezeny stabilizované
plochy „dopravní infrastruktury - silniční“ ozn. Ds. Do severní části katastru zasahuje ochranné
pásmo ropovodu a produktovodu, do kterého nezasahují rozvojové plochy (samotné vedení
ropovodu a produktovodu prochází severně mimo řešené území).
Podle PÚR ČR i ZÚR JmK prochází řešeným územím koridor budoucí vysokorychlostní tratě
drážní dopravy mezinárodního významu (v úseku Brno - hranice ČR). Proto je přes východní
část řešeného území ve směru sever - jih vymezen koridor územní rezervy R1 pro tuto trať o
šířce 600 m. V tomto koridoru se v řešeném území nenacházejí žádné skutečnosti, kvůli
kterým by bylo nutno koridor zpřesnit, tedy zužovat.
d) Přírodní zdroje
Do jižní a západní části řešeného území zasahují ložiska nerostných surovin s chráněným
ložiskovým územím a dobývacími prostory, podrobněji viz čl. II.5.1ch). V územním plánu
nejsou vymezeny plochy pro dobývání nerostů, ale jsou stanoveny pro tuto činnost v území
podmínky v čl. I.5.6. Řešeným územím protéká říčka Šatava a její levobřežní přítok potok
Syrůvka, pro jejichž toky jsou vymezeny stabilizované plochy vodní a vodohospodářské.
e) Územní systém ekologické stability
Do řešeného území nezasahují prvky nadregionálního či regionálního územního systému
ekologické stability (ÚSES). Vymezené prvky lokálního ÚSES navazují na prvky vymezené v
okolních obcích, což bylo prověřeno podle Územně analytických podkladů správního obvodu
ORP Židlochovice a rovněž i v územních plánech okolních obcí. Všechna lokální biocentra
zapojená do systému ekologické stability jsou vymezena na území Sobotovic bez přesahu do
jiných území. Řešením je zabezpečena přiměřená délka lokálních biokoridorů vymezených
mezi lokálními biocentry, které nepřekračuje vzdálenosti 2.000 m. Lokální biokoridory
vymezené u hranic řešeného území pokračují do území sousedních obcí.
f) Koordinace využívání území
Území Sobotovic bylo dosud koordinováno původním Územním plánem obce Sobotovice z r.
1998. Tento územního plán obce byl vyhlášen v r. 1999 a v letech 2002 až 2012 byly
postupně provedeny jeho změny č. I - X. Úpravou územního plánu obce na Územní plán
Sobotovice podle § 188, odst. 1) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., se nemění koncepce
řešení využívání území, která zůstává zachována, resp. postupem podle odst. 1, § 188 se
urbanistická koncepce nemění. Upravený územní plán řeší místní problematiku bez přesahu
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na území okolních obcí. To jen s vyjímkou koridoru územní rezervy R1 pro vysokorychlostní
trať drážní dopravy a návrhového koridoru pro elektrické vedení 400 kV, kdy oba tyto koridory
pokračují na území sousedních obcí, protože se jedná o nadmístní veřejnou infrastrukturu.
II.12

II.12.1

Vyhodnocení splnění požadavků zadávacích pokynů pro zpracování návrhu
územního plánu a pokynů pro úpravu návrhu
Vyhodnocení splnění požadavků zadávacích pokynů pro zpracování návrhu
územního plánu

