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Zastupitelstvo města Židlochovice  příslušné podle § 6 odst. 5 písmena d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen stavební zákon) za použití § 62 odst.(1) a (3),§ 69 odst. (2) stavebního zákona, § 171 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 19 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti 

v y d á v á 
Regulační plán RP1 

bydlení mezi ulicemi Žerotínovo nábřeží a Komenského 
 

 I. TEXTOVÁ ČÁST   
1.A. Vymezení řešené plochy 
Řešené území bude vymezeno v rozsahu zastavitelných ploch Z1,Z2, Z3, Z4 a Z42 ve 
vnitrobloku mezi ulicí Žerotínovo nábřeží a ulicí Komenského vč. části ulice Havlíčkova.  
 
1.B.  Podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků 
 
Podrobné podmínky pro vymezení pozemků: 
(1) pozemky jsou vymezeny v grafické části okótováním jejich rozměrů. Kóty nově 
vymezených pozemků jsou vztaženy vzhledem ke stávajícím hranicím pozemků. 
(2) Hranice pozemků pro umístění rodinných domů vzájemně mohou mít polohovou 
odchylku do 3m od vymezení ve výkresové příloze  - výkres č. I.1. za podmínky, že současně 
posunem hranic pozemků dle možné polohové odchylky nesmí být znemožněna stavba 
rodinného domu na vedlejším pozemku 
(3) Řešené území obsahuje 18 pozemků pro rodinné domy označených čísly 1-18. 
 
Podrobné podmínky pro využití pozemků  
 
Vysvětlení užití pojmů v regulačním plánu: 
Samostatně stojící rodinný dům - je takový, kdy mezi jednotlivými rodinnými domy podél 
ulice je vytvořen volný prostor 
Řadový dům -  je takový, kdy mezi jednotlivými rodinnými domy podél ulice není vytvořen 
volný prostor 
Koncový řadový dům -  je takový, který uzavírá řadu několika vzájemně navazujících 
řadových rodinných domů 
Dvojdům - je tvořen dvěma sousedícími objekty rodinných domů s jednou společnou štítovou 
stěnou. 
Hospodářské zázemí – vybavení a stavby, které slouží pro údržbu objektů v ploše bydlení, 
pozemku, samozásobitelské hospodaření (pěstební činnost) 
Veřejný dopravní koridor - soubor  oblastí se shodným typem podrobných podmínek pro 
využití pozemků  ozn. jako  místní komunikace, doprava v klidu, veřejná zeleň, chodníky a  
dopravní obsluha pozemků 
Nápojný bod - tímto pojmem je označeno místo napojení staveb dopravní a technické 
infrastruktury na stávající systém v území. 
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Regulativy funkčního využití území vymezené platnou územně plánovací dokumentací města  
jsou regulačním plánem zpřesněny v tomto území jako oblasti se shodným typem podrobných 
podmínek pro využití pozemků: 
 
Pozemky nacházející se v plochách, kde ÚP Židlochovice vymezuje Plochy  bydlení – rodinné 
domy a Plochy bydlení – bytové domy jsou zařazeny do oblastí označených jako: 
· bydlení - rodinné domy samostatně stojící (označení v grafické části  Br1)  
· bydlení - rodinné domy řadové (označení v grafické části  Br2)  
· bydlení - rodinné dvojdomy (označení v grafické části  Br3)  
· veřejná rekreační zeleň (označení v grafické části  Pd4) 

 
Podrobné podmínky pro využití pozemků v takto nazvaných a v grafické části označených 
oblastech jsou stanoveny v odst. (4), (5), (6), (7)  formou stanovení zpřesněných a podrobných 
podmínek hlavního využití, přípustného využití, podmínečně přípustného využití a 
nepřípustného využití pozemků. 
 
V grafické části se vymezuje na pozemcích pro bydlení jejich část vymezená šrafováním, která 
je určena pro umístění rodinného domu; na části pozemků mimo touto šrafou označenou část 
pozemků nelze rodinné domy umístit.  
 
Pozemky nacházející se v plochách, kde ÚP Židlochovice vymezuje Plochy veřejných 
prostranství – komunikace jsou zařazeny do oblastí označených jako:  
· místní komunikace (označení v grafické části  Pk1) 
· doprava v klidu (označení v grafické části  Pd1) 
· veřejná zeleň (označení v grafické části  Pd2) 
· chodníky, dopravní obsluha pozemků (označení v grafické části  Pd3) 
 
Soubor těchto oblastí je dále označován v textu jako „veřejný dopravní koridor“. 
Podrobné podmínky pro využití pozemků v takto nazvaných a v grafické části označených 
oblastech jsou stanoveny v odst. (8) až (11) formou stanovení zpřesněných a podrobných 
podmínek hlavního využití, přípustného využití, podmínečně přípustného využití a 
nepřípustného využití pozemků. 
 
