
 

00586_70 ÚZEMNÍ STUDIE „HRUŠOVANY U BRNA, LOKALITA STÁVÁNÍ“ 05 / 2019 ©  k n e s l  k y n č l  a r c h i t e k t i  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ÚZEMNÍ STUDIE „HRUŠOVANY U BRNA, LOKALITA STÁVÁNÍ“ 
 



 

00586_70 ÚZEMNÍ STUDIE „HRUŠOVANY U BRNA, LOKALITA STÁVÁNÍ“ 05 / 2019 ©  k n e s l  k y n č l  a r c h i t e k t i  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFIKACE 
 

lokalita: Hrušovany u Brna, lokalita Stávání 
k. ú. Hrušovany u Brna 

objednatel: Obec Hrušovany u Brna 
Masarykova 17 
664 62 Hrušovany u Brna 

pořizovatel: Městský úřad Židlochovice 
Odbor územního plánování a stavební úřad 
Nádražní 750 
667 01 Židlochovice 

zpracovatel: knesl kynčl architekti s.r.o. 
Šumavská 416/15 
602 00 Brno 

garant:  doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. 
autorizovaný architekt ČKA 02 672 

zpracovatelský tým: Ing. arch. Jiří Knesl 
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. 
Ing. arch. Jan Špirit 
Ing. arch. Bohuš Zoubek 

datum: květen 2019 

stupeň projektové dokumentace: územní studie  



 

00586_70 ÚZEMNÍ STUDIE „HRUŠOVANY U BRNA, LOKALITA STÁVÁNÍ“ 05 / 2019 ©  k n e s l  k y n č l  a r c h i t e k t i  
 

 

 

 

OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE 
 

A. NAVRŽENÉ PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ 

A.1. ÚVOD 

A.2. NAVRŽENÁ REGULACE 

A.2.1. Využití území 
A.2.2. Výškové uspořádání 
A.2.3. Prostorové uspořádání území 

A.2 NÁVRH PRO ÚPRAVU ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 VÝKRESOVÁ ČÁST 

A.01  Regulace  1 : 1 000 
 

ODŮVODNĚNÍ  ZVOLENÉHO ŘEŠENÍ  

B. KOMPLEXNÍ NÁVRH 

B.1. ÚVOD 

B.1.1. Účel a cíle územní studie 
B.1.3. Vymezení řešeného území 
B.1.2. Použité podklady 

B.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ 

B.2.1. Širší vztahy 
B.2.2. Současné využití území 
B.2.3. Územní plán 
B.2.4. Problémy a limity využití území  
B.2.4. Majetkoprávní vztahy 

B.3. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 

B.3.1. Urbanistická koncepce 
B.3.2. Koncepce dopravní infrastruktury 
B.3.3. Koncepce technické infrastruktury 

B.4. VYHODNOCENÍ KONZULTACÍ 

B.5. ZÁVĚR 

 VÝKRESOVÁ ČÁST 

B.01 Výkres širších vztahů 1 : 10 000 
B.02 Problémy a limity využití území 1 : 1 000 
B.03 Majetkoprávní vztahy 1 : 1 000 
B.04 Urbanistický návrh 1 : 1 000 

 



A. NAVRŽENÉ PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ 
 

00586_70 ÚZEMNÍ STUDIE „HRUŠOVANY U BRNA, LOKALITA STÁVÁNÍ“ 05 / 2019 ©  k n e s l  k y n č l  a r c h i t e k t i  
 

A. NAVRŽENÉ PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ 

A.1. ÚVOD 

Územní studie bude sloužit jednak jako podklad pro rozhodování o změnách v území a jednak jako podklad pro úpravu návrhu 
nově připravovaného Územního plánu Hrušovany. 

Závěr územní studie, který obsahuje zpřesnění podmínek pro rozhodování v dotčeném území a návrh pro úpravu připravovaného 
ÚP je včetně výkresové části uveden v této kapitole (kap. A). V následující části (kap. B) je připojeno odůvodnění zvoleného řešení, 
které prostřednictvím konkrétního urbanistického řešení podrobně prověřuje navrženou regulaci. 

A.2. NAVRŽENÁ REGULACE 

Podmínky pro rozhodování o změnách v území (využití území, prostorové uspořádání území) jsou zobrazeny na výkrese 
A.01 Regulace. 

A.2.1. Využití území 

V řešeném území jsou vymezeny následující typy pozemků: 

a) pozemky bydlení v rodinných domech 

– jsou určeny pro rodinné domy (včetně souvisejících objektů domovního vybavení, parkování osobních vozidel a zahradních 
a rekreačních staveb) dle potřeby s možností integrace občanského vybavení či nevýrobních služeb; je možné zde umístit 
potřebnou dopravní či technickou infrastrukturu a veřejná prostranství. 

b) pozemky smíšeného využití bez bydlení 

– jsou určeny pro občanské vybavení, výrobu a skladování či technickou infrastrukturu (např. technické služby obce) včetně 
dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství; není možné zde umístit stavby pro bydlení či jiné stavby 
s chráněnými prostory ve smyslu § 30 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

c) pozemky technické infrastruktury 

- jsou určeny pro areály či objekty a zařízení zajišťující technické potřeby území; mohou zahrnovat stavby a zařízení pro 
odkanalizování, zásobování pitnou vodou a energiemi, napojení území na elektronické komunikační sítě či pro odpadové 
hospodářství a technické zázemí nutné pro správu obce. 

d) pozemky veřejných prostranství 

– jsou určeny pro veřejná prostranství zajišťující dopravní a technickou obsluhu přilehlých pozemků a související využití 
(např. doprovodná zeleň, městský mobiliář). 

e) pozemky veřejné zeleně 

– jsou určeny pro veřejná prostranství s charakterem veřejné zeleně sloužící pro relaxaci obyvatel; je možné zde umístit veřejně 
přístupná hřiště, městský mobiliář a potřebnou dopravní či technickou infrastrukturu. 

