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Hodnocení vlivu návrhu územního plánu Vokovice na udržitelný rozvoj území 
zpracováno dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti. Posouzení je zpracováno dle přílohy č. 5 vyhlášky č.500/2006 Sb. a dle metodického 
pokynu „Vyhodnocení vlivů územního plánu na URÚ“ – MMR 2008. 
 
 

A. Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Vojkovice na životní prostředí  

 
Dotčený orgán odbor životního prostředí KrÚ JMK z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve svém 
stanovisku k zadání ÚP Vojkovice uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu Vojkovice na 
životní prostředí. 
 
Vyhodnocení vlivů územního plánu Vojkovice na životní prostředí bylo provedeno v červenci 2017. 
Zhotovitelem byla firma AGERIS, zodpovědný projektant Ing. Alexandr Mertl - držitel autorizace podle 
zákona č. 100/2001 Sb., §19 a § 24 - osvědčení MŽP ČR o odborné způsobilosti k hodnocení vlivu staveb 
a činností na životní prostředí č. j. 961/196/OPV/93 ze 7. 6. 1994, prodloužené rozhodnutím MŽP č. j.: 
51008/ENV/16 z 24. 8. 2016 do 31. 12. 2021. 
 

Shrnutí vyhodnocení vlivů územního plánu Vojkovice na životní prostředí 
(kapitola 8 Vyhodnocení vlivů územního plánu Vojkovice na životní prostředí) 

 
U rozvojových ploch a koridorů se zjištěnými závažnými reálnými či potenciálními zápornými vlivy na životní 
prostředí (příp. kumulací či synergickým působením mírnějších záporných vlivů) jsou navrhována následná 
opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci těchto vlivů: 
 

 Z2 - plocha smíšená obytná So 
provést hlukové posouzení a na základě jeho výsledků případně provést účinná protihluková opatření; 
 

 Z3 - plochy bydlení Br a komunikací a prostranství místního významu 
minimalizovat skutečný zábor zemědělské půdy s I. třídou ochrany, v případě nadměrného hlukového 
zatížení z železniční dopravy provést účinná protihluková opatření; 
 

 Z4 - plochy bydlení Br a komunikací a prostranství místního významu 
minimalizovat skutečný zábor zemědělské půdy s I. třídou ochrany, v případě nadměrného hlukového 
zatížení z železniční dopravy provést účinná protihluková opatření; 
 

 Z6 - plocha výroby Vp 
alternativně plochu buď z řešení jako rozvojovou plochu zcela vypustit, nebo vymezit pouze jako 
územní rezervu, nebo do územní rezervy přesunou alespoň polovinu vymezené plochy (v zastavitelné 
ploše ponechat území bezprostředně navazující na stávající výrobní areál), nebo v krajním případě 
alespoň stanovit etapizaci využití s tím, že v 1. etapě bude využita maximálně polovina vymezené 
plochy, a to v bezprostřední návaznosti na stávající výrobní areál; 
 

 Z9+Z10 - plochy vodohospodářské Wh 
minimalizovat pohledovou exponovanost konkrétních objektů hrází (jejich kontrast vůči okolnímu 
prostředí); 
 

 Z11+Z12 - plochy vodohospodářské Wh 
minimalizovat zásahy do stávajících břehových porostů Vojkovického náhonu a pohledovou 
exponovanost konkrétních objektů hrází (jejich kontrast vůči okolnímu prostředí); 
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 Z13+Z14 - plochy vodohospodářské Wh 
minimalizovat zásahy do stávajících břehových porostů Vojkovického náhonu a doprovodných 
porostů Svratky a pohledovou exponovanost konkrétních objektů hrází (jejich kontrast vůči okolnímu 
prostředí), případně (dle možností) minimalizovat i skutečný zábor zemědělské půdy s I. a II. třídou 
ochrany; 
 

 P1 - plocha občanského vybavení O2 
provést hlukové posouzení a na základě jeho výsledků případně provést účinná protihluková opatření; 
 

 K1 - koridor dopravní infrastruktury KDs 
zajistit co nejcitlivější zakomponování tělesa silnice do krajiny s ohledem na krajinný ráz, 
minimalizovat případné negativní vlivy na povrchové i podzemní vody, nezhoršit situaci z hlediska 
ohrožení obytné zástavby povodněmi, případně (dle možností) minimalizovat i skutečný zábor 
zemědělské půdy s I. a II. třídou ochrany. 

 
 
 

Doporučení stanoviska ke koncepci 
 
Zpracovatel vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) „Územní plán Vojkovice“ 
 
na základě posouzení z hlediska předpokládaných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví navrhuje, aby 
příslušný úřad vydal souhlasné stanovisko k posuzované územně plánovací dokumentaci. 
Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře respektuje cíle stanovené relevantními strategickými 
dokumenty. 
Jednotlivé návrhové plochy i celý územní plán lze z hlediska vlivů na životní prostředí doporučit ke 
schválení za podmínky splnění opatření stanovených v kapitole 8. tohoto vyhodnocení. 
 
 
 

B. Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Vojkovice na evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti 

 
Územní plán nenavrhuje změny funkčního využití ploch v oblastech, které jsou součástí chráněných lokalit 
soustavy NATURA 2000. Dle stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje k návrhu zadání územního 
plánu Vojkovice nemůže mít navrhovaný územní plán významný vliv na žádnou evropsky významnou 
lokalitu vymezenou národním seznamem nebo vymezenou ptačí oblast. Z tohoto důvodu nebylo 
vyhodnocení vlivů územního plánu Vojkovice na lokality soustavy NATURA 2000 zpracováno. 
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C. Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Vojkovice na skutečnosti zjištěné v územně 
analytických podkladech 

Územně analytické podklady (dále jen ÚAP) obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Židlochovice 
byly pořízeny v souladu se zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění, a v rozsahu požadovaném vyhláškou 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění. 
 
Pořizovatelem 4. úplné aktualizace ÚAP ORP Židlochovice 2016 byl Městský úřad Židlochovice a 
zpracovatelem Městský úřad Židlochovice - Odbor životního prostředí a stavební úřad. 
 
Na základě dodaných dat od poskytovatelů údajů o území, průzkumů, ÚAP kraje a dalších informací je 
zpracován rozbor, který zahrnuje zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho 
silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT analýza). RURÚ dále obsahuje vyhodnocení 
vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel. Závěr rozboru tvoří určení problémů k řešení v územně plánovací 
dokumentaci. 
 
V rámci ÚAP ORP Židlochovice byly sledovány hodnoty, limity a záměry na provedení změn 
v území. 
 
Hodnoty území 
Hodnoty týkající se obce Vojkovic identifikované v ÚAP byly zapracovány do návrhu územního plánu. 
 
Limity využití území 
Limity týkající se obce Vojkovic identifikované v ÚAP byly zapracovány do návrhu územního plánu a 
graficky vyjádřeny v koordinačním výkresu. 
 
Záměry evidované v ÚAP ORP Židlochovice (v souladu se ZÚR JMK 2016) 
Záměry týkající se obce Vojkovic identifikované v ÚAP byly zapracovány do návrhu územního plánu. 
 
Záměr energetiky 

 TEE02 - (Slavětice -) hranice kraje - Sokolnice, nové vedení převážně v souběhu se stávající linkou 
400 kV 

 
Záměry dopravy 

 DS32 - II/416 obchvat Blučiny, 

 RDS25 - II/416 Vojkovice – Hrušovany, přeložka (jako územní rezerva) 
 
Přírodě blízká protipovodňová opatření dle Povodí Moravy a.s. 

 POP03 - Opatření společná na vodních tocích Svratka a Litava  

 POT05 - Řízené inundace Židlochovice a poldr Blučina na vodním toku Svratka vč. Ivanovického 
potoka  

 
Koncepční vymezení regionálního ÚSES 

 RBC1961 - Slámová 

 RBCJM 45 - Neugrund 

 RK1491B 

 RK1492 

 RK113 

 RKJM011RK1487 
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V následujícím přehledu jsou z provedených SWOT analýz tematických okruhů ÚAP vybrány skutečnosti, 
které se dotýkají obce Vojkovice a mají vliv na její územní rozvoj. 
 
1 - Horninové prostředí 
Na území obce Vojkovice nejsou evidovány žádné jevy horninového prostředí ovlivňující územní rozvoj. 

