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Přehled použitých zkratek 
 
 
„ÚS Brněnka“  Územní  studie „Brněnka Syrovice – celé území", k. ú. Syrovice 
ČOV  čistírna odpadních vod 
ČR  Česká republika 
JmK (JMK) jihomoravský kraj 
KN  katastr nemovitostí 
KPÚ  komplexní pozemkové úpravy 
k.ú.  katastrální území 
MěÚ  Městský úřad 
MK  místní komunikace 
OP  ochranné pásmo 
ORP  obec s rozšířenou působností 
OŽPSÚ odbor životního prostředí a stavební úřad  
parc.č.   parcela číslo 
PHO  pásmo hygienické ochrany 
SÚ  stavební úřad 
ÚAP  územně analytické podklady 
ÚP  územní plán 
ÚPD   územně plánovací dokumentace 
ÚSES  územní systém ekologické stability 
ZÚ  zastavěné území  
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A.1.  Urbanistická část 
 
 
A.1.1  Hlavní cíle řešení  
 

· územně plánovací podklad pro rozhodování v území 
· koordinace veřejných a soukromých zájmů zejména z hlediska dostatečné veřejné 

infrastruktury směřující k vyváženosti environmentálního, sociálního a ekonomického 
pilíře v rámci jednotlivých funkčních složek 

· návrh dopravní obslužnosti a uspořádání prostoru lokality se stanovením etapizace 
výstavby lokality  

· stanovení podmínek pro zástavbu pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňující 
nerušený a bezpečný pobyt. 

· návrh dobré prostupnosti území adekvátním veřejným prostranstvím a tím zajištění 
dosažitelnosti občanského vybavení. 

· návrh komplexního řešení struktury zástavby a veřejných prostranství. 
· návrh návaznosti zástavby na frekventovanou komunikaci a dosažení požadovaného 

standardu ploch staveních pozemků i veřejných prostranství dle charakteru sídla 
· návrh uspořádání řešeného území, který zdůrazní veřejný prostor jako kvalitu 

podmiňující následnou organizaci území, vytvoření koncepčního dokumentu rozvoje 
ploch 

· územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje stav a potřebu změn v území v závislosti 
na limitech a koordinuje jeho využití s navazujícím územím. Je kladen důraz na 
společenskou a rekreační funkci veřejných prostorů, při dodržení zásady minimalizace 
podmiňujících investic. 

 
 
A.1.2.  Vymezení řešeného území  

· Rozsah řešeného území je dán rozsahem zastavitelných ploch Z35 – plochy smíšené 
obytné, Z36 – plochy bydlení – individuální a Z43 – plochy veřejných 
prostranství dle ÚP Syrovice, tedy p.č.841/10, 841/11,228, k. 

Dle ÚP Syrovice jsou plochy řešeného území vymezeny jako zastavitelné plochy. 
 
Celková plocha lokality je 1,85 ha -  nachází se  mimo zastavěného území. 
         
 
A.1.3.  Podklady 
-  Územně analytické podklady ORP Židlochovice v rozsahu řešeného území  
 a jeho okolí (MěÚ Židlochovice 2016) 
- Katastrální mapa (ČÚZK, 2016) 
-  Fotodokumentace a terénní prohlídky zájmového území 
- Zadání Územní studie „Brněnka Syrovice – celé území" 
-  výškopis území (mapové vrstevnice) 
-  předchozí studie – zastavovací plán zadavatele 
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A.1.4.  Širší územní vztahy ve vazbě na územní plán 
- Řešené území je vymezeno územním plánem jako dvě zastavitelné plochy a funkčně 
související veřejné prostranství, navazuje bezprostředně na zastavěné území obce.  
- Stávající stav:  
Orná půda, komunikace při západním okraji území. 
 
V době zpracování a následného schválení územní studie je její návrh v souladu s platnou 
ÚPD – tedy ÚP Syrovice ve znění jeho 1. změny, a to: 
 
V plochách BI Plochy bydlení individuální vymezuje: 
V části B -  9 samostatně stojících domů na pozemcích o velikosti od 600 do 603m2 a 1 
dvojdům na pozemcích o velikosti 545 přimknutých k pozemku p.č.841/11.  
V části C jsou navrženy 3 dvojdomy na pozemcích o velikosti 500-501 m2.  
Návrh je v souladu s ÚPD, protože tato stanoví v podmínkách pro plochy jako hlavní využití 
bydlení v rodinných domech, v Podmínkách pro výstavbu v řešeném území pro plochu změny 
Z36 stanovuje minimální velikost stavebního pozemku, tj. zastavěnou plochu a zahradu, ve 
stavebních plochách pro samostatně stojící rodinný dům minimálně 600 m2 a pro  dvojdomy 
minimálně 500 m2. 
 
V plochách SO Plochy smíšené obytné a BI Plochy bydlení individuální vymezuje: 
V části A–3 dvojdomy na pozemcích o velikosti 516–528 m2 a 2 domy samostatně stojící na 
pozemcích o výměře 604 m2 a 737 m2. Návrh je v souladu s ÚPD, protože tato stanoví 
v podmínkách ploch SO plochy bydlení jako přípustné využití, v podmínkách ploch BI jako 
hlavní využití bydlení v rodinných domech.  
 
V podmínkách pro výstavbu v řešeném území pro plochu změny Z36 stanovuje minimální 
velikost stavebního pozemku, tj. zastavěnou plochu a zahradu, ve stavebních plochách pro 
samostatně stojící rodinný dům minimálně 600 m2 a pro dvojdomy minimálně 500 m2. V 
podmínkách pro výstavbu v řešeném území pak v ostatních plochách změn, tj. i v ploše Z35 
minimální velikost stavebného pozemku pro objekty bydleni dodržet pouze, pokud je to 
možné – minimální výměra je tedy dodržena i v ploše Z35. 
 
A.1.5.  Charakteristika a problémová analýza řešeného území  
Řešené území zahrnuje zejména pozemky polností, navazujících bezprostředně na zastavěné 
území na východním okraji obce Syrovice. 
Plochy Z35 a Z36 tak, jak jsou vymezené v ÚP Syrovice, mají svou velikostí dostatečnou 
kapacitu pro umístění pozemků pro bydlení a řešení dopravní obsluhy území.  
Každá z ploch Z35, Z36 byla v ÚP Syrovice vymezena samostatně (z důvodu možnosti 
odlišného funkčního využití). Z hlediska aktuální využitelnosti, polohy lokality k centru obce 
a organizaci dopravní obsluhy v území i navazujícím okolí je celé území navrženo pro bydlení, 
což je v souladu s podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití dle ÚP Syrovice 
 
 Byly pojmenovány problémy v území, na které řešení  „ÚS Brněnka – celé území“ 
následně reaguje: 
 
1     sousedství silnice III. třídy, břeh směrem ke komunikaci - dostatečný odstup zástavby od 
komunikace 
Zástavba bude tvořit vstupní území obce při příjezdu ve směru od Brna, lemuje zatáčku při 
vjezdu do obce, směrem ke komunikaci je poměrně výrazný břeh. Vzhledem k tomu není patrně 
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vhodné navrhovat další přímé dopravní napojení na III/39513 (zapracované v ÚS Brněnka I), 
není vhodné ani napojení přímými sjezdy na III/39513, ale využít dopravní infrastrukturu již 
vybudovanou (a využitou pro navazující území).  
Vzhledem k terénní konfiguraci bude třeba zvolit vhodný odstup zástavby od komunikace tak, 
aby se tím formovala linie zástavby podél příjezdové komunikace, ale současně forma zástavby 
poskytovala dostatečné soukromí svým obyvatelům. 
  
2     řešení napojení na veřejnou dopravní  a technickou infrastrukturu - návaznost na již 
budovanou komunikaci na západním okraji 
Veřejně přístupná dopravní komunikace je vybudována na západním okraji území, napojená 
v severním okraji křižovatkou s III/39513 na komunikační síť, v prostranství komunikace jsou 
uloženy sítě technické infrastruktury. Dopravní obsluhu řešeného území bude proto logicky 
navázána na toto řešení. 
  
3     navrhovaný (dle ÚP) koridor veřejného prostranství v jižním okraji plochy 
na jižním okraji plochy je dle ÚP vymezena plocha veřejného prostranství pro komunikační 
propojení, které má být dále následně propojeno s dalšími nově vymezenými komunikacemi 
obce, což umožní prostupnost území a účelnou obsluhu ještě dalších rozvojových území. 
Polohu komunikace je v ÚS třeba respektovat z důvodu souladu s ÚP, ÚS není podkladem pro 
změnu ÚP. 
 
4     dořešení vnitřního komunikačního systému a parcelace v rámci území 
Řešená plocha nemá ve stávající podobě parcelaci (systém uspořádání pozemků) využitelnou 
pro zástavbu rodinnými domy, účelně využívající zastavitelné plochy. Jedná se o jeden 
pozemek. Ten bude potřeba rozparcelovat, tedy vymezit velikost a tvar pozemků tak, aby 
vytvářely podmínky pro smysluplnou zástavbu rodinnými domy, vymezit pozemky pro 
zástavbu a pro její dopravní obsluhu.  
 
5     ochranné pásmo ropovodu 
V době projednání a vydání ÚP Syrovice byl v platnosti zákon 161/2013 Sb. a jeho přechodné 
ustanovení: 
Ochranná pásma vzniklá podle nařízení vlády č. 29/1959 Sb., o oprávněních k cizím 
nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu, zůstávají 
nedotčena a trvají i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně oprávnění, která se k nim 
váží. Na provádění činnosti v těchto ochranných pásmech se použije zákon č. 189/1999 Sb., o 
nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
Jelikož ropovod i produktovod vznikl za platnosti nařízení vlády č. 29/1959 Sb. platí i OP 
vymezené touto legislativou a to je 300m od osy zařízení na každou stranu. 
Dříve byly činnosti v OP ještě rozvrstveny  a to takto: 
Uvnitř ochranného pásma je zakázáno: 
a) do vzdálenosti 200 m od osy potrubí zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, jde-li 
potrubí přes řeku, 
b) do vzdálenosti 150 m provádět souvislé zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní důležité 
objekty a železniční tratě podél potrubí, 
c) do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic, 
d) do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě, 
e) do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy, 
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f) do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost 
jeho provozu, např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, sondy a vysazování stromů. 
Jelikož se však  od nabytí účinnosti zákona č. 161/2013 Sb., tj. 1.7.2013 vztahují na OP 
podmínky dle zákona 189/1999, nyní platí, že: 
V ochranném pásmu skladovacího zařízení, produktovodu a ropovodu i mimo ně je každý 
povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit produktovod, ropovod nebo skladovací 
zařízení nebo omezit nebo ohrozit jejich bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí 
být prováděny tak, aby nedošlo k poškození skladovacího zařízení, produktovodu nebo 
ropovodu. 
Pokud to však technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, 
zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob či životního prostředí, fyzická či právnická osoba 
provozující skladovací zařízení nebo produktovod nebo ropovod udělí písemný souhlas se 
stavební činností, umisťováním staveb, zemními pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním 
materiálu v ochranném pásmu skladovacího zařízení, produktovodu nebo ropovodu. Souhlas 
musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen. 
Na základě výše uvedeného obsahuje text upozornění v kapitole A.1.6.2 týkající se OP ropovodu 
a produktovodu  a  souhlasu provozovatele produktovodu  a ropovodu. 
 
 
A.1.6.  Návrh urbanistické koncepce a zásady regulace území  

– podklad pro rozhodování v území     
 

 
A.1.6.1. Návrh urbanistické koncepce zástavby 
 
Urbanistická koncepce území vychází z pravidelného rytmu členění zástavby obce 
komunikacemi v navazujícím území, zakotveného již v koncepci ÚP. 
 
Území je proto podrobněji členěno vnitřním komunikačním systémem navázaným na stávající 
komunikaci na západním okraji. 
 