Pro Územní plán Sobotovice nebylo vypracováno zadání. Jedná se o úpravu předchozího
Územního plánu obce (ÚPO) Sobotovice na „územní plán“ podle § 188 odst. 1) přechodných
a závěrečných ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb., kde lze územní plán obce
„podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat“. Zpracování,
projednání a schválení zadání v případě této úpravy zákon nevyžaduje. ÚPO je upraven na
základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Sobotovice ze dne 28.6.2010, které stanovilo
následující zadávací pokyny pro „pořízení úpravy ÚPO Sobotovice“. Tyto pokyny (níže
uvedené tučně kurzívou) jsou splněny v jednotlivých požadavcích označených zde pro lepší
orientaci písmeny a) - ch) takto:
a) Úprava nebude vymezovat žádné nové zastavitelné plochy a nebude zmenšovat
počet zastavitelných ploch, které jsou stanoveny platným ÚPO
V upraveném územním plánu jsou vymezeny jen zastavitelné plochy či jejich části, které byly
vymezeny v původním ÚPO Sobotovice a v jeho později provedených změnách č. I až X.
Podle původního územního plánu obce se jedná o „návrhové“ plochy v „zastavitelném území“.
V legislativě platné v době zpracování územního plánu obce (do 31.12.2006) nebyl zaveden
termín „zastavitelná plocha“, ale jen „návrh“ a používaly se „hranice zastavitelného území“,
které vymezovaly navržené změny v území (tedy i zastavitelné plochy).
V ÚPO Sobotovice schváleném v r. 1999 bylo vymezeno celkem 14 „návrhových ploch“ pro
výstavbu, z nichž jsou 4 plochy již využity (zastavěny). Ve změnách č. I - X bylo postupně v
letech 2002 až 2012 vymezeno celkem 23 dílčích změn označených Zm1-23 s lomítkem
vyznačujícím římskou číslicí číslo změny (první dílčí změna jako Zm1/I, poslední jako
Zm23/X). Z toho bylo ve změnách č. I až X vymezeno celkem 12 nových návrhových ploch
pro výstavbu (v dnešním pojetí „zastavitelných ploch“), z nichž jsou již 4 plochy opět využity.
Některé dílčí změny řešily velikost či způsob využití původně vymezených ploch, některé dílčí
změny řešily změnu návrhových ploch vymezených v předchozích změnách a některé řešily
jen změnu regulativů (nyní „podmínek prostorového uspořádání“). V případě, že byly využity
části původně vymezených návrhových ploch, jsou tyto části ploch zahrnuty do hranic
zastavěného území podle § 58 stavebního zákona jako plochy stávající. Tím došlo např. k
tomu, že z 1 návrhové plochy označené v ÚPO jako R3 zůstávají nyní 3 menší zastavitelné
plochy označené Z12, Z13 a Z14, protože 2 části původní plochy mezi nimi jsou již využity. Ve
výsledku je proto vymezeno celkem 20 zastavitelných ploch (uvedených níže kurzívou), jejichž
původní název a návrh v ÚPO či jeho změnách I.-X je uveden pod názvem plochy:
Z1 (Br) plocha bydlení - v rodinných domech Pod Starou horou - zadní část,
plocha pro bydlení - rodinné domy vymezená dílčí změnou Zm15/VII,
Z2 (Br) plocha bydlení - v rodinných domech Pod Starou horou - přední část,
plocha pro bydlení - rodinné domy, jejíž část byla vymezená dílčí změnou Zm1/I a
další část byla vymezena dílčí změnou Zm15/VII,
Z3 (Br) plocha bydlení - v rodinných domech Syrovická,
plocha pro bydlení - rodinné domy vymezená v původním územním plánu obce v
proluce se značkou R,
Z4 (Br) plocha bydlení - v rodinných domech U bytovky - Za humny,
plocha pro bydlení + výrobní služby vymezená v původním územním plánu obce se
značkou R4,
Z5 (Br) plocha bydlení - v rodinných domech na konci Cihelní,
plocha pro bydlení - rodinné domy vymezená dílčí změnou Zm9/IV,
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Z6 (Br) plocha bydlení - v rodinných domech na Cihelní,
plocha pro bydlení - rodinné domy vymezená dílčí změnou Zm11/V,
Z7 (Br) plocha bydlení - v rodinných domech U střediska,
Z8 (Br) plocha bydlení - v rodinných domech na konci U střediska,
tyto 2 plochy pro bydlení - rodinné domy jsou vymezené v původním územním plánu
obce jako 1 plocha se značkou R1, kdy část původní plochy mezi nimi je již využita,
Z9 (Br) plocha bydlení - v rodinných domech na konci U potoka,
plocha pro bydlení - rodinné domy vymezená dílčí změnou Zm20/IX,
Z10 (Br) plocha bydlení - v rodinných domech Na Podhrázském,
plocha pro bydlení - rodinné domy vymezená většinou v původním územním plánu
obce se značkou R5, rozšířená pak dílčí změnou Zm20/IX, část původní plochy je již
využita (zastavěna),
Z12 (Br) plocha bydlení - v rodinných domech naproti bytovky,
Z13 (Br) plocha bydlení - v rodinných domech U bytovky,
Z14 (Br) plocha bydlení - v rodinných domech na konci U bytovky,
tyto 3 plochy pro bydlení - rodinné domy jsou vymezené v původním územním plánu
obce jako 1 plocha se značkou R3, kdy 3 části původní plochy jsou již využity,
Z15 (Br) plocha bydlení - v rodinných domech Za sokolovnou,
plocha pro bydlení v rodinných domech vymezená v původním územním plánu obce
se značkou R2, část původní plochy je již využita,
Z16 (Oh) plocha občanského vybavení - hřbitovy V sádcích,
plocha pro občanské vybavení a zónu zeleně - hřbitovy vymezená v původním
územním plánu obce se značkou Zh, přičemž v místě sousední územní rezervy ozn.
v ÚPO 02 je nyní vymezena územní rezerva ozn. R2,
Z17 (Os) plocha občanského vybavení - sportovní za hřištěm,
plocha pro rekreaci a sport vymezená v původním územním plánu obce se značkou
03, která je na východní straně mírně zredukována kvůli nutnosti průchodu
biokoridoru LBK 5 ÚSES,
Z18 (Vs) plocha výroby a skladování - dopravní podnikání na konci Syrovické,
plocha pro dopravní podnikání vymezená dílčí změnou Zm10/V,
Z19 (Vs) plocha výroby a skladování - lehká výroba mezi Syrovickou a Letnou,
plocha pro průmyslovou výrobu a sklady vymezená dílčí změnou Zm8/IV,
Z20 (Vz) plocha výroby a skladování - zemědělství a průmysl Za humny vedle farmy,
plocha pro průmyslovou výrobu a sklady vymezená v původním územním plánu obce
se značkou P1 pro podnikatelské aktivity,
Z21 (Vs) plocha výroby a skladování - lehká výroba na rohu U střediska,
plocha pro výrobu a služby (Vp+Vs) vymezená dílčí změnou Zm3/II.
V souladu s předchozím územním plánem obce nejsou v jeho úpravě vymezeny zastavitelné
plochy pro místní či zemědělské komunikace, ale jen jejich trasy (tak jak byly vymezeny v
ÚPO s vyjímkou komuniukací již realizovaných).
Poznámka:
Zastavitelná plocha ozn. Z11 vymezená v dílčí změně Zm7/III, která v číslování chybí, byla
během projednávání úpravy ÚPO na ÚP již využita (zastavěna) a proto přidána do ploch
stabilizovaných.
b) Úprava nebude měnit hlavní způsob využití ploch v zastavěném území
V úpravě Územního plánu obce na Územní plán Sobotovice je respektován účel ploch s
rozdílným způsobem využití podle ÚPO Sobotovice a jeho provedených změn č. I - X. Tzn., že
je zachován hlavní účel využití u ploch stávajících i u ploch s návrhem změny využití
(zastavitelných či změna v krajině). To jak v zastavěném území (podle původního územního
plánu obce v „plochách stavebních“), tak i v nezastavěném území v krajině (podle původního
územního plánu obce v „plochách nestavebních - volných“).
Jediné změny oproti ÚPO doznal návrh územního systému ekologické stability (ÚSES), to ale
jen v některých dílčích částech v krajině. Jedná se spíš o upřesnění, než o změnu koncepce
ÚSES, která zůstává zachována. Důvodem je provedená Komplexní pozemková úprava
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(KPÚ), která byla v r. 2002 zapracována do katastru nemovitostí. Tyto plochy jsou vesměs již
obecní. Nejedná se ale o porušení zádady bodu b) pokynů, protože úpravy v řešení ÚSES
jsou provedeny mimo zastavěné území. Dříve provedenou pozemkovou úpravu (v případech,
kdy tato předchází územnímu plánu) je nutno v ÚP respektovat. Upřesnění ÚSES je
provedeno též z toho důvodu, aby ÚSES byl funkční, tzn. aby v krajině vytvořil ucelené
navazující větve a aby i jeho zásahy do vlastnických vztahů byly minimální.
Při určování základního druhu a názvu ploch bylo nutno respektovat terminologii současné
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (dále jen vyhlášky),
kde jsou jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití definovány v § 4 až § 19. Pro potřeby
tohoto územního plánu jsou základní druhy ploch dále podrobněji členěny. Např. z původního
ÚPO „plochy všeobecného bydlení venkovského charakteru - rodinné domy“ jsou nyní „plochy
bydlení - v rodinných domech“, původní „smíšené plochy centrální“ jsou nyní „plochy smíšené
obytné - centrální“, původní „plochy pro sport a rekreaci“ jsou nyní „plochy občanského
vybavení - sportovní“ a tak dále. Jedná se o přizpůsobení názvů ploch současně platné
vyhlášce, kdy se hlavní způsob využití původního návrhu nemění. Přitom plochy označené
nyní v územní plánu značkou Br, Bd, Os, Oj, Oh, Ov, Vd, Vs, Vz, Ds, Dm, Dg, Pk, Pz, Zz, Zo,
Zt jsou podrobněji členěny s ohledem na specifické podmínky a na poslání ploch. Jako plochy
s jiným způsobem využití, než podle § 4-19 vyhlášky, jsou v územní plán stanoveny plochy
zeleně označené Zs, Zk. Ale i tyto plochy jsou v souladu s hlavním způsobem využití ploch v
původním územním plánu obce ve znění jeho provedených změn č. I až X.
c) Úprava přepracuje textovou i grafickou část původního ÚPO podle přílohy č. 7 k
vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Textová i grafická část upraveného Územního plánu obce na Územní plán Sobotovice je
zpracována v rozsahu a obsahu podle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti. Textová i grafická část dokumentace je dělena na „územní plán“ a na
„odůvodnění územního plánu“. Uzemní plán je vypracován podle části I. přílohy č. 7 „Obsah
územního plánu“ a odůvodnění je provedeno podle části II. přílohy č. 7 „Obsah odůvodnění
územního plánu“ (viz obsah dokumentace na konci odůvodnění). To proto, aby bylo možno
územní plán vydat formou opatření obecné povahy.
Textová i grafická část je vypracována v požadovaném členění legislativní úpravy zmíněné
vyhlášky ve zpřesnění podle metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky a Ústavu územního rozvoje. Tato metodika upřesňuje zejména obsah odůvodnění a
byla zveřejněna 13.2.2014. Grafická část územního plánu vč. výkresů odůvodnění je
vypracována v měřítku 1 : 5 000 v souladu s § 13, odst. 2) vyhlášky, výkres širších vztahů je
vypracován v měřítku 1 : 50 000.
d) Úprava vymezí zastavěné území v souladu s § 58 stavebního zákona
Podle § 58 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v současném znění je upraveno a
aktualizováno zastavěné území. To zejména proto, že „hranice současně zastavěného území
obce“ podle dřívější legislativy vymezené v ÚPO Sobotovice v roce 1998 a v jeho
provedených změnách č. I - X neodpovídají současnému zastavění území.
Některé návrhové plochy územního plánu obce jsou již zčásti nebo celé využity (zastavěny) a
jsou proto přeřazeny do zastavěného území jako plochy stávající. Úpravy zastavěného území
o plochy již využité jsou provedeny v lokalitách Pod Starou horou, U střediska, Na
Podhrázském a pro sadařství Na kopcích.
Dále jsou do zastavěného území zařazeny pozemky, které do něj patří podle § 58 odlišně od
požadavků na „současně zastavěné území obce“ podle dřívější legislativy. Proto jsou nově
vymezena četná malá zastavěná území s jednotlivými objekty „zastavěných ploch a nádvoří“,
které jsou takto zapsány v katastru nemovitostí. To zejména v zahrádkářské osadě v lokalitě
Hájky na jihovýchodnám okraji řešeného území. Dále jsou vymezena 3 malá zastavěná území
se samostatnými objekty severně od hlavního zastavěného území. Naopak byly ze
zastavěného území vyjmuty pozemky vinic zapsaných takto v katastru, které do ZÚ nepatří
podle § 58, to zejména podél východního a severního okraje hlavního zastavěného území.
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e) Úprava zapracuje do územního plánu prvky prostorové regulace, které umožňuje
současná legislativa
V souladu se současnou legislativou (podle části I., čl. 1, písmene f přílohy č. 7 k vyhlášce č.
500/2006 Sb.) jsou v článku I.6.4 stanoveny následující podmínky prostorového uspořádání
(tj. prostorové regulace) včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:
a) výšková hladina zástavby,
b) charakter a strukrura zástavby,
e) podmínky ochrany krajinného rázu.
Důvodem stanovení výše uvedených podmínek prostorového uspořádání je ochrana
architektonických a urbanistických hodnot území a ochrana krajiny, což vyplývá i z § 19 odst.
1d-e) stavebního zákona - úkolů územního plánování. Potřeba ochrany těchto hodnot vyplývá
rovněž z článku 14) politiky územního rozvoje a kapitoly E vydaných ZÚR JmK.
Z důvodu ochrany historického jádra obce jsou podmínky prostorového uspořádání stanoveny
zvlášť v ploše „centrální zóna obce“, která je vymezena v gragické části podle ÚPO. Tam, kde
byla v ÚPO a jeho změnách č. I. - X. stanovena výšková regulace maximálním počtem podlaží
za lomítkem zkratky funkčních ploch, tam je tato výšková hladina zapracována beze změn i do
uraveného územního plánu. Dále současná legislativa umožňuje stanovení c) „rozmezí výměr
pro vymezování stavebních pozemků“ a stanovení d) „intenzity využití pozemků“. Tyto
podmínky prostorového uspořádání územní plán nestanovuje, protože nebyly ani v původním
ÚPO. Stanovení těchto podmínek není podle souč. předpisů nezbytné.
f) Úprava odstraní prvky prostorové regulace, které neumožňuje současná legislativa a
ÚPO je obsahuje
Protože územnímu plánu podle současné legislativy takové regulace (v současném
názvosloví „podmínky prostorového uspořádání“) nepřísluší, nejsou do úpravy územního
plánu převzaty následující „Zásady prostorové regulace pro zastavěné území“ obsažené v
článku 5 vyhlášky č. 1/1999 O závazných částech Územního plánu obce Sobotovice z
18.3.1999, ve znění později provedených změn č. I až X:
- Není stanovana „Stavební čára“ regulující vzdálenost hlavního stavebního objektu od
ulice, protože taková podrobnost územnímu plánu nepřísluší. Tato regulace je ale
nahrazena „umístěním zástavby v obdobné vzdálenosti k uličnímu prostoru“.
- Není stanovana „Délka forem zastavění“ maximálně do délky 50 m, což by nebylo
rozumné přebírat ani do struktury zástavby, protože např. stávající tradiční řadová obytná
zástavba Na návsi či zástavba v lokalitě Školní a Cihelní má souvislou délku přes 200m.
Řadovou zástavbu je zde třeba nadále spíše podpořit, nikoliv po 50 m délky přerušovat
izolovanými domy či dvojdomy.
- Nejsou striktně stanoveny „Formy zastřešení“ sedlovými, ev. valbovými a polovalbovými
střechami. Toto je nahrazeno v centrální zóně obce formulací „uspořádání domů vedle
sebe a s hřebeny střech hlavních budov podél návsi či podél ulice“.
- Není stanovana zásada, že „Výstavba, nástavba a přístavba všech neobytných budov na
obytném území bude hmotou a tvarem odpovídat izolované rodinné výstavbě, objekty
většího půdorysu budou členěny na hmoty odpovídající tomuto požadavku“.
Zmíněné nepoužité „prostorové regulace“ jsou nahrazeny „podmínkami prostorového
uspořádání“ uvedenými v článku I.6.4 upraveného územního plánu, které jsou dostatečné k
ochraně hodnot v území.
g) Úprava dohodne podmínky ochrany krajinného rázu, pokud nebudou znamenat
změnu již platných regulací, což umožňuje současná legislativa
Podmínky ochrany krajinného rázu nebyly v původním Územního plánu obce Sobotovice
stanoveny. Řešené území náleží do oblasti krajiny s vysoce hodnotnými půdami a s velkým
podílem umělého přetvoření pro intenzivní zemědělství. Tato krajina je obecně chráněna
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny včetně významných krajinných prvků a
údolních niv vodních toků, které jsou znázorněny na koordinačním výkrese. Řešené území
není součástí chraněné či památkové zóny.
V článku I.6.4, odst. e1-3) upraveného územního plánu jsou stanoveny podmínky ochrany
krajinného rázu týkající se umísťování staveb, kdy vliv některých druhů staveb na krajinný ráz
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nebude posuzován jen v určitých plochách při dodržení výškové regulace, charakteru a
struktury zástavby, a kdy v ostatních případech (zejména v nezastavěném území) „bude
umísťování staveb posuzováno z hlediska jejich vlivu na krajinný ráz, přičemž musí být dbáno
na co nejmenší možné dotčení charakteru obce a reliéfu krajiny“. Tyto podmínky jsou
stanoveny z důvodu usnadnění rozhodování v dalších řízeních. Jelikož tyto podmínky nebyly
při společném jednání dotčenými orgány rozporovány, lze je považovat za dohodnuté.
h) Úprava zváží vymezení územních rezerv
Byly zváženy územní rezervy vymezené v původním Územním plánu obce Sobotovice, bylo
přihlédnuto k politice územního rozvoje a k územně plánovací dokumentaci vydané krajem.
Dále byly zváženy současné potřeby rozvoje obce s ohledem na cíle a úkoly územního
plánování. Proto jsou v souladu s PÚR ČR (04/2015) se ZÚR JmK (11.2016) a s ÚPO
Sobotovice vymezeny následující plochy a koridory územních rezerv:
Přes východní část řešeného území je vymezen koridor územní rezervy označený R1 pro
vysokorychlostní trať (VRT) drážní dopravy mezinárodního významu. Tento koridor
územní rezervy vyplývá zejména z Politiky územního rozvoje ČR.
V souladu s původním ÚPO Sobotovice je na severním okraji hlavního zastavěného
území (vedle zastavitelné plochy Z16) vymezena plocha územní rezervy označená R2
pro budoucí občanskou vybavenost - hřbitovní.
Poznámka: Původně vymezená územní rezerva koridoru pro elektrické vedení 400 kV je po
vydání ZÚR JmK přepracována jako koridor návrhový.
ch) Úprava zváží možnost prověření některých ploch územní studií či regulačním
plánem jako podmínkou pro jejich další využití
Možnost prověření ploch územní studií či regulačním plánem byla zvážena z hlediska velikosti
vymezených zastavitelných ploch, z hlediska vymezených ploch veřejné infrastruktury i z
hlediska event. potřeby podrobnějšího řešení ploch. Dále toto prověření bylo zváženo i s
ohledem na současné znění stavebního zákona a na jeho prováděcí vyhlášku č. 500/2006
Sb., kde je možnost vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno uzavřením dohody o parcelaci. To s tímto výsledkem:
- Nejsou vymezeny plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
uzavřením dohody o parcelaci.
Nejsou vymezeny plochy ani koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie (vč. stanovení podmínek pro její pořízení a
přiměřené lhůty pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti).
- Nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu (vč. přiměřené lhůty pro jeho vydání).
Nebyl shledán žádný důvod či účel vedoucí k tomu, aby bylo rozhodování o změnách v území
vymezených zastavitelných ploch označených podmíňováno některou z výše uvedených
podmínek. Všechny zastavitelné plochy jsou vymezeny ve velikosti do 2 ha, mají jasné
napojení na veřejnou infrastrukturu (zejména dopravní a technickou), napojení na veřejná
prostranství a nevyžadují proto zpracování podrobnějšího řešení.
Poznámka:
Dále Obecní úřad Sobotovice v pokynech oznamuje, že na základě stanoviska příslušného
orgánu ochrany přírody, nebude posuzován vliv na životní prostředí a nebude vyhodnocován
vliv úpravy ÚPO na ÚP Sobotovice na udržitelný rozvoj území.
-