SILNÁ STRÁNKA   

SLABÁ STRÁNKA   

PŘÍLEŽITOST   

HROZBA   

Bez vlivu na územní rozvoj Vojkovic. 
 

2 - Vodní režim 

SILNÁ STRÁNKA  Vydatné zdroje podzemních vod v nivě Svratky 

 Vyhlášená záplavová území Svratky a Litavy 

 Vyhlášená aktivní záplavová zóna Litavy 

 Vodní nádrže – rybníky Šejba a Šimlochy 

 Zachovalé staré rameno Svratky – Mlýnský náhon 

SLABÁ STRÁNKA  Vysoký podíl upravených a regulovaných úseků vodních toků (Svratka, 
Litava, Šatava) 

 Zdroje podzemních vod v záplavovém území (Vojkovice) 

 Nízká retenční schopnost zemědělsky využívaných ploch a upravených 
vodních toků 

PŘÍLEŽITOST  Vytvářet podmínky pro revitalizaci vodních toků a niv 

HROZBA  Další snížení retence vody v krajině situováním dalších nevhodných aktivit 
do přirozených záplavových území vodních toků (nové komunikace, 
rozvojové plochy) 

Podstatný vliv na územní rozvoj Vojkovic a to především z hlediska řešení protipovodňové 
ochrany území. 
 

3 - Hygiena životního prostředí 

SILNÁ STRÁNKA  Obec je plynofikována a elektrifikována 

 Splašková kanalizace v obci je zaústěna do ČOV Židlochovice 

 Obec je napojena na veřejný vodovod 

 Obec má zajištěné nakládání s odpady 

 V obci jsou vyhrazená místa pro ukládání některých druhů odpadů 

 V obci je pravidelně prováděn sběr nebezpečného odpadu 

SLABÁ STRÁNKA  Hlukové a imisní zatížení obytných území přiléhající ke komunikací II/425 

 Vysoká prašnost v území daná nízkou lesnatostí a malým podílem krajinné 
zeleně (větrná eroze na většině území) 

PŘÍLEŽITOST  Vytvoření územních podmínek pro vybudování obchvatu nejzatíženějších 
obcí (Blučina, Židlochovice, Vojkovice, Hrušovany) 

 Vytvoření podmínek pro opatření vedoucí ke snížení míry znečištění toků 
(revitalizace toků a niv) 

 Vytvoření územních podmínek pro výsadby větrolamů a jiných prvků trvalé 
vegetace pro zmírnění větrné eroze 

HROZBA  Zvyšování podílu orné půdy v nivě Svratky zhorší kvalitu vody v řece 

 Zvýšená míra znečištění ovzduší ze zvyšující se dopravy 

 Nárůst intenzity provozu na silničním průtahu II/425 zhorší hygienu 
prostředí v jádrové části obce 

Podstatný vliv na územní rozvoj Vojkovic a to především z hlediska zvyšování intenzity 
automobilové dopravy. 
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4 – Ochrana přírody 

SILNÁ STRÁNKA  Prostorové a koncepční předpoklady zvyšování biodiverzity a migračních 
možností krajiny nástroji územního systému ekologické stability – 
dokumentace ÚSES na všech hierarchických úrovních zpracována pro celé 
SO ORP na úrovní ÚPD obcí a ZÚR 

SLABÁ STRÁNKA  Nedostatek ploch s trvalou vegetací 

 Nedostatečná prostorová diverzifikace krajiny formou drobných 
krajinotvorných struktur 

 Řešení ÚSES na úrovni ÚP není plně v souladu s koncepcí v ZÚR  

PŘÍLEŽITOST  Vytvářet podmínky pro realizaci prvků ÚSES 

 Vytvářet územní podmínky pro revitalizaci říční sítě 

 Vytvářet podmínky pro podporu obnovy krajinných struktur 

 Využití nástrojů komplexní pozemkové úpravy (protierozní ochrana, 
zpřístupnění krajiny, realizace ÚSES) pro celkovou revitalizaci krajiny 

 Zalesňování zemědělsky méně využitelných půd 

HROZBA  Nevyvážená preference hospodářských zájmů před zájmy ochrany přírody 
a krajiny 

Částečný vliv na územní rozvoj Vojkovic. 
 

5 – ZPF a PUPFL 

SILNÁ STRÁNKA  Vysoký podíl nejcennějších půd (I. a II. třída ochrany) 

SLABÁ STRÁNKA  Nízká a nerovnoměrná lesnatost území  

 Poškozování zemědělských půd větrnou a vodní erozí 

 Většina lesních porostů má nevhodnou dřevinnou skladbou (kříženci 
topolů, akát) 

PŘÍLEŽITOST  Vytvářet podmínky pro zalesňování zemědělsky v zaplavovaných územích 

 Zlepšovat dřevinnou skladbu lesů 

HROZBA  Zvyšování podílu orné půdy sníží vodní retenci krajiny 

Podstatný vliv na územní rozvoj Vojkovic - kvalitní zemědělská půda omezuje rozrůstání obce 
mimo zastavěné území. 
 

6 – Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

SILNÁ STRÁNKA  Výhodná časová dostupnost do Brna a Židlochovic - IAD i IDS JMK 

 Zastávka IDS na železniční lince S3 IDS JMK 

 Obec je plynofikována a elektrifikována 

 Splašková kanalizace v obci je zaústěna do ČOV Židlochovice 

 Obec je napojena na veřejný vodovod 

 Obec má zajištěné nakládání s odpady 

 V obci jsou vyhrazená místa pro ukládání některých druhů odpadů 

SLABÁ STRÁNKA  problematické napojení okolních obcí ve směru východ - západ hromadnou 
dopravou IDS JMK 

 Nevyhovující kvalit vody vodního zdroje Vojkovice pro skupinový vodovod 
Židlochovice (odstaveno z provozu) 

PŘÍLEŽITOST  Vytvářet podmínky pro vybudování obchvatu Blučiny II/416 napojeného na 
obchvat Hrušovan pro urychlení průjezdu územím 

 Vytvářet podmínky pro vybudování sběrných dvorů v obcích přes 1 000 
obyvatel 

HROZBA  Nárůst intenzity provozu na silnici II/425 vyvolá požadavek na silniční 
obchvat 

Podstatný vliv na územní rozvoj Vojkovic. 
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7 – Občanská vybavenost 

SILNÁ STRÁNKA  Odpovídající pokrytí potřeb území z hlediska školství - MŠ a 1. stupeň ZŠ 

 Zabezpečení potřeb z hlediska maloobchodní sítě a ubytování 

 Dostačující zabezpečení základní lékařské péče 

 Pokrytí potřeb aktivitami sportu 

SLABÁ STRÁNKA  Absence odpovídajícího kulturního zařízení 

PŘÍLEŽITOST  Vytvářet podmínky pro rozvoj služeb 

HROZBA   

Částečný vliv na územní rozvoj Vojkovic. 
 

8 – Sociodemografické podmínky 

SILNÁ STRÁNKA  Blízkost Brna - městského centra národního významu - z toho vyplývající 
přínosy velké aglomerované ekonomiky a nabídky služeb vyššího řádu 

 Příznivá demografická struktura populace - kladné saldo migrace, 
nadprůměrný podíl osob v aktivním věku 

 Široká nabídka pracovních příležitostí v Brně a v jihovýchodním segmentu 
brněnské aglomerace 

 Jsou vytvořeny podmínky pro uchování genia loci obce 

 Urbanistická struktura obce je tvořena RD 

SLABÁ STRÁNKA  Nízká funkční autonomie obce - závislost na vnějším centru 

 Slabá pozice Židlochovic jako SO ORP 

 Velký počet denně vyjíždějících za prací 

 Velký počet denně vyjíždějících do škol 

 Omezená využitelnost záplavových území pro rozvoj rezidenčních funkcí  

 Málo příležitostí pro každodenní rekreaci obyvatel 

PŘÍLEŽITOST  Vytvářet podmínky pro prostorovou expanzi brněnské aglomerace s 
pozitivními dopady (přiblížení pracovních příležitostí, zvýšení migrační 
atraktivity, ekonomické a demografické oživení území) 

 Vytvářet podmínky pro další posilování migrační atraktivity území - pozitivní 
dopady (zvyšování vzdělanostní a ekonomické úrovně nesené 
suburbánním migranty s vyšším socio-ekonomickým statutem, odvrácení 
depopulačních trendů) 

 Vytvářet podmínky pro identifikaci stop historické urbánní struktury a její 
ochranu jako hodnot v území 

HROZBA  Prostorová expanze brněnské aglomerace s negativními dopady 
(ekonomické, sídelní, environmentální a dopravní zatížení území) 

 Riziko vzniku převážně rezidenčního satelitu 

 Znehodnocení zbytků historické stavební struktury obce - oslabení identity 

 Další posilování migrační atraktivity území - negativní dopady (ztráta lokální 
identity, vytvoření bipolární sociální struktury) 

Částečný vliv na územní rozvoj Vojkovic. 
 