Zástavba uvnitř lokality je organizována do bloku ozn. v grafické části jako B, který tvoří 9 
samostatně stojících domů a 1 dvojdům na pozemcích přimknutých k pozemku p.č.841/11, 
který obtáčí obslužná komunikace. Ta současně obsluhuje řadu 3  dvojdomů uzavírající lokalitu 
na  východním okraji blokem označeným v grafické části C a řadu 3 dvojdomů a 2 samostatně 
stojících domů na severním okraji, která kopíruje tvar příjezdové komunikace do obce v bloku 
označeném v grafické části A. 
 
Obslužná komunikace v území je zokruhována tak, aby obsluha území byla co nejefektivnější 
a aby území rozdělila do tří částí, které bude možné rozdělit do stavebních pozemků tak, aby 
zástavba vytvářela rytmickou strukturu objektů podél komunikací a tím utvářela také veřejná 
prostranství nových ulic.  
 
Podle polohy v řešeném území jsou v části A, B, C navrženy objekty samostatně stojící nebo 
objekty dvojdomů v souladu se zadáním. Lokalita Brněnka se nachází v okrajové poloze 
zástavby centrální části obce, kde je žádoucí rozvolnění zástavby, a v souladu s čl. C1 ÚP, který 
stanovuje podmínky, že nova zástavba umisťovaná v okrajových zastavitelných plochách bude 
tvořena vždy samostatně stojícími objekty s velkým podílem vzrostlé zeleně, z toho důvodu 
nebyla zvolena zástavba řadová a dvojdům se považuje za samostatně stojící objekt. 
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Část A je tvořena řadou dvojdomů a dvěma samostatně stojícími domy řazenými v pravidelném 
rytmu tak, aby vytvářela linii zástavby podél příjezdové komunikace do obce ve směru od 
Rajhradu.  
Směrem k příjezdové komunikaci je řada domů orientována severně, pro pobytové místnosti 
v rámci staveb je proto výhodnější orientace jižní (směrem ke vstupu), která je však orientována 
do veřejného prostranství nové ulice a zejména západní a východní – mezi objekty- kde lze při 
vhodné organizaci vytvořit dostatečné soukromí venkovních pobytových prostorů domů. 
Severní zahrady u domů budou současně využitelné jako bariérová zeleň směrem ke 
komunikaci.  
Systém obsluhy staveb u průjezdných silnic vnitřní ulicí s orientací zeleně k silnici se 
v Syrovicích vyskytuje na více místech (např. východní okraj zástavby). 
 
Část A    se nachází převažující částí v ploše smíšené obytné, je zde proto navrženo 8 domů  - 
z toho 3 dvojdomy a dva domy samostatně stojící, zohledňující strukturu navazujícího území.  
Je navrženo rozdělení části do 8 pozemků tak, aby bylo dosaženo rytmického rozmístění staveb 
podél komunikace, které zakládá urbanistickou strukturu území v hustotě odpovídající 
charakteru okrajové lokality a zástavby bydlení v Syrovicích. Je navrženo sjednocení 
charakteru území a vytvoření pravidelné urbanistické struktury. Jednotlivé pozemky dodržují 
minimální výměry požadované  platnou ÚPD. 
 
Část B je navržena z dvojdomu při přístupové komunikaci a samostatně stojících domů, protože 
se nachází v nejklidnější části řešeného území, tvoří blok atypického tvaru, který má možnost 
obsluhy ze všech stran, pozemky je navrženo obsluhovat ze severu, jihu a východu.  
Západní – přístupová komunikace, je průjezdná dále do navazujících území, předpokládá se 
výhledově větší zatížení, nicméně není tak velké, aby vylučovalo možnost případného napojení 
okrajových pozemků i ze západní strany. 
Samostatně stojící objekty také nejlépe využití atypického půdorysného tvaru části B. 
Část B    se nachází v ploše bydlení. – individuálního. Jako celek může proto zahrnout dle ÚP 
max. 9 domů samostatně stojících. (pozemky po min. 600m2) a 2 domy spolupůsobící jako 
dvojdům (pozemky po min. 500m2).  Je proto navrženo rozdělení části do 11 pozemků 
odpovídajících tvaru části B. 
 
Část C je okrajová řada zástavby – tentokrát orientovaná do volné krajiny, což je ale stav 
aktuální, výhledově dle ÚP může navázat další případná zástavba smíšeného obytného 
charakteru – sousedící plocha je vymezena jako územní rezerva. Proto je vnější část pozemků 
do krajiny vymezena pro zahrady, aby vytvořila aktuálně clonu proti prašnosti z polí, jednak 
jako izolační zeleň vůči dalšímu území případné zástavby. 
Část C se nachází v ploše bydlení. – individuálního. Jako celek má výměru 3002m2, může proto 
zahrnout dle ÚP max. 6 domů ve dvojdomech (pozemky po 500m2).  Je proto navrženo 
rozdělení části do 6 pozemků tak, aby bylo dosaženo rytmického rozmístění staveb podél 
komunikace. 
 
Zástavba v řešeném území je věnována výhradně bydlení. Jedná se o okrajovou lokalitu obce, 
kde není žádná aktuální poptávka po vybavení typu služeb, obchodu apod., v lokalitě není 
poptávka po občanském vybavení, které je preferováno v centrální části obce, není tedy 
polyfunkce zástavby uvažována. 
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Pozemky bydlení jsou funkčně dále členěny touto studií do tří rozdílných oblastí – část 
přiléhající k ulicím tvoří „zpevněné povrchy a zeleň v pozemcích bydlení“ – tato část je 
věnována parkování, předzahrádkám, vstupním částem a zpevněným plochám, navazuje část 
pozemků označená „bydlení v rodinných domech“, která je určená pro umístění hlavní obytné 
stavby v pozemku a za objekty je navržena „soukromá zeleň v pozemcích bydlení“ – tedy 
pobytové zahrady, zeleň, ochraňující soukromí staveb bydlení.  
 
Organizace členění pozemků je navržena zejména z důvodu dostatečné ochrany soukromí 
jednotlivých staveb v rámci pozemků, které lze dosáhnout při souladem sousedství 
vymezených oblastí. 
 
 
 
A.1.6.2. Zásady regulace území - podmínky využití pozemků 
 
Území studie navrhuje podrobné podmínky využití pozemků: 
 
Pozemky pro bydlení v územní studii  
 
Rodinným dvojdomem  se rozumí v této územní studii: 
takové dva rodinné domy, které mají jednu vzájemně sousedící štítovou stěnu na hranici 
pozemků těchto dvou staveb, dům spolupůsobící jako dvojdům je v pozemku umístěn vždy 
tak, aby umožnil výstavbu sousedícího rodinného domu, spolupůsobícího jako dvojdům - tedy 
jednou stěnou na hranici pozemku, od ostatních okolních pozemků je umístěn tak, aby 
dodržel minimální odstupové vzdálenosti od sousedních pozemků 3,5m. 
 
Hospodářským zázemí se rozumí v této územní studii: 
skladování zahradního nábytku, nářadí a techniky pro účely obhospodařování pozemku, 
pěstování užitkové a okrasné zeleně, chov drobného domácího zvířectva jako hobby a pro 
vlastní potřeby obyvatel, domácí dílny pro hobby činnost 
 
Podmínky využití všech pozemků bydlení:  
Chráněné venkovní prostory a chráněné prostory staveb lze v ploše situovat jen ve vzdálenosti 
vyhovující parametrům hlukových emisí a vibrací vznikajících silničním provozem. 
 
Na rodinné domy, které budou umisťovány v ochranném pásmu ropovodu, se vztahují 
ustanovení legislativy chránící tato zařízení – v době schválení územní studie jde o zákon č. 
189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, kde dle § 3, odst. (7)  musí být provozovatelem 
ropovodu udělen písemný souhlas k činnostem, mezi něž patří  stavební činnosti, umisťování 
staveb, zemní práce, zřizování skládek a uskladňování materiálu.   
 
 
Bydlení v rodinných domech 
 (označení v grafické části  BRd) 
Hlavní využití: 
Bydlení v rodinných domech 
 
Přípustné jsou: 
- rodinné domy spolupůsobící jako dvojdomy v pozemcích skupiny A, B, C 
(tj. pozemky č. 1, 11 až 17, 19 až 24,) 
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- rodinné domy samostatně stojící v pozemcích skupiny A a B (tj. pozemky č. 2 až 10, 18, 25) 
- zpevněné plochy chodníků, teras, dvorků 
- parkovací stání a garáže rodinných domků, 
- technická infrastruktura, zajišťující obslužnost území 
- zeleň zahrad a předzahrádek 
 
Podmínečně přípustné jsou: 
-  hospodářské zázemí 

podmínka: nesnižující svým provozem a technickým zařízením užívání a kvalitu prostředí 
staveb ve svém okolí a nesnižující kvalitu prostředí souvisejícího území 

 
- jednotlivá zařízení administrativy  

podmínka umístění: 
umístění v objektech, které slouží převážně k bydlení, jako doplňková funkce 

 
Nepřípustné využití: 
-  řadové rodinné domy, jiné formy bydlení než rodinné domy 
 
- výrobní činnosti, skladování a jakákoli činnost, která není slučitelná s bydlením, zejména veškeré 
stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na okolní prostředí překračují nad přípustnou mez limity 
stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení negativních účinků prokázat v rámci 
následných řízení) 
- stavby technické infrastruktury typu stožárů telefonních a jiných operátorů 
 
Zpevněné povrchy a zeleň v pozemcích bydlení 
 (označení v grafické části  BRn) 
 
Hlavní využití: 
Zpevněné plochy a zeleň v pozemcích bydlení 
 
Přípustné jsou: 
- sjezdy na pozemky, chodníky a zpevněné plochy 
- parkování a odstavování osobních vozidel pro uživatele rodinných domů 
- související zeleň a zahradní úpravy 
- veřejná prostranství 
 
Podmínečně přípustné jsou: 
- Oplocení za podmínek, že: 
netransparentní pevná část (podezdívka) bude mít maximální výšku do 0,8m nad přilehlým terénem, 
transparentní (průhledná či průsvitná) část oplocení  bude sahat maximálně do výšky 2,0m nad 
přilehlým terénem 
- objekty příslušející k  technickým sítím (např. přípojkové skříně) 
- přístřešky  pro odpadní nádoby 
- zastřešení vstupů navazujících rodinných domů    
- veřejná prostranství 
 
Nepřípustné jsou: 
- jiné nadzemní stavby a objekty včetně garáží a přístřešků parkovacích stání 
- nepřípustné jsou stavby, činnosti a zařízení, jejichž negativní účinky na životní prostředí a veřejné 
zdraví překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení 
negativních účinku prokázat v rámci následných řízení)  
- využití, které je v rozporu s podmínkami využití dle ÚP Syrovice 
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Soukromá zeleň v pozemcích bydlení 
(označení v grafické části  BZs) 
 
Hlavní využití plochy: 
soukromé zahrady pro každodenní relaxaci a odpočinek obyvatel 
 
Přípustné jsou: 
- zeleň soukromých zahrad - bylinná společenstva, zatravněné plochy, keře, stromy vzrůstem 
odpovídající velikosti pozemků   
- oplocení  
- objekty příslušející k  technickým sítím  
 
Podmínečně přípustné jsou: 
terasy a chodníky  
podmínka umístění: 
- nezhoršující parametry zadržování odtoku srážkových vod na pozemcích (např. s povrchem 
umožňujícím vsak) 
 
venkovní sezónní rodinné bazény 
podmínka umístění: 
- nezhoršující parametry zadržování odtoku srážkových vod na pozemcích  
- nenarušující svým provozem užívání staveb ve svém okolí a nesnižující kvalitu prostředí 
souvisejícího území 
 
zahradnická a pěstební činnost 
podmínka umístění: 
- v rozsahu obvyklém pro vlastní potřebu obyvatel 
- nenarušující svým provozem užívání staveb ve svém okolí a nesnižující kvalitu prostředí 
souvisejícího území 
 
sklady zahradních potřeb, nábytku, krytá posezení (i přístřešky, pergoly) 
podmínka umístění: 
zastavěná plocha stavby - maximálně 8m2  
 