II.12.2

Vyhodnocení splnění pokynů pro úpravu návrhu před veřejným projednáním

Společné jednání o návrhu ÚP proběhlo začátkem roku 2013. Pokyny pro úpravu návrhu ÚP
před veřejným projednáním (jako podklad pro zajištění úpravy návrhu pořizovatelem podle §
51 odst. 1 stavebního zákona.) včetně požadavků současné legislativy a současných metodik
jsou do dokumentace před veřejným projednáním zapracovány projektantem takto:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

Do územního plánu (protože jeho návrh ke společnému jednání byl odevzdán 12/2012)
byly zapracovány požadavky, které vyplývají z novely stavebního zákona č. 183/2006
Sb., a z úprav jeho 2 prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb., a č. 501/2006 Sb., ve znění
platném od 1.1.2013 a pozdějších úprav. Podle těchto nových předpisů bylo zejména
upraveno složení a pořadí článků textové části ÚP.
Podle novely stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů bylo upuštěno od
předkupního práva u veřejně prospěšných opatření pro plochy začleněné do územního
systému ekologické stability.
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky spolu s Ústavem územního rozvoje
zveřejnili 13.2.2014 metodický pokyn „Územní plán“ s upřesňujícími požadavky na obsah
územních plánů s ohledem na současnou právní praxi (tzv. judikaturu).
Podle výše zmíněného metodického pokynu byla doplněna textová část a bylo
přepracováno a podstatně rozšířeno odůvodnění, kde je změněno pořadí a číslování jeho
jednotlivých kapitol a článků (na rozdíl od návrhu pro společné jednání). Bylo podstatně
rozšířeno „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ - nyní v kapitole II.9.
V září 2013 byl zveřejněn metodický pokyn k provádění § 58 stavebního zákona pro
vymezování zastavěného území, který byl do řešení úpravy zohledněn. Projektant provedl
doplňující průzkum za účelem zjištění současného stavu území.
Na základě průzkumu a zmíněné metodiky a § 58 SZ bylo upraveno vymezení
zastavěného území (ZÚ) v zahrádkářské lokalitě Hájky (zde je tvoří jednotlivé stavby),
dále Na Podhrázském, před farmou, Za humny, U vodojem, Na kopcích, U střediska, U
potoka. Podle současné legislativy byly ze zastavěného území vyjmuty všechny pozemky
zapsané jako vinice. Bylo aktualizováno ZÚ na jihu obce u Šatavy směrem na Ledce.
Na základě realizace 2 domů na parcelách 1514-1517/1-2 (s územním řízením i
stavebním povolením) bylo upuštěno od zastavitelné plochy bydlení označené Z11 v
lokalitě Na Podhrázském, která byla již využita (zastavěna) a je přidána do stabilizované
plochy „bydlení - v rodinných domech“ (Br). Číslování ostatních ploch je nezměněno.
Na základě realizace domu na parcele 408/17 (též s územním i stavebním řízením) je o
1/2 zmenšena zastavitelná plocha označená Z4 v lokalitě U bytovky - Za humny, kde je o
to více rozšířena stabilizovaná plocha bydlení - v rodinných domech.
V souladu s původním územního plánu obce je vymezena plocha „centrální zóna obce“,
pro kterou jsou stanoveny samostatné podmínky prostorového uspořádání chránící
historickou strukturu a výškovou hladinu zástavby. V této zóně jsou vymezeny zejména
plochy smíšené obytné - centrální označené zkratkou So.
Podle původního územního plánu obce je vymezen „koridor pro pěší“ podél potoka
Syrůvka od lokality Na Podhrázském přes náves až k zastavitelné ploše Z16 a do lokality
Cihelní. Jeho propojení Na Podhrázském směrem k silnici III/39515 je vymezeno přes
zastavitelnou plochu Z10, kde je již provedena místní komunikace. Toto propojení
dostatečně nahradí původní dvojí propojení (přes parc. 483/2 a 104/1-2 podle ÚPO).
Podle změny Zm3/II územního plánu obce je zmenšena zastavitelná plocha výroby a
skladování - lehká výroba označená Z21 o stávající požární nádrž (plochu Ti).
Podle územního plánu obce jsou zastavitelné plochy označené Z12, Z13, Z14, Z15
přeřazeny z ploch „smíšených obytných - komerčních“ se zkratkou (So) na plochy
„bydlení - v rodinných domech“ se zkratkou (Br).
Podle skutečného stavu a Komplexní pozemkové úpravy je zapracována suchá nádrž
(zdrž) pro přívalovou vodu jako stávající plocha vodní a vodohospodářská na východním
okraji hlavního zastavěného území v lokalitě Na kopcích.
Podle územního plánu obce je upravena trasa navržené účelové komunikace od jízdárny
směrem k zastavitelné ploše ozn. Z10.
Podle územního plánu obce je do limitů využití území na koordinačním výkrese
zapracováno ochranné pásmo zemědělské farmy vyhlášené pod č. j. 2315/96-Ma dne
11.12.1996 Městským úřadem Dolní Kounice.
Podle dohody s Krajskou hygienickou stanicí učiněnou v rámci projednávání změny č. VIII
(dílčí změny ZM17/VIII) jsou upraveny podmínky využití plochy jízdárny označené
zkratkou Oj v tomto ochranné pásmu v článku I.6.2.
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17. Podle skutečného stavu využití byla změněna stávající plocha „výroby a skladování sadařství“ ozn. Vd v lokalitě Na kopcích na plochu „zemědělskou - sady, zahrady a vinice“
označenou zkratkou Zz.
18. Tamtéž v lokalitě Na kopcích byla upravena stávající plocha bydlení ozn. Br na parc.
1473/1 podle dílčí změny Zm4/II a byla zredukována i plocha Zz sadařství na parc.
1474/1 tak, aby zde mohl být vymezen lokální biokoridor LBK 5 v trase podle původního
vymezení v ÚPO. To též proto, že biokoridor vymezený přes několik oplocených zahrádek
ve srázu by neumožňoval migraci živočichů a neplnil by svoji funkci.
19. V lokalitě Letná byla změněna plocha výroby a skladování ozn. Vs na parc. 1110-1112
(kde jsou nyní odstavovány nákladní automobily) na plochu „zemědělskou - sady,
zahrady a vinice“ se zkratkou Zz podle ÚPO. Plocha byla vyjmuta ze zastavěného území
v souladu s ÚPO, který je upravován.
20. Zastavitelná plocha Z16 občanského vybavení - církevní (Oc) pro budoucí hřbitov byla
změněna na plochu „občanského vybavení - hřbitovní (Oh)“. V souladu s ÚPO je tato
plocha zmenšena a vedle Z16 je vymezena plocha územní rezervy R2 (Oh). Pro dopravní
přístup k plochám Z16 a R2 byl upraven návrh místní komunikace přes lesní pozemek
parc. 1206 podle původního vymezení v ÚPO tak, že bude přístup k těmto plochám zvlášť
ze dvou stran (ale s pěším propojením).
21. S ohledem na skutečnost, že v územním plánu obce byly stanoveny 4 druhy ploch výroby
a v návrhu pro společné jednání byl stanoven jen 1 druh ploch výroby a skladování, je pro
stabilizovanou plochu farmy a zastavitelnou plochu Z20 stanoven druh „plochy výroby a
skladování - zemědělství a průmysl“. Pro zastavitelnou plochu Z18 je stanovena plocha
„výroby a skladování - dopravní podnikání“ podle dílčí změny Zm10/V ÚPO. Další výrobní
plochy jsou plochy „výroby a skladování - lehká výroba“, pro které jsou stanoveny
podmínky využití tak, že mohou sousedit s plochami bydlení.
22. Podle původního územního plánu obce bylo upuštěno od veřejně prospěšných staveb
označených vps 1, vps 6-8 (tyto nebyly původně vymezeny) a byl přidán koridor pro pěší
jako vps 5. Zbývající veřejně prospěšné stavby jsou přečíslovány, protože k veřejně
prospěšným stavbám se nevyjadřovaly orgány (a bylo tedy možno je přečíslovat).
23. Bylo upuštěno od uplatnění předkupního práva vůbec. To proto, že u koridorů veřejně
prospěšných staveb dopravní a technické infrastruktury postačí možnost vyvlastnění.
Navíc pozemky veřejných prostranství a občanského vybavení označené původně na
výkrese č. 3 fialovými značkami patří obci a podle současné právní úpravy nelze již
uplatňovat předkupní právo na občanské vybavení.
24. Bylo upuštěno od vymezení veřejně prospěšných opatření pro územní systém ekologické
stability (tedy u ploch návrhů zeleně krajinné pro ÚSES) s možností vyvlastnění. To proto,
že vyvlastňovat pozemky pro ÚSES není ze zákona nezbytné, a ani v ÚPO (který je
upravován) nebyly pozemky vymezené pro ÚSES určeny k vyvlastnění.
25. Podle požadavku pokynů jsou plochy začleněné do územního systému ekologické
stability rozděleny v grafice jejich lemováním na stávající části a navržené k doplnění.
26. V souladu s Územně analytickými podklady správního obvodu ORP Židlochovice a ÚAP
Jihomoravského kraje nejsou v limitech uvedeny konkrétní názvy a čísla ložisek
nerostných surovin, jejich chráněných ložiskových území a dobývacích prostorů. To též z
toho důvodu, že dotčené orgány a správci ložisek nejsou v těchto názvech jednotní.
27. V limitech využití území bylo doplněno ložisko nerostných surovin v západní části
řešeného území v lokalitě Na zahrádkách a bylo zrušeno ložisko v lokalitě Za pastviskem.
28. Do kapitoly II.5.1 odůvodnění „Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů“ jsou
doplněny požadavky Hasičského záchranného sboru z jejich stanoviska.
29. Na základě dohodnutého znění mezi pořizovatelem a Odborem dopravy Krajského úřadu
Jihomoravského kraje je upraven článek II.9.4.1 „Zdůvodnění koncepce dopravní
infrastruktury“, kde jsou zapracovány požadavky dotčeného orgánu podle koncepčního
dokumentu „Návrhová kategorizace krajských silnic Jihomoravského kraje“, a kde je
požadován soulad i s platnými Českými státními normami (ČSN). Podle připomínky jsou
opraveny názvy a značky silnice III/15266.
91

