
Příloha usnesení Zastupitelstva města Židlochovice konaného dne 20.6.2018 

 

Návrh na pořízení změny č. I územního plánu Židlochovice, jejímž obsahem bude: 
 (popis některých lokalit je doplněn pro přehlednost výřezy z platného územního plánu): 

  

1. Plocha u ZŠ Tyršova: 

a) změna prostorové regulace v ploše občanské vybavení - sport  pro možnost výstavby 2 

nadzemních podlaží 

b) rozšíření plochy občanské vybavení  - veřejné do plochy veřejného prostranství – veřejná 

zeleň v nezbytně nutné míře pro přístavbu budovy školy směrem do ulice Tyršovy 

s případným vymezením náhradní plochy veřejné prostranství – veřejná zeleň v blízkosti  

c) úprava plochy Z52  - vymezení stabilizované plochy v místě realizovaného záměru 

d) rozšíření plochy veřejné prostranství – komunikace pro možnost výstavby zálivu pro zastávku 

autobusů a parkování do plochy veřejné prostranství – veřejná zeleň  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

2. změna plochy smíšené obytné označené jako  P4 – zvětšení plochy na nároží Komenského – 

Strejcův Sbor (Mototechna - zejména pozemky p.č. 489 částečně, p.č. 492/1;  490/2; 491) 

   
 

3. rozšíření  plochy veřejného prostranství – veřejná zeleň  (Coufalíkovo nám.)  do plochy smíšené 

obytné (pozemek p.č. 11) a prověření možnosti zařazení objektu  v havarijním stavu na tomto 

pozemku do ploch  asanací 

  
  



4. na části  p.č. 359/1 a na p.č.359/2 vymezit  plochu k parkování  a odstavování vozidel a příjezd 

k této ploše; prověřit možnost zařazení objektu na p.č. 359/2 do ploch pro asanaci 

 
 

5. změna podmínek využití ploch podél řeky Svratky označených jako plochy zeleně krajinné (Zk) 

pro možnost výstavby cyklistických stezek, přírodních promenád a doprovodných odpočivadel 

včetně přemostění řek lávkou 

  
6. rozšíření plochy občanského vybavení - sport do plochy zeleně krajinné ZK34 , cca do poloviny  

pozemku p.č  558/5 (areál pro modely autíček) 

 

   
 

 

 

  

 

7. rozšíření plochy technické infrastruktury – specifické  pro sběrný dvůr do plochy občanského 

vybavení – sportovní v šíři cca 20m  pro možnost výstavby šaten, dílen a haly pro účely údržby 

města 

      
 

 

8. přesun návrhového koridoru pro pěší ( nyní na p.č. 323/1) severně od plochy Z26  - do plochy 

veřejných prostranství komunikace,  kde je terén schůdnější 



       
 

9. zmenšení rozvojové zastavitelné plochy Z7  - plocha obytná smíšená, tak aby stabilizovaná plocha 

občanské vybavenosti – veřejné s mateřskou školou jí nebyla vůbec dotčena; v souvislosti s tím 

bude prověřeno zadání regulačního plánu RP2 obsaženého v ÚP (zda se zmenšení plochy dotkne 

jím stanovených požadavků na návrh regulačního plánu) 

                                         
 

10. změna podmínek pro využití plochy občanské vybavenosti sportovní mezi ČOV a plochou výroby 

s areálem LAC, tak aby byla umožněna výstavba objektu pro odchytnou stanici psů 

 
 

 

 

 

 

 

11. rozšíření plochy výroby a plochy technické infrastruktury do plochy zeleně krajinné (Zk) pro 

možnost rozšíření ploch výroby s areálem Krůty Zelenka do plochy zeleně krajinné 

    
 

12. rozšíření plochy smíšené výrobní do plochy technické infrastruktury – specifické (pozemek p.č. 

558/17 



 
     

13. vymezení plochy při hranici s k.ú. Blučiny pro zajištění dostatečně kapacitního dopravního 

připojení k budoucímu areálu archeoparku a ploše pro rodinné bydlení (zajištění koordinace 

s projednávaným ÚP Blučina) 

   
 

14. rozšíření plochy smíšené obytné pro potřebu rozšíření areálu VAS  do plochy dopravní 

infrastruktury – místní až k  ploše vodní a vodohospodářské – protipovodňová ochrana 

 

     
 

15. prověření možnosti zrušení propojení ulice Malinovského do ulice Komenského – zastavitelná 

plocha Z43, pokud bude možné řešit v ulici Malinovského umístění obratiště s dostatečnými 

parametry. 