Nepřípustné jsou: 
- jakékoli jiné nadzemní stavby a objekty než uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné 
- nepřípustné jsou stavby, činnosti a zařízení, jejichž negativní účinky na životní prostředí a veřejné 
zdraví překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení 
negativních účinku prokázat v rámci následných řízení)  
- využití, které je v rozporu s podmínkami využití dle ÚP Syrovice 
 
 
Veřejná prostranství zajišťující obsluhu území  
(označení v grafické části  BUo) 
 
Hlavní využití plochy: 
- místní komunikace, parkovací stání, chodníky, zeleň v dopravním prostoru, sjezdy k RD 
 Přípustné využití:  
- místní komunikace funkční skupiny C, D  
- parkovací stání ve veřejném prostoru 
- technická infrastruktura 
- drobné objekty informačního systému, dopravního značení 
- pobytové prostory v rámci obytné zóny  
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Nepřípustné využití:  
- využití, které se neslučuje s využitím ploch jako veřejných prostranství pro komunikace 
 
Veřejná prostranství a zeleň  
(označení v grafické části  BUz) 
 
Hlavní využití plochy: 
- chodníky, zeleň  

 Přípustné využití:  
- technická infrastruktura 
- drobné objekty informačního systému, dopravního značení 
- pobytové prostory v rámci obytné zóny  
 
Nepřípustné využití:  
- využití, které se neslučuje s využitím ploch jako veřejných prostranství  
 
 
 
A.1.6.3. Zásady regulace území - etapizace  
 
Ia. etapa výstavby -  vybudování místní komunikace a veřejné technické infrastruktury a 
napojeni na veřejnou kanalizaci a ČOV (ve větvích ozn. 1,2,3).  
Ib. etapa výstavby -  potvrzení dostatečné kapacity školského občanského vybavení obcí a od 
toho se odvíjející budování bloků rodinných domů či rodinných domů jednotlivě při nedostatku 
kapacit, případně veškerá zástavba bydlení v blocích A, B, C při dostatečné kapacitě 
II. etapa výstavby -  komunikace ve větvi 4 
 
Potvrzení dostatečné kapacity školského občanského vybavení obcí může předcházet i 1. etapě. 
 
Návaznost etap 
Pořadí etap: Ia. etapa, Ib. etapa, II. etapa 
 
Posouzení vlivu jednotlivých etap  
Etapy jsou navrženy tak, aby zástavba řešené lokality nemohla mít negativní vliv na veřejnou 
vybavenost obce – výstavba rodinných domů v etapě Ib je tedy podmíněna vybudování místní 
komunikace a veřejné technické infrastruktury v etapě Ia a současně zajištěním dostatečné 
kapacity školského občanského vybavení – potřebná minimální kapacita občanského vybavení 
je uvedena v kap. A.1.6.8. 
 
Odůvodnění etapizace 
Etapizace vyplývá z podmínek ÚP - podmínka zakotvená v čl. F.2. ÚP Syrovice, která stanoví: 
· umisťovaní nove zástavby je podmíněno řádným odkanalizováním, objekty mohou být 

realizovány po dobudování inženýrských sítí a napojeni na veřejnou kanalizaci a ČOV 
· Pro nově umisťovanou výstavbu pro bydlení je nutno zajistit potřebná přístupová veřejná 

prostranství nejmenší šířky 8 m, při jednosměrném provozu minimálně 6,5 m. 
· Účel využití může být ve všech plochách v konkrétních případech nepřípustný, jestliže 

záměr na změnu využití nemá zajištěno odpovídající dopravní napojení a odstavování 
vozidel 
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A.1.6.4. Zásady regulace území - parcelace  
 
Parcelace území je navržena nově, protože stávající parcelní členění neumožňuje účelné využití 
území pro stanovený způsob využití. 
 
 
Je  navržena parcelace území: 
- pozemek pro veřejné prostranství zajišťující obsluhu území, tedy ulice s komunikací, 
chodníky, prostor pro parkování a odstavování vozidel, veřejnou zeleň apod. (ozn. BUo) 
- pozemek pro veřejné prostranství a zeleň (ozn. BUz) 
- pozemky rodinných domů – navrženy tak, aby plošné parametry odpovídaly požadavkům ÚP 
 
Pozemky veřejných prostranství jsou vymezeny invariantně (nelze měnit polohu jejich hranic) 
a to tak, aby odpovídaly požadavkům na vymezení veřejných prostranství zpřístupňujících 
pozemky bydlení a odpovídaly možnostem území (napojení na dopravní infrastrukturu obce, 
podmínky územního plánu) a v souladu s § 22 odst.2 vyhl. č.500/2006 Sb. je nejmenší šířka 
veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek 
rodinného domu 8 m. 
 
Pozemky bydlení lze vzájemně polohově upravit, (lze měnit polohu jejich hranic), sloučit je 
nebo rozdělit, to vše za podmínky, že změna nevyvolá změnu charakteru zástavby (ulice tvořená 
rodinnými domy takových prostorových parametrů, které budou vytvářet harmonický celek se 
zástavbou obce jako celku) a za podmínky, že budou pozemky staveb splňovat parametry 
požadované v ÚP Syrovice 
 
Pro pozemky č. 17 až 25 ( které se dle ÚP nacházejí zčásti či zcela v plochách smíšených 
obytných) platí v souladu s ÚP: 
- maximální zastavěná plocha stavebního pozemku 60% 
- minimální podíl ploch schopných vsakování dešťových vod ze stavebního pozemku se řídí 
platnou legislativou (§ 21 vyhl.501/2006 Sb.) 
 
Na jednom pozemku navrženém touto územní studií, určeném pro bydlení, bude stát 
maximálně jeden rodinný dům. 
 
 
A.1.6.5. Zásady regulace území – prostorová regulace, intenzita využití území  
 
Polohové umístění staveb: 
- Pro umístění rodinného domu v pozemku je určena pouze část pozemku vymezená 
v grafické části jako „bydlení v rodinných domech“. 
-  stavební čára  - je  poloha  objektů rodinného domu (jakožto hlavní stavby na pozemku) 
vzhledem k prostoru ulice (vymezení polohy uliční fasády stavby) 
Před stavební čárou může být umístěno oplocení, objekty na inženýrských sítích (přípojkách), 
přístřešky pro odpadové nádoby, odstavná a parkovací stání, zpevněné plochy 
 
Výška zástavby, způsob zastřešení:  
- Výška zástavby rodinných domů: 
Územní studie regulaci z hlediska podlažnosti vymezené v ÚP nezpřesňuje a tedy: 
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pro bloky B a C, které se nachází v plochách vymezených v ÚP jako „BI  Plochy bydlení – 
individuální,“ že maximální možná výška zástavby je 1 nadzemní podlaží + podkroví nebo 
ustupující podlaží 
pro blok A, který se nachází v plochách vymezených v ÚP jako „SO Plochy smíšené obytné“, 
že maximální možná výška zástavby je 2 nadzemní podlaží + podkroví nebo ustupující podlaží. 
 
 
· nadzemní podlaží je takové podlaží, které má úroveň podlaží nebo převažující část výše 

nebo rovno 800mm pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5m 
po obvodu domu 

· podkroví je přístupný účelově využitý prostor domu nad posledním nadzemním podlažím, 
vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, ustupující podlaží nebo 
obytné podkroví zaujímá méně než 75% plochy plného podlaží (započitatelná plocha 
podkroví - užitná plocha se světlou výškou nad 1,3m) 
 

Z hlediska způsobu zastřešení územní studie navrhuje: 
- pro všechny stavby rodinných domů platí, že budou zastřešeny sedlovou střechou 
s převládajícím směrem hřebene zastřešení rovnoběžným se směrem přilehlé ulice, případně 
plochými střechami.  
 
- pro všechny stavby rodinných domů platí, že úroveň římsy zastřešení vzhledem k ulici 
v oblastech bude 2,7m až 3,5m nad úrovní vstupu, v oblasti A může být případně i 6m až 7m 
nad úrovní vstupu (v případě dvoupodlažní zástavby)  
 
- pro rodinné dvojdomy bude zastřešení ve shodném sklonu pro obě sousedící stavby 
dvojdomu. 
 
- pro všechny stavby rodinných domů platí, že sklon převládajícího zastřešení (při 
zastřešení šikmou střechou) bude v rozmezí 25 až 45 stupňů 
 
-   stavby pro zahrádkářské činnosti, uskladnění nářadí a chovatelství mohou mít pouze 
jedno nadzemní podlaží o zastavěné ploše do 16 m2, max. 5 m výšky, nebudou podsklepeny 
 
Obecně platí pro výstavbu, že začlenění objektů, jejich hmotová struktura a celkový výraz 
musí respektovat okolní charakter zástavby nebo jej harmonicky doplňovat.  
 
Případná výstavba vyšších nadzemních staveb technického charakteru (zejména komínů, 
stožárů elektrického vedení o napětí 22 a více kV, stanic mobilních operátorů) nesmí vytvářet 
nevhodné výškové dominanty narušující krajinu.  
 
Z ÚPD vyplývá níže uvedená podmínka, kterou ÚS nijak nezpřesňuje, jedná se pouze o 
upozornění, že celé území je zájmovým územím vymezeným Ministerstvem obrany a 
přípustnost jakýchkoliv staveb se řídí § 175 stavebního zákona. 
 
V řešeném území lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského 
letectva a obrany státu 

 
Intenzita využití území  
Tento regulativ ÚP územní studie nezpřesňuje. 
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Maximální zastavitelnost pozemků bydlení  je 30% , což znamená, že jeden pozemek pro 
bydlení, navržený touto územní studií, může být zastavěn stavbami umisťovanými v rámci 
podmínek stanovených v odstavci A.1.6.2. maximálně do výše 30% své výměry, což se 
nevztahuje na zpevněné plochy chodníků, předjezdů apod. Dle čl. F.2 ÚP do zastavěné plochy 
stavebního pozemku se započítává svislý průmět vnějšího obrysu všech nadzemních staveb a 
konstrukcí. 
Minimální podíl ploch schopných vsakování dešťových vod ze stavebního pozemku v bloku 
označeném B a C územní studie navrhuje ve stejné výši jako ÚPD, tedy 50%, což značí že 
součet ploch svislého průmět vnějšího obrysu všech nadzemních staveb a konstrukci a ploch 
zpevněných (neschopných nasákat vodu) je 50%. 
U pozemků pro samostatně stojící rodinné domy o výměře cca 600m2  je tedy maximální 
zastavitelná plocha stavebního pozemku 180m2 a minimální výměra ploch schopných 
vsakování 300m2. U pozemků určených pro dvojdomy je zastavěná plocha stavebního 
pozemku a tento podíl ještě nižší. 
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A.1.6.6. Dopravní řešení 
 
Obsluha veřejnou dopravní infrastrukturou bude zajištěna prostřednictvím veřejných 
prostranství zajišťujících obsluhu území, kde budou umístěny : komunikace , parkovací stání, 
zeleň v dopravním prostoru, případně samostatné chodníky.  
Postup výstavby staveb dopravní infrastruktury bude koordinován tak, aby umožnil umístění 
veřejné technické infrastruktury a přípojek staveb.  
 
Jsou navrženy pozemky pro veřejná prostranství zajišťující obsluhu území: 
- pro přístupovou komunikaci, chodníky a parkování na západním okraji území 
- pro obslužnou vnitřní komunikaci  a ostatní druhy veřejných  prostranství zajišťující obsluhu 
území uvnitř v řešené ploše 
 
Napojení na silnici III/39513 
Je zajištěno místní komunikací, která je již vybudována v pozemku parc.č.228 a 841/11, 
Komunikace je již nyní napojena  na silnici  přes stykovou křižovatku. Je provozována v režimu 
obytné zóny s přejezdovým prahem umístěným za křižovatkou při vjezdu do celé oblasti, 
zahrnující i další rozvojové lokality, obytná zóna je vymezena dopravním značením. 
Komunikace je dvoupruhová obousměrná. 
 
