
NÁVRH  ZADÁNÍ  ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽIDLOCHOVICE 
Vysvětlivky: 

změna  změna č. II územního plánu Židlochovice 

ÚP   platný územní plán Židlochovice 

PÚR    Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.I  schválené usnesením VLÁDY  

  ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15.dubna 2015 č. 276 

ZÚR   Zásady územního rozvoje jihomoravského kraje účinné od 3.11.2016 

VPS  veřejně prospěšná stavba 

VPO   veřejně prospěšné opatření 

ÚSES   územní systém ekologické stability 

KPÚ  komplexní pozemkové úpravy 

SZ   stavební zákon  –  zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění 

  pozdějších předpisů 

VKP  významný krajinný prvek 

ÚAP   územně analytické podklady 

ORP  obec s rozšířenou působností Židlochovice 

Rozvojová plocha je plocha, kde má být územním plánem stanovena změna způsobu jejího využití. 

 

Návrh zadání změny obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu změny, zejména: 

 

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE   
Jedná se zejména o cíle zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího 

území, požadavky na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné 

infrastruktury 

Změna č. II ÚP Židlochovice je pořizována na základě vyčlenění lokality č.15 (zrušení propojení 

ulice Malinovského a Komenského – Z43) ze změny č.I ÚP Židlochovice, která je pořizována 

zkráceným způsobem. Jelikož z prověření možností a podmínek změny v této lokalitě vyplynula 

potřeba prověření variantního řešení, bylo rozhodnuto o samostatném pořizování změny v lokalitě 

nezkráceným postupem. 

Lokalita změny - viz schéma na konci návrhu zadání 

 

A.1. Upřesnění požadavků vyplývajících z PÚR 

ÚP Židlochovice nabyl účinnosti 22.7.2016, tedy již po Aktualizace č.I  PÚR ČR schválené usnesením 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15.dubna 2015 č. 276, má se zato, že účinný ÚP Židlochovice je 

je s PÚR v souladu a nejsou žádné požadavky na jeho úpravy z něj vyplývající. 

Jelikož se měněná lokalita nachází v zastavěném území v historické „ulicovce“, nevyplývají pro ni žádné 

požadavky z koridorů a plochy technické či dopravní infrastruktury, z článků (38) a (42), týkajících se 

rozvojových oblastí a konkrétně rozvojové oblasti OB3 Metropolitní rozvojová oblast Brno. 

Z republikových priorit pak vyplývá: 

a) z čl. 23 požadavek prověřit, zda změna v lokalitě vytvoří a zachová předpoklady pro lepší dostupnost 

území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny 

a) z čl. 24 požadavek změnou v lokalitě zachovat a vytvořit  podmínky pro zvyšování bezpečnosti a 

plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšit jeho ochranu před hlukem a emisemi 

b) z čl. 28 zohlednit pro zajištění kvality života obyvatel nároky dalšího vývoje území a  řešit jej ve 

všech potřebných dlouhodobých souvislostech, tj. prověřit, zda změnou nedojde k trvalému a 

nevratnému znemožnění plynulé průjezdnosti územím a nebude jím zhoršen vliv na lidské 

zdraví a ohrožena bezpečnost obyvatel při požárech a živelných pohromách, jelikož ke změně 

dochází uvnitř stabilizovaného zastavěného území a zrušením propojení může dojít ke zrušení 

poslední možnosti zajistit prostupnost krajiny i urbanizovaného území. 
 

A.2. Požadavky vyplývající ze ZÚR 

ÚP Židlochovice nabyl účinnosti 22.7.2016, tedy před nabytím účinnosti ZÚR. Jak výše uvedeno, změna 

byla vyčleněna ze změny č. I, která ZÚR již zapracovává a soulad s nimi vyhodnocuje. Požadavky 

vyplývající ze ZÚR pro ÚP jsou tedy již zpracovávány.  

Jelikož se měněná lokalita nachází v zastavěném území v historické „ulicovce“, nevyplývají pro ni žádné 

požadavky ze ZÚR vymezených koridorů, ploch či VPS a VPO, z vymezení rozvojových oblastí a os, 

vyplývajících ze zpřesnění rozvojové oblasti OB3 metropolitní rozvojová oblast Brno. 