(4) Podrobné podmínky pro využití pozemků nazvaných jako: 
Bydlení - rodinné domy samostatně stojící a v grafické části označených jako Br1: 
Hlavní využití: 
Bydlení v rodinných domech samostatně stojících 
 
Přípustné jsou: 
- zpevněné plochy chodníků, teras, dvorků 
- parkovací stání a garáže rodinných domků, 
- technická infrastruktura, zajišťující obslužnost území, přípojky inženýrských sítí 
- zeleň zahrad a předzahrádek 
- objekty zahradních altánů, bazénů 
 
Podmínečně přípustné jsou: 
- rodinné domy samostatně stojící za podmínky, že budou umístěny v ploše v grafické části 
označené šrafou a textem „část pozemku zastavitelná rodinným domem“ 
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-  hospodářské zázemí za podmínky, že jeho provoz a technická zařízením nesníží užívání a kvalitu 
prostředí staveb v okolí a kvalitu prostředí souvisejícího území 
 
- zařízení administrativy ( např. sídla firem, kanceláře) za podmínky, že budou umístěny pouze jako 
doplňková funkce v objektech, které slouží převážně k bydlení 
 
Nepřípustné využití: 
- výrobní činnosti  
- skladování  
- jakákoli činnost, která není slučitelná s bydlením - jedná se zejména o veškeré stavby a činnosti, 

jejichž negativní účinky na okolní prostředí překračují nad přípustnou mez limity stanovené v 
souvisejících právních předpisech (to, že jsou negativní účinky vyloučeny, musí být prokázáno v 
rámci řízení týkajících se umisťování staveb či povolování činností) 

- stavby technické infrastruktury typu stožárů telefonních a jiných operátorů 
- stavby, zařízení a činnosti, které: 

· intenzitou využití, polohou, objemem nebo účelem odporují hlavnímu využití 
· mohou být zdrojem závad, které by měly za důsledek negativní vliv na kvalitu prostředí 

lokality nebo na její okolí 
· nemají zajištěno napojení na vodovod a likvidaci odpadních vod ve vazbě na kanalizační 

síť  
 
(5) Podrobné podmínky pro využití pozemků nazvaných jako: 
Bydlení - rodinné domy řadové a v grafické části označených jako Br2: 
Hlavní využití: 
Bydlení v rodinných domech řadových  
 
Přípustné jsou: 
- zpevněné plochy chodníků, teras, dvorků 
- parkovací stání a garáže rodinných domků, 
- technická infrastruktura, zajišťující obslužnost území, přípojky inženýrských sítí 
- zeleň zahrad a předzahrádek 
- objekty zahradních altánů, bazénů 
 
Podmínečně přípustné jsou: 
- rodinné domy řadové, koncové řadové, neznemožňující stavbu řadového nebo samostatně stojícího 
domu na sousedícím pozemku -  za podmínky, že budou umístěny v ploše v grafické části 
označené šrafou a textem „část pozemku zastavitelná rodinným domem“ 
 
-  hospodářské zázemí za podmínky, že jeho provoz a technická zařízením nesníží užívání a kvalitu 
prostředí staveb v okolí a kvalitu prostředí souvisejícího území 
 
- zařízení administrativy ( např. sídla firem, kanceláře) za podmínky, že budou umístěny pouze jako 
doplňková funkce v objektech, které slouží převážně k bydlení 

 
Nepřípustné využití: 
- výrobní činnosti  
- skladování  
- jakákoli činnost, která není slučitelná s bydlením - jedná se zejména o veškeré stavby a činnosti, 

jejichž negativní účinky na okolní prostředí překračují nad přípustnou mez limity stanovené v 
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souvisejících právních předpisech (to, že jsou negativní účinky vyloučeny, musí být prokázáno v 
rámci řízení týkajících se umisťování staveb či povolování činností) 

- stavby technické infrastruktury typu stožárů telefonních a jiných operátorů 
- stavby, zařízení a činnosti, které: 

· intenzitou využití, polohou, objemem nebo účelem odporují hlavnímu využití 
· mohou být zdrojem závad, které by měly za důsledek negativní vliv na kvalitu prostředí 

lokality nebo na její okolí 
· nemají zajištěno napojení na vodovod a likvidaci odpadních vod ve vazbě na kanalizační 

síť nebo jiným odpovídajícím řešením na úrovni soudobé techniky  
 
 
(6) Podrobné podmínky pro využití pozemků nazvaných jako: 
Bydlení - rodinné dvojdomy a v grafické části označených jako Br3: 
Hlavní využití: 
Bydlení v rodinných dvojdomech 
 