Příjezdová stávající komunikace je označena v návrhu jako větev 0 a komunikační systém 
lokality je na ni napojen. Další sjezd na silnici III/39513 není potřebný, protože výškový rozdíl 
v jiné části plochy řešené v ÚS činí toto napojení problematickým a z hlediska navržené 
kapacity území není nezbytné, další sjezd není navržen. 
 
Tato stávající příjezdová komunikace na p.č. 228 a 841/11 (lze ji považovat za obslužnou, 
sběrnou komunikaci) byla budovaná v rámci výstavby protější lokality RD, jako obytná zóna 
byla navržena již od napojení krajské silnice.  
 
V souvislosti s dalšími záměry v navazujícím území je proto nezbytné opětovně posoudit 
zvýšení provozu v území dle aktuální situace v dalším stupni PD a případně přeřešit vymezení 
obytné zóny - při stávající komunikaci by bylo nutné zřídit nově chodník a obytnou zónu 
vymezit až na vjezdech do větve 1 a 3.  
 
Posouzení potřeby samostatného prostoru pro pěší  
Komunikace v rámci řešeného území ve větvích 1,2,3,4 jsou navrženy jako obytné zóny se 
smíšeným provozem, což umožňuje míra zklidnění dopravy v rámci ulic (retardéry, 
usměrnění provozu) a limitovaná kapacita obsluhovaných objektů (25 rodinných domů). 
Větev 4 je koncipována rovněž jako obytná zóna, protože není navrhována jako hlavní 
dopravní napojení navazujícího území, ale pouze dílčí propojení. (Další rozvojové pozemky 
budou dle ÚP obslouženy novým veřejným prostranstvím v ploše Z37 s přímým napojením 
na krajskou silnici).   
Větev 0, která napojuje řešené území na krajskou silnici a stávající zástavbu, je realizována 
také jako obytná zóna bez oddělení pěšího a automobilového provozu. Pro tento provoz jsou 
řešeny křižovatky s navazujícím územím. Řešené území se napojuje na tuto stávající obytnou 
zónu. Zvýšení provozu při využití větve 0 pro obsluhu dalších navazující pozemků si vyžádá 
oddělení pěšího a automobilového provozu, proto je navržena dostatečná šíře veřejného 
prostranství ve větvi 0, umožňující realizaci samostatného chodníku.  
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Struktura uliční sítě v řešeném území reaguje na urbanismus navazujícího území. V souladu 
s organizací navazujících pozemků je umožněna prostupnost území pro pěší – ve směru 
západním s návazností severně podél větve 0, kudy je zajištěn přístup na krajskou silnici a  dále 
podél ní až na zastávky hromadné autobusové dopravy a její nástupiště pro oba směry. Podél 
větve 0  jižním směrem - je možný pěší přístup na hřiště na parc. 226/39, dále do centra obce. 
Přímé propojení západně není vzhledem k neprostupnosti navazujícího stávajícího území 
možné. Východním směrem je umožněn pěší přístup větví 4 do navazujícího území (s 
očekávaným rozvojem a budoucím propojením do veřejného prostranství v ploše Z37 dle ÚP 
Syrovice). Územní studie respektuje prostupnost území, vymezenou v platné ÚPD. 
 
Šířkové parametry veřejného prostranství, obsahujícího přístupovou komunikaci, které jsou 
navržené touto studií, odpovídají vymezení dle ÚP umožňují jak realizaci chodníku, tak 
reorganizaci uličního prostoru takovým způsobem, aby umožnila i situování parkovacích stání. 
 
Požadavek TP 103, že obytná zóna nemá být delší než 250 metrů, splňuje navrhovaná obsluha 
všech pozemků bydlení v etapě I v lokalitě. 
Pro etapu II. a napojení navazujících území mimo řešené území je třeba tento požadavek také 
respektovat a přeřešit vymezení obytné zóny (viz odstavec výše) 
 
Dopravní obsluha území 
- Zvolený systém dopravní obsluhy byl navržen zejména z důvodu optimální obsluhy 

řešeného území a optimální možnosti rozvržení pozemků v něm. Systém je jednoduchý a 
přehledný. 

- Šířka veřejného prostranství pro obsluhu území pro umístění komunikací činí minimálně 
8m. 

- Místní komunikace jsou navrženy ve funkční skupině D se zařazením do obytné zóny. 
- Vnitřní komunikační systém lokality tvoří celkem 4 větve, tvořící ulice, podél kterých se 

odvíjí zástavba. 
- Komunikace ve větvích 3 a 4 je navržena jako  dvoupruhová obousměrná. Větev 3 

obsluhuje zástavbu lokality a musí být proto realizována spolu s obytnou výstavbou v 1. 
etapě, větev 4 je navrhována v souladu s územním plánem jako propojení do navazujícího 
území, má význam pro obsluhu navazujících území v dalším rozvoji obce, neobsluhuje 
zástavbu lokality a proto může být realizována jako II. etapa. 

- Komunikace ve větvích 1 a 2 může být řešena jako obousměrná nebo jednosměrná, 
s nájezdem z jihu z větve 3. Šíře dopravního prostoru komunikace je navržena minimálně 
3,5m, komunikace budou doprovázeny parkovacími stáními ve veřejném prostoru a pásy 
zeleně s případnými pobytovými místy, jelikož se jedná také o obytnou zónu.  

- Polohu komunikací a parkovišť lze v rámci následné PD upravovat v rámci vymezeného 
veřejného prostranství zajištujícího obsluhu území. V následné PD lze navýšit počet 
parkovacích stání. 

- Poloměry oblouků v křižovatkách řešit pro skupinu vozidel 2, tedy pro vozidlo pro odvoz 
odpadu   

- Navržená celková minimální kapacita parkovacích stání ve veřejném prostoru vychází 
z potřeby obytného okrsku, parkování automobilů vlastníků RD je navrženo na vlastních 
pozemcích jednotlivých RD, a to v počtu parkovacích stání pro účel využití pozemku a 
užívání staveb na něm umístěných v rozsahu požadavků příslušné české technické normy 
pro navrhování místních komunikací  
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  Výškové řešení  
Vedení nivelet přizpůsobit v dalším stupni dokumentace konfiguraci stávajícího terénu a s 
ohledem na budoucí osazení jednotlivých RD.   

 
Rozhledové poměry 

- Zajištění rozhledových poměrů dle rozhledových trojúhelníků zakreslených ve výkresu B.5. 
 
Řešení veřejných prostranství zabezpečuje minimálně jedno bezpečné a kapacitní řešení 
komunikací.  
 
Doprava v klidu  

Výpočet potřeby parkovacích stání - celkově 
  

 Výpočet dle platné ČSN 73 6110 akt. ČSN 73 6110/Z1 (únor 2010) 
 Předmětnými ukazateli pro výpočet parkování jsou: 
 

a) O0 základní počet odstavných stání 
RD 
27 RD nad 100 m2 

Počet celkem / počet účelových jednotek = 27 / 0,5 
 
001 = 54                   
   

b) P0 základní počet parkovacích stání 
 
Obytný okrsek 
Pro výpočet parkovacích stání v obytném okrsku je účelovou jednotkou obyvatel a 
jedno stání je určeno pro 20 obyvatel. Předpokládáme, že průměrný počet obyvatel je: 
27 RD x 3,6 obyvatelé = 97,2 

 P0 : 27 x 3,6 = 97,2 obyvatel 
 P0 : 97,2 / 20 = 4,86 
 N celkový počet stání 

Oo základní počet odstavných stání 
P0 základní počet parkovacích stání 
ka součinitel vlivu stupně automobilizace 1,0  (při stupni 1 :2,5) 
kp součinitel redukce počtu stání 1,0 
 
Celkový počet stání N = O0  ∙ ka +  P0 ∙ ka  ∙ kp = 54 ∙ 1 + 4,86 ∙1 ∙ 1 = 59 
   N = 59 
 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. v §4 odst. 2 uvádí, že je třeba z celkového počtu stání 59  pro vozidla 
přepravující osoby těžce pohybově postižené vyhradit min 3 vyhrazená stání. 
 

Závěr: 
 
Celkem má obytný okrsek dle výpočtu potřebu zajištění 59 parkovacích míst, 
z toho 3 pro imobilní. 
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Podmínky pro umisťování dopravní infrastruktury 
-  silniční doprava v lokalitě bude realizována v místních komunikacích  

-  místní komunikace v lokalitě budou prostřednictvím stávající komunikační větve při 
západním okraji napojeny na silnici – III/39513.  V křižovatce budou i nadále dodrženy 
rozhledové poměry 
- v řešeném území budou vytvořena odstavná parkovací místa dle kapacity objektů na 
vlastních pozemcích staveb rodinných domů dle normových hodnot ve veřejném prostoru je 
třeba pro obytný okrsek (zástavba v D2 a D1) vytvořit parkovací stání v počtu min. 5 stání, z 
toho 3 pro imobilní - podle výpočtu dle ČSN 73 6110 (je navrženo více)    
- garáže a parkoviště aut budou v plochách umísťovány v parametrech ČSN 736056 
- při návrhu křižovatek a napojení lokality budou minimalizovány negativní vlivy na 
stávající zástavbu  
- podmínkou pro umísťování komunikací v území je umístění a křížení  místních 
komunikací  a jejich napojení na silnici III. třídy v parametrech ČSN 73 6101, ČSN 736102 a 
ČSN 736110. 
-  Z hlediska návrhu dopravní infrastruktury bude dále postupováno dle zákona o 
pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, v platném znění. 
-  Pro uliční prostor (mezi stavbami vystupujícími nad terén - týká se i oplocení pozemků) 
u nových komunikací s obousměrným provozem zpřístupňujících pozemky rodinných domů je 
třeba podle ČSN 73 6110, TP 103 a § 22 vyhlášky č.501/2006 Sb. dodržet šířku min. 8 m. 
-  Musí být dodržena vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů (vodící a naváděcí 
linie, bezbariérovost, parkovací místo pro zdravotně postižené osoby atd.). 
-  V lokalitě bude pamatováno i na zřízení pobytového prostoru  
-  Průjezdný prostor navržené obousměrné komunikace bude buď 5,50 m (s nutností 
chodníku)nebo v obytné zóně (bez chodníků) min. 3,5 m s výhybnami. 
- Odstup pevných překážek (plot, skříňky inž. sítí, sloupy veřejného osvětlení, dopravní 
značky apod.) od průjezdného prostoru komunikací musí být nejméně 0,5 m. 
 
A.1.6.7. Technická infrastruktura 
 
Odkanalizování území a odvodnění 
Lokalita bude odkanalizována oddílnou kanalizací.  
Splašková kanalizace bude vedená ve veřejném dopravním koridoru. Odkanalizování 
splaškových vod je navrženo na ČOV prostřednictvím veřejných kanalizačních řadů ve 
veřejných prostranstvích navržených ulic a v souladu s podmínkami stanovenými územním 
plánem mohou být objekty bydlení a objekty s bydlením spojené realizovány po dobudování 
inženýrských sítí a napojení na veřejnou kanalizaci a ČOV. 
 
ČOV, zajišťující likvidaci splaškových vod je společná pro více obcí (Syrovice, Sobotovice, 
Bratčice, Ledce) a její kapacita je omezená. Ve všech obcích probíhá další rozvoj zástavby a 
je proto nezbytné ověřit dostatečnost kapacity při přípravě následného stupně PD a případně 
zajistit  opatření a podmínky pro zajištění dostatečné kapacity ČOV při přípravě následného 
stupně PD. 
 