(Územní plán Sobotovice)
30. Podle požadavku jsou limity využití území na koordinačním výkrese rozděleny do 3 druhů.
Limity, které nevycházející z ÚAP Židlochovice a jiné (např. zatím nevyhlášené záplavové
území Šatavy a jeho aktivní zóna) jsou uvedeny v legendě až za limity jako „další vlivy v
území a informativní údaje“.
31. Na základě připomínky správce technické infrastruktury je do limitů využití území v
koordinačním výkrese doplněno ochranné pásmo produktovodu.
32. Podle požadavku pokynů jsou do výkresu širších vztahů č. 5 doplněny další skutečnosti produktovod vč. jeho ochranného pásma, místní skupinový vodovod, odkanalizování do
čistírny odpadních vod v Ledcích, prvky a směry koridorů lokálního systému ekologické
stability. Na výkrese č. 5 byla upravena též trasa rezervy pro budoucí silnici I. třídy
severovýchodně od Sobotovic podle územních plánů okolních obcí.
33. Z grafické části byla odepnuta stromořadí, která netvoří samostatné plochy, ale mohou
být součástí ploch dopravní infrastruktury a všech druhů ploch zemědělských.
34. Podle aktualizace Politiky územního rozvoje ČR z r. 2015 bylo nutno vymezit koridor
územní rezervy pro budoucí elektrické vedení 400 kV nadmístního významu podél
severního okraje obce, což bylo projektantem doplněno jako koridor ozn. R3.
35. Byl upraven lokální biokoridor LBK 9 v lokalitě Za pastviskem do trasy podle ÚPO a byla
zde jeho část vymezena jako stávající podle již realizované výsadby zeleně.
36. Do návrhu grafické části byla doplněna výšková hladina zástavby udaná číslem max.
počtu plných nadzemních podlaží za lomítkem zkratky druhu ploch podle ÚPO a jeho
změn č. I. - X. To jen tam, kde byla výšková regulace původně stanovena. V ostatních
plochách je výšková hladina stanovena v čl. I.6.4.
37. Z hlavního výkresů č. 1, 2, 3 byly odepnuty informace, které do výkresů územního plánu
nepatří, protože nejsou součástí katastrální mapy, nad kterou je vypracován (byly
odstraněny vrstevnice, názvy vodních toků, názvy silnic).
38. Podle požadavku pokynů neobsahují výkresy pro vytisknutí jevy nezobrazitelné v měřítku
1 : 5 000, to podle odst. 2 § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., - tedy čísla parcel, značky kultur
a výměry ploch. Výkresy předávané elektronicky v pdf tyto jevy obsahují.
39. Detail koordinačního výkresu (původně výkres č. 5) byl vyřazen ze seznamu
dokumentace a je přiložen jako nepovinná příloha odůvodnění bez čísla. To proto, že
současná legislativa neumožňuje zpracovávat územní plán v měřítku 1 : 2 000.

II.12.3

Vyhodnocení splnění pokynů pro úpravu návrhu před opakovaným veřejným
projednáním

Podle ZÚR JMK vydaných s účinností od 3.11.2016 bylo nutno do ÚP Sobotovice zapracovat
koridor pro elektrické vedení 400 kV (nikoliv jen jako územní rezervu). Zejména díky koridou
400 kV bylo nutno provést podstatnou úpravu dokumentace návrhu po veřejném projednání
podle odst. 2, § 53 stavebního zákona a opakovat veřejné projednání. Pořizovatelem jsou
požadovány i další změny v řešení, týkající přesnějšího dodržení původního ÚPO v jeho
grafické i textové části (stanovené podmínky). Pokyny pořizovatele pro úpravu návrhu ÚP
před opakovaným veřejným projednáním jsou obsaženy ve výzvě k vydání stanovisek podle §
53 odst. 2, kterou pořizovatel rozeslal dne 15.12.2016. Tyto pokyny pořizovatele obsažené v
bodech 1 - 5 jsou zapracovány, jak je níže uvedeno. Další úpravy vycházejí z aktualizace
zastavěného území a ze současných podkladů.
1. Hranice zastavitelné plochy Z7 bydlení - v rodinných domech (Br) v lokalitě u střediska je
zredukována ve své délce tak, aby odpovídala části plochy R1 původně vymezené v ÚPO
(který je upravován dle § 188 SZ), tedy jen po ochranné pásmo farmy. Plocha Z7 je proto
zmenšena o 0,0186 ha. Rovněž tak je v této lokalitě upravena hranice zastavěného
území a stabilizovaná plocha bydlení „Br“ po ochranné pásmo farmy podle ÚPO.
Zastavitelná plocha Z8 (Br) nepřesahuje plochu R1 vymezenou pro bydlení v ÚPO, a
proto zůstává pro opakované projednání bez změny.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Byla provedena kontrola všech zastavitelných ploch tak, aby jejich hranice nevybočovaly
z ploch vymezených v původním ÚPO, který je upravován. To s vyjímkou částí ploch již
využitých, které byly převedeny do ploch stabilizovaných.
Po této kontrole je zvětšena zastavitelná plocha Z20 výroby a skladování - zemědělství a
průmysl (Vz) v lokalitě Za humny o část pozemku č. 439. To v souladu s plochou výroby
P1, vymezenou i na pozemku 439 v ÚPO. Plocha Z20 je zvětšena o 0,1144 ha. Toto
zvětšení je zapracováno do výkresové i do textové části ÚP včetně záborů ZPF. Zvětšen
je i návrh přiléhající místní komunikace a veřejně prospěšná stavba vps 4.
Podmínky prostorového uspořádání jsou doplněny a upraveny v článku I.6.4b) tak, aby
byl respektován charakter a byla respektována struktura převažující okolní zástavby. Pro
zastavitelné plochy bydlení - v rodinných domech (Br) jsou stanoveny konkrétní formy
struktury zástavby (samostatné domy, popř. dvojdomy) a požadavky na respektování
struktury okolní zástavby a odstupů od komunikace. Současná legislativa to umožňuje.
Do článku I.2.3 Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot je doplněna zásada zabránit
závlekům další zejména obytné zástavby do zahrad - domům za domy. Do článku I.3.1c)
Podmínky a požadavky na prostorové uspořádání jsou doplněny další požadavky na
respektování uličního uspořádání. Tímto doplněním podmínek se zachová uliční řazení
domů a zamezí se nevhodnému rozšiřování obytné zástavby do zahrad ve druhé řadě (či
v dalších řadách) za stávající uliční frontou. To i v plochách stabilizovaných.
Podle ZÚR Jihomoravského kraje (vydaných s účinností od 3.11.2016) a v souladu s PÚR
ČR (v současné aktualizaci 2015), je zapracován návrhový koridor pro elektrické vedení
400 kV a jeho ochranné pásmo. (Pozn.: v dokumentaci pro 1. veřejné projednání ÚP byl
tento koridor jen územní rezervou). Koridor je vymezen v požadované šířce 400 m se
zúžením mimo zastavitelnou plochu Z18 a mimo biocentrum LBC 2 s vodojemem, to
zejména na zemědělské půdě. Koridor je vymezen v lokalitách Na zahrádkách, V
sádcích, Přední lány za vinohrady a Příčky. V tomto koridoru bude umístěno vedení
elektrické energie republikového významu s předpokládanou osou vedení zejména
uprostřed koridoru. Bude se jednat o vedení označované jeho budoucím správcem VVN
435-436 Slavětice - hranice kraje - Sokolnice. Podle ZÚR JMK se jedná o koridor TEE02
pro zdvojení stávajícího elektrického vedení ZVN 400 kV. Koridor je vymezen ve
výkresové části návrhu ÚP a je popsán v článku I.4.2. Toto vedení elektrické energie je v
čl. I.7.1 doplněno do seznamu veřejně prospěšných staveb jako vps 6. Koridor pro
elektrické vedení je doplněn i do výkresu č. 6 záborů ZPF.
V souvislosti s tím je zrušena územní rezerva označená R3 v předchozí verzi
dokumentace ÚP Sobotovice. Koridor pro elektrické vedení 400 kV není vymezen jako
plocha zastavitelná, protože stavbami se základy položenými do zeminy budou jen patky
stožárů venkovního vedení, které jsou od sebe vzdáleny 300 - 500 m. Skutečná šířka
vedení vč. ochranného pásma bude podle správce vedení cca 70 m podle typu použitých
stožárů (např. krajní vodiče budou-li 30 m od sebe, ochranné pásmo bude podle předpisů
20 m od krajních vodičů na obě strany).
Je provedena aktualizace hranice zastavěného území k současnějšímu datu 31.8.2017. V
zastavitelné ploše Z10 bydlení - rodinných domech (Br) došlo k výstavbě obytného domu
na parc. 479/8. Dům je zapsán do katastru pod číslem 479/27. Pozemek domu i poz. jeho
zahrady je zahrnut do hranice zastavěného území a je přidán do stabilizované plochy
bydlení - v rodinných domech (Br) v této lokalitě. Zastavitelná plocha Z10 (Br) je z tohoto
důvodu zmenšena o již využitou část 0,0782 ha. Toto je promítnuto do výkresové i do
textové části ÚP včetně úpravy vyhodnocení záborů ZPF.
Po provedených úpravách zastavitelných ploch Z7, Z10 a Z20 je celková výměra
zastavitelných ploch o 0,0176 ha větší a jsou větší předpokládané zábory ZPF o 0,0362
ha oproti dokumentaci k 1. veřejnému projednání. Tyto změny jsou v souladu s původním
(s orgány projednaným) ÚPO Sobotovice, který je upravován.
Je upraveno ochranné pásmo základnové stanice mobilních operátorů u křižovatky
dálnice D52 a silnice III/39528 v trati Za pastviskem podle jeho vymezení v souč.
aktuálních ÚAP Židlochovice.
Je upřesněna trasa účelové komunikace v lokalitě U žlíbku do pozemku č. 1429.
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10.