Přípustné jsou: 
- zpevněné plochy chodníků, teras, dvorků 
- parkovací stání a garáže rodinných domků, 
- technická infrastruktura, zajišťující obslužnost území, přípojky inženýrských sítí 
- zeleň zahrad a předzahrádek 
- objekty zahradních altánů, bazénů 
 
Podmínečně přípustné jsou: 
- rodinné dvojdomy, neznemožňující stavbu rodinného domu na sousedícím pozemku -  za 
podmínky, že budou umístěny v ploše v grafické části označené šrafou a textem „část 
pozemku zastavitelná rodinným domem“ 
 
-  hospodářské zázemí za podmínky, že jeho provoz a technická zařízením nesníží užívání a kvalitu 
prostředí staveb v okolí a kvalitu prostředí souvisejícího území 
 
- zařízení administrativy ( např. sídla firem, kanceláře) za podmínky, že budou umístěny pouze jako 
doplňková funkce v objektech, které slouží převážně k bydlení 

 
Nepřípustné využití: 
- výrobní činnosti  
- skladování  
- jakákoli činnost, která není slučitelná s bydlením - jedná se zejména o veškeré stavby a činnosti, 

jejichž negativní účinky na okolní prostředí překračují nad přípustnou mez limity stanovené v 
souvisejících právních předpisech (to, že jsou negativní účinky vyloučeny, musí být prokázáno v 
rámci řízení týkajících se umisťování staveb či povolování činností) 

- stavby technické infrastruktury typu stožárů telefonních a jiných operátorů 
- stavby, zařízení a činnosti, které: 

· intenzitou využití, polohou, objemem nebo účelem odporují hlavnímu využití 
· mohou být zdrojem závad, které by měly za důsledek negativní vliv na kvalitu prostředí 

lokality nebo na její okolí 
· nemají zajištěno napojení na vodovod a likvidaci odpadních vod ve vazbě na kanalizační 

síť nebo jiným odpovídajícím řešením na úrovni soudobé techniky  
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(7) Podrobné podmínky pro využití pozemků nazvaných jako: 
Veřejná rekreační zeleň  a v grafické části označených jako Pd4: 
Hlavní využití  
- veřejná rekreační zeleň 
 Přípustné využití:  
- zeleň ve veřejném prostranství 
- drobné objekty informačního systému, dopravního značení, urbánního mobiliáře*), herní prvky  
 
Podmínečně přípustné jsou: 
- zpevněné plochy za podmínky, že jejich maximální podíl bude 40% z oblastí se shodným typem 
podmínek takto označených v grafické části 
 
Nepřípustné využití:  
- využití, které se neslučuje s využitím pozemků jako veřejných prostranství  pro veřejnou zeleň, 
zejména se jedná o stavby pro bydlení, včetně příjezdových komunikací staveb pro bydlení 
 
(8) Podrobné podmínky pro využití pozemků v  nazvaných jako  
Místní komunikace a v grafické části označených jako Pk1: 
Hlavní využití: 
- místní komunikace 
 Přípustné využití:  
- místní komunikace funkční skupiny C,D  
- obratiště 
- technická infrastruktura 
- drobné objekty informačního systému, dopravního značení  
 
Nepřípustné využití:  
- využití, které se neslučuje s využitím pozemků jako veřejných prostranství pro komunikace či 
obratiště, jedná se o takové užívání pozemků, které  by mohlo znemožnit cí znesnadnit dopravu. 
 
(9) Podrobné podmínky pro využití pozemků v  nazvaných jako: 
 Doprava v klidu a v grafické části označených jako Pd1: 
Hlavní využití : 
- parkovací stání 

 Přípustné využití:  
- parkovací stání 
- technická infrastruktura 
- drobné objekty informačního systému, dopravního značení  
 
Nepřípustné využití:  
- využití, které se neslučuje s využitím pozemků jako veřejných prostranství pro parkovací stání, jedná 
se o takové užívání pozemků, které  by mohlo znemožnit užívání pozemků pro parkování a 
odstavování vozidel 
 
(10) Podrobné podmínky pro využití pozemků nazvaných jako:  
Veřejná zeleň a v grafické části označených jako Pd2: 
Hlavní využití: 
- veřejná zeleň 
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 Přípustné využití:  
- zeleň ve veřejném prostranství, stromořadí 
- drobné objekty informačního systému, dopravního značení 
 
Podmínečně přípustné využití: 
- parkovací stání za podmínky že bude výpočtem prokázána jeho potřeba, vzhledem ke 
způsobu využívání území v řešené ploše a současně budou pozemky takto využity pouze v nezbytné 
míře 
 