 

9 – Bydlení 

SILNÁ STRÁNKA  Zlepšující se kvalita bytového fondu  

 Dobrý standard bydlení co do rozsahu a struktury rezidenčních ploch 

 Přiměřené tempo rozvoje bydlení 

 Kvalitní dopravní obsluhu území a to jak IAD tak HD 

SLABÁ STRÁNKA  Urbanistická struktura obce s převažující rezidenční funkcí a nízkým 
zastoupením pracovní příležitosti 

 Omezená využitelnost záplavových území pro stavební rozvoj 

 Ohrožení obce povodněmi 
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PŘÍLEŽITOST  Očekávaný rozvoj bydlení konfrontovat s kapacitami veřejné vybavenosti 

 Vytvářet podmínky pro kooperaci obcí pro využívání veřejné vybavenosti 

 Vytvářet podmínky pro budování protipovodňových opatření pro ochranu 
ploch bydlení 

HROZBA  Skokový rozvoj bydlení může vyvolat značné disproporce ve veřejné 
vybavenosti sídel a dopravě 

 Nárůst intenzity provozu na silnici II/425 zhorší kvalitu bydlení v centrální 
části obce 

Částečný vliv na územní rozvoj Vojkovic. 
 

10 – Rekreace 

SILNÁ STRÁNKA  Příznivé podmínky pro cykloturistiku, pěší turistiku 

 Funkční sportovní areál 

 Zahrádkářské lokality u rybníků Šejba a Šimlochy 

 Podmínky pro sportovní rybolov 

 Ubytovací možnosti v obci 

SLABÁ STRÁNKA  Relativně neatraktivní oblast z hlediska cestovního ruchu 

 Žádná významná památka 

PŘÍLEŽITOST  Vytvářet podmínky pro další budování cyklostezek 

 Vytvářet podmínky pro doplnění sportovního areálu o multifunkční halu – 
sportovní i kulturní využití 

 Vytvářet podmínky pro maximální uchování hodnot urbanistické struktury 
centra obce  

HROZBA  Znehodnocení dochované jádrové částí obce - snížení estetiky 
zastavěného území  

 Narušení krajinného rázu nevhodným rozvojem urbanistických funkcí  

Částečný vliv na územní rozvoj Vojkovic. 
 

11 – Hospodářské podmínky 

SILNÁ STRÁNKA  Kvalitní dopravní infrastruktura – dobré napojení na komunikační síť  

 Kvalitní obslužná doprava  

SLABÁ STRÁNKA  Nedostatek ploch pro výrobu a podnikatelské aktivity 

 Omezená využitelnost záplavových území pro rozvoj ploch výroby  

 Velká vyjížďka za prací do Brna a okolních obcí 

PŘÍLEŽITOST  Vytvářet podmínky pro umístění pracovních příležitostí v obci - snížení 
rozsahu vyjížďky za prací  

HROZBA  Konkurence Brna s nabídkou pracovních míst pro středoškolské a 
vysokoškolské odborníky posiluje vyjížďku za prací 

Podstatný vliv na územní rozvoj Vojkovic. 
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Aktualizace ÚAP ORP Židlochovice - 2016 určila pro Vojkovice tyto problémy k řešení v ÚPD: 
(u každého problémového bloku je doplněno řešení dle návrhu ÚP) 
 
Problém: hlukové zatížení severozápadní části území hlukem z železniční dopravy 
 
Charakteristika: v severozápadní části zastavěného území obce je vedena železniční trať ve vzdálenosti 

asi 100 m od vymezených zastavitelných ploch. 
 
návrh ÚP: Pro zastavitelné plochy Z3 a Z4 byla zpracována podrobnější dokumentace. Plocha Z3 

byla řešena územní studií a pro plochu Z4 je vydán regulační plán. V rámci obou 
dokumentací bylo zpracováno hlukové posouzení, které prokázalo, že hlukové zatížení 
z železniční dopravy nepřekračuje ve vymezených plochách pro bydlení stanovené 
hygienické limity. 

 
Problém: nadměrná průjezdná doprava v sousední obci Blučina (nadmístní problém) 
 
Charakteristika: V současnosti prochází silnice II/416 středem zastavění obce Blučina. Nadměrná 

intenzita dopravy na této komunikaci neúnosně zhoršuje kvalitu prostředí obce. Jediným 
reálným řešením vedoucím k ochraně prostředí je vybudování obchvatu po severní 
straně zastavěného území (zakotveno v ZÚR JMK). 

 
návrh ÚP: Územní plán vytváří podmínky pro zlepšení dopravní situace v Blučině vymezením 

návrhového koridoru pro přeložku silnice II/416 – obchvat Blučiny (od MÚK D2 – II/416 
po křižovatku se silnicí II/425 na k.ú. Vojkovice) a to v souladu se ZÚR JMK 

 
Problém: hlukové zatížení průjezdního úseku silnice II/425 automobilovou dopravou 
 
Charakteristika: Středem obce prochází silnice II/425, která přenáší část dopravní zátěže z jižní části 

metropolitní oblasti do Brna (převážnou část dopravy tvoří doprava tranzitní). Tato 
dopravně zatížená komunikace je zdrojem hlukového zatížení, které negativně ovlivňuje 
kvalitu prostředí v přilehlých plochách bydlení a smíšených obytných. 

 
návrh ÚP: Územní plán vytváří podmínky pro zlepšení dopravní situace v Blučině (přeložka silnice 

II/416 – obchvat Blučiny), ale pozitivní efekty vedoucí ke snížení dopravy na silnici II/425 
v zastavěném území Vojkovic je možno očekávat až po realizaci celé přeložky silnice 
II/416, jejíž pokračování na Hrušovany u Brna je zatím pouze v územní rezervě. Tímto 
řešením jsou vytvořeny podmínky pro budoucí homogenizaci trasy silnice II/416 v nové 
stopě v úseku mezi D2 a D52, čímž by mohlo dojít k oslabení radiálních vztahů po silnici 
II/425. 

 
Problém: retence vody v krajině - systém odvádění přívalových vod 
 
Charakteristika: v západní části k.ú. „nad železniční tratí“ jsou rozsáhlé velkoplošně obhospodařované 

zemědělské pozemky ohrožené vodní a větrnou erozí. Přívalové vody z těchto ploch 
ohrožují zastavěné území obce. 

 
návrh ÚP: Protierozní opatření jsou navrženy v rámci zpracovaných Komplexních pozemkových 

úprav. Územní plán vymezil pro jejich realizaci smíšené plochy nezastavěného území a 
to v návaznosti na propustky pod železniční tratí na severu a jihu obce. 

 
Problém: nedostatek ploch krajinné zeleně a fragmentačních prvků 
 
Charakteristika: v současnosti převládají v nezastavěném území velkoplošně obhospodařované 

zemědělské pozemky s minimálním zastoupením krajinné zeleně (území za železniční 
tratí i území v nivě Svratky) 
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návrh ÚP: Územní plán vymezuje plochy regionálního a lokálního ÚSES a s tím i upravuje rozsah a 
vymezení ploch v krajině s výrazně větším zastoupením ploch přírodních a smíšených 
nezastavěného území. Na těchto plochách jsou vytvořeny podmínky pro realizaci 
krajinné zeleně. 