Dešťové vody z pozemků rodinných domů budou řešeny akumulací a zasakováním přímo na 
těchto pozemcích, plochy komunikace budou přednostně také odvodněny v rámci lokality – do 
průlehů podél komunikace.  
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Odvodnění veřejných prostranství a komunikací bude v maximální možné míře realizováno 
prostřednictvím zelených pásů a zatravněných vsakovacích průlehů. 
 
Možnost vsakování musí být prověřena před přípravou následných stupňů PD ověřením 
hydrogeologie území, vsakovací zkouškou. 
 
Územní studie postup pro odvádění dešťových vod ze stavebních pozemků nezpřesňuje nad 
rámec ÚP, vymezení stavebního pozemku územní studií umožňuje dodržení požadavků 
prováděcího předpisu v dokumentaci pro umístění stavby. 
ÚS navrhuje nakládání s dešťovými vodami jedním ze způsobů uvedených v § 20 odst.5 vyhl 
501 (způsob uvedený v citovaném ustanovení v bodě 1) – viz výše. 
 
V následném stupni PD bude v návrzích konkrétních staveb zajištěn požadavek: 
- minimalizovat podíl nepropustných zpevněných ploch, 
-  využít polopropustných materiálů pro zpevněné plochy, 
-  využívat srážkové vody k provozu nemovitostí. 
 
 
Zásobení vodou 
Lokalita bude napojena na vodovodní řad obce. Do nové lokality bude prodloužen veřejný 
vodovod . Veřejný řad bude v rámci ulic zaokruhován.  
Vodovod bude umístěn ve veřejné komunikaci v souběhu se splaškovou kanalizací.  
Objekty rodinných domů budou napojeny přípojkami na nové řady v ulicích v souladu 
s podmínkami stanovenými ÚP, objekty mohou byt realizovány až po dobudování 
inženýrských sítí. 
Nové vodovodní řady budou realizovány rozebíratelným povrchem.  
V souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 
23/2008 Sb“.), musí být vnější zdroje požární vody (nový vodovod) navrženy dle čl. 5 ČSN 73 
0873, požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou, tj. pro rodinné domy nad 200 m2 

zastavěné plochy musí být nejmenší dimenze potrubí DN 100 s odběrem 6l/s při tlaku min. 0,2 
MPa.  
 
Zásobování plynem 
Lokalita bude plynofikována STL plynovodem vedeným ve veřejném dopravním koridoru, 
napojeným ze  západní strany od stávající komunikace.  Konkrétní podmínky napojení budou 
stanoveny v následném řízení).  
 
Zásobování elektřinou - síť VN, síť NN 
Lokalita bude napojena na rozvodnou energetickou síť. Dle možnosti rozvodné soustavy bude 
využito napojení na NN rozvody vedené ve veřejném dopravním koridoru, podél západní strany 
stávající komunikace. 
Celková kapacita rozvoje území zahrnuje 25 rodinných domů.  
Rozvodné kabely budou uloženy ve veřejných prostranstvích zejména v pásech zeleně. 
 
Podmínky pro umisťování technické infrastruktury 
- trasy technické infrastruktury budou umísťovány zejména na přístupných neoplocených 
pozemcích či podél komunikací 
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- likvidace dešťových vod bude řešena zejména akumulací a zasakováním přímo na 
těchto pozemcích  
- vodovodní řady budou uloženy pod rozebíratelným povrchem 
-  bude zajištěno řádné odvodnění komunikací a ostatních zpevněných ploch, dešťové 
vody ze zpevněných ploch u RD a dešťové vody ze střech okolních objektů nebudou svedeny 
na komunikaci 
 
 
A.1.6.8. Ostatní veřejná infrastruktura 

 
Veřejná prostranství 
Lokalita Brněnka nedosahuje rozlohy 2ha, není tedy potřebné zřídit v rámci území  veřejné 

prostranství ve smyslu §7 vyhl. č. 501/2006 Sb. 
Celá nově budovaná rezidenční oblast v Syrovicích na jeho východním okraji má dostatečné 

veřejné prostranství v docházkové vzdálenosti od ploch s obytnou funkcí – na pozemku parc.č. 
226/39, kde je budováno obecní veřejné hřiště. Další plochy veřejných prostranství ve smyslu 
§7 vyhl. č. 501/2006 Sb. se nacházejí přirozeně v centrální části obce, což je vzhledem 
k velikosti sídla přirozené. Není účelné vzhledem k velikosti lokality budovat další prostranství  
samostatně uvnitř plochy. 

Občanské vybavení pro školství 
V území může dojít k nárůstu obyvatel až o cca 98 (3,6 obyv./RD).  
Z celkového počtu obyvatel mohou až cca 13,6% tvořit děti ve školním věku a 4 % děti v 

předškolním věku.  
Potřeba zajištění kapacity předškolního vzdělávání: Pro 98 obyvatel 4%  - tj. 98 x 0,04 = 

3,94 zaokr. 4 místa. V obci se nachází mateřská škola, která může při navýšení kapacity pokrýt 
i potřebná 4 místa pro děti předškolního věku. Není účelné zřizovat zařízení předškolního 
vzdělávání v rámci území řešeného touto územní studií. 

Potřeba zajištění kapacit základního školství: Pro 98 obyvatel 13,6%  - tj. 98 x 0,136 = 13,33 
zaokr. 14 míst. V obci se nachází základní škola, která může při navýšení kapacity pokrýt i 
potřebných 14 míst pro děti školního věku. Není účelné zřizovat školní vzdělávání v rámci 
území.řešeného touto územní studií. 

Jelikož je ale úkolem územního plánování dle § 19 odst. 1 písm. c) prověřovat a posuzovat 
potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s 
ohledem například na vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání a občanská 
vybavení pro vzdělávání jsou dle § 2 stavebního zákona součástí veřejné infrastruktury, je nutné 
dostatečnou kapacitu tohoto zařízení zajistit. Jak bylo výše prokázáno, není účelné budování 
takovýchto zařízení v rámci řešené plochy. Proto je nutné posílit kapacitu stávajícího zařízení 
v obci v případě, že nová zástavba generuje potřebu obsluhy území touto infrastrukturou nad 
její stávající limity. 

Využití pozemků pro bydlení je proto podmíněno zajištěním příslušného počtu míst pro 
školní a předškolní vzdělávání v rámci obce, a tedy potvrzením dostatečné kapacity školského 
občanského vybavení obcí. 

Ostatní funkce občanského vybavení  
jsou zajišťovány dojížďkou do spádových sídel – zdravotnická péče, vyšší školství, sociální 

péče.  
Odpadové hospodářství 
Odkládání směsného komunálního odpadu u rodinných domů bude zajištěno v rámci 

pozemků RD. Likvidace bude zajištěna svozovou službou dle podmínek obce.  
Parametry navržených komunikací umožní pohyb vozidel svozu odpadu.  



Územní  studie 
„Brněnka Syrovice – celé území"  

k. ú. Syrovice 
 

 
 I/21 

Sběr materiálově využitelných složek odpadů (sklo, PET, papír) bude řešen s ohledem na 
docházkové vzdálenosti v rámci veřejných prostranství. 
 
 
A.1.7.  Podmiňující faktory rozvoje území      
  
A.1.7.1. Veřejně prospěšné stavby 
Územním plánem Syrovice nejsou vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejně 
prospěšná opatření. 
 
A.1.7.2. Vlastnické vztahy 
Řešené území zahrnuje pozemek soukromých osob a na západním okraji pozemky komunikace 
ve vlastnictví obce Syrovice 
 
A.1.7.3. Podmiňující investice  
Podmínkou zástavby pro bydlení je vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury 
v rozsahu potřebném pro napojení rodinné výstavby, umožněné zajištěním příslušného počtu 
míst pro školní a předškolní vzdělávání v rámci obce – viz výše. 
 
A.1.8.  Limity využití území 
 
Využití řešeného území je limitováno: 
- při severním a západním okraji území ve veřejných prostranstvích jsou vedeny rozvody 
technické infrastruktury: 
  - kanalizace splašková 
  - vodovod 
  - NN rozvody 
  - STL plynovod 
  - kabelové rozvody SEK 
- do území zasahuje ochranné pásmo ropovodu 
-  v území se nacházejí archeologická naleziště 
-  územím prochází nefunkční kabel sítě elektronické komunikace (CETIN) 
-  severojižně území křižují trasy RR paprsků (T – Mobile) 
-  na všech pozemcích lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy 
vojenského letectva a obrany státu, protože se celé řešené území nachází v ochranném pásmu 
radiolokačního zařízení, je tudíž zájmovým územím armády České republiky dle § 175 
stavebního zákona č.183/2006 Sb., současně se celé území se nachází v koridoru rádioreléových 
spojů a vojenských zařízení. 
-  severní  část řešeného území  sousedí s dopravním prostorem silnice III/39513 a může 
být ovlivněna hlukovou zátěží z této komunikace, proto stavby s chráněnými prostory budou 
navrhovány za podmínky realizace účinných protihlukových opatření (PHO), které zajistí 
ochranu venkovního prostoru (např. protihlukové stěny, valy), nikoli jen ochranu prostoru 
vnitřního a  budou u ploch dopravní infrastruktury (dopravních staveb, silnic) vymezovány až 
na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro 
chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, což bude doloženo v 
navazujících řízeních.  
Podmínky ochrany hodnot území se vztahují i na všechny následné stupně PD. 
Návrh respektuje limity a ochranné režimy v území. 
Trasy a ochranná pásma sítí budou respektována v souladu s platnou legislativou. 
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Řešené území se nachází ve vzdálenosti cca 220m od návrhových ploch VP – plochy výroby a 
skladování – průmyslová výroba, které by mohly z hlediska hlukové zátěže negativně ovlivnit 
plochy s chráněnými venkovními prostory stavby, chráněnými vnitřními prostory stavby a 
chráněnými venkovními prostory definované § 30 odst. (3) zákona č. 258/2000 Sb. (dále také 
„chráněné prostory“) dotčené územní studií, což je třeba řešit v následném stupni PD (část 
staveb v plochách VP – plochy výroby a skladování – průmyslová výroba  je v procesu 
povolování) 
 
V dotčeném území musí být respektován zákon č. 189/1999 Sb. v aktuálním znění o nouzových 
zásobách ropy a  ČSN 65 0204 (Dálkovody hořlavých kapalin). Viz výše v kapitole A.1.5. 
Charakteristika a problémová analýza řešeného území  (Problémy v území). 
 