A.2.2. Výškové uspořádání 

Maximální výška zástavby v řešeném území nepřesáhne 10/14 m, přičemž tato hodnota je stanovena ve tvaru: "maximální výška 
římsy nebo okapní hrany / maximální výška hřebene střechy nebo ustupujícího podlaží po úhlem 45°", to vše měřené od úrovně 
veřejného prostranství, k němuž je orientované průčelí stavby). 

A.2.3. Prostorové uspořádání území 

Prostorové uspořádání území je stanoveno prostřednictvím tzv. stavební čáry a tzv. stavební hranice: 

a) stavební čára – určuje závazné umístění převažující části průčelí hlavní stavby na pozemku vzhledem k veřejnému prostranství. 
Stavební čára je stanovena jako nepřekročitelná pro umístění jakékoliv budovy nebo její části vyjma arkýřů, markýz, stříšek, 

vyrovnávacích zídek apod. Ostatní budovy mohou být „za“ stavební čárou (ve směru od veřejného prostranství dovnitř pozemku) 
umístěny libovolně. Hlavní budovy na jednotlivých pozemcích mohou tvořit souvislou (tzv. řadovou zástavbu) i přerušovanou 
(tvořenou samostatně stojícími domy) zástavbu. Stavební čáru nesmí směrem do ulice překročit ani oplocení. 

b) stavební hranice – je stanovena jako nepřekročitelná linie pro umístění jakékoliv budovy nebo její části vyjma arkýřů, markýz, 
stříšek, vyrovnávacích zídek apod. Určuje buď minimální vzdálenost zástavby od veřejného prostranství (přičemž platí, že 
budovy mohou být „za“ stavební hranicí ve směru od veřejného prostranství dovnitř pozemku umístěny libovolně), nebo 
maximální hloubku zástavby směrem do vnitrobloku (přičemž platí, že zástavba nemusí dosahovat až k této hranici, ale nesmí ji 
překročit). Na pozemcích 01 a 02 je možné stavební hranici směrem do vnitrobloku překročit neobytnými budovami (vedlejšími 
stavbami na pozemcích rodinných domů, apod.), přitom je ale nutné respektovat „stavební hranici podružnou“ (budovy musí 
být umístěny „za“ stavební hranicí podružnou ve směru od veřejných prostranství a železnice). 

A.3. NÁVRH PRO ÚPRAVU ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Jednotlivé pozemky vymezené na výkrese A.01 Regulace je navrženo zakreslit do návrhu územního plánu Hrušovany u Brna z roku 
2014 (B2. Hlavní výkres) s využitím kategorií ploch vymezených v návrhu ÚP takto: 

 pozemky pro bydlení v rodinných domech 01, 04, 05 – stabilizované plochy smíšené obytné – venkovské (SV); 

 pozemky pro bydlení v rodinných domech 02, 03, 08 – změnové plochy smíšené obytné – venkovské (SV); 

 pozemek technické infrastruktury 06 – stabilizovaná plocha výroby a skladování – s malou zátěží (VD); 

 pozemek smíšeného využití bez bydlení 07 – změnová plocha výroby a skladování – s malou zátěží (VD); 

 pozemek veřejné zeleně 09 – změnová plocha veřejných prostranství – veřejná zeleň (PZ); 

 plocha veřejných prostranství 10 – stabilizované a změnové plochy dopravní infrastruktury – místní (DM). 

Zákres nového řešení do návrhu ÚP z roku 2014 je proveden na následujícím obrázku. 

 
Obr. A01: Návrh úpravy návrhu územního plánu Hrušovany u Brna (B2. Hlavní výkres, 1:5000) 
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B. KOMPLEXNÍ NÁVRH 

B.1. ÚVOD 

B.1.1. Účel a cíle územní studie 

Účelem územní studie obecně je v souladu s § 30 odst. 1 stavebního zákona navržení, prověření a posouzení možných řešení 
vybraných problémů v daném území. 

Účel územní studie 

Účelem územní studie je zejména: 

 prověření s definice podmínek pro uspořádání lokality – prověření systému zástavby v závislosti na především hlukových 
limitech  

 odborný podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace 

 územně plánovací podklad pro rozhodování v území  

 koordinace veřejných a soukromých zájmů v měřítcích, která územní plán neumožňuje 

Cíle územní studie 

 Územní studie navrhne, prověří a posoudí stav a potřebu změn v území v závislosti na limitech a koordinuje jeho využití s 
navazujícím územím.  

 Bude koncepčním dokumentem rozvoje ploch a také možným podkladem pro úpravu podmínek a uspořádání lokality 
v projednávaném ÚP.  