11.

12.
13.

14.

II.13

Ve výkrese širších vztahů č. 5 jsou doplněny a upraveny návrhové trasy, koridory a
plochy dopravní a technické infrastruktury republikového a nadmístního významu podle
nedávno vydaných ZÚR Jihomoravského kraje. Přičemž tyto záměry jsou vzhledem k
podrobnějšímu měřítku v ÚP více zpřesněny oproti ZÚR JMK. Do výkresu jsou doplněna
protipovodňová opatření podle ZÚR.
V dokumentaci upraveného návrhu ÚP je upravena tabulka záznam o účinnosti podle
současné organizační struktury Městského úřadu Židlochovice. Tabulka je odebrána z
detailu koordinačního výkresu, který je nepovinnou přílohou dokumentace ÚP.
Do textové části odůvodnění je doplněn článek II.2.2 Soulad návrhu územního plánu s
územně plánovací dokumentací vydanou krajem podle znovu vydaných ZÚR JMK.
S ohledem na změnu silničního zákona je namísto „rychlostní silnice R52“ použit název
„dálnice D52“ S ohledem na současný výklad § 18 odst. 5 SZ nelze mít v nezastavěném
území stavby pobytové rekreace (rekreační chaty).
Je podložena a doplněna katastrální mapa podle stavu katastru k 08.2017 (do mapy
jsou zaneseny nové stavby a jejich parcely).
Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stav. zákona), s odůvodněním potřeby jejich
vymezení

V ÚP Sobotovice nejsou vymezeny záležitosti nadmístního významu, které by nebyly řešeny v
Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje (vydanými s účinností od 3.11.2016).
II.14 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
II.14.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení na zemědělský
půdní fond
Vyhodnocení důsledků řešení na zemědělský půdní fond (ZPF) je provedeno v souladu se
zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ve znění jeho novely č.
184/2016 Sb.), dále podle vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany
zemědělského půdního fondu, podle přílohy č. 3 této vyhlášky, podle metodického pokynu
Ministerstva životního prostředí České republiky k odnímání půdy z 1.10.1996, dále podle
společného metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a MŽP ČR
„Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v územním plánu“ ze
srpna 2013 a podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., „o stanovení tříd ochrany“.
a) Uspořádání půdního fondu v území (údaje ČSÚ k 31.12.2015)
zemědělská půda ......…..........………....…................................. celkem 435,69 ha (81,69 %)
z toho:
orná půda
405,77 ha (76,08 %)
vinice
1,58 ha (0,29 %)
zahrady
14,94 ha (2,80 %)
ovocné sady
8,09 ha (1,52 %)
trvalé travní porosty
5,31 ha (1,00 %)
nezemědělská půda …................................................................. celkem 97,66 ha (18,31 %)
z toho:
lesní půda
0,89 ha (0,17 %)
vodní plochy
2,72 ha (0,51 %)
zastavěné plochy
9,53 ha (1,78 %)
ostatní plochy
84,53 ha (15,85 %)
území Sobotovic celkem ........................…................................................ 533,35 ha (100%)
b) Bonitované půdně ekologické jednotky
Výchozím podkladem při ochraně ZPF jsou bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) a
třídy ochrany podle vyhlášky č. 48/2011 Sb. V řešeném území se nacházejí následující
bonitované půdně ekologické jednotky s následujícími třídami ochrany:
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Kód BPEJ:
tř. ochrany:
0.01.00 ..................................
I.
0.05.01 .................................. II.
0.05.11 .................................. III.
0.08.10 .................................. II.
0.08.40 .................................. IV.

Kód BPEJ:
tř. ochrany:
0.08.50 ................................. IV.
0.41.67 .................................. V.
0.41.77 .................................. V.
0.58.00 .................................. II.
0.70.01 .................................. V.

Nejhodnotnější zemědělské půdy v I. třídě ochrany se vyskytují v celé severovýchodní
polovině katastru s rovinatým terénem. Hodnotné půdy ve II. třídě ochrany se vyskytují i v
hlavním zastavěném území.
c) Zemědělské areály, investice do půdy, pozemkové úpravy a územní systém
ekologické stability
Na západním okraji obce se nachází oplocený výrobní areál původní zemědělské farmy, v
současné době s názvem „Farma Sobotovice“, kde je přítomna i zemědělská rostlinná výroba
a další (i nezemědělské) podnikání. Jižní část farmy je využívána k chovu a rekreačnímu
výcviku koní jako plocha „občanského vybavení - jízdárna“ ozn. Oj. Pro dřívější chov krůt bylo
v r. 1996 stanoveno ochranné pásmo (MěÚ Dolní Kounice, č.j. 2315/96-Ma z 11.12.1996), v
současné době zde ale chov krůt již není provozován.
V minulosti byla v údolní nivě na soutoku Šatavy a Syrůvky provedena umělá odvodnění v
rámci zemědělských melioračních investic. Plochy s těmito melioracemi jsou vyznačeny na
výkresech č. 4 a 6 odůvodnění. Odvodnění jsou ve vlastnictví majitelů pozemků.
Okolo hlavního zastavěného území se nacházejí registrované viniční tratě II. kategorie. V
řešeném území převažují souvislé bloky orné půdy s vysokou produkční hodnotou. V roce
2002 byla v Sobotovicích provedena Komplexní pozemková úprava. Tato úprava byla vložena
do katastru nemovitostí. Pozemková úprava řešila nové uspořádání parcel mimo zastavěné
území. V rámci plánu společných zařízení byly v katastru vymezeny pozemky pro zemědělské
komunikace a byly vymezeny pozemky pro územní systém ekologické stability (ÚSES). Tyto
pozemky jsou nyní zapsány jako „ostatní plochy“ (tedy nezemědělské pozemky) a jsou
většinou již ve vlastnictví obce.
Na území Sobotovic je vymezeno 9 lokálních biokoridorů ÚSES označených v grafické části
LBK 1-9 a jsou vymezena 4 lokální biocentra označená LBC 1-4. Pro doplnění či založení
prvků ÚSES je vymezeno 29 ploch s návrhem změny na zeleň krajinnou, které jsou označeny
(Zk8-36) a jejich zábory se nevyhodnocují. Kromě zmíněných ploch je v nezastavěném území
vymezeno 7 ploch změn na zeleň krajinnou ozn. (Zk1-7) nezařazených do ÚSES.
d) Přehled předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu (dopadů navrženého
řešení na zemědělský půdní fond)
Na zemědělské půdě je mimo zastavěné území vymezeno 9 zastavitelných ploch či jejich
částí označených Z1-2, Z4, Z8, Z16, Z18-20. Na zemědělské půdě je mimo zastavěné území
dále vymezeno 6 ploch se změnou na zeleň krajinnou nezařazených do ÚSES označených
značkami (Zk1, Zk3-7). Předpokládané zábory ZPF z výše uvedených ploch jsou vyhodnoceny
v následujících samostatných tabulkách.
Nejsou vyhodnoceny zábory zastavitelných ploch označených Z17, Z21 a část Z16, které jsou
vymezeny na nezemědělských pozemcích („ostatních plochách“ podle katastru). Podle
současné metodiky nejsou vyhodnoceny zábory ploch bydlení v zastavěném území, tedy
zábory pro zastavitelné plochy Z3, část Z4, Z5, Z6, Z7, Z9, Z12, Z13, Z14, Z15. Rovněž tak
nejsou vyhodnoceny zábory změn zemědělských pozemků na zeleň krajinnou ozn. (Zk8-36) pro
ÚSES. Tyto všechny plochy jsou znázorněny též na jiných výkresech.
V koriodoru pro elektrické vedení 400 kV budou provedeny zábory jen pod stožáry vedení
předpokládamými v ose koridoru se vzdáleností 300-500 m od sebe. Se záborem ZPF pro
toto vedení se v ÚP počítá, ale tento zábor není možno bez podrobnější dokumentace záměru
plošně specifikovat a vyhodnotit.
Celkové důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (jak vyplývá z
následujících tabulek) je zábor zemědělské půdy o celkové velikosti 6,7748 ha, z toho pro
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zastavitelné plochy 5,2887 ha a pro plochy zeleně krajinné (mimo ÚSES) 1,4861 ha.
Informace k následujícím tabulkám:
I. V první tabulce jsou vyhodnoceny zábory zemědělského půdního fondu pro zastavitelné
plochy, které jsou na výkrese č. 6 vyznačeny červenou mřížkou.
II. Ve druhé tabulce jsou vyhodnoceny zábory zemědělského půdního fondu pro plochy
změn v nezastavěném území, které jsou na výkrese č. 6 vyznačeny zelenou mřížkou.
III. Ve třetí tabulce je provedena rekapitulace - celkový součet navržených záborů ZPF.
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VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND - ZÁBORY ZPF


I. tabulka - zábory zemědělského půdního fondu pro zastavitelné plochy
značka
plochy:
Z1

navržený hlavní
způsob využití plochy
(zkratka):
bydlení (Br)

název lokality:

pod Starou horou
- zadní část
Z2
bydlení (Br)
pod Starou horou
- přední část
část Z4
bydlení (Br)
U bytovky
- Za humny
Z8
bydlení (Br)
na konci
U střediska
Z10
bydlení (Br)
Na podhrázském
- u Syrůvky
celkem plochy bydlení - v rodinných domech (Br):
část Z16
občanské
V sádcích
vybavení (Oh)
celkem plochy občanského vybavení (Oh):
Z18
výroba a skladování
na konci Syrovické
(Vd)
Z19
výroba a skladování
mezi Syrovickou
(Vs)
a Letnou
Z20
výroba a skladování
Za humny
(Vz)
vedle farmy
celkem plochy výroby a skladování (Vd, Vs, Vz):
celkem pro vyhodnocené zastavitelné plochy

z toho zábory ZPF v ha podle tříd ochrany BPEJ:

zábor ZP
v ha:

I. třída:

II. třída:

III. třída:

IV. třída:

V. třída:

EX
/IN:

0,3795

--

0,3303

--

0,0492

--

EX

0,3893

--

0,3893

--

--

--

EX

0,0950

--

0,0950

--

--

--

EX

0,3360

--

0,3360

--

--

--

EX

0,8723

--

0,8723

--

--

--

EX

2,0721
0,0312

---

2,0229
--

---

0,0492
0,0312

---

EX
EX

0,0312
0,5205

-0,5205

---

---

0,0312
--

---

EX
EX

0,6984

0,3212

0,3772

--

--

--

EX

1,9665

0,7857

1,1808

--

--

--

EX

3,1854
5,2105

1,6274
1,6274

1,5580
3,5809

---

-0,0804

---

EX
EX

Poznámka 1:
Jedná se o úpravu „Územního plánu obce (ÚPO)“ na „Územní plán (ÚP)“ Sobotovice podle § 188, odst. 1) stavebního zákona bez změny řešení,
které je zachováno (převzato z původního plánu). Uvedené návrhové plochy a jejich zábory byly dříve odsouhlaseny orgánem ochrany
zemědělského půdního fondu v rámci projednávání ÚPO a jeho provedených změn č. I až X v letech 1999 až 2012. Plochy, které byly od té doby
již využity (tj. byly zastavěny) jsou součástí zastavěného území a v přehledu nejsou (např. Z11).
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II. tabulka - zábory zemědělského půdního fondu pro plochy změn v nezastavěném území

navržený hlavní
způsob využití plochy
(zkratka):
část (Zk1)
zeleň krajinná (Zk)
značka
plochy:

z toho zábory ZPF v ha podle tříd ochrany BPEJ:
název lokality

u D52 mezi Syrůvkou a Syrovickou
(Zk3)
zeleň krajinná (Zk)
u D52 na Letné
(Zk4)
zeleň krajinná (Zk)
podél plochy Z19
(Zk5)
zeleň krajinná (Zk)
vedle farmy
(Zk6)
zeleň krajinná (Zk)
před farmou
Za humny
(Zk7)
zeleň krajinná (Zk)
okolo jízdárny
celkem plochy zeleně krajinné mimo ÚSES
celkem pro plochy v nezastavěném území



zábor v ha:

I. třída:

II. třída:

III. třída:

IV. třída:

V. třída:

EX
/IN:

0,0984

0,0984

--

--

--

--

EX

0,0750
0,1062
0,4807
0,2853

-0,0408
0,1203
109

0,0750
0,0654
0,3604
0,2744

-----

-----

-----

EX
EX
EX
EX

0,4405
1,4861
1,4861

-0,2704
0,2704

0,4405
1,2157
1,2157

----

----

---

EX
EX
EX

III. tabulka - celková rekapitulace přijatých záborů zemědělského půdního fondu
z toho zábor ZPF v ha podle tříd ochrany BPEJ:
zábory zemědělského půdního fondu pro:

zábor v ha:

I. třída:

II. třída:

III. třída:

IV. třída:

V. třída:

EX
/IN

celkem pro vyhodnocené zastavitelné plochy

5,2887

1,6274

3,5809

--

0,0804

--

EX

celkem pro návrhové plochy nezastavěného území

1,4861

0,2704

1,2157

--

--

--

EX

celkem zábory zemědělského půdního fondu

6,7748

1,8978

4,7966

--

0,0804

--

EX

EX = vymezeno mimo zastavěné území, IN = vymezeno v zastavěném území
Poznámka 2:
Nejsou vyhodnoceny zábory zastavitelných ploch označených Z17, Z21 a část Z16, které jsou vymezeny na nezemědělských pozemcích. Podle
současné metodiky nejsou vyhodnoceny zábory ploch bydlení vymezených v hlavním zastavěném území, tedy zábory pro zastavitelné plochy
označené Z3, část Z4, Z5, Z6, Z7, Z9, Z12, Z13, Z14, Z15. Co se týká záborů ploch změn v nezastavěném území, nejsou vyhodnoceny plochy
(Zk8-36), protože jsou určeny pro ÚSES a zábor pro (Zk2) na nezemědělském pozemku. Není vyhodnocen zábor ZPF pro sloupy navrženého
elektrického vedení 400 kV v předpokládané ose jeho koridoru.
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e) Etapizace předpokládaných záborů ZPF
Není určeno pořadí realizace jednotlivých změn v území, a proto není stanovena etapizace
předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu. To z toho důvodu, že není účelné
určovat pořadí změn v území tam, kde není předmětem etapizace zejména veřejná
infrastruktura.
f) Zdůvodnění navrhovaného řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu
V řešeném území se vyskytují zemědělské půdy v I. až V. třídě ochrany. Převládají velmi
hodnotné půdy v I. třídě ochrany. Půdy ve II. třídě ochrany jsou přítomny i v hlavním
zastavěném území a při řešení rozvoje obce se jim proto není možno vyhnout.
Jedná se o úpravu „Územního plánu obce“ Sobotovice (vyhlášeného v r. 1999 a jeho
pozdějších změn č. I až X provedených v letech 2002-2012) na „Územní plán“ Sobotovice
podle § 188, odst. 1) stavebního zákona. V případě této úpravy (tzv. překlopení) nevzniká
nová koncepce řešení a vymezení ploch zůstává zachováno s vyjímkou již realizovaných
(tedy zastavěných) částí. Při této úpravě územního plánu obce není možno uvažovat o
alternativách řešení. Ke všem zastavitelným plochám byly již dříve vydány souhlasy orgánů
ochrany zemědělského půdního fondu, které při této úpravě zůstávají i nadále v platnosti. Z
tohoto pohledu je samostatné zdůvodňování navrhovaného řešení z hlediska ochrany
zemědělského půdního fondu nadbytečné.
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je však podrobně zpracováno v předchozí kapitole II.9
odůvodnění, které by mělo být dostatečné i pro zdůvodnění záborů zemědělského půdního
fondu. Podrobné zdůvodnění vymezení zastavitelných ploch je obsaženo v článku II.9.3.2,
podrobné zdůvodnění vymezení ploch zeleně krajinné nezapojené do ÚSES je obsaženo v
článku II.9.5.1b) výše v odůvodnění.
II.14.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení na pozemky určené
k plnění funkce lesa
V Sobotovicích činí lesní půda jen nepatrnou část celkové výměry obce (0,17%). Nachází se
zde jen 3 malé lesní pozemky, které jsou vymezeny jako stabilizované. Na severním okraji
hlavního zastavěného území je vymezen lesní pozemek na parcele 1206 (vlastník Lesy České
republiky, s.p.) a lesní pozemek na parcele 833 poblíž vodojemu (vlastník též Lesy České
republiky, s.p.). Za dálnicí D52 se v trati Na kouskách nachází lesní pozemek na parcele 1031
(vlastník obec Sobotovice). Nejedná se o lesy hospodářské, lesy ochranné ani o lesy
zvláštního určení. Jde spíše o nekvalitní náletové porosty zapsané v katastru jako les. Ostatní
dřevinné porosty v řešeném území nejsou lesní půdou, jedná se o „ostatní plochy“ se „zelení
krajinnou“ ozn. Zk.
Ochrana lesních pozemků vychází ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon) v současném znění vč. doplňujících předpisů. Na lesních
pozemcích nejsou vymezeny zastavitelné plochy. Přes pozemek parc. 1206 je v souladu s
původním ÚPO (tedy i se souhlasem dotčeného orgánu) vymezena trasa pro místní
komunikaci k ploše územní rezervy R2 pro dopravní přístup k budoucímu hřbitovu. Tento
pozemek je zároveň zahrnut do biokoridoru LBK 4 územního systému ekologické stability.
Lesní pozemek na parcele 833 je zahrnut do biocentra LBC 2 ÚSES a lesní pozemek na
parcele 1031 je zahrnut do biocentra LBC 4 lokálního ÚSES. Nejsou ale navrženy žádné
zábory lesní půdy či pozemků určených k plnění funkce lesa.
Část zastavitelné plochy bydlení ozn. Z5 (Br) a část zastavitelné plochy občanského vybavení
ozn. Z16 (Oh) zasahují do 50 m od pozemků lesa. Mezi těmito zastavitelnými plochami a
lesem je však zachován volný odstup od lesa, který umožní jeho údržbu. Ze zákona vyplývá,
že v pásmu 50 m od pozemků lesa bude nutno splnit podmínky stanovené orgánem státní
správy lesů v dalších řízeních.
II.15 Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění
Nebyla uplatněna žádná námitka vlastníka dotčeného návrhem řešení, oprávněného investora či
zástupce veřejnosti k řešení návrhu k veřejnému projednání.
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Námitka uplatněná ČEPS, a.s., IČO 25702556 ,Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 10152,
č.j.dokumentu 509/17/18xx (psáno rukou, nečitelné) ze 17.10.2017, zapsaná v evidenci pořizovatele pod
č.j. 17729/2017 ze dne 20.10.2017 jako námitka dotčené osoby dle § 52 odst. 2 SZ, oprávněného
investora - provozovatele veřejné technické infrastruktury dle § 39 odst. 2 stavebního zákona dle § 52
odst. 3) v souvislosti s § 53 odst. 2 stavebního zákona (opakované veřejné projednání):
Znění námitky:

Návrh rozhodnutí o námitce – námitka se zamítá.
Schéma vymezení námitkou napadených zastavitelných ploch v ÚP:

Odůvodnění návrhu rozhodnutí o námitce:
Přípustným využitím ploch občanského vybavení – sportovní (značka v grafické části Os), kdy územním
plánem vymezená plocha Z17 má stanoveny podmínky pro tento účel využití( viz. kap. 1.6.2), jsou také
veřejná prostranství a veřejná zeleň – tedy plochy, které nemusí být zastavěny stavbami a mohou být
např. plochami zpevněnými či plochami s keřovými či trávními porosty, kdy tato využití nejsou dle §
46 zákona č. 458/2000 Sb. v ochranném pásmu energetického vedení zakázána, protože nejsou ani
stavbami, konstrukcemi, hořlavými či výbušnými látkami, činností, která by mohla ohrozit spolehlivost a
bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob či činností, která by
znemožňovala nebo podstatně znesnadňovala přístup k těmto zařízením. Odstavec 11 tohoto ustanovení
dokonce za podmínky souhlasu vlastníka příslušné části elektrizační soustavy a pokud to technické a
bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob,
umožnuje umístění stavby.
Přípustným využitím ploch výroby a skladování – zemědělství a průmysl (značka v grafické části Vz),
kdy územním plánem vymezená plocha Z20 má stanoveny podmínky pro tento účel využití ( viz. kap.
1.6.2), je také zeleň, kterou taktéž mohou být keřové či trávní porosty a dále související dopravní
infrastrukturu, jako zpevněné pořizovatel zpracovalmanipulační plochy, o nichž platí ve vztahu
k zákonu č. 458/2000 Sb. totéž, jak bylo již výše uvedeno.
Dále nutno uvést, že tento oprávněný investor neuplatnil připomínku týkající se částí vymezených
zastavitelných ploch v ochranném pásmu energetického vedení k návrhu ÚP, ani později námitku
k veřejnému projednání návrhu ÚP; plochy Z17 a Z20 jsou vymezeny v původních hranicích tak, jak
byly vymezeny stávajícím platným ÚPO, jejich hranice se tedy návrhem k opakovanému veřejnému
projednání neměnily, proto lhůta pro uplatnění námitky tak marně uplynula uplynutím lhůty pro
uplatnění námitky k veřejnému projednání dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona.
Jelikož však nedošlo taktéž ke změně jak vymezení hranic těchto ploch, tak změně způsobu jejich využití
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z důvodu pořizování územního plánu postupem dle 188 stavebního zákona, nebylo jejich vymezení
součástí úprav, které byly v rámci řízení o úpravě ÚP projednávány – viz § 188 odst. 1), který stanoví,
že ÚP se projednává v rozsahu provedených úprav.
Pro budoucí rozvoj přenosové soustavy ČR je v souladu se ZÚR a jimi vymezeným koridorem TEE02
(Slavětice –) hranice kraje – Sokolnice, pro nové vedení převážně v souběhu se stávající linkou 400 kV
vymezen v územním plánu koridor pro elektrické vedení 400kV a jeho ochranné pásmo o šířce 400 m
(ve dvou místech zúžený) severně podél hlavního zastavěného území, tedy mimo něj.
Z důvodů výše uvedených byla námitka zamítnuta.
II.16