Lokalita není součástí kulturních hodnot ve smyslu bodu 341 ZÚR 
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a) Jelikož se lokalita nachází při západní hranici přírodního parku Výhon, který je přírodní hodnotou 

území Jihomoravského kraje ve smyslu bodu 339 ZÚR, je obecným požadavkem vytvoření územních 

podmínek pro šetrné formy využívání území. 

b) Jelikož se změna v lokalitě týká dopravní obsluhy a tím dopravní infrastruktury, je obecným 

požadavkem vyplývajícím z bodu 343 a 344 vytvoření územních podmínek pro obsluhu území 

dopravní a technickou infrastrukturou a ve smyslu bodu10 důsledně předcházet zneprůchodnění 

území 
Z  priorit územního plánování Jihomoravského kraje pak vyplývá kromě výše zmíněného bodu 10 ještě 

požadavek bodu: 

c) 12 a to zajistit, aby navrhovanou změnou byly vytvořeny podmínky pro zlepšení kvality životního 

prostředí a pro ochranu zdraví lidí 

d) 16, a to podpořit příznivá urbanistická a architektonická řešení, zajistit zachování prostupnosti krajiny 

e) 21, a to vytvořit územní podmínky: 

 k zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku, zejména veřejné dopravní a technické 

infrastruktury  

 k zajištění bezpečnosti území, z hlediska zájmů civilní obrany  

 k eliminaci rizik vzniklých mimořádnou událostí způsobenou činností člověka 

 

A.3 Požadavky vyplývající z Územně analytických podkladů ORP – čtvrtá úplná aktualizace 

a) respektovat zejména tyto limity území: 

1. technickou a dopravní infrastrukturu a její ochranná pásma, zejména STL plynovod vedoucí 

lokalitou 

2. ochranná pásma letiště 

3. ochranná pásma radaru 

4. PP Výhon 

b) Žádný z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci se netýká řešené lokality 

c) Žádný z problémů určených k řešení vyplývajících z rozboru udržitelného rozvoje území ORP jako 

celku se netýká řešené lokality 

 

A.4 Požadavky vyplývající z Územně analytických podkladů kraje- čtvrtá úplná aktualizace 

Žádný z problémů určených k řešení vyplývajících z ÚAP kraje se netýká řešené lokality. 

 

A.5 Požadavky vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů obecně: 

Úkolem změny je prověřit možnost zrušení propojení ulice Malinovského a Komenského (v ploše 

označené ve platném ÚP jako Z43), případně vytvoření ploch pro zřízení obratiště o dostatečných 

parametrech:  

a) variantně, vyhodnotit přínosy a rizika jednotlivých variant na zdraví a bezpečnost obyvatel v ulici 

Malinovského 

b) řešením zajistit  dostatečnou  šířku veřejných prostranství, bezpečnost a plynulost dopravy 

c) plochy posoudit ve vzájemných vztazích s okolními plochami, aby byly eliminovány budoucí střety 

vyplývající z rozdílného funkčního využití 

d) minimalizovat vlivy na krajinu včetně návrhu kompenzací – navrhnout podmínky ochrany krajinného 

rázu v území 

e) zohlednit vydaná územní rozhodnutí  

f) podmínky nepřípustného využití stanovovat u ploch konkrétně, ne negativním vymezením oproti 

přípustnému a podmínečně přípustnému využití 

g) lokalita může obsahovat prvky regulačního plánu a to na základě  vyhodnocení potřebnosti této 

podrobnější regulace  

h) stanovením podmínek zajistit, že nebudou  změnou využití a dopravním napojením  ovlivněny funkce 

okolních stabilizovaných ploch a nebude zhoršena kvalita okolního prostředí 

i) respektovat při návrhu ČSN 736110 a ČSN 736102 

j) stanovit podmínky pro umisťování dopravní infrastruktury odpovídající podrobností příslušející ÚP 

k) v případě potřeby stanovit etapizaci  

l) prověřit podmínky pro umisťování technické infrastruktury, bude-li li přípustné její umisťování 

v měněných plochách   

m) řešit využití podmínky pro využití území tak, aby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů 

v území  

n) chránit stávající přístupné plochy veřejných prostranství 
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A.6 Další požadavky, které vyplynou z projednání – z připomínek 