 Cílem je zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a 
relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.  

 Územní studie bude pro obec odborným podkladem pro postupy územního plánování, pro projekční a realizační činnost i pro 
správu (ochranu a údržbu) území.  

 Bude kladen důraz taktéž na společenskou a rekreační funkci veřejných prostorů, při dodržení zásady minimalizace 
podmiňujících investic.  

 Koncepce bude vycházet z platného územního plánu obce, zároveň však bude také přizpůsobena podmínkám právě 
projednávaného nového ÚP nebo navrhne úpravu jeho uspořádání a podmínek. 

B.1.2. Vymezení řešeného území 

Řešené území se nachází na severním konci zástavby Hrušovan cca půl kilometru od jejich centra. Ze západu je lokalita ohraničená 
železniční tratí č. 250 (Brno – Břeclav), z východu ulicí Havlíčkovou, z jihu i severu částmi ulice Stávání. Řešené území bylo 
po dohodě s objednatelem rozšířeno oproti územnímu plánu o navazujících pozemky (zahrnuje i část stabilizované zástavby kolem 
ulic Havlíčkovy a Jana Koziny). Rozsah řešeného území je zobrazen na obrázku B01. Výměra řešeného území je cca 6,3 ha.  

B.1.3. Použité podklady 

Při zpracování územní studie byly využity zejména tyto podklady: 

 Zadání územní studie Hrušovany u Brna, lokalita Stávání (OÚPSÚ, MÚ Židlochovice, 2016); 

 Územní plán Hrušovan u Brna ve znění změny č. 5 (Atelier ERA, 2010); 

 Návrh územního plánu Hrušovany u Brna pro společné jednání (Archteam, květen 2014); 

 Informace o sítích technické infrastruktury z ÚAP (obec Hrušovany, 2016); 

 Územně analytické podklady SO ORP Židlochovice (2014); 

 Hluková studie DOZ Břeclav – Brno, Hrušovany u Brna (SUDOP Brno, 2013); 

 DÚR Propojení ul. Stávání (Ing. Rudolf Drnec, 2016); 

 Geometrický plán – dělení pozemků pro novou ulici (2016); 

 Projekt pro ÚS a SO Rodinný dům Hrušovany u Brna, p. č. 449/1 a 450 (Ing. Muroň, 2016); 

 Informace o vlastnictví pozemků (Katastr nemovitostí, obecní úřad Hrušovany u Brna, 2016); 

 Účelová katastrální mapa k. ú. Hrušovany u Brna (MÚ Židlochovice, Krajský úřad Jihomoravského kraje, 12/2015); 

 Digitální katastrální mapa okolních k. ú. (ČÚZK, 07/2016) 

 Ortofotomapa, snímkováno 4. 7. 2014 (ČÚZK, služba WMS, 2016). 

 

 

 

 
Obr. B01: Řešené území na ortofotomapě z roku 2014 
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B.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ 

B.2.1. Širší vztahy 

Řešené území leží na severozápadním okraji zástavby Hrušovan v území ohraničeném ze dvou stran dopravními koridory – 
železniční tratí č. 250 (Brno – Břeclav) a silnicí III/41619 (obchvat Hrušovan). Jedná se o jednu z posledních dosud nezastavěných 
lokalit v návaznosti na stávající zástavbu Hrušovan v pásu ohraničeném železniční tratí na západě a tokem Šatavy na východě. 

Území je v dobré dostupnosti od centra obce situovaného podél Masarykovy ulice. Severozápadně od řešeného území 
se za železnicí nachází přírodní rekreační území kolem rybníku Šejba, které je dobře dostupné pěší trasou procházející podjezdem 
pod železnicí. 

V Hrušovanech se nachází základní občanské vybavení, další zařízení občanského vybavení jsou dostupná v blízkých 
Židlochovicích, které jsou obcí s rozšířenou působností. Výhodou osídlení Hrušovan je zejména dobrá dostupnost kvalitního 
železničního spojení do krajského města Brna. 

Řešené území je v širších souvislostech znázorněno na výkrese B.01 (Výkres širších vztahů). 

B.2.2. Současné využití území 

V řešeném území se kromě stabilizované zástavby při ulicích Havlíčkově, Jana Koziny a Stávání nachází zejména pozemky zahrad 
a orné půdy obhospodařované jednotlivými majiteli přilehlých nemovitostí. Ulici Stávání tvoří dvě dosud nepropojené části – jižní část 
vycházející od ulice Havlíčkovy a severní část vycházející od křižovatky ulic Havlíčkova/Jana Koziny. Kolem severní části ulice 
Stávání bylo již v nedávné době postaveno několik rodinných domů, které ale netvoří kompaktní zástavbu. 

Jižní část ulice Stávání byla v nedávné době rekonstruována, je tvořena pojízdným asfaltovým pásem a přilehlými vydlážděnými 
parkovacími pásy, funguje v režimu obytné zóny (se svislým dopravním značením). V rámci celé délky ulice jsou dostupné všechny 
sítě technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, plynovod, elektřina, elektronické komunikace). Severní část ulice Stávání je dosud 
zpevněná pouze ve své první části od křižovatky ulic Havlíčkova/Jana Koziny po dům č. p. 531. Další průběh až k domu č. p. 290 je 
po nezpevněné cestě, sítě technické infrastruktury (vyjma elektřiny) končí u dvojdomků č. p. 635 a 636. 