Vyhodnocení připomínek

Žádná ze sousedních obcí neuplatnila připomínky k návrhům ÚP u pořizovatele dle § 50 odst.(2) SZ ani
dle §52 odst. 3). Žádná ze sousedních obcí neuplatnila připomínky k návrhům ÚP u pořizovatele dle §
52 odst.(3) v návaznosti na § 53 odst. 2) SZ.
Připomínky uplatněné k návrhům ÚP v jeho jednotlivých fázích:
K návrhu uplatnili podání (ve lhůtě dle § 50 odst.(3) SZ):
Připomínající:

ČEPS, a.s, Elektrárenská 774/2, Praha 10
Jitka Rychnovská, určený zastupitel obce Sobotovice, starostka
ČEPRO, a.s.,Dělnická 213/12, Praha7
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 15, Brno
T-mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4

NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha4-Nusle
Správa železniční dopravní cesty, s.o.,Dlážděná 1003/7 Praha 1

Číslo jednací vyjádření
19/BRN/89/13/16114/Dv

230/PŘ/13, ( SP/8589/13)
000214/11300/2013
035-13-M-PJ
668/13/OVP/N
e-mail

Datum vydání
8.2.2013
7.3.2013
28.2.2013
29.1.2013
13.2.2013
19.6.2013
29.1.2013

K upravenému a posouzenému návrhu ÚP uplatnili ve lhůtě dle §52 odst. (3) SZ připomínky:
Jméno či název odesílatele podání:
Jitka Rychnovská, určený zastupitel obce Sobotovice, starostka

Číslo jednací

Podáno dne
30.6.2016

K upravenému a posouzenému návrhu ÚP uplatnili po lhůtě dle §52 odst. (3) SZ připomínky:
Jméno či název odesílatele podání:
Jitka Rychnovská, určený zastupitel obce Sobotovice, starostka

Číslo jednací

Podáno dne
2.11.2016

K návrhu ÚP upravenému po veřejném projednání uplatnili ve lhůtě dle §52 odst. (3) SZ připomínky:
Jméno či název odesílatele podání:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 15, Brno

Číslo jednací

104/11300/2017

Podáno dne

25.10.2017

Vypořádání připomínek k návrhu dle § 50 SZ (společné jednání)bylo uvedeno již v příloze k návrhu k veřejnému
projednání, jehož projednání s dotčenými orgány bylo ukončeno lhůtou dle § 52 odst.3) dne 4.7.2016.