 
 
 
A.1.9.  Vyhodnocení vyjádření a připomínek k uveřejněnému návrhu 
 
Ochrana veřejného zdraví 
Zákon č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví, § 82 odst. 2 písm. i) v souv. s § 77,§ 82 
odst. 2 písm. j)  
 
1. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 
4,602 00  Brno 2 
Kdané věci KHS JmK sděluje, že územní studii nazvanou „Brněnka Syrovice – celé území“, 
k. ú. Syrovice bere na vědomí.  
Ke studii dává následující doporučení: 
V části A.1.8. Limity využití území zohlednit, že řešené území se nachází v blízkosti návrhových 
ploch VP – plochy výroby a skladování – průmyslová výroba, které by mohly z hlediska hlukové 
zátěže negativně ovlivnit plochy s chráněnými venkovními prostory stavby, chráněnými 
vnitřními prostory stavby a chráněnými venkovními prostory definované § 30 odst. (3) zákona 
č. 258/2000 Sb. (dále také „chráněné prostory“) dotčené územní studií. Návrhové plochy VP se 
nachází mezi stabilizovanými plochami NZ – plochy zemědělské a silnicí D52. Z úřední 
činnosti KHS JmK je známo, že na části plochy VP se již nachází logistický areál (v nedávné 
době proběhlo kolaudační řízení) a v současné době probíhají povolovací procesy (dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů) na další logistické areály na části.  
Jen pro informaci OOVZ uvádí a doporučuje na pozemcích v blízkosti hlukově zatížené 
dopravní stavby preferovat umisťování záměrů nevyžadujících zvýšenou ochranu proti hluku, 
které budou mít zároveň bariérový ochranný účinek z hlediska hlukové zátěže z těchto 
dopravních staveb. Dále OOVZ doporučuje, aby stavby s chráněnými prostory byly navrhovány 
za podmínky realizace účinných protihlukových opatření (PHO), které zajistí ochranu 
venkovního prostoru (např. protihlukové stěny, valy), nikoli jen ochranu prostoru vnitřního. V 
daném KHS JmK odkazuje na smysl ustanovení § 19 odst. (1) písm. c) a písm. m) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a především pak na § 14 odst. (2) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, dle něhož se při zajišťování ochrany 
staveb proti vnějšímu hluku, zejména od dopravy, musí přednostně uplatňovat opatření 
urbanistická před opatřeními chránícími jednotlivé stavby tak, aby byly splněny podmínky pro 
ochranu hluku v chráněném venkovním prostoru, chráněném venkovním prostoru staveb a 
chráněném vnitřním prostoru staveb. 
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Vyhodnocení připomínky: 
Územní studie zapracovala výše uvedené doporučení jako upozornění v kap. A.1.8. Limity 
využití území 
 
Pořizovatel k vyhodnocení: 
Platná legislativa – zákon č. 258/2000 Sb. v ustanovení § 77 sám stanoví podmínky a procesy 
pro záměry, u kterých lze důvodně předpokládat, že budou po uvedení do provozu zdrojem hluku 
nebo vibrací a záměrů, které by mohly být hlukem nebo vibracemi ovlivněny. 
Jelikož silnice třetích tříd mohou generovat obé, nicméně v míře, kterou nelze v předstihu zcela 
jednoznačně posoudit jako nadlimitní a totéž platí o výrobním areálu ve  vzdálenosti 220m od 
řešeného území, je nutno posouzení ochrany chráněných prostor ponechat až na následných 
řízeních. Podmínky využití pro plochy řešené územní studií (podmínky stanovené pro plochy 
smíšené obytné a plochy bydlení) byly stanoveny v ÚPD, k níž vydal orgán ochrany zdraví 
kladné stanovisko. 
 
 
Civilní ochrana 
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů § 12 odst. 2 písm. i)  
2. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého  685/1, Zábrdovice,614 00  
Brno 14 
HZS JmK souhlasí s návrhem předmětné územní studie bez připomínek. 
 
 
Doprava na pozemních komunikacích 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů § 40 odst. 3 
písm. f) z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.  
3. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor rozvoje dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 
601 82 Brno 
neuplatňuje k předloženému návrhu územní studie žádné připomínky a s předloženým 
návrhem řešení ÚS „Brněnka Syrovice – celé území“ z hlediska řešení silnic II. a III. třídy 
souhlasí. 
 
4. MěÚ Židlochovice, odbor dopravy 
vydal k územní studii výše uvedené akce, v k.ú. Syrovice stanovisko, ve kterém uvádí, že MěÚ 
Židlochovice, odbor dopravy nemá námitek k územní studii při akceptování následujících 
podmínek:  
1.  Z hlediska návrhu dopravní infrastruktury bude dále postupováno dle zákona o 
pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, v platném znění. 
2.  Pro uliční prostor (mezi stavbami vystupujícími nad terén - týká se i oplocení pozemků) 
u nových komunikací s obousměrným provozem zpřístupňujících pozemky rodinných domů je 
třeba podle ČSN 73 6110, TP 103 a § 22 vyhlášky č.501/2006 Sb. dodržet šířku min. 8 m. 
3.  Musí být dodržena vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů (vodící a naváděcí 
linie, bezbariérovost, parkovací místo pro zdravotně postižené osoby atd.). 
4.  V lokalitě bude pamatováno i na zřízení pobytového prostoru. 
5.  Průjezdný prostor navržené obousměrné komunikace bude buď 5,50 m (s nutností 
chodníku) 
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nebo v obytné zóně (bez chodníků) min. 3,5 m s výhybnami. 
6.  V nové lokalitě musí být navržen dostatečný počet parkovacích stání veřejně 
přístupných i odstavných stání na vlastním pozemku při RD odpovídající podmínkám ČSN 73 
6110. Ze zkušenosti, u nově navržené komunikace, by bylo účelné zvýšit počet veřejně 
přístupných parkovacích stání při komunikaci i nad rámec požadavků ČSN 73 6110 
specifikovaných pro obytné okrsky. 
7.  Stávající příjezdová komunikace na p.č. 228 a 841/11 (lze ji považovat za obslužnou, 
sběrnou komunikaci), budovaná v rámci výstavby protější lokality RD, byla navrhována a 
dimenzována zejména pro příjezd a přístup do stávající protější lokality RD, proto byla 
navržena jako obytná zóna již od krajské silnice. Jelikož však vznikem nové rozsáhlé lokality 
RD napojené dalšími dvěma komunikacemi na tuto stávající sběrnou komunikaci dojde k 
podstatnému zvýšení provozu, požadujeme při stávající komunikaci zřídit nově chodník a 
obytnou zónu posunout až na vjezdy do vlastních lokalit RD. V neposlední řadě i z důvodu, že 
dle TP 103 by neměly být obytné zóny delší než 250 metrů. 
8.  V předložené dokumentaci navržené druhé napojení nové lokality na stávající 
obslužnou komunikaci v částečně odsunuté poloze oproti napojení komunikace z protější 
lokality se nejeví jako šťastné, protože netvoří ani průsečné propojení komunikací ani v 
podstatě netvoří dvě T- napojení. 
9.  Odstup pevných překážek (plot, skříňky inž. sítí, sloupy veřejného osvětlení, dopravní 
značky apod.) od průjezdného prostoru komunikací musí být nejméně 0,5 m. 
10.  Bude zajištěno řádné odvodnění komunikací a ostatních zpevněných ploch. 
Upozorňujeme, že dešťové vody ze zpevněných ploch u RD a dešťové vody ze střech okolních 
objektů by neměly být svedeny na komunikaci. 
11.  Další stupeň - konkrétní projektová dokumentace dopravní infrastruktury lokality bude 
zpracována autorizovanou osobou pro dopravní stavby. 
 
Vyhodnocení připomínky: 
Body 1. až 6. a 9. byly zapracovány v čl.A.1.6.6. - Podmínky pro umisťování dopravní 
infrastruktury.  
Bod 4.  -  pobytové prostory v rámci obytné zóny jsou přípustným využitím „veřejného 
prostranství zajišťujícího obsluhu území“ proto, aby při dalším stupni návrhu prostranství ulic 
bylo možné zde v souladu s požadavkem umístit např. parkovou úpravu s lavičkou (či jiný 
obdobný prvek), pobytový prostor většího rozsahu (např. hřiště) kapacita prostranství 
neumožňuje, ani není vyžadováno (vzhledem k celkové kapacitě území řešeného v ÚS).  
Bod 6 je splněn – územní studie tato parkovací stání navrhuje. 
 
Připomínka 7. je zapracována v čl.A.1.6.6. -  Napojení na silnici III/39513  
Zvýšení provozu v území je vnímáno především v souvislosti s dalšími záměry v navazujícím 
území, je proto požadováno opětovné posouzení dle aktuální situace. 
Může vyvolat přeřešení vymezení obytné zóny - při stávající komunikaci bude nutné zřídit nově 
chodník a obytnou zónu vymezit až na vjezdech do větve 1 a 3. Návrh organizace veřejného 
prostranství zajišťující obsluhu území není součástí návrhu a bude zpřesněn v následné PD také 
proto, že stávající napojení s přejezdovým prahem je funkční, je poměrně nově realizováno, při 
využití pro I. etapu (Ia a Ib) je splněn požadavek TP 103, že obytná zóna nemá být delší než 
250 metrů. Nelze jej však využít při současné realizaci dalších záměrů vázaných na toto 
dopravní napojení. 
Šířkové parametry veřejného prostranství, obsahujícího přístupovou komunikaci, které jsou 
navržené touto studií, odpovídají vymezení dle ÚP a umožňují jak realizaci chodníku, tak 
reorganizaci uličního prostoru takovým způsobem, aby umožnila i situování parkovacích stání.  
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Pro etapu II. a napojení navazujících území mimo řešené území je třeba tento požadavek 
respektovat a přeřešit vymezení obytné zóny (viz odstavec výše) 
 
Bod č.8 komentuje polohu větve 3 ve vztahu k navazujícímu území, tato poloha komunikace ve 
větvi 3 je však vymezena v Územním plánu Syrovice jakožto platné ÚPD a jako taková je v ÚPP 
respektována.  
Bod č.10 je zajištěn podmínkou v čl.A.1.6.7. - Podmínky pro umisťování technické 
infrastruktury.  
Bod č.11 se vztahuje pouze k následnému stupni PD.  
 
Pořizovatel k vyhodnocení: 
K bodu 8 
K ÚP Syrovice v době jeho projednávání, kdy již byla ulice západně lokality povolena a do ÚP 
zapracována nebylo z hlediska zákona č. 13/1997 Sb. příslušným odborem Městského úřadu 
Židlochovice, Masarykova 100, Židlochovice uplatněno žádné stanovisko, jak vyplývá 
z odůvodnění ÚP v části odůvodnění pořizovatele v oddíle věnovaném SOULADU S 
POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ DLE § 53 ODST. 4), V NICHŽ NEBYLA 
VYDÁNA STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ a jelikož návrh ÚP ke společnému jednání 
obsahoval v odůvodnění podmínky pro dopravní infrastrukturu v podrobnosti k územnímu 
řízení, byl upraven v textové části odůvodnění II tak, že nestanovuje odůvodnění žádné další 
podmínky; v textové části odůvodnění II je odůvodněno vymezení ploch, které mohou obsahovat 
místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace. Pořizovatel z tohoto důvodu a 
důvodu neuplatnění stanoviska orgánem k tomu příslušným považovala zájmy hájené zákonem 
č. 13/1997 Sb. z hlediska místních a veřejně přístupných účelových komunikaci za respektované. 
Územní studie má za úkol prověřit systémy v území, nejsou-li řešeny. Koncepce dopravní 
infrastruktury, která se orgánu nejeví jako šťastná, je součástí projednané a vydané územně 
plánovací dokumentace. Územní studie může být podkladem pro změnu ÚPD, prokáže-li, že 
došlo ke změně podmínek v území, nikoliv však z toho důvodu, že v době, kdy měl orgán uplatnit 
své požadavky a podmínky k projednání návrhu tak neučinil. Existuje-li zákonný důvod, který 
však ve vyjádření orgánu není uveden, měl by orgán v souladu s §44 stavebního zákona 
navrhnout změnu ÚPD a v souladu § §45 navrhnout též její úhradu. 
Územní studie vzhledem k etapování výstavby a jejímu podmínění dostatečnou kapacitou 
občanského vybavení  - školství nemůže zcela předjímat zátěž území; návrh organizace 
veřejného prostranství zajišťující obsluhu území tedy není součástí řešení ÚS a bude zpřesněn 
v následné PD. Šířkové parametry veřejného prostranství, obsahujícího přístupovou 
komunikaci, které jsou navržené touto studií, odpovídají vymezení dle ÚP a umožňují jak 
realizaci chodníku, tak reorganizaci uličního prostoru takovým způsobem, aby umožnila i 
situování parkovacích stání. 
 
5. Policie České republiky, KŘP Jihomoravského kraje specializované pracoviště 
dopravního inženýrství Brno – město a Brno – venkov, Kounicova 24, 611 32 Brno 
vydal k územní studii vyjádření, ve kterém konstatuje, že nemá námitek proti rozvoji bydlení 
v uvedené lokalitě. 
Upozorňuje, že v dalším stupni řízení je v rámci zklidnění dopravy předmětné lokality 
prostřídat umístění parkovacích stání, což je umožněno vzhledem k tomu, že členění veřejného 
prostranství není navrženo závazně a lze jej upravit v dalším stupni PD. 
Uvádí, že je nutné, aby součástí navrhované obytné zóny byl i pobytový prostor (místa pro 
sezení, hřiště, zeleň), toto je umožněno stanovením podmínky „veřejného prostranství 
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zajišťujícího obsluhu území“, kde pobytové prostory v rámci obytné zóny jsou přípustným 
využitím.  
 