B.2.3. Územní plán 

Dle platného Územního plánu obce Hrušovany u Brna (ve znění změny č. V z roku 2010) je jádro území kolem propojení ulice 
Stávání a část území směrem k obchvatu obce vymezena jako návrhové plochy bydlení v rodinných domech (BR). Část území 
přiléhající k železnici je vymezena jako plocha zahrad, sadů vinic a polí v drobné držbě (tedy bez možnosti výstavby RD). Klín území 
přiléhající k silnici III/41619 je vymezen pro rozvoj technické infrastruktury – odpadového hospodářství (TO), z malé části také jako 
plocha automobilové dopravy a dopravních zařízení (DA). Návrhové plochy platného ÚP jsou zobrazeny na výkrese B.02 Limity 
a problémy. 

Dle nově připravovaného územního plánu Hrušovany u Brna (návrh pro společné jednání, 2014) je významná část území 
vymezena jako rozvojové plochy smíšené obytné – venkovské (SV). Koridor kolem železnice je vymezen jako rozvojová plocha 
dopravní infrastruktury – místní (DM), pozemky existujícího sběrného dvora jsou vymezeny jako stabilizovaná plocha výroby 
a skladování – s malou zátěží (VD). Některé pozemky v severní části řešeného území jsou poněkud nelogicky vymezeny jako 
stabilizované plochy smíšené nezastaveného území (NS). 

Výřezy platného ÚPO (2010) i návrhu nového ÚP (2014) jsou zobrazeny na obrázcích B02 a B03. 

 
Obr. B02: Řešené území na platném územním plánu obce Hrušovany u Brna (Koordinační výkres ve znění změny č. V, 2010) 

 

 
Obr. B03: Řešené území na návrhu územního plánu Hrušovany u Brna pro společné jednání (Hlavní výkres, 2014)  



B. KOMPLEXNÍ NÁVRH 
 

00586_70 ÚZEMNÍ STUDIE „HRUŠOVANY U BRNA, LOKALITA STÁVÁNÍ“ 05 / 2019 ©  k n e s l  k y n č l  a r c h i t e k t i  
 

B.2.4. Problémy a limity využití území 

Problémy a vybrané limity využití území jsou zobrazeny na výkrese  B.02 (Problémy a limity využití území). 

Problémy 

Dle Územně analytických podkladů ORP Židlochovice se v řešeném území nevyskytují žádné problémy nadmístního charakteru. 
Jediným zde definovaným problémem je střet rozvojových ploch pro bydlení s koridorem železniční tratě č. 250 (1. železničním 
koridorem). Tento problém byl podrobněji prověřen v rámci zpracování hlukové studie (SUDOP Brno, 2013) mapující působení hluku 
z drážního provozu a navrhující protihluková opatření. Výstupy hlukové studie jsou patrné na obrázcích B04 a B05. Závěr studie 
konstatuje, že už v současné době jsou některé rodinné domy zasaženy hlukem z železniční dopravy více, než povolují platné 
předpisy (limitní hladiny hluku pro NOC jsou 55 dB v ochranném pásmu dráhy a 50 dB mimo ochranné pásmo dráhy). Z toho důvodu 
byla navržena realizace opatření – realizace protihlukové stěny, která rozsah území zasaženého hlukem významně omezí. 
Investorem by měla být SŽDC, doba realizace se předpokládá cca do dvou let, přičemž bude vázána na modernizaci tratě 
do Židlochovic. 

Další problémy zjištěné podrobnějším průzkumem jsou tyto: 

 úzké stávající koridory veřejných prostranství nesplňující požadavek na minimální šířku veřejného prostranství s obousměrnou 
komunikací obsluhující rodinné domy ( = 8 m); 

 část veřejných prostranství v jižní části ulice Stávání není v majetku obce; 

 účelová komunikace procházející kolem železnice vede po soukromých pozemcích a částečně také po pozemku dráhy; 

 hluková zátěž ze silnice III/41619 (obchvat Hrušovan) zasahuje severní část řešeného území; 

 nevhodně situované řadové garáže u silnice III/41619;  

 roztříštěnost území mezi mnoho vlastníků, pro realizaci zástavby bude v některých případech nutná dohoda více vlastníků.  

Limity využití území  

Využití území je omezeno těmito limity využití území: 

 ochranné pásmo železnice zasahuje významnou část území; 

 ochranné pásmo silnice III .třídy; 

 ochranné pásmo vzdušného elektrického vedení VN 22 kV (připravuje se ale jeho částečná kabelizace); 

 ochranná pásma stávajících síti technické infrastruktury (zejména vodovod, plynovod, kanalizace). 

 

 

 
Obr. B04: Řešené území na výstupu z hlukové studie (současný stav bez protihlukové stěny, NOC)  

 

 

 
Obr. B05: Řešené území na výstupu z hlukové studie (návrhový stav s protihlukovou stěnou, NOC) 
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B.2.5. Majetkoprávní vztahy 

Majetkoprávní vztahy jsou zobrazeny na výkrese B.03 (Majetkoprávní vztahy). Seznam vlastníků pozemků v řešeném území je 
obsažen v následující tabulce, část pozemků je v majetku Obce Hrušovany u Brna (včetně velké části koridoru pro připravované 
propojení ulice Stávání). Informace jsou platné k roku 2016. 