Nepřípustné využití:  
- využití, které se neslučuje s využitím pozemků jako veřejných prostranství pro veřejnou zeleň 
v dopravním koridoru, jedná se  zejména  o využití znemožňující v převažující části pozemků výsadbu 
zeleně či znemožňující budování stromořadí a zeleně v prostoru ulic 
 
(11) Podrobné podmínky pro využití pozemků nazvaných jako: 
 Chodníky, dopravní obsluha pozemků a v grafické části označených jako Pd3 : 
Hlavní využití: 
- chodníky a pěší komunikace 

 Přípustné využití:  
- chodníky,  
- pojezdné chodníky  
- cesty zpevněné a nezpevněné 
- cyklostezky 
- technická infrastruktura 
- drobné objekty informačního systému, dopravního značení  
- sjezdy na pozemky bydlení 
 
Nepřípustné využití:  
- využití, které se neslučuje s využitím pozemků jako veřejných prostranství pro chodníky  a pěší 
komunikace, jedná se o takové užívání pozemků, které by mohlo znemožnit či znesnadnit pěší pohyb 
včetně pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 
_________________________________________________________________________ 
*urbánní mobiliář – lavičky, odpadkové koše, informační systém  
 
 
1.C. Podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury 

 
Doprava 
Podmínky umístění veřejné dopravní infrastruktury: 
(1) dopravní obsluha lokality bude realizována obslužnými komunikacemi  umístěnými 
v oblasti nazvané „místní komunikace“ (označení v grafické části  Pk1) - dále jen „MK“ 
 
(2) obslužné komunikace musí zajistit svými parametry dopravní napojení umístěných staveb 
i propojení (průjezd) mezi silnicí II/425 a ulicí Komenského 
 
(3) napojení obslužné komunikace na silnici II/425 a na ulici Havlíčkova bude řešeno podle 
požadavků ČSN 73 6110 
 
(4) nebude umožněn dopravní přístup k domům přímo ze silnice II/425 
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(5)  V odůvodněných případech, kdy reálně existuje v řadové zástavbě v ulici Komenského 
přilehlé k východní části ulice směřující do ulice Havlíčkovy volný prostor, tzn. tam, kde na 
sebe rodinné domy v řadové zástavbě nenavazují a je vytvořena mezera mezi 2 štíty rodinných 
domů a tento prostor splňuje kapacitně požadavky na zpevněnou pozemní komunikace 
požadovanou legislativou pro zpřístupnění stavby rodinného domu, je možné dočasné napojení 
rodinných domů na místní komunikaci ulice Komenského a to do doby, než bude plně 
realizována komunikace či její část ve „veřejném dopravním koridoru“ definovaném výše. 
 
(6) Situační řešení   
místní komunikace budou navrhovány a realizovány jako funkční skupiny C, případně D – dvě 
na sebe vzájemně kolmé komunikace, dopravně napojeny na systém komunikací města; 
spojnice jihozápad - severovýchod v Žerotínově nábřeží a v ul. Komenského, na ni kolmá 
komunikace napojena v ul. Havlíčkově na jihovýchodním okraji a ukončena obratištěm na 
severozápadním okraji. Obratiště je určeno pro osobní vozidla, vozidla zabezpečující svoz 
komunálního odpadu, vozidla požárního zásahu.   
Komunikace budou navrhovány a realizovány jako obousměrné dvoupruhové. 
 
(7) Pozemky pro umístění komunikace jsou vymezeny ve výkresu „I.2 Výkres podmínek 
umístění a prostorového uspořádání staveb veřejné infrastruktury – doprava“, MK je vymezena 
okótováním vzhledem ke stávajícím pozemkům v lokalitě, podél místní komunikace jsou 
v oblasti nazvané „doprava v klidu“ (označení v grafické části  Pd2) vymezena podélná a kolmá 
parkovací stání (okótována v graf. části)  
 
(8) Doprava v klidu  
Počet parkovacích stání u obslužné komunikace bude min. odpovídat potřebě umístěné obytné 
zástavby v řešené ploše, přičemž odstavná stání u rodinných domů budou řešena na jejich 
pozemcích. 
Pro parkovací stání jsou vymezeny ve veřejném prostoru parkovací zálivy kolmých a podélných 
stání. Jako nedílná součást dopravy v klidu Budou navržena a realizována stání pro vozidla 
přepravující osoby těžce pohybově postižené. 
 
(9) Odvodnění staveb veřejné dopravní infrastruktury  
Srážkové vody ze zpevněných částí MK a parkovacích stání budou svedeny příčným a 
podélným sklonem do uličních vpustí. Uliční vpusti budou napojeny do jednotné kanalizace. 
  