 
Problém: ochrana ploch rekreace 
 
Charakteristika: V jihozápadní část katastrálního území při rybnících Šejba a Šimlochy jsou 3 lokality 

využívané pro individuální rekreaci přístupné pouze účelovými komunikacemi ze severu 
od Vojkovice a z jihu od Hrušovan, které nejsou plnohodnotně napojeny na systémy 
veřejné technické infrastruktury obce (především odkanalizování, zásobení vodou a 
plynem). Na těchto plochách jsou udržovány a rozšiřovány stavby individuální rekreace. 
Původně bylo území využíváno pro zahrady s doplňkovými drobnými stavbami tvořící 
zahrádkářskou lokalitu. Postupně došlo k přestavbám některých objektů na objekty 
individuální rekreace s vyšším standardem, než odpovídá zahrádkářské lokalitě a to jak 
oficiálně tak i bez jakéhokoliv povolení. Tím dochází k postupně k změně charakteru 
lokality a jejímu neúměrnému zatížení při oslabení hodnot jejího rekreačního využití. 

 
návrh ÚP: Územní plán plochy individuální rekreace stabilizuje a nenavrhuje jejich rozšíření. Jsou 

navrženy regulativy omezující zvýšení intenzity jejich využití s cílem zachovat stávajícího 
využití pro individuální rekreaci bez možnosti realizace větších objektů, které by 
umožňovaly využívat plochy pro formy trvalého bydlení 

 
Problém: plocha pro bydlení v lokalitě „Nad Družstevní“ 
 
Charakteristika: pro plochu byla zpracována územní studie. Z důvodu nesouhlasu některých vlastníků s 

dopravním řešením je výstavba v této lokalitě zablokována. 
 
návrh ÚP: Územní plán znovu prověřil řešení Územní studie „Nad Družstevní" a etapizaci výstavby 

celé lokality dle této studie. V návrhu ÚP je upraveno dopravní propojení 1. a 2. etapy 
výstavby po západní straně zastavitelných ploch tak, aby dopravní koridor minimálně 
zasahoval do pozemků pro výstavbu rodinných domů dle požadavků vlastníků. 
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D. Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Vojkovice na jiné skutečnosti ovlivněné 
navrženým řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech 

 
Nad rámec záměrů podchycených v ÚAP ORP Židlochovice bylo provedeno hodnocení následujících 
záměrů: 

 koridor technické infrastruktury - zásobení elektrickou energií označený jako K2 
pro přeložku stávajícího vedení VVN a VN na katastrálním území sousední obce 
Koridor technické infrastruktury je vymezen na jihu katastrálního území při hranici katastrálním 
územím Židlochovice. Koridor je určena pro přeložku vedení VVN a VN. 
 
Odůvodnění potřeby vymezení: 
Z hlediska koordinace širších vazeb je navržena přeložka VN a VVN z katastrálního území 
Židlochovice na katastrálního území Vojkovice a to v koordinaci s ÚP Židlochovice. Navržené řešení 
umožní realizovat zástavbu celé plochy Z5 v Židlochovicích. 
 

 trasa cyklistické stezky napojující přilehlé obce na Cyklostezku  Brno - Vídeň (EuroVelo 9) 
Trasa je vedena od Blučiny, přes řeku Svratku mostním objektem, k areálu mlýna do centra obce a 
dále na samostatném tělese podél silnice III/41618 do Hrušovan u Brna. 
 
Odůvodnění potřeby vymezení: 
Z hlediska koordinace širších vazeb je navržena trasa vedení cyklostezky napojující Vojkovice a 
Hrušovany na cyklostezku Brno - Vídeň. Nová trasa vyplývá ze "Studie proveditelnosti cyklistických 
tras na Cyklistické stezce Brno - Vídeň" která řeší napojení okolních obcí na cyklostezku EuroVelo 9. 
V rámci koordinačních jednání byla doporučena trasa vedená přes střed obce. Ve spolupráci Vojkovic 
a Hrušovan u Brna je připravováno propojení cyklostezky na jejich území. Obec Vojkovice a 
Hrušovany u Brna mají ve vlastnictví potřebné pozemky vedle pozemní komunikace III/41618. 
Cyklostezka by měla bezpečně napojit i lokality rybníku Šejba a Šimlochy a přilehlé plochy individuální 
rekreace. 
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E. Vyhodnocení přínosu návrhu územního plánu Vojkovice k naplnění priorit územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v PÚR ČR a v ZÚRJMK 

 
Vyhodnocení přínosu územního plánu Vojkovice k naplnění priorit územního plánování obsažených 
v Politice územního rozvoje ČR (dle Aktualizace č. 1 PÚR ČR – 2015) 
 
Politika územního rozvoje vymezuje rozvojové oblasti a rozvojové osy. Jsou vymezovány v územích, v 
nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu existují zvýšené požadavky 
na změny v území. 
 
Dle Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR (dále PÚR) schválené usnesením vlády ČR č. 276 ze 
dne 15. 04. 2015 náleží území jihovýchodní části ORP Židlochovice, do kterého patří i obec Vojkovice, do 
Metropolitní rozvojové oblasti Brno - OB3. 
 
V návaznosti na článek (14 PÚR) ochrana a rozvoj hodnot: 
Návrh ÚP chrání: 

 přírodní hodnoty v území - údolní nivu Svratky a Litavy včetně Mlýnského náhonu; 

 civilizační hodnoty - nadřazenou technickou infrastrukturu a založená veřejná prostranství; 

 kulturní hodnoty - okolí kostela, veřejné prostranství u pomníku na návsi; 

 charakteristickou urbanistickou struktury obce – postupně utvářenou uliční strukturu při silnici II/425 
(ulice Hlavní a Mlýnská) reagující na původní zemědělský charakter obce. 

 
V návaznosti na článek (14a PÚR) se přizpůsobuje rozvoj obce kvalitě ZPF. Převážná část území obce je 
na půdách I. a II. třídy ochrany. Rozvoj obce je z tohoto hlediska podstatně omezen a je převážně směřován 
do již vymezených ploch předcházejícím územním plánem a do intenzifikace stávajícího zastavěného 
území. Nad tento rámec jsou navrženy pouze plochy pro realizaci PPO a pro rozvoj lehké výroby zvyšující 
nabídku pracovních příležitostí v obci. 
 
V návaznosti na článek (15 PÚR) návrh ÚP nevytváří podmínky pro prostorovou sociální segregaci s 
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. 
 
V návaznosti na článek (19 PÚR) návrh ÚP prověřil: 

 využití proluk a aktuálnost dosud nevyužitých ploch vymezených v předcházejícím ÚPN SÚ; 

 možnost zastavování pozemků zahrad v zastavěném území vzhledem k potřebě zachování 
venkovského charakteru urbanistické struktury; 

 zachování stávající veřejné zeleně a minimalizace její fragmentace. Návrh ÚP respektuje stávající 
veřejnou zeleň a nezmenšuje její podíl v lokalitách na nároží Sportovní a Mácova, na návsi při ulici 
Hlavní a to u pomníku, před penzionem Dobrá škola a před kostelem). 

 
V návaznosti na článek (20 PÚR) návrh ÚP: 

 nerozšiřuje zastavitelné plochy v blízkosti Mlýnského náhonu; 

 prostorovým regulativy uspořádáním brání zahušťování zahrádkářsko-rekreačního území v okolí 
rybníků Šimlochy a Šejba a zachovává jejich původní rekreační funkci; 

 vytváří územní podmínky pro realizaci územních systémů ekologické stability na základě vymezení 
regionálního a nadregionálního ÚSES dle ZÚR JMK 2016 při zohlednění stávajících funkčních prvků 
ÚSES dle původního ÚPN SÚ; 

 vymezuje vzájemně se doplňující plochy a předchází potenciálním kolizím činností v souvisejících 
plochách; 

 vytváří územní podmínky pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v údolní nivě Svratky 
jako je Mlýnský náhon a tím podporuje krajinný ráz založený na principech nivní zemědělské krajiny, 
plochého až mírně zvlněného terénního reliéfu. 
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V návaznosti na článek (22 PÚR) návrh ÚP prověřil: 

 vymezení stávajících ploch individuální rekreace (v okolí rybníků Šimlochy a Šejba) a stanovil 
regulační podmínky pro zajištění jejich rekreačního využití; 

 vymezení stávajících ploch zahrad v drobné držbě a omezil jejich stavební využití; 

 možnosti vedení nových cyklotras přes obec pro větší zapojení Vojkovic do cestovního ruchu 
Jihomoravského kraje. 