Ozn. Vlastník – fyzická osoba  Ozn. Vlastník – fyzická osoba 

01 Kalousová Magdalena & Pospíšilová Helena & Rajnohová 
Anna 

 38 Havlová Stanislava & Klein Vladimír 

02 Kessner Rudolf  39 Novák Pavel 
03 Pospíšil Jaromír & Pospíšilová Helena  40 SJM Hádlík Jaromír a Hádlíková Marcela 
04 Pospíšilová Helena  41 Preis Josef & Preisová Zdeňka 
05 Náhlíková Lenka  42 SJM Petrushevski Panche a Petruševská Jitka 
06 SJM Brunclík Miloslav a Brunclíková Růžena  43 Nováková Jitka 
07 Michálková Lenka  44 Kubíček Dušan & Kubíček Jaroslav & Kubíčková Mária 

08 Hýsková Ivana & Mrkvicová Milada & Nečasová Marcela & 
Studený Antonín 

 45 Kolstrunková Eva 

09 Michálková Lenka  46 Kolstrunk Zdeněk & Kolstrunková Eva 
10 Klecl Jaroslav & Kleclová Renata  47 Zajdák Jan 
11 Král Jiří  48 Kudera Jiří 
12 Hábová Vladimíra  49 Hamanová Jana 
13 Soukal Petr  50 Votava Petr & Votavová Petra 
14 Soukal Jan  51 SJM Vintrlík Miroslav a Vintrlíková Ivana 

15 Weis Zdeněk  52 Flodr František & Flodr Miroslav & Schejbalová Marie & 
Schejbalová Zdeňka 

16 SJM Havlík Miloš a Havlíková Marie  53 Kubíček Václav & Škarpová Eva & Schejbalová Marie & 
Schejbalová Zdeňka 

17 SJM Havlík Jiří a Havlíková Eliška  54 Jelínek Rudolf & Jelínková Marie & Hodovský Stanislav 

18 SJM Bajza Milan a Bajzová Věra 
 

55 
Hýsková Ivana & Mrkvicová Milada & Nečasová Marcela & 
Studený Antonín & Soukal František & Soukal Jan & Králová 
Hana 

19 Chotovinský Lukáš  56 Dvořáková Marta & Hodovský Ludvík 
20 SJM Táborský Jindřich a Táborská Zdeňka  57 Schmidt Zdeněk 
21 Kleinová Miroslava  58 Brančová Marie & Weis Zdeněk 
22 Daněk Josef & Sklenářová Božena  59 Šperka Miroslav 
23 Studený Pavel  60 Suchánek Jan & Karásková Jana & Měřínská Lenka 
24 Doležalová Milena & Pařilová Pavlína & Studený Pavel  61 Táborský Jindřich & Táborský Miroslav 
25 Kelblová Marie  62 Schimmerlová Dana 
26 Bőhm Martin  63 Král Jiří 
27 Kelbl Vladimír  64 Bajzová Věra & Havlík Jiří & Havlíková Eliška 
28 SJM Šafránek Jaroslav a Šafránková Jana  65 Jaroš František 
29 Svoboda František  66 Dvořáčková Lucie 
30 Gärtnerová Iveta & Gärtnerová Marie & Gärtnerová Markéta  67 Suchánek Jan 
31 Zacková Dagmar  68 Vintrlík Jaroslav 
32 SJM Vintrlík Jaroslav a Vintrlíková Viléma & Vintrlíková Dana  69 Zajdák Michal 

33 Dofková Kateřina 
 

70 
Hýsková Ivana & Mrkvicová Milada & Nečasová Marcela & 
Studený Antonín & Kubíček Václav & Škarpová Eva & 
Schejbalová Marie & Schejbalová Zdeňka 

34 SJM Matyščák Jan a Matyščáková Veronika  71 Jelínek Rudolf & Jelínková Marie 
35 Zídek Josef  72 Králová Hana 
36 Klein Libor & Klein Vladimír & Pospíšilová Dana  

73 

Studený Pavel & Jelínek Rudolf & Jelínková Marie & 
Hodovský Stanislav & Hýsková Ivana & Mrkvicová Milada & 
Nečasová Marcela & Studený Antonín & Soukal František & 
Soukal Jan & Králová Hana & Dvořáková Marta & Hodovský 
Ludvík & Schmidt Zdeněk & Brančová Marie & Weis Zdeněk 
& Šperka Miroslav & Suchánek Jan & Karásková Jana & 
Měřínská Lenka & Táborský Jindřich & Táborský Miroslav & 
Schimmerlová Dana 

37 Klein Vladimír 

 

B.3. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 

B.3.1. Urbanistická koncepce 

Urbanistická koncepce je zobrazena na výkrese B.04 (Urbanistické řešení), prostorová regulace je zobrazena na výkrese A.01 
(Regulace). 