(10) Podmínky pro zpracování následného stupně projektové dokumentace: 
-   Výstavba komunikace nebo její části zahrnuté do jednoho funkčního celku (A,B,C,D) 

musí předcházet výstavbě rodinných domů – viz také podm. kap. 2.D s výjimkou 
uvedenou výše v bodě (5) 

-   Podmínkou propojení nábřeží tedy sil. II/425 a ul. Komenského je asanace (odstranění 
stavby) objektu (bývalý objekt SUS) na parcele č. 414. 

-   Śířkové uspořádání obslužné komunikace musí umožnit příjezd a manipulaci (otočení) 
i větších vozidel, např. hasičských záchranných sborů, součástí dopravní obsluhy v 
místech s přilehlou zástavbou budou chodníky pro pěší v oblastech označených jako 
Pd3 
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- páteřní komunikace území - propojující Žerotínovo nábřeží a Komenského bude 
navržena a realizována jako dvoupruhová (6m šíře), na ni kolmo navazující úseky - 
severní ukončený obratištěm a jižní napojený do Havlíčkovy ul. budou navrženy a 
realizovány v šíři 5,5 m (odůvodněně lze zúžit až na 3,5m) 

-  komunikace z Havlíčkovy k obratišti, podél které je vymezena zástavba, bude 
oboustranně lemována chodníky 

- umístění a křížení místních komunikací bude navrhováno v parametrech ČSN, na něž 
se odkazuje platná legislativa 

- garáže a parkoviště aut budou v plochách umísťovány v parametrech ČSN 736056 
- při návrhu a realizaci křižovatek a napojení lokality budou minimalizovány negativní 

vlivy na stávající zástavbu  
- komunikace v řešené ploše budou umisťovány, kříženy a napojovány na silnici II. 

třídy v parametrech ČSN 73 6101, ČSN 736102 a ČSN 736110 
- bude minimalizován počet přímých napojení na silnici II. třídy, a  to pouze na  

1 napojení (nápojný  bod), vymezené v grafické části  RP 
 
 
Technická infrastruktura 
 
(11) Podrobné podmínky pro odkanalizování území 
Podmínky umístění:  

· podrobný hydrogeologický průzkum 

· návrh technického řešení a kapacity likvidace dešťových vod na základě výše uvedeného 
hydrogeologického průzkumu 

· Veřejný řad kanalizace bude veden ve „veřejném dopravním koridoru“.  

· Kanalizace bude umístěna v souběhu s vodovodem a v souladu s ČSN 736005.  

 

Podmínky napojení:  
· Lokalita bude odkanalizována jednotnou kanalizací, napojena na stávající řady v navazujícím 

území.  

· Do nové lokality bude prodloužena jednotná kanalizace, napojená do ulice Havlíčkovy (část A), 
dále jednotná kanalizace do jižní části území (část B) a do severní části území (část C). Zástavba 
části D bude dopojena na tento systém přípojkami.  

·  Do jednotné kanalizace budou svedeny pouze srážkové vody z komunikací a splaškové vody z 
domácností. Srážkové vody z RD budou likvidovány na vlastním pozemku nebo zadržovány s 
regulovaným odtokem do jednotné kanalizace. 

 
Trasa odkanalizování území je zakreslena ve výkresu č. I.3. 
 
(12) Podrobné podmínky pro zásobení vodou 
Podmínky umístění:  
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· Do lokality bude prodloužen veřejný vodovod v délce cca 205 m, který bude řešen jako 
propojení (zokruhování) dvou stávajících řadů. 

· Vodovod, který je situovaný ve veřejných prostranstvích,  musí zabezpečit požadavky na zdroj 
požární vody. 

Podmínky napojení:  
· Vodovod bude navrhován a realizován po částech: Funkční celek A bude napojen na vodovod 

v Havlíčkově ulici, funkční celek B bude napojen na vodovod v severní části území - nutno 
provést v trase přes funkční celek C, (spolu s plynovodem), vodovod ve funkčním celku D - 
propojení a zokruhování, které musí následovat po provedení vodovodu v části A a části B . 

· Vodovod bude umístěn ve veřejné komunikaci v souběhu se splaškovou kanalizací a v souladu 
s ČSN 736005.  

Trasa vodovodu je zakreslena ve výkresu č. I.3. 
 
Podmínky pro zpracování následného stupně projektové dokumentace: 
- nové vodovodní řady budou realizovány rozebíratelným povrchem 
 
(13) Podrobné podmínky pro zásobování plynem 

· Plynovod bude prodloužen v délce cca205 m. 

· Plynovod bude umístěn v souladu s ČSN 736005.  

Podmínky napojení:  
· Funkční celek A bude napojen na plynovod v Havlíčkově ulici, funkční celek B bude napojen 

na plynovod v severní části území - nutno provést v trase přes funkční celek C, (spolu s 
vodovodem), plynovod ve funkčním celku D - propojení a zokruhování, které musí následovat 
po provedení plynovodu v části A a části B . 