Pořizovatel k vyhodnocení: 
Oba požadavky jsou směřovány k následné dokumentaci, studie pouze prověřila možnost 
řešení, co se týká pobytového prostoru – viz bod. 4) u vyhodnocení připomínky MěÚ 
Židlochovice, odbor dopravy. 
 
6. Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  
Židlochovice 
prověřil dokumentaci hlediska vlivu uvažovaného záměru na jednotlivé složky životního 
prostředí v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a s odvoláním na § 17 zákona č. 17/1992 
Sb., o životním prostředí vydal komplexní vyjádření s připomínkami z hlediska: 
 
Ochrana vod 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů  
Do kapitoly A.1.6.7. Technická infrastruktura – Odkanalizování územní a odvodnění bude 
doplněn postup pro odvádění srážkových vod, který bude respektovat požadavky § 20 odst. 5 
odst. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území: 
„Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno 
c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, 
pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno 
1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami 
umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování, 
2. jich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do 
vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k 
jejich zachycení, nebo 
3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do 
jednotné kanalizace.“ 
V případě odvodnění soukromých parcel v řešeném území dále doporučit opatření, která snižují 
srážkových odtok, např.: 
- minimalizovat podíl nepropustných zpevněných ploch, 
-  využít polopropustných materiálů pro zpevněné plochy, 
-  využívat srážkové vody k provozu nemovitostí. 
Odvodnění veřejných prostranství a komunikací bude v maximální možné míře realizováno 
prostřednictvím zelených pásů a zatravněných vsakovacích průlehů. 
 
Vyhodnocení připomínky: 
Uvedené připomínky byly zapracovány do kap. A.1.6.7. 
 
Územní studie postup pro odvádění dešťových vod ze stavebních pozemků nezpřesňuje nad 
rámec ÚP, vymezení stavebního pozemku územní studií umožňuje dodržení požadavků 
prováděcího předpisu v dokumentaci pro umístění stavby. 
ÚS navrhuje nakládání s dešťovými vodami způsobem uvedeným v § 20 odst.5 vyhl 501 v bodě 
1. 
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Pořizovatel k vyhodnocení: 
Dotčený orgán z hlediska zákona č. 254/2001 – vodoprávní orgán nemá věcnou příslušnost 
stanovit podmínky z hlediska prováděcího předpisu ke stavebnímu zákonu. Jde o rozpor s § 2 
odst. 2 správního řádu. 
Podmínka z hlediska odvodnění veřejných prostranství byla doplněna dle požadavku dotčeného 
orgánu. Je sice v rozporu s tím, co požaduje z tohoto hlediska obec, ale dotčený orgán hájí 
veřejné zájmy na základě zvláštního právního předpisu. 
 
Odpadové hospodářství 
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění 
S odpady je nutné nakládat v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech, jeho 
prováděcích předpisů a Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Způsob využití 
nebo odstranění odpadu musí být v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady uvedené v 
§ 9a zákona o odpadech a s regulováním vzniku stavebních a demoličních odpadů uvedeným v 
platných Plánech odpadového hospodářství ČR a Jihomoravského kraje. 
 
Vyhodnocení připomínky: 
Z vyjádření neplynou konkrétní připomínky. 
 
Ochrana ovzduší 
dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění  
(dále jen zákon) a k územní studii nemá připomínky. Orgán ochrany ovzduší připomíná, že 
bude-li tato územní studie sloužit jako územně analytický podklad pro PÚR či územně 
plánovací dokumentaci je k vydání stanoviska k těmto dokumentům podle § 11 odst. 2 písm. a) 
věcně příslušný krajský úřad. 
 
Ochrana přírody a krajiny, 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
Předložená koncepce územní studie ,,Brněnka Syrovice - celé územíʺ, k.ú. Syrovice byla 
posouzena orgánem ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny v platném znění a nemáme k ní žádné připomínky (s prostorovou regulací a intenzitou 
využití území souhlasíme). 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu 
dle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění  
-jsou dotčeny zájmy ochrany ZPF 
-stanovisko k územně plánovací dokumentaci uplatňuje podle § 5 odst. 2, krajský úřad 
Vyhodnocení připomínky: 
Z vyjádření neplynou konkrétní připomínky. 
Pořizovatel k vyhodnocení: 
Dotčený orgán uvádí připomínku, jak nakládat s ÚPD, tou ale územní studie není. 
 
Ochrana památek 
dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění  
- orgán PP ORP Židlochovice uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro 
území, ve kterém je nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní 
památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, 
nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c) nebo působnost krajského 
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úřadu podle § 28 odst. 2 písm. c), a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení 
zastavěného území 
- ve vymezené lokalitě se nenachází žádné z výše uvedených chráněných zájmu které jsou v 
kompetenci ORP Židlochovice 
-  upozorňujeme, že stavba je situována na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zák. 
č. 20/1987 Sb. v platném znění se všemi povinnostmi a dopady dle tohoto zákona 
Vyhodnocení připomínky: 
Z vyjádření neplynou konkrétní připomínky. 
Pořizovatel k vyhodnocení: 
Dotčený orgán uvádí upozornění na ustanovení, jak nakládat s ÚPD, tou ale územní studie 
není. 
 
Ochrana lesa 
dle zákona 289/1995 Sb., o lesích 
Koncepcí nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem státní správy lesů 
 
 
Správci sítí technické infrastruktury 
 
7. Š a t a v s k o , svazek obcí, Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice 
Po seznámení se s citovanou projektovou dokumentací, svazek obcí Šatavsko nemá 
připomínky k předloženému záměru. 
Uvádí podmínky pro budoucí realizaci a napojování jednotlivých nemovitostí. 
V podmínkách pro budoucí realizaci a napojování jednotlivých nemovitostí jsou požadavky 
vztahující se k řešeným systémům a to konkrétně k odvádění dešťových vod - na oddílný řád 
je možno napojit pouze splaškové odpadní vody, podmínky likvidace dešťových vod byly v ÚS 
proto upraveny v souladu s vyjádřením. 
 
Pořizovatel k vyhodnocení: 
Vlastník a provozovatel sice nemá připomínky k předloženému záměru, nicméně uvádí v 
podmínkách pro budoucí realizaci a napojování jednotlivých nemovitostí požadavky vztahující 
se k řešeným systémům a to konkrétně k odvádění dešťových vod. Podmínky likvidace dešťových 
vod byly v ÚS proto upraveny v souladu s vyjádřením v kapitole věnované technické 
infrastruktuře a  to tak, že není navrhován regulovaný odtok do  kanalizace. 
 
8. ČEPRO, a. s., Dělnická 12, č. p. 213, 170 04 Praha 7, Česká republika 
Uvádí, že přestože ÚS je řešena v OP produktovodu, respektuje omezení v OP – budovy jsou 
umístěny za hranicí 100m od trasy produktovodu. 
S územní studií „Brněnka Syrovice - celé území" souhlasí, požaduje však dodržení přiloženého 
zákresu (návrh ÚS). A do textové části ÚS požaduje doplnit, že územní studie musí respektovat 
zákon č. 189/1999 Sb. v aktuálním znění o nouzových zásobách ropy a podle ČSN 65 0204 
(Dálkovody hořlavých kapalin) 
Pro informaci uvádíme: 
Omezení stanovená v ochranném pásmu produktovodu: 
V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat zvlášť důležité objekty, jakož i vtažné jámy 
průzkumných a těžebních podniků a odvály hlušin. 
Uvnitř ochranného pásma je také zakázáno: 
- do vzdálenosti 200 m od osy potrubí zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, 
jde-li potrubí přes řeku, 
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- do vzdálenosti 150 m provádět souvislé zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní 
důležité objekty a železniční tratě podél potrubí, 
- do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic, 
- do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě, 
- do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy, 
- do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a 
bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, sondy a 
vysazování stromů. 
V ochranném pásmu i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl 
poškodit produktovod nebo omezit nebo ohrozit jeho bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré 
činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození produktovodu. 
 
Vyhodnocení připomínky: 
Požadavek je zapracován v kap. A.1.8. Limity využití území a upravený též v kapitole 
A.1.6.2.Zásady regulace území - podmínky využití pozemků (odst. Podmínky všech pozemků 
bydlení).  Ostatní údaje jsou informativní. 
 
Pořizovatel k vyhodnocení: 
Ve vyjádření provozovatel uvádí, že přestože ÚS je řešena v OP produktovodu, respektuje 
omezení v OP  - „budovy jsou umístěny za hranicí 100m od trasy produktovodu.“ 
Územní studie budovy neumísťuje, navrhuje nicméně parcelace území a stavební pozemky pro 
rodinné domy, které jsou umístěny za hranicí 100m od trasy produktovodu. Podmínka 
provozovatele ropovodu je stanovena přímo uvedeným ustanovením zákona č. 189/1999 Sb, 
nicméně jako upozornění ji lze v územní studii uvést.  
 
9. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
Sděluje, že v uvedené oblasti se nachází zařízení: Ropovod DN 500, DOK (dálkový optický 
kabel), ropovod IRČ DN 700 
Území řešené územní studií "Brněnka Syrovice - celé území" se téměř celé nachází v 
ochranném pásmu ropovodů Družba (DN 500 a IRČ DN 700), jež mají stanovené ochranné 
pásmo vládním nařízením č. 29/1959 Sb. (jak je stanoveno v přechodných ustanoveních zákona 
č. 161/2013 Sb.), kdy na provádění činností v ochranném pásmu ropovodu se použije zákon č. 
189/1999 Sb. a následně ČSN EN 14161 + A1 a ČSN 65 0204. 
Uvnitř ochranného pásma je zakázáno: 
a)  do vzdálenosti 200 m od osy potrubí zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, 
jde-li potrubí přes řeku, 
b)  do vzdálenosti 150 m provádět souvislé zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní 
důležité objekty a železniční tratě podél potrubí, 
c) do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic, 
d) do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě, 
e) do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy, 
f) do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a 
bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, sondy a 
vysazování stromů. 
Územní studie se týká podmínka uvedená v písm. c), která je splněna, a proto je navrhovaná 
zástavba z hlediska ochranného pásma ropovodu možná. V souvislosti s ustanovením § 3, odst. 
(7) zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, požadujeme pro všechny rodinné 
domy, které se nacházejí v ochranném pásmu ropovodu, stanovit v územní studii podmínku 
projednání a odsouhlasení provozovatelem ropovodu.  
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Vyhodnocení připomínky: 
Upravený požadavek je zapracován v kap. A.1.6.2.Zásady regulace území - podmínky využití 
pozemků (odst. Podmínky všech pozemků bydlení). Ostatní údaje jsou vzhledem k poloze 
staveb vůči ropovodu informativní. 
 
Pořizovatel k vyhodnocení: 
Ve vyjádření provozovatel uvádí, že navrhovaná zástavba z hlediska ochranného pásma 
ropovodu je možná. Podmínka projednání a odsouhlasení provozovatelem ropovodu pro 
všechny rodinné domy, které se nacházejí v ochranném pásmu ropovodu, je stanovena přímo 
výše uvedeným ustanovením zákona č. 189/1999 Sb, nicméně jako upozornění ji lze v územní 
studii upravit a uvést.  
 
10. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice,602 00 Brno 
předává orientační situaci plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) ve 
správě společnosti.  
 