Urbanistická koncepce byla zpracována na základě současného stavu a vyhodnocení aktuálních záměrů, zejména záměr obce 
na realizaci místní komunikace pro obsluhu území propojující dvě existující části ulice Stávání, pro který je v současné době 
pracována DÚR. Obec již pro tento záměr vykoupila téměř kompletní koridor pozemků o šířce 8 m, na kterém bude nová část 
veřejného prostranství umístěna. Pro návrh byl významný také současný stav jižní části ulice Stávání, kde je realizována řadová 
zástavba s předzahrádkami bez oplocení.  

Územní studie tedy řeší zejména prostorové uspořádání zástavby kolem nově připravované komunikace. Stavební čáry byly 
v území vymezeny na základě umístění stávající zástavby (zejména č. p. 290, 602, 635 a 636) vzhledem k uvažované komunikaci. 
Požadavek na stavební čáry (kdy má být průčelí hlavní stavby umístěno na tuto linii) bylo zvoleno s cílem vytvořit prostorově kvalitní 
tradiční ulici, která je z obou stran lemována průčelími domů tvořících jednu linii. Stavební čára byla umístěna obvykle ve vzdálenosti 
6 m od hrany veřejného prostranství, v některých místech se tato vzdálenost na základě umístění stávající zástavby zvětšuje 
až na 8 metrů (u domů č. p. 635 a 636) nebo zmenšuje (např. směrem k domu č. p. 602). Tyto předzahrádky nebudou oploceny, 
ploty je možné umístit až na hranu průčelí domů. Severně od stávajícího rodinného domu č. p. 425 byla ponechána jedna parcela 
s neodstoupenou stavební čárou (sledující hranu fasády domu p. č. 425), neboť na tomto území je již v současnosti povolována 
stavba rodinného domu, který je připojen k existující řadové zástavbě. Obdobně jako kolem připravované ulice byla stavební čára 
stanovena i pro navazující zástavbu podél stávající komunikace směřující ke stávajícím garážím u železničního mostu. Typický 
příčný profil ulice Stávání je znázorněn na obrázku B06. 

V ostatních částech území byly kolem veřejných prostranství vymezeny pouze stavební hranice umožňující odsunutí zástavby dále 
od veřejných prostranství. Jedná se o místa, která nejsou tolik urbanisticky významná (boční strany obytných bloků, zástavba 
směrem k železnici a k silnici). V západní části území blíže byla vymezena stavební hranice pro omezení hloubky obytné zástavby 
směrem do vnitrobloku (a to zejména s ohledem na hlukovou zátěž ze železnice). Vymezení stavebních hranic zajišťuje minimální 
šířku uličního prostoru, případně vhodnou hloubku obytné zástavby. Podél železnice a navazujících komunikací je vymezena 
stavební hranice podružná, která reguluje umístění neobytné zástavby na zbylých částech pozemků směrem k železnici (mohou zde 
být umístěny doplňkové budovy – hospodářské, rekreační, garáže, atd.). Budovy nesmí tuto čáru směrem k železnici překročit. 
Hranice zde leží přibližně 11–14 m od okraje pozemku železnice (kromě části blížící se k železničnímu mostu, kde se snižuje až na 
cca 4 m), přesněji je definována vzdáleností 25 m od osy krajní koleje. Po realizaci protihlukové stěny bude zřejmě možné pro 
výstavbu rodinných domů využít i část pozemků přiléhajících k železnici, ponechaný koridor mezi zástavbou a železnicí pak může 
být využit pro veřejné prostranství (minimálně 8 m) a předzahrádky (3–6 m). Stavební hranice směrem k silnici III/41619 navazuje na 
hranu stávajícího objektu areálu technických služeb obce. 

Z důvodu zajištění dostatečné šířky veřejných prostranství pro obousměrnou komunikaci obsluhující pozemky rodinných domů byl 
rozšířen profil stávající komunikace – severní části ulice Stávaní od ulice Jana Koziny, a to na šířku minimálně 8 m (dle požadavku 
§ 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Z důvodu zajištění požadovaných veřejných prostranství ve vazbě 
na vymezené zastavitelné plochy pro bydlení dle požadavku § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů je vymezen 
pozemek veřejné zeleně v klínu mezi silnicí a komunikací poblíž železničního mostu, která je určena pro rekreaci obyvatel. 
Je vhodně umístěna poblíž frekventované trasy spojující centrum Hrušovan s rekreačním územím kolem rybníku Šejba. Pro zeleň 
bude využito také navazující území se stávajícími garážemi, které jsou navrženy ke zrušení. 

Území určené pro zástavbu je vymezeno zejména jako pozemky pro bydlení v rodinných domech. Výjimkou je část řešeného 
území podél silnice III/41619, kde se nachází obecní sběrný dvůr (vymezen jako pozemek technické infrastruktury). Nezastavěné 
pozemky, které se zde nachází, jsou vymezeny pro smíšené využití bez bydlení (s ohledem na hluk podél silnice zde není umístění 
staveb pro bydlení vhodné). Přitom se primárně předpokládá, že toto území poslouží pro rozšíření obecního areálu technických 
služeb. Obsluha by pak probíhala stávajícím vjezdem z ulice Jana Koziny. Případně zde ale mohou být umístěny i jiné podnikatelské 
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aktivity, jejich charakter ale bude ovlivněn jediným možným dopravním napojením stávajícím úzkým koridorem (cca 6,5 m) 
přes obytné území z ulice Stávání. Není možné zde tedy umístit využití generující velkou dopravní zátěž. 