Trasa plynovodu je zakreslena ve výkresu č. I.4.  
 

 
(14) Podrobné podmínky pro zásobování elektřinou  
Podmínky umístění:  

· Lokalita bude napojena na rozvodnou energetickou síť nízkého napětí. Potřeba elektrické 
energie pro plánovanou výstavbu se zajistí napojením na stávající kabelové vedení elektrizační 
soustavy z ul. Havlíčkovy a z Žerotínova nábřeží 

Tato vedení jsou zakreslena ve výkresu č. I.4. 
 
(15) Podrobné podmínky pro venkovní osvětlení (VO) 
Podmínky umístění:  

· vedení bude uloženo pouze na jedné straně ulice, lhostejno které; na něj budou průběžně 
připojovány lampy 

· vedení bude vedením podzemním 
Podmínky napojení:  

· zejména z rozpojovací skříně ulice Havlíčkova 
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(16) Společné podrobné podmínky umisťování sítí a objektů technické infrastruktury: 
· Nové řady veřejných sítí technické infrastruktury musí být uloženy ve veřejném 

dopravním koridoru - ve veřejném prostranství 

·  lze umisťovat i jinou technickou infrastrukturu než řešenou touto dokumentací 
 
Občanské vybavení 
Nejsou vymezeny pozemky pro toto využití v řešeném území. 
 
Veřejná prostranství 
V řešeném území jsou jako veřejné prostranství označeny tyto oblasti se shodným typem 
podrobných podmínek pro využití pozemků: 
· místní komunikace (označení v grafické části  Pk1) 
· doprava v klidu (označení v grafické části  Pd1) 
· veřejná zeleň (označení v grafické části  Pd2) 
· chodníky, dopravní obsluha pozemků (označení v grafické části  Pd3) 
· veřejná rekreační zeleň (označení v grafické části  Pd4) 
 
 
1.D.  Podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území 
 
(1) Prostorové členění staveb musí navázat na okolní urbanistickou strukturu obce . Stavby 
domů budou umístěny tak, aby tvořily oboustranně zastavěnou ulici rovnoběžnou se silnicí 
II/425 (tj. s Žerotínovým nábřežím).  
(2) Zástavba musí respektovat urbanistické hodnoty obce, historické jádro obce a prostředí 
kulturních památek v obci a to především tím, že nebudou vytvářeny dominanty. 
Podmínkou řešení staveb v území je ochrana hodnot v okolním prostředí, které se uplatňují v 
panoramatických pohledech na město: 
- kostel a zvonice budou respektovány jako stavební dominanta a orientační prvek v území 
- výškové a prostorové řešení staveb zabezpečí, že nebude potřeno či znehodnoceno panoráma 

s těmito stavbami 
- zástavba  vytvoří  novou ulici, aby bylo posíleno centrum obce a stávající charakter sídla 

 
Podmínky ochrany hodnot území se vztahují i na všechny následné stupně PD. 
 
(3) Zástavba musí zachovávat objemový a hmotový soulad s prostředím ulice Havlíčkovy a 
Komenského. 
(4) Součástí dalšího stupně projektové dokumentace bude: 

- podrobný hydrogeologický průzkum 
- návrh technického řešení a kapacity likvidace dešťových vod na základě výše uvedeného 

hydrogeologického průzkumu 
 
1.E. Podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí 
 
(1) Zeleň (zejména zatravněné plochy, keře, stromy) na pozemcích ozn. jako „veřejná zeleň 
(označení v grafické části  Pd2)  ve veřejném dopravním koridoru bude situována tak, aby 
nekolidovala s přístupem (vstupy, sjezdy) na pozemky bydlení  
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1.F. Podmínky pro ochranu veřejného zdraví a pro požární ochranu 
 
(1)a Chráněné venkovní prostory  a chráněné prostory staveb lze v pozemcích situovat jen 
ve vzdálenosti vyhovující parametrům hlukových emisí a vibrací vznikajících silničním 
provozem, a to na  základě hlukového vyhodnocení prokazujícího splnění těchto 
hygienických limitů,  
(1)b  v sousedství silnice nelze umisťovat chráněné prostory staveb, proto hluková zátěž 
musí být vyhodnocena nejpozději před umístěním konkrétních stavebních záměrů, které 
chráněné prostory obsahují, což musí být doloženo v navazujících řízeních.  
(2) pozemky staveb pro bydlení nesmí být využívány takovým způsobem, který by mohl 
jakkoli negativně ovlivňovat užívání okolního prostředí (hlukem, emisemi, nadměrnou 
dopravní zátěží apod.) 
(3) vodovod, který je situovaný ve veřejných prostranstvích (viz výkres č. I.3),  musí 
zabezpečit požadavky na zdroj požární vody 
 
1.G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro asanaci, pro 
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,  
(v případě, že nahrazuje pro tyto stavby územní rozhodnutí, též s uvedením katastrálních území a parcelních čísel pozemků 
dotčených vymezením) 
Místní komunikace a veřejné řady technické infrastruktury jsou vymezeny jako veřejně 
prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.  
 
Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 
 
STAVBY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
označení účel k.ú. Židlochovce, 
vsv6 komunikace a inženýrské sítě 

v  ploše řešené tímto RP mezi 
nábřežím a ulice Komenského  

dle vyznačení v grafické části na výkrese č. 
I.6 

 
 
Asanace, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 
označení účel k.ú. Židlochovce,  
asv3 Asanace bývalého objektu SUS na 

ulici Komenského  
dle vyznačení v grafické části na výkrese č. 
I.6  

 
Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu 
se nevymezují. 
Asanace, pro které lze k pozemkům a stavbám uplatnit předkupní právo pro veřejně prospěšnou 
stavbu se nevymezují. 
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1. H.  Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze 
uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, 
parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 
odst. 1 katastrálního zákona 
Jsou vymezena veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo. 
 
Veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo 
označení účel k.ú. Židlochovice, parc.č.: 

vp1 veřejná rekreační zeleň  418/1 
Předkupní právo je zřizováno ve prospěch města Židlochovice. 
 
1.I. Výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje 
Regulační plán nenahrazuje v řešené ploše žádná územní rozhodnutí. 
 
1.J.   Údaje o počtu listů regulačního plánu a počtu výkresů grafické části. 
Textová část – 14 listů. 
Grafická část – 6 výkresů: 
I.1 Hlavní výkres        1:1000 
I.2 Výkres podmínek umístění a prostorového uspořádání  

staveb veřejné infrastruktury – doprava    1:1000 
I.3 Výkres podmínek umístění a prostorového uspořádání staveb  

veřejné technické infrastruktury – vodovod a kanalizace  1:1000 
I.4 Výkres podmínek umístění a prostorového uspořádání staveb  

veřejné technické infrastruktury – energetika   1:1000 
I.5 Výkres podmínek umístění a prostorového uspořádání ostatních  

staveb, napojení ostatních staveb na veřejnou dopravní  
a technickou infrastrukturu        1:1000 

I.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1:1000   
 
2.A.  Druh a účel umísťovaných staveb, 
Tímto regulačním plánem nejsou umisťovány stavby. 
 
2.B.  Podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb, které nejsou zahrnuty do 
staveb veřejné infrastruktury, včetně urbanistických a architektonických podmínek pro 
zpracování projektové dokumentace a podmínek ochrany krajinného rázu (například 
uliční a stavební čáry, vzdálenost stavby od hranic pozemků a sousedních staveb, 
půdorysnou velikost stavby, nejsou-li vyjádřeny kótami v grafické části, podlažnost, 
výšku, objem a tvar stavby, základní údaje o kapacitě stavby, určení částí pozemku, které 
mohou být zastavěny, zastavitelnost pozemku dalšími stavbami) 
 
 
Podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb 
(1) minimální velikost stavebního pozemku činí v případě řadové zástavby minimálně 300 m2, 
v případě samostatné zástavby minimálně 500 m2 
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(2) plocha zastavěná rodinným domem a souvisejícími stavbami na 1 pozemku vymezených 
v grafické části a ozn.čísly 1 – 18 nepřesáhne výměru 200m2 
(3) pozemky vymezené v grafické části a ozn. čísly 1-18 jsou zastavitelné stavebními objekty 
(nadzemními stavbami i zpevněnými plochami) do 40% své výměry  
(4) v řešeném území lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského 
letectva a obrany státu   
(5) na každém pozemku vymezeném tímto regulačním plánem dle výkresu č. 1 a 
označeném čísly 1-18, lze umístit 1 rodinný dům 
(6) na každém pozemku vymezeném tímto regulačním plánem dle výkresu č. 1 a 
označeném čísly 1-18, na kterém bude umístěn rodinný dům, budou současně s jeho umístěním 
umístěna dvě odstavná stání  
(7) Úroveň prvního nadzemního podlaží  rodinného domu musí být výškově osazena nad 
úrovní místní komunikace, na niž bude napojena. 
 