Vyhodnocení připomínky: 
vyjádření je podkladem následné PD 
Pořizovatel k vyhodnocení: 
Územní studie pouze navrhuje řešení, úpravy nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, 
například veřejné infrastruktury. Tato ÚS navrhuje pouze, že do lokality bude prodloužen STL 
plynovod a bude plynofikována STL plynovodem vedeným ve veřejném dopravním koridoru, 
napojeným ze  západní strany od stávající komunikace. 
Tyto návrhy nejsou v žádné části vyjádření nijak rozporovány. Vyjádření se vztahuje k existenci 
stávajících sítí vlastníka v území a budoucím PD ke stavbám. Územní studie nenahrazuje a ani 
nemůže nahradit rozhodnutí či jiné opatření pro umístění či provedení stavby, jelikož k tomu 
není stavebním zákonem ( § 25 a 30 SZ) určena. 
  
 
11. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000 
Uvádí, že dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. 
(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; a 
(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami 
ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a 
(III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její 
vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal 
překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 
povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na 
nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a 
(IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se 
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a 
(V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o 
vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter. 
 
Vyhodnocení připomínky: 
vyjádření je podkladem následné PD  
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Pořizovatel k vyhodnocení: 
Územní studie pouze navrhuje řešení, úpravy nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, 
například veřejné infrastruktury. Tato ÚS nenavrhuje řešení přímo pro elektronické 
komunikace, pouze všeobecně uvádí podmínku, že trasy technické infrastruktury budou 
umísťovány zejména na přístupných neoplocených pozemcích či podél komunikací. Tyto návrhy 
nejsou v žádné části vyjádření nijak rozporovány. Vlastník TI se vyjádřil pouze z hlediska 
existence sítí a vyjádření se vztahuje k jednotlivým budoucím stavbám a podmínkám pro jejich 
provedení. Územní studie nenahrazuje a ani nemůže nahradit rozhodnutí či jiné opatření pro 
umístění či provedení stavby, jelikož k tomu není stavebním zákonem (§ 25 a 30 SZ) určena. 

 
 
12. E.On Distribuce a.s., F.A. Gestnera 2151/6, 37001 České Budějovice a reg. Správa 
Hodonín, Husova 1, 69542 Hodonín 
Vydává souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy 
(elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a připojuje podmínky pro následná řízení a 
následnou PD. 
Pořizovatel k vyhodnocení: 
Územní studie pouze navrhuje řešení, úpravy nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, 
například veřejné infrastruktury. Tato ÚS navrhuje pouze, že dle možnosti rozvodné soustavy 
bude využito napojení na NN rozvody vedené ve veřejném dopravním koridoru, podél západní 
strany stávající komunikace, uvádí celkovou kapacitu rozvoje území a uvádí podmínky pro 
umisťování rozvodných kabelů, tj. ve veřejných prostranstvích zejména v pásech zeleně. 
Tyto návrhy nejsou v žádné části vyjádření nijak rozporovány. Vyjádření se vztahuje 
k jednotlivým budoucím stavbám a uvádí podmínky pro jejich provedení. Územní studie 
nenahrazuje a ani nemůže nahradit rozhodnutí či jiné opatření pro umístění či provedení 
stavby, jelikož k tomu není stavebním zákonem (§ 25 a 30 SZ) určena. 
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Vyhodnocení vyjádření a připomínek veřejnosti uplatněných k uveřejněnému návrhu 
 
Společná připomínka O.P.  nar. X, Syrovice č.p. Y, spoluvlastník p.č. Z, V.B,  nar. A, Syrovice 
č.p. B, spoluvlastník p.č. Z 
 
 

 
 
Připomínající požaduje, aby zájmy v území byly vyrovnané a umožněn i případný rozvoj 
sousední lokality, domnívá se, že severní komunikace by neměla být zaslepena, ale vyvedena 
až na hranici s p.č. 841/9, protže budovaná komunikační síť by měla sloužit ku prospěchu všech 
a to i budoucích vlastníků sousedních pozemků. 
Požadavek: 

 
Z připomínky dále vyplývá požadavek, aby část pozemku označeného v ÚS (v dokumentaci ke 
zveřejnění) číslem18, obsahovala při své východní hranici pás – část pozemku, jehož  bude 
využití bude stanoveno  pro „BRn“ nebo „BZs“, aby bylo zajištěno, že nevznikne stavba 
v blízkosti hranice s pozemkem 841/9 a že nebude omezeno budoucí využití tohoto pozemku. 
 
Vyhodnocení připomínky: nebude akceptována 
Pořizovatel k vyhodnocení: 
Sousední pozemek p. č. 814/9 je v ÚP Syrovice zařazen do jako plochy NZ – plochy zemědělské 
s hlavním využitím stanoveným jako „zemědělská produkce na pozemcích ZPF“. Rovněž je 
zařazen do územní rezervy R4, kdy možné budoucí využití je stanoveno pro plochy smíšené 
obytné a podmínka pro jeho prověření potřeba dalších zastavitelných ploch po vyčerpání již 
vymezených ploch. 
Dokumentace uveřejněná k připomínkování obsahovala jako regulaci části A (v níž se nachází 
pozemek, k němuž směřuje připomínka) též stavební čáru pro průčelí domu a hranici pro 
dvojdům. Bylo tedy zřejmé, že dvojdům nebude připojen na hranici s p. č. 814/9. Jelikož bylo 
nutná úprava návrhu z důvodu minimální velikosti stavebního pozemku stanoveného ÚP, 
pozemek označovaný jako č.18 bude navržen pro realizaci samostatně stojícího RD. 
Kdyby byla sousední plocha vymezena jako zastavitelná, bylo by nutné s ohledem na § 19 odst. 
1 písm. d) s ohledem na stávající charakter a hodnoty území hodnotit využitelnost navazujícího 
území. Zastavitelná plocha však ÚP vymezena není. Územní rezerva se stanovuje jako území, 
jehož nejen plošné nároky ale zejména potřebnost je nutno prověřit změnou ÚP a to s ohledem 
na ochranu nezastavěného území. 
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Možnost budoucí změny ÚP v území na p.č. 18 na veřejné prostranství není řešením, které 
navrhovaná územní studie znemožňuje, jelikož stavební čára a vymezení BRn neumožní 
zástavbu hlavní stavbou, ale pouze oplocením a přístřešky. 
Nutno též upozornit na to, že ÚP Syrovice nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby a 
opatření, tedy ani stavby dopravní a technické infrastruktury jako veřejně prospěšné stavby, pro 
něž lze práva k pozemkům vyvlastnit. 
 
Připomínka P.S., Syrovice č.p. Q vlastník p.č. W 
Dle názoru připomínajícího není komunikace ve větvi 0 (stávající příjezdová komunikace 
do  lokality stabilizovaných ploch bydlení západně od řešeného území) dostatečně kapacitní 
komunikací k obsloužení stabilizovaných ploch na ni připojených a budoucnu vzniklé lokality, 
kterou řeší územní studie. 
Problematické je dle připomínajícího též uspořádání provozu v lokalitě, kdy tím, že větev jedna 
není řešena jako obousměrná, dojde k zvýšení dopravního provozu v při pozemcích západního 
okraje řešeného území a navýší se hluk a exhalace. 
Dle názoru připomínajícího v ÚS není uvažováno s existujícími rozhledovými poměry při 
výjezdu z řadových domů. Navrhuje tedy, aby byla vytvořena klasická křižovatka, která 
zabezpečí bezpečnost rozhledu. 
 
Vyhodnocení připomínky: nebude akceptována 
Pořizovatel k vyhodnocení: 
ÚS navrhuje pouze veřejné prostranství pro obsluhu území, nikoliv přímo komunikace, 
současně pro větve 1 a 2 navrhuje organizaci dopravy jako variantní, tzn. na styku větví 0 a 1 
lze též v následné dokumentaci řešit vstup do území. Pozemky pro veřejná prostranství ve 
větvích 1 a 2 jsou navržena v takové šíři, která umožní i obousměrný provoz. 
Další podmínkou vyplývající jak z etap ÚS, také přímo z ÚP, je podmínka, která stanoví, že 
umisťování nové zástavby je podmíněno dobudováním inženýrských síti a napojeni na veřejnou 
kanalizaci a ČOV, kdy mezi inženýrské sítě patří i sítě dopravní. 
Následná projektová dokumentace bude zpracována dle podmínek této ÚS po prověření kapacit 
dopravní infrastruktury, studie vytvořila návrhem dostatečné šířky veřejného prostranství pro 
obsluhu území ve větvi o územní podmínky pro zkapacitnění stávající komunikace ve větvi 0. 
Ostatně možnost rozšíření tohoto veřejného prostranství je patrná i z platné ÚPD, kde jsou 
polohově zakotveny jak zastavitelné plochy pro bydlení a plochy smíšené obytné, tak plochy pro 
komunikace a tedy to, že komunikace pro prostup územím jižně od zastavitelné plochy Z36 je 
řešena pro křižovatku stykovou. 
 
Připomínka Obce Syrovice jako vlastníka a provozovatele přilehlých komunikací 
Dle obce má územní studie respektovat koncepci dopravních staveb a sítí na obecních 
pozemcích a: 
1. rozšířit veřejný prostor při hlavním vjezdu do území pro umístění chodníku/parkovacích míst 
v typu sběrné komunikace 
2. realizovat celý propoj mezi sběrnými komunikacemi 
3. synchronizovat křižovatku – napojení ulic jednotlivých zón (obytné zóny/zóna 30) dle návrhu 
v příloze ve variantě zajišťující bezpečný výhled a respektování okolní zástavby. 
Další připomínky se týkají zabezpečení výkupu pozemků do vlastnictví obce a plánovací 
smlouvy mezi obcí a developerem. Některé z požadavků se však mohou dotknout i řešení ÚS, 
např. požadavek zasakování srážkových vod z komunikací trubním vedením do zasakovacích 
zařízení a nikoliv do zatravněných průlehů, řešení reálné školské občanské vybavenosti, řešení 
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odkanalizování oblasti z hlediska nedostatečnosti ČOV, dopravní napojení a řešení 
zkapacitnění celé oblasti dle koncepce obce. 
 
Vyhodnocení připomínky: byla akceptována částečně 
Akceptováno je: 
Veřejný prostor na obecním pozemku měl dostatečnou šířku dle ÚP již v návrhu předkládaném 
k zveřejnění, byl rozšířen přesně na šířku plochy označené v ÚP jako PV.  Je tím umožněno 
zkapacitnění komunikace a případné umístění chodníku či parkovacích stání. 
Realizace „propoje“ není úkolem územní studie, ta jen navrhuje a prověřuje možná řešení 
systémů v území. Realizaci dopravní infrastruktury  a inženýrských sítí před budováním RD 
však řeší územní studí navrhovaná etapizace a taktéž  platná ÚPD, která v kapitole F.2. 
všeobecné podmínky pro využití ploch uvádí v odstavci „Podmínky pro výstavbu v řešeném 
území“ podmínku, že umisťování nové zástavby je podmíněno řádným odkanalizováním, objekty 
mohou být realizovány po dobudování inženýrských sítí a napojení na veřejnou kanalizaci a 
ČOV a kdy  účel využití může být ve všech plochách v konkrétních případech nepřípustný, 
jestliže záměr na změnu využití nemá zajištěno odpovídající dopravní napojení a odstavování 
vozidel 
Řešení reálné školské občanské vybavenosti – etapizace a její podmínky uvádí, že potvrzení 
dostatečné kapacity školského občanského vybavení obcí je podmínkou pro zahájení výstavby 
RD. 
Není akceptováno: 
Synchronizace křižovatky – územní studie navrhuje pouze veřejné prostranství, které obsluhu 
území umožní, nikoliv kapacitu, polohu komunikací a organizaci dopravy. Takové řešení je 
předmětem následné PD.  Řešení veřejných prostranství zabezpečuje minimálně jedno bezpečné 
a kapacitní řešení komunikací…… 
Požadavek „zasakování srážkových vod z komunikací trubním vedením do zasakovacích 
zařízení a nikoliv do zatravněných průlehů“ není možné akceptovat vzhledem k požadavku 
vodoprávního orgánu, viz výše. 
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