 
V návaznosti na článek (23 PÚR) návrh ÚP umístil koridor dopravní infrastruktury (obchvat Blučiny - silnice 
II/416) a koridor technické infrastruktury (koridor zdvojení vedení 400kV) při zachování prostupnosti krajiny 
a minimalizaci její fragmentace. 
 
V návaznosti na článek (24 a 24a PÚR) návrh ÚP vytvořil podmínky pro zlepšení dostupnosti území s 
ohledem na potřeby ochrany veřejného zdraví a pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy a to 
umístěním koridoru dopravní infrastruktury (obchvat Blučiny - silnice II/416). 
 
V návaznosti na článek (25 PÚR) návrh ÚP vytvořil podmínky 

 pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před záplavami vymezením ploch pro protipovodňová 
opatření v nivě Svratky a Litavy při zohlednění PPO navrhovaných v ZÚR JMK; 

 pro preventivní ochranu území erozí v souladu zejména vydanými KoPÚ. 
 
V návaznosti na článek (26 PÚR) návrh ÚP umístil koridor veřejné infrastruktury silnice II/416 (obchvat 
Blučiny) v záplavovém území na základě odůvodněné společenské potřebnosti této dopravní stavby. 
 
V návaznosti na článek (28 PÚR) návrh ÚP zakládá koncepcí veřejné infrastruktury zohledňující nároky 
dalšího vývoje území. 
 
V návaznosti na článek (29 PÚR) návrh ÚP vytváří podmínky pro vybudování sítě cyklistických tras 
propojujících dálkové i lokální vazby v území. 
 
V návaznosti na článek (42 PÚR) návrh ÚP vytváří podmínky pro řešení silniční sítě jižně od dálnice D1. 
 
V návaznosti na článek (79 PÚR) návrh ÚP vymezuje koridor pro obchvat Blučiny silnicí II/416 pro vyšší 
kvalitu dopravy při hledání nejméně konfliktních řešení s ochranou přírody a krajiny a hodnot území. 
 
V návaznosti na článek (83 PÚR) návrh ÚP vymezuje územní ochranu koridoru vysokorychlostní dopravy 
(označený v PÚR - VR1). 
 
V návaznosti na článek (150a PÚR) návrh ÚP vymezuje koridor pro zdvojení vedení 400kV Slavětice 
Sokolnice (označený v PÚR - E12). 
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Vyhodnocení přínosu územního plánu Vojkovice k naplnění priorit územního plánování obsažených 
v ZÚR JMK 2016 
 
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“) byly vydány na 29. zasedání 
Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 5. 10. 2016 a nabyly účinnosti 3. 11. 2016. 
 
ZÚR JMK k dosažení udržitelného rozvoje území kraje stanovují pro územně plánovací činnost obcí priority 
územního plánování Jihomoravského kraje, které konkretizují cíle a úkoly územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území Jihomoravského kraje a zohledňují republikové priority územního plánování 
obsažené v politice územního rozvoje. 
 
V návaznosti na článek (4 ZÚR JMK) návrh ÚP reaguje na polohu obce jako součásti metropolitní rozvojové 
oblasti Brno a rozvoj obce usměrňuje při vyvážené řešení zohledňující ochranu přírody, hospodářský rozvoj 
i životní úroveň obyvatel. 
 
V návaznosti na článek (5 ZÚR JMK) návrh ÚP vytváří podmínky pro integrovaný rozvoj území v rámci jižní 
části metropolitní rozvojové oblasti Brno. 
 
V návaznosti na článek (8a ZÚR JMK) návrh ÚP využívá výhodných podmínek provázané dopravní 
infrastruktury pro zapojení obce do sídelní dělby práce. Návrh ÚP vytváří podmínky pro umístěním koridoru 
dopravní infrastruktury (obchvat Blučiny - silnice II/416), čímž podporuje rozvoj a zkvalitnění krajské silniční 
sítě. 
 
V návaznosti na článek (8b a 8d ZÚR JMK) návrh ÚP využívá existence železniční infrastruktury (trať č. 
250), která v rámci IDS JMK (linka S3) vytváří podmínky pro alternativu k silniční dopravě. Tato linka 
zajišťuje dostupnost pracovních a obslužných center v jižní části metropolitní rozvojové oblasti Brno 
nezávisle na koridorech silniční dopravy. Návrh ÚP vymezuje územní ochranu koridoru vysokorychlostní 
dopravy VR1 v souladu s PÚR ČR. 
 
V návaznosti na článek (8c ZÚR JMK) návrh ÚP vytváří územní podmínky pro rozvoj a zkvalitnění 
infrastruktury pro cyklistickou dopravu a to umístění trasy cyklostezky napojující obce na cyklostezku 
EuroVelo 9 Brno – Vídeň. 
 
V návaznosti na článek (9 ZÚR JMK) návrh ÚP vytváří podmínky pro optimální obsluhu obce technickou 
infrastrukturou a to v kapacitách odpovídajících rozvojovému potenciálu obce. 
 
V návaznosti na článek (10 ZÚR JMK) návrh ÚP vytváří podmínky pro zajištění obsluhy obce občanským 
vybavením a to v kapacitách odpovídajících rozvojovému potenciálu obce. 
 
V návaznosti na článek (12 ZÚR JMK) návrh ÚP vytváří územní podmínky pro zlepšování kvality životního 
prostředí a ochranu zdraví lidí a to umístěním ÚSES, vytvořením podmínek pro realizaci protierozních 
opatření dle KoPÚ. 
 
V návaznosti na článek (13 ZÚR JMK) návrh ÚP nevymezuje žádný nový záměr, který by znamenal 
významné zhoršení stavu v území vedoucí k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních 
limitů pro ochranu lidského zdraví. 
 
V návaznosti na článek (14 ZÚR JMK) návrh ÚP chrání: 

 přírodní hodnoty v území - údolní nivu Svratky a Litavy včetně Mlýnského náhonu; 

 civilizační hodnoty - nadřazenou technickou infrastrukturu a založená veřejná prostranství; 

 kulturní hodnoty - okolí kostela, veřejné prostranství u pomníku na návsi; 

 charakteristickou urbanistickou struktury obce – postupně utvářenou uliční strukturu při silnici II/425 
(ulice Hlavní a Mlýnská) reagující na původní zemědělský charakter obce. 
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V návaznosti na článek (16a ZÚR JMK) návrh ÚP vytváří podmínky pro rozvoj hospodářských funkcí a 
sociální soudržnost obyvatel obce a to nabídkou nových plochy pro rozvoj lehké výroby zvyšující nabídku 
pracovních příležitostí v obci, která je značně omezená, a doplněním ploch pro rozvoj sportovních aktivit 
v obci. 
 
V návaznosti na článek (16b a 16c ZÚR JMK) návrh ÚP cílevědomě omezuje rozvoj obce, který je 
směřován do již vymezených ploch předcházejícím územním plánem a do intenzifikace stávajícího 
zastavěného území. Nad tento rámec jsou navrženy pouze plochy pro realizaci PPO a pro rozvoj lehké 
výroby zvyšující nabídku pracovních příležitostí v obci. 
 
V návaznosti na článek (16d ZÚR JMK) návrh ÚP vytvořil podmínky pro stabilizaci stávajících ploch 
individuální rekreace (v okolí rybníků Šimlochy a Šejba). ÚP stanovil regulační podmínky pro zajištění jejich 
rekreačního využití a omezení nadměrného využití směřujícího k využívání území pro formy trvalého 
bydlení. 
 
V návaznosti na článek (18 a 20 ZÚR JMK) návrh ÚP vytvořil územní podmínky pro preventivní ochranu 
území a obyvatelstva před záplavami vymezením ploch pro protipovodňová opatření v nivě Svratky a Litavy 
při zohlednění PPO navrhovaných v ZÚR JMK. V rámci těchto opatření jsou vytvářeny podmínky zvyšující 
retenci vody v krajině. 
 
V návaznosti na článek (21 ZÚR JMK) návrh ÚP vytvořil územní podmínky k zajištění bezpečnosti území 
(zejména z hlediska zájmů obrany státu a civilní obrany). 
 
V návaznosti na článek (25 ZÚR JMK) je obec Vojkovice je součástí vymezené rozvojové oblasti OB3 – 
Metropolitní rozvojová oblast Brno. 
 