Obec Sobotovice, určený zastupitel – Jitka Rychnovská, starostka obce
Obsah připomínky k návrhu dle § §50 odst. (3) SZ:
Prostorové regulace v ÚP - novela stavebního zákona – zákon č. 350/20012 Sb.
 charakter zástavby – v historické části obce zachovat venkovský typ, tzn. jednopodlažní domy se
sedlovou střechou, maximálně s vestavbou 1 nadzemního podlaží do půdního prostoru v sedlové
střeše
 struktura zástavby – jen v historické části obce zachovat řadovou zástavbu
 rozmezí výměry a intenzitu využití nestanovovat
Snahou obce je stavebníky příliš neomezovat a pokud by se v budoucnu vymezovaly nové plochy,
prostorová regulace se posoudí při zadání změny.
Vyhodnocení připomínky – byla zapracována do návrhu k veřejnému projednání částečně
Tedy v podrobnosti úměrné ÚP- sedlová střecha není podmínkou prostorové regulace, v čl. I.2.3 bylo
však stanoveno:
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dodržet kompaktní způsob zástavby ve vazbě na historický půdorys obce,
pro ochranu historického jádra obce se vymezuje „centrální zóna obce“, kde bude dodržena
jednotná výšková hladina a tradiční charakter zástavby.
Pozn. Připomínkou uplatněnou dne 2.11.2016 došlo ke změně tohoto zapracování.
Obsah připomínky k návrhu dle § §52 odst. (3) SZ:
Polní cesta na p.č. 1429 – v ÚP je vyznačena vyježděná cesta mimo pozemek k tomu určený – bylo by
vhodné cestu zakreslit přímo na pozemku, který je zapsaný v KN jako ostatní komunikace.
Na pozemku 862/1 je umístěno přijímací a vysílací zařízení společnosti TWISTNET - pozemek je ve
vlastnictví obce.
Vyhodnocení připomínky – byla zapracována částečně:
Zařízení TWISTNET neposkytlo údaj o území do ÚAP jako „elektronické komunikační zařízení“, není
tedy vlastníkem jasně označeno umístění zařízení, jelikož nebyla potvrzena takto úplnost, celistvost a
správnost údaje, nebyl do ÚP vyznačen. Polní cesta je vyznačena v souladu s původním ÚPO na
pozemku p.č. 1429 s odůvodněním, že její umístění mimo by bylo potvrzením nezákonného stavu a
zásahem do vlastnických práv vlastníků dotčených pozemků a rozporem s původním ÚPO, které je
upravováno postupem dle § 188 stavebního zákona; dle zápisu v katastru nemovitostí je druhem
pozemku p.č. 1429 – ostatní plocha, využitím pozemku - ostatní komunikace, ostatní navazující
pozemky, na nichž je návrhem ÚP k veřejnému projednání cesta vymezena jsou dle zápisu v katastru
nemovitostí druhem pozemku orná půda.
Obsah připomínky k návrhu dle § §52 odst. (3) SZ – doplňující připomínka ze dne 2.11.2016,
uplatněná písemně do protokolu z jednání – konzultační schůzky:
Dne 5.8.2016 oslovila obec Sobotovice firma RGB STUDIO s.r.o. pod č.j. 200/2016 se záměrem
zástavby p.č. 470/10, 470/9,470/8, 470/7, a 470/6. Záměr obsahoval neúplnou dokumentaci, obec
projektanta vyzvala k jejímu doplnění a po tomto doplnění dne 5.9.2016 konzultovala s pořizovatelem
záměr, který dle jejího názoru neodpovídá charakterem a strukturou zástavby stabilizované zástavbě
této části území v obci. Předložený záměr měl spíše charakter městského bydlení. Celá plocha
stavebního pozemku je zastavěna – domem, účelovou příjezdovou komunikací, parkovacím stáním,
zpevněnými plochami.
V tomto smyslu obec odpověděla na žádost projektanta záměru dne 8.9.2016 pod č.j. 217/2016.
Z předložené projektové dokumentace bylo také zjištěno, že soulad záměru s územně plánovací
dokumentací zjišťoval projektant z webových stránek pořizovatele a to ne se stávajícím dosud platným
ÚPO, ale s právě projednávaným ÚP( § 188 SZ), kde projektant ÚP vymezil zastavitelnou plochu R1 ve
větším rozsahu směrem západním, než odpovídá stávajícímu ÚPO, což je v rozporu se smyslem
pořizování ÚP dle § 188 SZ.
Z konzultací o tomto záměru vyplynulo nejen to, že přestože je ÚP veřejně projednán a připomínky
k němu jsou již projednávány s dotčenými orgány dle § 53 odst. 1, bude nutné vzhledem k
neopodstatněnému zvětšení plochy R1 konat opakované veřejné projednání.
V této souvislosti také určený zastupitel požaduje zapracování charakteru a struktury zástavby do
územního plánu, aby podobným excesům bylo v budoucnosti zabráněno, přestože původní požadavek
ke společnému jednání byl příliš území neregulovat, aby nebyly stavebníci nadmíru omezováni.
Takovýmito závleky do stabilizovaných území by došlo k narušení pohody bydlení v lokalitách, což
není cílem územního plánování a narušení venkovského prostředí, které se v plochách mimo centrální
část obce vyznačuje zvýšeným podílem zeleně na pozemcích staveb pro bydlení.
Z tohoto důvodu se pořizovatel a určený zastupitel dohodli, že kromě maximálního přizpůsobení návrhu
ÚP stávajícímu platnému ÚPO, bude součástí opakovaného veřejného projednání návrh takových
prostorových regulací – zejména charakteru a struktury zástavby, aby bylo podobným záměrům
v budoucnu zabráněno.
Vyhodnocení připomínky – byla zapracována:
Připomínka byla ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnocena a byla zapracována, přestože se
jednalo o připomínku podanou po lhůtě pro jejich uplatnění v průběhu projednávání návrhu ve
veřejném projednání.
Zvětšení zastavitelných ploch není v souladu s principem úpravy územního plánu obce na územní plán
dle §188, bylo tedy nutné je upravit do původní velikosti dle jejich vymezení v územním plánu obce.
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Zamezení nevhodným typům zástavby obce nástroji prostorové regulace – vymezení charakteru a
struktury zástavby pro ochranu krajinného rázu stavební zákon umožňuje a ochrana hodnot území je
dle § 18 odst. 4 stavebního zákona jako cíl územního plánování.
Z důvodu podstatné úpravy územního plánu se tak konalo opakované veřejné projednání. Plocha R1
byla upravena do původní velikosti a stanovení prostorových regulací, které zajistí ochranu hodnot
obce – charakteru a struktury zástavby je součástí kapitoly I.6.4. písm. b) a I.2.3. a 1.3.1. písm. c).
Správa železniční dopravní cesty, s.o.,Dlážděná 1003/7 Praha 1. Generální ředitelství, Dlážděná
1003/7, 11000 Praha 1
E-mailem pouze oznámili, že v předmětném území sledují koridor vysokorychlostní dopravy VR.
Praha-Brno-hranice ČR/ Rakousko, resp. SR (Wien, Bratislava).
Vyhodnocení připomínky – bylo zapracováno do návrhu již ke společnému jednání jako územní rezerva
R1 v souladu s původním ÚPO, které je na ÚP upravováno postupem dle §188 stavebního zákona.
ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7
Obsah připomínky:
Oznamuje, že do k.ú. Sobotovice zasahuje ochranné pásmo (dále jen OP) produktovodu. Dále uvádí
opis legislativy platné k 28.2.2013 z hlediska tohoto OP z vládního nařízení č. 29/1959 Sb. Sděluje, že
postrádá v koordinačním výkrese zákres a popis OP a v textové části odůvodnění informaci o tomto OP
a omezeních v něm stanovených a požaduje doplnění.
Vyhodnocení připomínky – byla akceptována pouze částečně:
Projektant ochranné pásmo(OP)(pozn. shoduje se s OP ropovodu) doplnil do koordinačního výkresu a
výkresu širších vztahů, v odůvodnění je uvedeno, že v OP ani v jeho blízkosti nejsou vymezeny
zastavitelné plochy, které by mohly být zdrojem střetů dle zákona č.189/1999 v platném znění a vládní
nařízení č.29/1959.
Omezení v OP nejsou v textové části uvedena, odůvodnění ÚP slouží k odůvodnění řešení, nikoliv jako
soubor informací vyplývajících z územně analytických podkladů a platné legislativy. Omezení vztahující
se k jednotlivým stavbám obsahuje platná legislativa. Je tedy úkolem jednotlivých řízení o umístění
stavby – tedy podrobností dle § 43 odst.3) SZ. - jejich posouzení. ÚP vymezuje v území, kde se nachází
OP produktovodu, stávající plochy – plochy zemědělské polní. Podmínky pro využití ploch jsou
stanoveny tak, aby byly střety s touto technickou infrastrukturou minimalizovány.
ČEPS, a.s., IČO 25702556 ,Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 10152
Obsah připomínky:
Uvádí, že v zájmovém území se nachází vedení 400kV včetně OP 76 m. Dále organizace upozorňuje na
svůj záměr zdvojení tohoto vedení, které však dle dohod s obcí bude vedeno mimo souběh a žádají
respektování tohoto rozvojového záměru. Dále uvádí připomínající výpis z platné legislativy (zákona č.
458/2000 Sb. ohledně OP, přeložek nebo úprav vedení, upozorňuje na výskyt elektrického pole a
magnetické indukce s vlivem na ocelová potrubí, zabezpečovací zařízení, telekomunikační obvody,
ocelové ploty, svodidla, zařízení drah.
Vyhodnocení připomínky – byla akceptována pouze částečně:
Údaje o záměru byly připomínajícím řádně předány, byly zapracovány v návrhu jako koridor územní
rezervy R3, v rozsahu předaných údajů o záměru. Přestože v době podání připomínky nebyly ještě
nejsou vydány platné Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR), záměr byl obsažen
v článku (150a) Politiky územního rozvoje ČR ve znění její 1. aktualizace jako koridor TE12, kdy
úkolem pro orgány ÚP bylo prověření územních podmínek pro umístění rozvojového záměru a podle
výsledků prověření zajistit ochranu území pro tento rozvojový záměr vymezením územních rezerv,
případně vymezením koridoru a ploch. Jelikož tehdy nebyl dosud koridor zpřesněn ZÚR a ÚP
Sobotovice byl zpracováván jako úprava ÚPO dle §188, kdy koridor pro toto vedení nebyl součástí
ÚPO jako zastavitelná plocha, byl zapracován jako územní rezerva se stanovením možného
budoucího využití – vedení venkovního elektrického vedení 400kV, včetně podmínek pro jeho prověření
v čl. I.11.3. Všechny opisy platné legislativy požadované připomínajícím nejsou součástí ÚP, protože
jsou součástí platné legislativy.
Poznámka:
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Koridor územní rezervy byl v návrhu ÚP nakonec změněn na koridor technické infrastruktury, který
nebyl vymezen jako zastavitelná plocha, protože i po provedení záměru bude možné území využívat ke
stávajícím využitím – zemědělským činnostem a to z důvodu nabytí účinnosti ZÚR, kde koridor nebyl
vymezen jako územní rezerva.
Připomínající uplatnil k návrhu v opakovaném veřejném projednání námitku oprávněného investora.
NET4GAS, s.r.o, . IČO 27260364, Praha 4 - Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 14021
Obsah připomínky:
Organizace ve svém vyjádření č.j.668/13/OVP/N z 29.1.2013 uvádí, že návrh nezasahuje do
bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení v její správě.
Vyhodnocení : Jedná se o vyjádření z hlediska existence sítí, nikoliv o připomínku.
T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
Obsah připomínky:
Organizace nemá námitek, požaduje však ochranu ZS, nn přípojky a MW spojů. Požaduje, aby budoucí
výstavbou nebyly ohroženy všechny tyto prvky.
Vyhodnocení připomínky – byla akceptována pouze částečně :
Co považuje za ohrožení prvků, připomínající neuvádí. Organizace v době připomínky nepředala řádně
údaje o území ve smyslu § 27 odst.3 a 4 a § 185 odst.2, k datu návrhu pro společné jednání a byla
opětovně na tento fakt upozorňována. K 20.1.2016 byly předány údaje v S-JTSK, což je stvrzeno
pasportem. Do ÚAP byly zapracovány až 23.3.2016, takže nebylo možné je promítnout do návrhu
k veřejnému projednání. Údaje byly zapracovány do koordinačního výkresu.
Z přiloženého schématu vyplývá, že k.ú. Sobotovice se týkají pravděpodobně MW spoje od 24 do 120m
nad terénem. Zpracování ÚP Sobotovice je úpravou dle § 188 stavebního zákona, tzn. nevymezují se
žádné nové plochy, prostorová regulace je zachována, nelze tedy předpokládat ohrožení této TI postupy
ÚP.
Organizace požaduje informování o stavbách, které by mohly znamenat ohrožení této TI; jedná se o
podrobnost pro následná řízení, která není v ÚP zapracována.
Ředitelství silnic a dálnic ČR , IČO 65993390, Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/56
Obsah připomínky dle § 50 odst. 3 SZ:
Organizace ve svém vyjádření č.j. 000214/11300/2013 z 29.1.2013 upozorňuje na chybné označení
rychlostní silnice v textu – R1/52, správné označení je R52. Dále je chybně označena komunikace
Ořechov–Syrovice-Vojkovice jako III/35266, správné je označení III/15266.
Vyhodnocení připomínky – byla akceptována pouze částečně
Tato upozornění byla do ÚP zapracována, v době kdy byla platná.( nyní je R52 ozn. jako D52) Dále
organizace upozorňuje na platnou legislativu v případě využívání zastavitelných ploch v OP R52,
uvádí, kdo je silničním správním orgánem v případě plochy Z18 – plocha pro výrobu a skladování.
Toto upozornění se týká následných řízení v území a nebylo zapracováno.
Součástí údajů o území, předaných až po konání veřejného projednání je promítnutí novely silničního
zákona a tedy jiné pojmenování a zařazení R52 jako dálnice D52, což bylo do návrhu zapracováno.
Organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR , IČO 65993390, Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/56
uplatnila ve lhůtě dle § 52 odst. 3) v souvislosti s § 53 odst. 2 stavebního zákona (opakované veřejné
projednání) vyjádření – připomínku vedenou pod č.j. 104/11300/2017 z 25.10.2017, zapsanou
v evidenci pořizovatele pod č.j. 18204/2017 ze dne 30.10.2017.
Obsah připomínky
Organizace ve svém vyjádření, které bylo jak organizace uvádí, vydáno na základě oznámení (které
však nebylo organizaci jednotlivě doručeno a vyjádření nebylo pořizovatelem požadováno) upozorňuje
na chybný popis dálnice D52, která je vymezena pouze v úseku Rajhrad-Pohořelice a nikoliv v trase
Brno-Pohořelice-Mikulov-st.hranice, dále uvádí, že D52 je návrhem respektována a uvádí opis
legislativy – ustanovení § 30, 32,40 zákona č. 13 Sb./1997 a z něj vyplývající povinnosti vlastníka
pozemku v blízkosti dálnice
Vyhodnocení připomínky – byla akceptována pouze částečně .
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Upozornění je do ÚP zapracováno. Opis legislativy zapracován není, protože omezení vyplývají přímo
ze silničního zákona.
UPOZORNĚNÍ:
Součástí odůvodnění Územního plánu Sobotovice jsou výkresy v tomto měřítku:
4
Koordinační výkres, měř. 1 : 5 000,
5
Výkres širších vztahů, měř. 1 : 50 000.
6
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, měř. 1 : 5 000,
POUČENÍ:
Územní plán Sobotovice, vydávaný formou opatření obecní povahy v souladu s ustanovením
§ 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky. Proti opatření obecní povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu
podat opravný prostředek.

................................
Jitka Rychnovská
starostka

razítko obce
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Termín „lokalita“ je v ÚP použit pro identifikaci ploch v zastavěném území. Jedná se o
vžité názvy ulic (Syrovická, Letná, U bytovky, U potoka, Na Podhrázském, atp.). Protože
se nejedná o názvy oficiální, je namísto slova „ulice“ použito slovo „lokalita“. Tyto jsou
použity i jako součásti názvů zastavitelných ploch.
Pro identifikaci ploch mimo zastavěná území jsou použity názvy tratí uvedené v
katastrální mapě (Pod Starou horou, V sádcích, Za humny, Za pastviskem, atp.).
Pojmem „proluka“ se rozumí nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě včetně
nezastavěného nároží, který je určen k zastavění (podle ČSN 73 4301).

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
Uvedeno v pořadí podle abecedy:
(Pozn.: seznam se netýká značek a zkratek vymezených ploch.)
BPEJ
ČOV
ČSN
ČSÚ
DO
JMK (JmK)
KPÚ
LBC
LBK
MěÚ
MMR ČR
MO ČR
OP

bonitovaná půdně ekologická jednotka,
čistírna odpadních vod,
česká státní norma,
Český statistický úřad
dotčené orgány státní správy
Jihomoravský kraj,
komplexní pozemková úprava,
lokální biocentrum,
lokální biokoridor,
městský úřad,
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky,
Ministerstvo obrany České republiky,
ochranné pásmo,
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ORP
PÚR ČR
VKP
SZ
ÚSES
ÚAP
ÚP
ÚPD
ÚPO
ÚÚR
ZO
ZPF
ZÚ

obec s rozšířenou působností státní správy,
politika územního rozvoje České republiky,
významný krajinný prvek,
stavební zákon č. 186/2006 Sb., v současném změní,
územní systém ekologické stability,
územně analytické podklady,
územní plán (název platný od roku 2007),
územně plánovací dokumentace (název obecně),
územní plán obce (název platný do roku 2006 vč.),
Ústav územního rozvoje,
zastupitelstvo obce Sobotovice,
zemědělský půdní fond,
zastavěné území.
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