Urbanistické a architektonické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a podmínky 
ochrany krajinného rázu 
(1) jsou vymezeny stavební čáry, které jsou určující pro umístění nadzemních staveb 
vzhledem k prostoru ulice (průčelí ve směru do ulice). Stavební čára je vymezena okótováním 
v grafické části - výkres č. I.5. Stavební čára určuje rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí 
pozemku před stavbou - polohu hrany budovy ve výši rostlého nebo upraveného terénu. 
Polohová odchylka stavební čáry není možná.  
(2) stavby domů budou dohromady tvořit oboustranně zastavěnou ulici rovnoběžnou se 
silnicí II/425 (tj. s Žerotínovým nábřežím). 
(3) je stanovena maximální výška zástavby 2 plná nadzemní podlaží 
(4) způsob zastřešení 
-  při zastřešení šikmou střechou je stanoven sklon střechy min. 24° 
 
- převládající směr hřebene střech bude orientován podélně vzhledem ke komunikaci - je 
vyznačen v graf. části - výkres č.I.5 
(5) oplocení ze strany ulice bude provedeno až od polohy stavební čáry dovnitř do pozemku 
za rodinným domem, ne před ním 
(6) Určení částí pozemků, které mohou být zastavěny rodinnými domy 
k zastavění rodinnými domy jsou určeny části pozemků vymezené v grafické části (výkres I.1, 
I.5)  překryvnou šrafou a označené jako „část pozemku zastavitelná rodinným domem“  
 
Zastavitelnost pozemku dalšími stavbami  
na pozemcích v oblastech označených: 
· bydlení - rodinné domy samostatně stojící (označení v grafické části  Br1)  
· bydlení - rodinné domy řadové (označení v grafické části  Br2)  
· bydlení - rodinné dvojdomy (označení v grafické části  Br3)  
 lze mimo rodinný dům umístit umisťovat objekty uvedené v čl. 1B odst. (4),(5),(6) jako 
přípustné popř. za podmínek uvedených tam jako podmínečně přípustné  - tedy např. objekty 
zahradních altánů, bazénů, zpevněných ploch, hospodářské objekty typu skladů zahradních 
náčiní, stavby technické infrastruktury, garáže, přípojky inženýrských sítí 
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2.C. Podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
(1) stavby v lokalitě budou napojeny na veřejnou dopravní infrastrukturu ve „veřejném 
dopravním koridoru“ v řešené lokalitě s výjimkou dočasného napojení uvedeného v čl.1.C (5).   
(2) Podmínkou realizace staveb (s výjimkou dočasného napojení uvedeného v čl.1.C (5))   

na pozemcích v oblastech označených jako:  
· bydlení - rodinné domy samostatně stojící (označení v grafické části  Br1)  
· bydlení - rodinné domy řadové (označení v grafické části  Br2)  
· bydlení - rodinné dvojdomy (označení v grafické části  Br3)  
  je napojení na   místní komunikace (sjezdem) v řešeném území 
Nápojné body pozemků na komunikaci (poloha vstupů a sjezdů) jsou vymezeny ve výkresu č. 
I.5.  
 
(3) stavby v lokalitě budou napojeny na veřejnou technickou infrastrukturu ve veřejném 
prostranství, podmínkou změny v území  pro stavby bydlení je napojení na : 
- veřejnou kanalizaci  
- veřejný vodovodní řad 
- veřejné podzemní vedení distribuční soustavy elektřiny  
v hranici pozemků veřejných prostranství 
 
(4) Dešťové vody z pozemků rodinných domů budou likvidovány akumulací a zasakováním 
přímo na těchto pozemcích.  
 
2.D. Podmínky pro změnu využití v území 
nejsou stanoveny 
 
2.E. Podmínky pro změnu vlivu užívání stavby na území 
nejsou stanoveny 
 
2.F. Podmínky pro vymezená ochranná pásma 
Ochranná pásma sítí veřejné technické infrastruktury jsou stanovena platnou legislativou, 
včetně ochranných pásem vymezených tras (překládaných) sítí. Tento regulační plán 
nevymezuje pozemky pro ochranná pásma. 
 
2.G.  Podmínky pro vymezení a využití pozemků územního systému ekologické stability 
Tento regulační plán nevymezuje pozemky pro územní systém ekologické stability. 
 
2.H.  Stanovení pořadí změn v území (etapizaci) 
Jsou vymezeny funkční části A, B, C, D v rámci řešeného území, které tvoří samostatně 
realizovatelné etapy výstavby, není stanoveno vzájemné pořadí realizace funkčních částí. 
 
2.I.  Technické podmínky požární bezpečnosti staveb, pro které regulační plán 
nahrazuje územní rozhodnutí, v rozsahu zvláštního právního předpisu, 
Tento regulační plán nenahrazuje žádná územní rozhodnutí. 
 
2.J.  Stanovení kompenzačních opatření podle § 65 odst. 6 nebo § 66 odst. 5 stavebního 
zákona. 
Tento regulační plán nestanovuje kompenzační opatření. 
 