V návaznosti na článek (26 ZÚR JMK) návrh ÚP: 

 využívá železniční dopravu v rámci IDS směřující do oblasti jih (Modřice – Rajhrad – Hrušovany u 

Brna); 

 vytváří územní podmínky v železniční infrastruktuře pro stabilizaci vedení VRT v jižní části 

metropolitní rozvojové oblasti zajišťující napojení na Vídeň; 

 pro zásobení obce vodou využívá Vírský oblastní vodovod; 

 
V návaznosti na článek (122 ZÚR JMK) ÚP vymezuje koridor v šířce 50 m pro silnici II/416 (Blučina – 
obchvat) v ZÚR JMK označený jako DS32. 
 
V návaznosti na článek (123 ZÚR JMK) ÚP vymezuje koridor DS32 s cílem zkvalitnění dopravní 
dostupnosti v území při koordinaci začlenění tohoto koridoru do sítě nadmístního významu, minimalizaci 
dopadů na obytnou zástavbu, minimalizaci rozsahů záborů ZPF a minimalizaci rozsahu vlivů na odtokové 
poměry. 
 
V návaznosti na článek (184 ZÚR JMK) ÚP vymezuje v šířce 400 m koridor technické infrastruktury E12 
pro dvojité vedení 400 kV v souběhu se stávajícím vedením Slavětice – Sokolnice, v ZÚR JMK označený 
jako TEE02. 
 
V návaznosti na článek (240 ZÚR JMK) ÚP vymezuje plochu společných opatření na vodních tocích 
Svratka a Litava pro protipovodňová opatření, v ZÚR JMK označenou jako POP03. ÚP zpřesňuje tuto 
plochu dle odvětvové dokumentace Povodí Moravy. 
 
V návaznosti na článek (254 ZÚR JMK) ÚP vymezuje plochu řízené inundace Židlochovice a poldr Blučina 
na vodním toku Svratka včetně Ivanovického potoka pro protipovodňová opatření, v ZÚR JMK označenou 
jako POT05. ÚP zpřesňuje tuto plochu dle odvětvové dokumentace Povodí Moravy. 
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V návaznosti na článek (258 ZÚR JMK) ÚP zpřesňuje protipovodňová opatření v souladu s: 

 odvětvovou dokumentací Povodí Moravy; 

 vymezenými prvky ÚSES; 

 prvky ochrany přírody. 
 
V návaznosti na článek (261 ZÚR JMK) ÚP zpřesňuje plochy a koridory regionálního územního systému 
ekologické stability krajiny, kterými se rozumí plochy pro umístění regionálních prvků ÚSES (RBC1961 - 
Slámová, RBCJM 45 - Neugrund, RK1491B, RK1492, RK113, RKJM011 a RK1487). 
 
V návaznosti na článek (300 ZÚR JMK) ÚP vymezuje územní rezervu pro přestavbu silnice II/416 
Vojkovice – Hrušovany, přeložka; v ZÚR JMK označenou jako RDS25. 
 
V návaznosti na článek (301 ZÚR JMK) ÚP vymezuje územní rezervu pro přestavbu silnice II/416 
Vojkovice – Hrušovany, přeložka v šířce 100 m. 
 
V návaznosti na článek (302 ZÚR JMK) ÚP vymezuje územní rezervu RDS25 s cílem zkvalitnění silniční 
infrastruktury krajského významu při koordinaci návazností na nadřazenou silniční síť při minimalizaci vlivů 
na obytné funkce a lidské zdraví. 
 
V návaznosti na článek (311 ZÚR JMK) ÚP vymezuje územní rezervu v šířce 600 m pro koridor 
vysokorychlostní dopravy VR1 Brno – Břeclav – hranice ČR / Rakousko (– Wien); v ZÚR JMK označenou 
jako RDZ05. 
 
V návaznosti na článek (312 ZÚR JMK) ÚP respektuje vymezení územní rezervy RDZ05 dle ZÚR JMK. 
 

 
Výřez z výkresu I. 2 ZÚR JMK – Výkres ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ÚSES 
 
V návaznosti na článek (381 ZÚR JMK) ÚP respektuje stanovené krajinné typy Dyjsko-svratecký a 
Ořechovsko-vranovický včetně vyplývajících požadavků na uspořádání a využití území. Zásady obou 
krajinných typů jsou zapracovány do navrhovaného řešení.  



  Atelier ERA 
Návrh pro společné jednání - 07/2017 Vyhodnocení vlivu návrhu ÚP Vojkovice  na udržitelný rozvoj území 

16 

 

 
Výřez z výkresu I. 3 ZÚR JMK – Výkres typů krajin podle stanovených cílových charakteristik 
 
V návaznosti na článek (426 ZÚR JMK) ÚP vymezuje koridor silnice II/416 Blučina – obchvat silnice II.tř. 
jako veřejně prospěšnou stavbu. V ZÚR JMK vymezený jako DS32. 
 
V návaznosti na článek (427 ZÚR JMK) ÚP vymezuje koridor pro vedení elektrické energie (Slavětice –) 
hranice kraje – Sokolnice, nové vedení převážně v souběhu se stávající linkou vedení ZVN 400 kV, jako 
veřejně prospěšnou stavbu. V ZÚR JMK vymezený jako TEE02. ÚP vymezuje plochu řízené inundace 
Židlochovice a poldr Blučina na vodním toku Svratka včetně Ivanovického potoka, jako veřejně 
prospěšnou stavbu. V ZÚR JMK vymezenou jako POT05. 
POP03 
 
V návaznosti na článek (428 ZÚR JMK) ÚP vymezuje plochy přírodě blízkých protipovodňových opatření 
jako veřejně prospěšná opatření. V ZÚR JMK vymezenou jako POP03. 
 

V návaznosti na článek (437 ZÚR JMK) ÚP respektuje nutnost pořízení „Územní studie koridoru vedení 
400 kV Sokolnice – hranice ČR / Rakousko“, i když se její řešení územně nedotkne katastrálního území 
obce. 

 
Výřez z výkresu I. 4 ZÚR JMK – Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření  

21 
17 
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Vyhodnocení územního plánu Vojkovice s cíli a úkoly územního plánování 
 
Územní plán obce Vojkovice se zaměřil především na stabilizaci rozvoje obce. Koncepce reaguje 
především na nové skutečnosti vyplývající ze záměrů řešení dopravy a ochrany území před záplavami při 
snaze nalezení vyváženosti přírodních a civilizačních složek územního rozvoje. 
 
Územní plán obce navazuje na současný územní plán, využívá jeho doposud nezastavěných ploch, Nové 
zastavitelné plochy nad rámec platného územního plánu jsou vymezeny pro rozvoj výroby v návaznosti na 
stávající výrobní plochy a pro protipovodňovou ochranu formou protipovodňových hrází. Územního plánu 
vymezuje jednu plochu přestavby pro umístění penzionu pro seniory. Územní plán vymezuje koridor silniční 
infrastruktury umožňující přeložku silnice II/416 a koridory technické infrastruktury pro vedení VN a VVN. 
 
Územní plán obce vytváří podmínky pro ochranu urbanistických hodnot v centrální části obce při 
respektování památkově chráněných objektů jako nositelů kulturního dědictví obce. Územní plán 
respektuje hodnoty krajinného rázu v návaznosti na vymezené VKP "Ke staré cihelně" a "Mlýnského 
náhonu" a území kolem rybníků Šejba a Šimlochy 
 
Zástavba v obci je udržována ve výškové hladině, nepřesahující dvě nadzemní podlaží. Zástavba v nových 
lokalitách předpokládá dodržení této výškové regulace. 
 
Z hlediska základních cílů územního plánovaní vytváří územní plán Vojkovice podmínky pro další výstavbu, 
při splnění předpokladů udržitelného rozvoje území (vyvážené podmínky pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel). Územního plán usiluje o zohlednění 
společenského a hospodářského potenciálu obce. Z hlediska rozvoje obce byly zvažovány veřejné i 
soukromé zájmy tak, aby bylo dosaženo obecně prospěšného souladu. 
Návrhem územního plánu jsou koordinovány veřejné i soukromé záměry změn v území a je konkretizována 
ochrana veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních předpisů. 
 