Budou doplněny po projednání návrhu zadání 

 

A.1.4.3 Další požadavky  - požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů a z projednání 

s dotčenými orgány 

a) respektovat podmínky požární a civilní ochrany  

b) respektovat podmínky ochrany zdravých životních podmínek  

c) respektovat podmínky obrany státu (vedení, zařízení, jejich ochranná pásma) 

d) nezhoršovat odtokové poměry v území – vodní zákon 

e) respektovat platnou legislativu o ochraně ZPF 

f) zakreslit v koordinačním výkrese všechny limity, týkající se daného území tak, jak vyplývají z platné 

legislativy, či tak jak byly či budou dohodnuté s dotčenými orgány 

g) zohlednit v území všechny limity, týkající se daného území tak, jak vyplývají z platné legislativy, či 

tak, jak byly či budou dohodnuté s dotčenými orgány 

 
B. Požadavky na vymezení ploch a územních rezerv a na stanovení jejich využití, které 

bude nutno prověřit  
Nejsou žádné požadavky. 

 

C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo, 
Nejsou žádné požadavky vyplývající z PÚR, ZÚR, UAP ORP a kraje 

C.1. upřesnění požadavků vyplývajících z doplňujících průzkumů a rozborů   

a) prověřit nutnost jejich vymezení a případně vliv jejich nevymezení na dopravní obsluhu území, na 

bezpečnost a zdraví obyvatel a plynulost a bezpečnost dopravy 

 

D. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o 

změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo 

uzavřením dohody o parcelaci 
a) Nejsou žádné požadavky. 

b) v případě podmínění rozhodování územní studií budou součástí ÚP podmínky pro její pořízení a 

přiměřená lhůta pro vložení dat o ní do evidence územně plánovací dokumentace; v případě 

podmínění rozhodování regulačním plánem je součástí územního plánu zadání regulačního plánu a u 

regulačního plánu z podnětu přiměřená lhůta pro jeho vydání 

c) bude-li  plocha takto podmíněna, zohlednit při stanovení podmínek pro tyto plochy, že stanovená 

lhůta může marně uplynout bez podrobnějšího zpracování plochy a omezení změn v území zanikne 

 

E. Případný požadavek na zpracování variant řešení 
Řešení bude zpracováno ve variantách s vyhodnocením  přínosů a rizik jednotlivých variant zejména na 

zdraví a bezpečnost obyvatel v ulici Malinovského, bezpečnost a plynulost dopravy v území a jeho okolí. 

 

F. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 

odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 
Nejsou požadavky na uspořádání obsahu návrhu ÚP vyplývající z PUR, z územně plánovací 

dokumentace vydané krajem a také není požadováno obcí ani nevyplývá z územně analytických 

podkladů. 

Vzhledem k platné legislativě, judikatuře a metodice směřující k přehlednosti a odůvodněnosti návrhu je 

požadováno: 

a) zpracovat návrh v návaznosti na obsah a strukturu ÚP se zohledněním požadavků § 13 a přílohy č.7 

vyhl. č.500/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů   

b) zapracovat do grafické části pouze jevy zobrazitelné v měřítku ÚP 

c) z návrhu musí být jednoznačně patrné, co se změnou mění  - bude vyznačeno co se ruší a co se nově 

vymezuje, 

d) bude-li to možné a přehledné, zpracovat grafickou část změny pouze na výřezech, nebude 

zpracováván výkres širších vztahů 

e) aktualizovat zastavěné území, dojde-li k jeho změně k veřejnému projednání 
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f) změna ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, bude –li zpracováváno, nebude obsahovat 

podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím ani zejména 

podmínky pro následné činnosti a řízení, které stanoví legislativa či již vydaná správní rozhodnutí, 

vyjma ploch s prvky regulačního plánu 

g) stanovené podmínky pro plochy nebudou procesní, ani nebudou procesnost obsahovat skrytě – např. 

vázání nerušící výroby na posouzení jiných orgánů, taktéž nepůjde o řešení limitů 

h) textová část územního plánu bude obsahovat pouze podmínky řešitelné územním plánem a to včetně 

cílů a zásad 

i) komplexní zdůvodnění přijatého řešení bude obsahovat konkrétní odůvodnění, vymezení jednotlivých 

ploch či stanovení jednotlivých podmínek, a to jak důvody vymezení, tak podklady jejich vymezení, 