B.3.2. Koncepce dopravní infrastruktury 

Koncepce dopravní infrastruktury je zobrazena na výkrese B.04 (Urbanistické řešení). 

V územní studii je navrženo propojení dvou dosud samostatných částí ulice Stávání. Jižní část ulice přitom dnes funguje v režimu 
obytné zóny (svislé vodorovné značení značkou IZ5a je umístěno na odbočce z ulice Havlíčkovy), v nedávné době byla 
rekonstruována – vydlážděna zámkovou dlažbou včetně parkovacích pásů po stranách mezi rodinnými domy. Druhá, severní část 
ulice Stávání je napojena na ulici Jana Koziny poblíž křižovatky s ulicí Havlíčkovou a je také dlážděna zámkovou dlažbou. Takto 
upravená část končí u odbočky směrem k domům č. p. 635 a 636. Dále pak pokračuje pouze nezpevněná cesta k rodinnému domu 
č. p. 290. Od konce dlážděné cesty směrem k železničnímu mostu přes silnici III/41619 pokračuje zpevněné komunikace, která 
obsluhuje pětici stávajících řadových garáží a zpřístupňuje zadní strany zahrad – pokračuje cestou podél železnice. U železničního 
mostu na ni navazuje pěší průchod pod mostem, pěší trasa dále směřuje přes silnici III/41619 k rybníku Šejba. 

Ulice Stávání bude propojena komunikací o šířce 4 m, která bude fungovat jako obousměrná v režimu obytné zóny, přičemž kolem 
ní budou obousměrně umístěny parkovací pásy, které budou sloužit také jako výhybny (v místech vjezdů k jednotlivým pozemkům 
nebude parkování možné). Komunikace bude provedena ze zámkové dlažby, parkovací pásy z distanční zámkové dlažby, aby byla 
zajištěna minimalizace odtoku dešťových vod do kanalizace. Vjezd do severní části ulice Stávání (poblíž domu č. p. 635) bude 
opatřen příčným zpomalovacím prahem a značkou obytné zóny. Typický profil navržené ulice je znázorněn na obrázku B06. 

Obdobně bude řešeno i pokračování ulice Stávání směrem k železničnímu mostu, parkovací pásy (resp. výhybny) zde budou 
umístěny podle potřeby. V prostoru u řadových garáží (které jsou navrženy ke zrušení) bude umístěno obratiště pro vozidla IZS 
a jiná větší vozidla obsluhující území. 

V jižní části stávající ulice Stávání je navrženo komunikační propojení mezi domy č. p. 289 a 627 směrem k účelové komunikaci 
podél železnice. Tato komunikace zlepší prostupnost území a jeho zapojení do struktury obce. 

 
Obr. B06: Typický příčný profil ulice Stávání (1:150) 

B.3.3. Koncepce technické infrastruktury 

Území bude obslouženo sítěmi technické infrastruktury umístěnými v koridoru ulice Stávání (vodovod, kanalizace, elektrické vedení 
NN, elektronické komunikace, apod.). Kapacity sítí jsou pro zásobování území dostatečné včetně kapacity ČOV Hrušovany. Dešťové 
vody budou v maximální míře likvidovány zasakováním přímo na jednotlivých stavebních pozemcích, pozemní komunikace budou 
řešeny tak, aby umožňovaly vsakování dešťových vod (komunikace ze zámkové dlažby, parkovací pásy z distanční zámkové 
dlažby) vody z komunikací Uvažováno je zrušení venkovního vedení VN 22 kV vedoucího k distribuční trafostanici při ulici Jana 
Koziny a jeho nahrazení podzemním kabelovým vedením. Tato úprava umožní lepší využití přilehlého území dnes zatíženého 
ochranným pásmem VN. 

B.4. VYHODNOCENÍ KONZULTACÍ 

Územní studie byla konzultována písemnou formou s dotčenými orgány, správci a vlastníky dopravní a technické infrastruktury 
(jednotlivě) s veřejností oznámením na úřední desce, obojí s možností uplatnění připomínek do 1. 4. 2019. 

B.4.1. Vyjádření dotčených orgánů: 

Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1 16000 Praha 6 

(č. j. 90368/2019-1150-OUZ-BR z 19. 3. 2019) 

Upozorňuje na příslušnost řešeného území do území dle § 175 stavebního zákona z důvodu stanoveného ochranného pásma 
radiolokačního zařízení, kde může být výstavba některých objektů omezena nebo zakázána. Uvádí, že vymezené území nijak 
zásadně nelimituje řešení územní stude. 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 

Bere územní studii na vědomí a jen upozorňuje na povinnost pro žadatele o záměry a stavební úřady vyplývající z § 77 odst. 3 a 4 
zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno 

(č. j. HSBM-2-46/2019 z 2. 4. 2019) 

Souhlasí s navrhovaným řešením. 