Územního plánu ve veřejném zájmu: 

 chrání a rozvíjí pro obec charakteristické přírodní, kulturní a civilizační hodnoty; 

 konkretizuje požadavky na ochranu urbanistického a architektonického dědictví, 

 definuje ochranu krajiny jako složku prostředí života obyvatel. 
 
Územní plán určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území. Zároveň zajišťuje ochranu 
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy byly v rámci návrhu územního 
plánu vymezeny s ohledem na potenciál obce Vojkovice, která je součástí Metropolitní oblasti Brna. 
Zároveň byla vyhodnocena míra využití zastavěného území obce. 
 
V nezastavěném území obce lze dle územního plánu v souladu s jeho charakterem umisťovat pouze stavby 
a zařízení pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 
 
Z hlediska úkolů územního plánování územní plán Vojkovic: 

 zjistil a posoudil stav území, jeho přírodní a civilizační hodnoty (ÚAP ORP Židlochovice, doplňující 
průzkumy a rozbory); 

 stanovil koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce; 

 v rámci zpracování návrhu prověřoval a posuzoval potřebu vybraných změn v území; byl zvažován 
veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy a rizika; 

 stanovil urbanistické požadavky na prostorové uspořádání území a na jeho změny; 

 stanovil podmínky pro provedení změn v území a stanovil regulativy pro využití území, umístění a 
uspořádání zástavby; 

 prověřil a navrhl rozvoj obce tak, aby byly v území vytvořeny podmínky pro hospodárné vynakládání 
prostředků z veřejných rozpočtů; 

 navrhl vytvoření podmínek pro zajištění civilní ochrany.  
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F. Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Vojkovice na udržitelný rozvoj území - shrnutí 

 
Souhrnné vyhodnocení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území bylo zpracováno na podkladě ÚAP ORP 
Židlochovice - 2016 
Podstatou udržitelného rozvoje je vyváženost tří základních pilířů: 

 Územní podmínky pro příznivé životní prostředí (environmentální pilíř)) 

 Územní podmínky pro soudržnost společenství obyvatel území (sociální pilíř) 

 Územní podmínky pro hospodářský rozvoj (ekonomický pilíř) 
 
Územní podmínky pro příznivé životní prostředí (environmentální pilíř) 
Environmentální pilíř vyjadřuje podmínky životního prostředí, kvalitu prostředí a jejich částí. Stejně tak i 
místní hodnoty krajiny, jednotlivé položky ochrany přírody a krajiny. 
černý text hodnocení jevu dle ÚAP ORP 
barevně zvýrazněný text hodnocení jevu po zapracování návrhu ÚP 
 
hodnocený jev a jeho charakteristika hodnocení 

ÚSES - částečně vymezeno - téměř funkční 
ÚP doplňuje regionální i lokální prvky ÚSES v souladu se ZÚR JMK 

- 
+ 

záplavové území a aktivní zóna - vymezeno 
ÚP respektuje záplavové území a aktivní zónu 

+ 
+ 

navrhovaná protipovodňová ochrana chránící zastavěné území obce 
ÚP doplňuje přírodě blízká PPO v souladu se ZÚR JMK 

+ 
+ 

nedostatek ploch zeleně a fragmentace krajiny 
ÚP navrhuje větší zastoupení ploch přírodních a smíšených nezastavěného území  

- 
+ 

dostatek vodních ploch - rybníky Šejba a Šimlochy, tok Svratky a Litavy 
ÚP plochy respektuje 

+ 
+ 

nízký počet VKP 
ÚP plochy VKP respektuje, ale žádný nové nevymezuje 

- 
- 

vodní zdroj podzemní vody v záplavovém území - nízká kvalita vodního zdroje 
ÚP respektuje ochranu vodního zdroje, ale nepředpokládá jeho využití 

- 
- 

velmi kvalitní půdy - obec je obklopena půdami I. a II. třídy ochrany 
ÚP respektuje ochranu ZPF, ale pro výrobu a PPO navrhuje zábor kvalitní ZPF 

+ 
- 

negativní vliv hluku z dopravy - silnice II/425 
ÚP - silnice II/425 - přeložka mimo zastavěné území je nereálná 

- 
- 

negativní vliv hluku z dopravy - železniční trať 
ÚP – nadlimitní hluk z železnice nezasahuje zastavitelné plochy ÚP 

- 
+ 

přeložka komunikace II/416 - přes záplavové území v blízkosti zdrojů pitné vody 
ÚP navrhuje koridor silnice II/416 přes záplavové území v souladu se ZÚR JMK 

- 
- 

plochy pro zahrádkářskou rekreaci - nejsou regulovány, využití je na hranici únosnosti 
ÚP navrhuje regulativy usměrňující rozvoj plochy pro zahrádkářskou rekreaci 

- 
+ 

pilíř celkem dle ÚAP 
pilíř celkem po zapracování návrhu ÚP 

- 
- 

 
Hodnocení pilíře příznivého životního prostředí je díky poloze obce na průtahu silnice II/425 
neustále negativní. 
 
Územní plán v návrhu vytváří podmínky pro zlepšení dopravní situace v Blučině (přeložka silnice II/416 – 
obchvat Blučiny), ale pozitivní efekty vedoucí ke snížení dopravy v zastavěném území Vojkovic je možno 
očekávat až po realizaci celé přeložky silnice II/416, jejíž pokračování na Hrušovany u Brna je zatím pouze 
v územní rezervě. 
 
Zároveň je nutno počítat s postupným zlepšením kvality prostředí při realizaci ploch ÚSES doprovázené 
změnami v přírodním využití území a realizaci protierozních opatření dle KoPÚ, pro které územní plán 
vytvořil nezbytné podmínky.  
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Územní podmínky pro soudržnost společenství obyvatel území (sociální pilíř) 
Sociálního pilíř představuje soubor předpokladů o vývoji obyvatelstva a podmínky vytvořené v obci pro 
zajištění kvalitního bydlení, práce, vybavení veřejnou a technickou infrastrukturou a celkovou kvalitu 
dopravní obsluhy  
 
černý text hodnocení jevu dle ÚAP ORP 
barevně zvýrazněný text hodnocení jevu po zapracování návrhu ÚP 
 
hodnocený jev a jeho charakteristika hodnocení 

protipovodňová ochrana zastavěného území – vymezena platným ÚP 
ÚP doplňuje přírodě blízká PPO v souladu se ZÚR JMK 

+ 
+ 

záplavové území zasahuje do zastavěného území 
Realizací PPO dle ÚP dojde k ochraně zastavěného území 

- 
+ 

nabídka pracovních příležitostí v obci - omezena možnostmi stávajících ploch výroby 
ÚP navrhuje rozvoj výroby v návaznosti na stávající plochy mimo rezidenční území 

- 
+ 

dostatek rozvojových ploch bydlení 
ÚP navrhuje úměrný rozsah ploch pro další rozvoj bydlení v obci 

+ 
+ 

velmi dobrá dostupnost do zaměstnání (Brno) 
Návrh ÚP tuto výhodu v koncepci rozvoje zohledňuje  

+ 
+ 

Dopravní infrastruktura - komunikace II/425, železniční zastávka v obci v systému IDS 
ÚP využívá stávající dopravní infrastrukturu 

+ 
+ 

plochy pro rekreaci - zahrádkaření, rybaření u rybníků Šejba a Šimlochy 
ÚP stanovuje regulativy pro plochy individuální rekreace - zachování rekreační funkce 

+ 
+ 

Cyklostezka EUROVELO 9 – vedená mimo obec 
ÚP vytváří podmínky pro napojení obce na tuto cyklostezku s vazbou na Hrušovany 

- 
+ 

dobrá dostupnost občanské vybavenosti 
ÚP navrhuje doplnění občanského vybavení a využívá vybavení v okolních obcích 

+ 
+ 

záměr vedení přeložky komunikace II/416 - v relativní blízkosti ploch bydlení 
ÚP navrhuje koridor přeložky II/416 v dostatečné vzdálenosti od ploch bydlení 

- 
+ 

pilíř celkem dle ÚAP 
pilíř celkem po zapracování návrhu ÚP 

+ 
+ 

 
Z hlediska hodnocení vyváženosti jsou udrženy a posilovány kladné hodnoty pilíře soudržnosti 
společenství obyvatel a to přiměřeným návrhem ploch bydlení při pokrytí potřeb nezbytné občanské 
vybavenosti a doplnění aktivit sportovně kulturního charakteru, které v obci chybí (multifunkční hala – 
využitelná pro sportovní využití a pořádání společenských akcí). 
 