 
 

  

16. Úprava textu platného ÚP: 

a) zapracování novely stavebního zákona – z.č. 225/2017 Sb. do ÚP, zejména v plochách 

zemědělských – zahrady, sady, vinice (Zz) zrušit v podmíněně přípustném využití ...  „a 

stavby pro rodinnou rekreaci“ … 

b) Úprava  textu následujícímu po 2.větě v odstavci I.6.3. e) intenzity využití stavebních 

pozemků e1 (kdy nyní – může dojít ke dvojímu výkladu, k jakému textu se závorka za 2.větou 

vztahuje): 



„e) Intenzita využití stavebních pozemků 

    e1 Maximální intenzita využití stavebních pozemků (tj. míra zastavění nadzemními 

 stavbami) je stanovena v plochách bydlení ozn. Br, Bv do 50% výměry stavebních 

 pozemků. Přitom do % zastavění se počítají i bazény a zpevněné plochy (neplatí pro 

 nárožní pozemky).“ 

tak, že místo závorky za větou druhou bude následovat text: 

„Neplatí pro nárožní pozemky v řadových zástavbách při dodržení historické stavební 

čáry (definované jako rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku směrem do 

uličního prostoru) v obou směrech.“ 

 

17. Uvedení ÚP Židlochovice do souladu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje 

(ZÚR) a to zejména prověření územního plánu z hlediska potřeby: 

a) zpřesnění územní rezervy RDS25 pro přestavbu silnic pro přestavbu silnice II/416 Vojkovice 

– Hrušovany, přeložka, kdy koridor územní rezervy je vymezen v návrhu ÚP Vojkovice 

v souladu s řešením prověřeným změnou č. II ÚPNSÚ Vojkovice pouze v k. ú. Vojkovice. 

b) zpřesnění a vymezení koridoru DS 32 včetně souvisejících staveb pro přestavbu silnice II/416 

Vojkovice – Hrušovany, přeložka (veřejně prospěšná stavba) v koordinaci s ÚPD sousedních 

obcí, kdy koridor je vymezen v návrhu ÚP Vojkovice v souladu s řešením prověřeným 

změnou č. II ÚPNSÚ Vojkovice (jejíž součástí bylo posouzení vlivů na udržitelný rozvoj 

území) pouze v k. ú. Vojkovice. 

c) zpřesnění a vymezení koridoru TV2 pro Vírský oblastní vodovod v koordinaci s ÚPD 

sousedních obcí 

d) zpřesnění ploch vymezených  ÚP  jako přestavbová plocha P2 a plocha dopravní 

infrastruktury – drážní dle koridoru regionální železniční trati DZ05 trať Hrušovany u Brna-

Židlochovice, obnova a elektrizace včetně souvisejících staveb (veřejně prospěšná stavba) 

v koordinaci s ÚP Hrušovany u Brna 

e) vymezení plochy protipovodňových opatření přírodě blízkých POP02 a POP03 v koordinaci 

se způsoby využití v ÚP již vymezených ploch (zejména v nezastavěném území) 

f) zpřesnění regionálního územního systému ekologické stability RK JM011, RK 1510, RK 113, 

RK 106, RBC 191 – Výhon a RBC 191 – Nosislav 

g) zachování a dosažení cílových charakteristik krajiny pro krajinný typ Židlochovicko-

hustopečský a Dyjsko-svratecký prověřit případné doplnění podmínek pro ochranu 

pohledových panoramat před umísťováním výškově a objemově výrazných staveb 

h) prověření souladu ÚP i ostatními částmi ZÚR, pokud se řešeného území dotýkají 

 

18. Areál letního kina - (p.č. 908/6, 908/4, 908/3, 908/5 popř. nejbližší okolí) 

Změna prostorové regulace z hlediska podlažnosti v ploše Občanské vybavení  - veřejné  (Ov) pro možnost 

výstavby 2 nadzemních podlaží, protože stávající stavba v ploše již dvoupodlažní je a v plochách 

navazujících územní plán také umožňuje objekty o 2 nadzemních podlažích.    

 (doplněno výřezem z platného ÚP) 

  
 

 

Změna bude pořizována zkráceným způsobem dle (§ 55a-b stavebního zákona). 
 

 