B.4.2. Vyjádření správců a vlastníků dopravní a technické infrastruktury: 

Itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11 628 00 Brno  

(č. j. 19/001042 z 5. 3. 2019) 

Organizace upozorňuje na ochranné pásmo již existujících sítí, které nevedou lokalitou průběžně, ale jsou vedeny pouze k již 
existujícím objektům a požaduje, aby v rámci projektové přípravy staveb, a územních a stavebních řízení bylo zahrnutí rozvoje jejich 
technické infrastruktury řešeno. Jelikož územní studie není nástrojem, který by mohl zasahovat do procesu vedení stavebních či 
územních řízení a ani úřad územního plánování jako orgán schvalující územní studii nemá věcnou příslušnost zasahovat do řízení 
vedených stavebním úřadem, nelze tuto připomínku do ÚS zapracovat, současně sama ÚS návrhem veřejného prostranství ve 
středu lokality a návrhem stavební čáry v odstupu 6m od tohoto veřejného prostranství vytváří podmínky pro vedení sítí. 

B.4.3. Připomínky veřejnosti: 

Vlastníci p. č. 435/1, 433/1, 429/1, 427/1, 426/1, 435/7, 432/1,410/1, 437/1,466 v k. ú. Hrušovany u Brna „vznáší námitku“ 
z 26. 3. 2019, že územní studie nerespektuje jejich vlastnické vztahy k jednotlivým pozemkům. Přiložen je zákres jiného umístění 
staveb v území, než uvádí výkres B.04. 

Námitky lze vznášet jen v řízeních, v nichž stavební zákon umožňuje takovou formu nesouhlasu s řešením využít. Územní studie 
nemá proces projednání zákonem stanovený, není tedy ani možné vznesení námitky. Oznámením byla veřejnost vyzvána 
k uplatnění připomínek. Tato připomínka je územní studií zohledněna, neboť text v kapitole B.5 Závěr uvádí, že zastavění lokality 
objekty a parcelace uvedená ve výkrese č. B.04 je pouze doporučená a stavebníky nijak nezavazuje. 
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Vlastník p. č. 444/1 připomíná v dokumentu z 27. 3. 2019, že „rozmístění domů nekoresponduje s majetkoprávními vztahy“, že 
přeparcelace je nevymahatelný zásah do vlastnického práva. Tato část připomínky je územní studií zohledněna, neboť text 
v kapitole B.5 Závěr uvádí, že zastavění lokality objekty a parcelace uvedená ve výkrese č. B.04 je pouze doporučená a stavebníky 
nijak nezavazuje. Připomíná též jinou identifikaci vlastníka v případě pozemku č. 31, ale není nutno přesně znát vlastnické vztahy 
v území, jejichž identifikace byla pouze součástí odůvodnění navrhovaného řešení a 1 konkrétní vlastník pozemku není pro řešení 
studie omezením. I jiné pozemky v lokalitě změní vlastníka během naplňování lokality, není tedy nutno studii v tomto směru 
upravovat. 

Další částí připomínky je návrhem, aby bylo možné oplocení pozemků i před stavební čarou, což konzultovaný návrh řešení studie 
vylučuje. Této části připomínky nebude vyhověno. Řešení s oplocením umístěným až za stavební čarou umožňuje zdůraznit 
společenskou a rekreační funkci veřejného prostoru a jeho otevřenost. 

 

 

 

B.5. ZÁVĚR 

Územní studie byla zpracována v roce 2016, v roce 2019 pak bylo její řešení upraveno a doplněno na základě požadavků 
pořizovatele a objednatele tak, aby mohla být zaevidována jako podklad pro rozhodování o změnách v území. Úpravy se týkaly 
především části A, v části B pak bylo doplněno odůvodnění prostorové regulace v kap. B.3.1., kapitola B.4 s výsledky konzultací a 
kap. B.5. (Závěr). Analytická část studie (kap. B.1, B.2 a navazující grafická část) zůstala beze změny a popisuje stav území a 
východiska platná v roce 2016.  

V územní studii bylo prověřeno využití předmětné lokality zejména ve prospěch zástavby rodinných domů. Přitom byly 
vymezeny zejména dostatečně široké koridory veřejných prostranství sloužící pro jeho obsluhu a také pozemek veřejné 
zeleně (veřejného prostranství s převahou veřejné zeleně) jako zázemí obytné zástavby. Zároveň s tím byly nastaveny 
hlavní prostorové zásady pro umístění okolní zástavby – stavební čáry a hranice.  

Využití území je významně ovlivněno existencí hlukové zátěže podél železniční tratě č. 250. Realizace obytné zástavby bude 
vázaná na vyřešení této problematiky, ať už komplexním řešením nebo individuálními opatřeními u jednotlivých 
stavebníků. 

Návrh územní studie vytváří vhodné podmínky pro vznik kvalitní urbanistické struktury – obestavění nové ulice zástavbou 
umístěnou na jedné stavební čáře i pro vznik dostatečně kapacitních veřejných prostranství. 

Resumé územní studie, které obsahuje návrh podmínek pro rozhodování v řešeném území a také návrh úpravy 
připravovaného územního plánu, je včetně výkresové části uvedeno v kapitole A. této dokumentace.  

Konkrétní řešení navržené v části B je pouze jedním z možných a slouží k odůvodnění reálnosti navržené regulace 
(uvedené v části A územní studie). Návrh řešení zobrazený na výkrese B.04 (tj. především parcelace a umístění budov) je 
pouze doporučený a stavebníky nijak nezavazuje. 
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