Cílem územního plánu je vytvořit podmínky pro ztotožnění obyvatel s obcí jako místem pro plnohodnotné 
bydlení a ne pouze noclehárnou v zázemí města Brna. Rozvoj obce je zajištěn nezbytnou technickou 
infrastrukturou. Jsou vytvořeny podmínky pro realizaci protipovodňových opatření chránících jednak 
vlastní obec, ale především systémově řešící protipovodňovou ochranu širší oblasti a vodní režim v nivě 
řeky Svratky a Litavy. 
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Územní podmínky pro hospodářský rozvoj (ekonomický pilíř) 
 

černý text hodnocení jevu dle ÚAP ORP 
barevně zvýrazněný text hodnocení jevu po zapracování návrhu ÚP 

 
hodnocený jev a jeho charakteristika hodnocení 

dostatek kvalitních půd pro zemědělské hospodaření 
ÚP navrhuje snížení zemědělské půdy pro realizaci ÚSES, PPO a rozvoj ploch výroby 

+ 
- 

navrhované protipovodňová ochrana 
ÚP doplňuje přírodě blízká PPO v souladu se ZÚR JMK 

+ 
+ 

relativní dostatek rozvojových ploch bydlení 
ÚP navrhuje úměrný rozsah ploch pro další rozvoj bydlení v obci 

+ 
+ 

téměř využité plochy výroby 
ÚP navrhuje rozvoj výroby v návaznosti na stávající plochy mimo rezidenční území 

- 
+ 

žádné plochy brownfields 
ÚP tuto skutečnost respektuje 

+ 
+ 

plochy napojitelné na všechny druhy technické infrastruktury 
ÚP navrhuje bezproblémové napojení zastavitelných ploch na technickou infrastrukturu 

+ 
+ 

dopravní napojení obce - relativní blízkosti nájezdu na D2, II/425, železniční trať 
ÚP vytváří podmínky pro komfortní napojení na D2 (přeložka II/416) 

+ 
+ 

dostatek ekonomicky aktivních obyvatel – převažuje vyjížďka za prací z obce 
ÚP návrhem ploch výroby vytváří podmínky pro realizaci pracovních míst v obci 

+ 
+ 

Cyklostezka EUROVELO 9 – vedená mimo obec 
ÚP vytváří podmínky pro napojení obce na tuto cyklostezku (zvýšení atraktivity obce) 

+ 
+ 

pilíř celkem dle ÚAP 
pilíř celkem po zapracování návrhu ÚP 

+ 
+ 

 
Z hlediska hodnocení vyváženosti jsou udrženy a posilovány kladné hodnoty pilíře hospodářského 
rozvoje. 
Vytvoření podmínek pro rozvoj nerušících výrobních ploch je pro rozvoj obce důležité. Obec ve stávajících 
plochách nemá žádný potenciál pro rozvoj výroby, která může zajistit na jedné straně zvýšení pracovních 
příležitostí v obci a na straně druhé pokrýt zájem podnikatelských subjektů o lokalizaci svých provozoven 
a zařízení. V současnosti plní obec v sídelní dělbě práce převážně rezidenční funkce. Úměrné zvýšení 
výrobních činností, bez dopadů na kvalitu prostředí, posílí funkční komplexitu obce v rámci sídelní dělby 
práce v regionu, což je potřeba považovat za společensky přínosný efekt a to i v situaci, kdy je rozvoj 
výroby realizován na zemědělské půdě nejlepší bonity. 
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Aktualizace ÚAP ORP Židlochovice - 2016 vyhodnotila vyváženost územních podmínek pro udržitelný 
rozvoj Vojkovic takto: 
 

Územní podmínky 
vyváženost 

vztahu územních 
podmínek pro 

udržitelný rozvoj 
území 

celkové 
hodnocení 

kategorie 

pro příznivé 
životní 

prostředí 

pro 
hospodářský 

rozvoj 

pro 
soudržnost 

společenství 
obyvatel 
území 

Z H S 
dobrý 
stav 

špatný 
stav 

- + + H, S Z Z 2c 

legenda       

+ + + Z, H, S žádné  1 

+ + - Z, H S S 2a 

+ - + Z, S H H 2b 

- + + H, S Z Z 2c 

+ - - Z H, S H, S 3a 

- + - H Z, S Z, S 3b 

- - + S Z, H Z, H 3c 

- - - žádné Z, H, S  4 

dobrý stav +      

špatný stav -      

 
Na základě návrhu územního plánu, zapracovaného do hodnocení vybraných sledovaných jevů ÚAP a 
řešení problémů v RURU ÚAP ORP Židlochovice, bylo znovu provedeno vyhodnocení vyváženosti 
územních podmínek pro udržitelný rozvoj Vojkovic s těmito výsledky: 
 

Územní podmínky vyváženost vztahu 
územních 

podmínek pro 
udržitelný rozvoj 

území 

celkové 
hodnocení 

kategorie 
pro příznivé 

životní prostředí 

pro 
hospodářský 

rozvoj 

pro soudržnost 
společenství 

obyvatel území 

Z H S 
dobrý 
stav 

špatný 
stav 

- + + H, S Z Z 2c 

 
Po celkovém porovnání vyváženosti jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje je možno konstatovat, že 
návrh územního plánu Vojkovic nevyvolává disproporce z hlediska jejich celkové vyváženosti. 
 
I když navrhované řešení posiluje pilíře hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství 
obyvatel, v oblasti příznivého životního prostředí setrvává záporné hodnocení zapříčiněné 
především průjezdnou dopravou na silnici II/425.  
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Na základě „Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí“ (SEA) a vlastního 
hodnocení udržitelného rozvoje byly navrženy tyto monitorovací ukazatele pro sledování vlivů územně 
plánovací dokumentace na životní prostředí (indikátory): 
 

 rozsah zastavěných ploch (indikátor využití území) 
jednotka – zastavěná plocha 
ukazatel - absolutní velikost zastavěných a nezastavěných ploch a jejich procentuální podíl 
 

 využití zastavitelných ploch (indikátor využití území) 
jednotka – zastavitelná plocha 
ukazatel - absolutní velikost využitých zastavitelných a jejich procentuální podíl k vymezeným 
zastavitelným plochám územním plánem 
 

 rozsah realizovaných záborů zemědělské půdy (indikátor racionálního hospodaření s půdou) 
jednotka – velikost realizovaných záborů zemědělské půdy 
ukazatel - absolutní velikost realizovaných záborů ploch ZPF rozdělená podle jednotlivých tříd ochrany 
a jejich procentuální podíl 
 

 rozsah ploch protipovodňové ochrany (indikátor ochrany území před záplavami) 
jednotka – velikost realizovaných ploch protipovodňové ochrany 
ukazatel - absolutní velikost realizovaných ploch protipovodňové ochrany a jejich procentuální podíl k 
vymezeným plochám protipovodňové ochrany územním plánem 
 

 přírůstek ploch ohnisek biodiverzity (indikátor biodiverzity) 
jednotka - výměra a počet realizovaných prvků ÚSES 
ukazatel - přírůstek sledovaných ploch a jejich počet 
 

 znečištění ovzduší (indikátor kvality ovzduší) 
jednotka - koncentrace PM10 a benzo(a)pyrenů 
ukazatel – absolutní hodnoty 
 

 znečištění povrchových vod (indikátor kvality povrchových vod) 
jednotka – koncentrace znečišťujících látek 
ukazatel – absolutní hodnoty 
 

 hlukové zatížení území (indikátor kvality prostředí) 
jednotka – dB (překročení hlukového limitu) 
ukazatel – absolutní hodnoty 
 

 rozsah ploch veřejné zeleně (indikátor pohody prostředí) 
jednotka – výměra ploch veřejné zeleně 
ukazatel – absolutní hodnoty 

 
Indikátory budou průběžně sledovány a konfrontovány s vývojem skutečného využití území při postupném 
naplňování územního plánu spolu se stavem dalších složek životního prostředí v území. Indikátory budou 
vyhodnoceny v rámci stavebním zákonem požadované „Zprávy o uplatňování územního plánu“. 