úvahy, kterými se zpracovatel řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů 

j) údaje o splnění zadání odůvodní průmět zadání do návrhu včetně toho, jak konkrétně byly 

zapracovány jednotlivé požadavky s výčtem a odůvodněním případných odchylek oproti požadavkům 

zadání v případě pokynů byly-li schváleny a měnily zadání, dále odchylky při rozporu s právními 

předpisy (dojde-li v průběhu projednávání k jejich změnám), rozpor s nadřazenou ÚPD (je-li např. 

nově vydána a nemohla být zadáním zohledněna) 

k) odůvodnění zpracovatele bude dále k jednotlivým stupňům projednání obsahovat vše, co může 

zpracovatel v souladu zejména s § 53 stavebního zákona a přílohou č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb. ve 

svém návrhu odůvodnit a tedy zejména: 

1. soulad s Politikou územního rozvoje ČR a územně plánovací dokumentací vydanou krajem a 

musí být prokázán ke všem částem, které se vztahují k řešenému území a to zcela konkrétně 

2. soulad s cíli a úkoly územního plánování a to po jednotlivých odstavcích a písmenech § 18 a 19, 

které se vztahují k řešenému území a to zcela konkrétně 

3. soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek a to konkrétně k jednotlivým 

ustanovením, která se týkají obsahu územního plánu 

4. soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a to zejména s předpisy na ochranu veřejného 

zdraví, civilní ochrany, ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, 

ochrany ovzduší, ochrany ZPF, ochrany lesa,  památkové péče, dopravy, energetiky, obrany státu,  

prevence závažných havárií 

5. grafická část bude obsahovat legendu ÚP a legendu změnya pouze ty prvky, které si změna 

vyžádá 

6. výřez koordinačního výkresu změny bude mít potlačenou barevnost kromě řešeného území 

Dále: 

l) orientace výkresů ke světovým stranám bude shodná s orientací platného ÚP 

m) jinak vymezované plochy budou odůvodněny – dle věty druhé § 3 odst. 4 vyhl. č.501/2006 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů 

n) návrh ÚP bude zpracován se zohledněním metodických pokynů Ministerstva pro místní rozvoj a jeho 

organizační složky - Ústavu územního rozvoje; bude taktéž zohledněna judikatura správních soudů a 

to zejména z hlediska srozumitelnosti a použitelnosti opatření obecné povahy k rozhodování v území 

o) k  projednání bude dokumentace předložena tak, aby bylo možno na podkladu katastrální mapy 

identifikovat pozemky dotčené řešením 

p) počet vyhotovení dokumentace bude pro projednání, vydání a poskytnutí dle § 165 stavebního zákona 

odevzdán v počtu vyhotovení odpovídajícím platné legislativě  

q) dokumentace návrhu bude vypracována dle § 20a stavebního zákona -  data budou předána 

pořizovateli i objednateli na nosiči CD; pro projednání bude pořizovateli předána dokumentace ve 

formě PDF (textová část také ve formě WORD) o takové velikosti, aby bylo možno ji vyvěsit 

způsobem umožňujícím dálkový přístup 

r) výkresy ÚP budou předány v souřadné soustavě S-JTSK ve formátu DGN (Microstation), nebo DXF, 

DWG (AutoCad), anebo SHP (ESRI) a zároveň v souřadnicově umístěných rastrech ve formátu TIF a 

nebo JPG bez katastrální mapy pro přímé vložení do geografického informačního systému úřadu (a to 

již k projednání) a  zároveň ve formátu PDF s katastrální mapou pro vystavení na webových 

stránkách města – tedy ve strojově čitelném formátu dle § 3 odst. 7 zákona č.106/1999 Sb. 

s) po změně bude projektantem zpracováno úplné znění územně plánovací dokumentace po vydání 

poslední změny 
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H. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 

rozvoj území 
Zrušení propojení ulice Malinovského a Komenského (Z43 v ÚP) může mít vliv na zdraví a 

bezpečnost obyvatel v ulici Malinovského a zajištění bezpečnost a plynulosti dopravy. 

 

Schéma k odstavci A) 

 
 

 


