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Obec Pouzd�any 
Hlavní 99, 691 26 Pouzd�any 

okres B�eclav 

OPAT�ENÍ OBECNÉ POVAHY 

Zastupitelstvo obce Pouzd�any, p�íslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona                            
�. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, v platném zn�ní (dále také jen „stavební 
zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 171 
zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád, v platném zn�ní (dále také jen „správní �ád“), s ustanovením 
§ 13 a P�ílohou �. 7 vyhlášky �. 500/2006 Sb., o územn� analytických podkladech, územn� plánovací 
dokumentaci a zp�sobu evidence územn� plánovací �innosti, v platném zn�ní, (dále také jen 
„vyhlášky“), na základ� schváleného usnesení ze dne 18. 11. 2013,  vydává

ÚZEMNÍ  PLÁN  POUZD�ANY 

I. 

Územní plán Pouzd�any (dále jen ÚP Pouzd�any) se vydává pro celé území obce Pouzd�any: 
Nedílnou sou�ástí ÚP Pouzd�any je grafická �ást (p�íloha �. 1 k opat�ení obecné povahy). 

VÝKRES NÁZEV VÝKRESU m��ítko

1a výkres základního �len�ní území 1 : 5000 

1b hlavní výkres 1 : 5000 

1bs hlavní výkres - technická infrastruktura 1 : 5000 

1c výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací 1 : 5000 

Grafická �ást je zpracována nad KN mapou. 
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1.   VYMEZENÍ ZASTAV�NÉHO ÚZEMÍ
Zastav�né území je vymezeno dle §58 zákona �. 183/2006 Sb. k datu 01.09.2011 nad 

katastrální mapou (KM) digitální.  
 Zastav�né území je vymezeno ve výkrese �. 1a Výkres základního �len�ní území 
a ve výkresech �. 1b Hlavní výkres a 1c Výkres ve�ejn� prosp�šných staveb.  

2.    �EŠENÉ ÚZEMÍ
�ešeným územím je správní území Pouzd�any, tj. jedno katastrální území, které má 1 358 ha. 

3.    ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A OCHRANY JEHO HODNOT

 Obec se rozvine v základních urbanistických funkcích (bydlení, ob�anská vybavenost, 
rekreace, výroba, technická infrastruktura), a to s ohledem na morfologii území, polohu obce 
v systému osídlení kraje a dopravní dostupnost a prostupnost �ešeného území. Rozvoj urbanistických 
funkcí bude respektovat ochranu, koncepci a rozvoj p�írodních podmínek. 
 Koncepce rozvoje území je zobrazena ve výkrese �. 1b Hlavní výkres a 2a koordina�ní 
výkres. 
 Návaznost na strategické a rozvojové plány
I. Návrh ÚP respektuje Politiku územního rozvoje �eské republiky (PÚR �R 2008) 
II.  Návrh ÚP respektuje významné trasy procházející �ešeným územím, zejména: 
 - respektuje trasování koridoru vysokorychlostní trat� železnice (VRT) 
 - respektuje koridor VVTL plynovodu a dálkového kabelu Uher�ice - Velké N�m�ice - Dolní 

Dunajovice 
 - respektuje koridory a plochy regionálního ÚSES 

3.1. KONCEPCE OCHRANY HODNOT ÚZEMÍ
Kulturní hodnoty (historické, urbanistické a civiliza�ní)
I.  Nemovité kulturní památky a vále�né hroby jsou návrhem respektovány a stabilizovány.

II.  Celé katastrální území obce je považováno za oblast s výskytem archeologických nález�. 

III. Krajinné panorama tvo�ené jednak významným p�írodním útvarem Pouzd�anské stepi, 
rozkládající se severovýchodn� od zastav�ného území obce, jednak rovinou lužního lesa v niv� �eky 
Svratky a jejím soutoku s �ekou Jihlavou u St�ední nádrže vodního díla Nové Mlýny a mírným 
výškovým p�echodem do tratí Písky a Nad Sklepy východním sm�rem na obec Strachotín je návrhem 
respektováno, bude nadále stabilizováno. Ve volné krajin� nebudou zakládány nové dominanty.  

IV. Panorama obrazu obce je v dálkových pohledech stabilizováno v celém urbanizovaném 
území, návrhem využití ploch a prostorovým uspo�ádáním v plochách je respektováno. Nebudou 
zakládány nové sídelní dominanty, respektována bude stavební dominanta kostela sv. Mikuláše.  

V. Celé �ešené území bude p�i nové výstavb� v plochách, zm�nách v prostorovém uspo�ádání 
ploch �i zm�nách funk�ního využití území respektovat významnou p�írodní dominantu kraje - 
Pavlovské vrchy, v celkových panoramatických pohledech i pr�hledech ze zastav�ného území. 

P�írodní hodnoty
I.  Respektována oblast krajinného rázu a krajinné singularity (kulturní osy a póly), typické  znaky 
krajinného rázu. 

II. Respektována jsou zvlášt� chrán�ná území p�írody (PP, PR), pta�í oblast st�ední nádrže 
vodního díla Nové Mlýny,  evropsky významné lokality NATURA 2000 Pouzd�anská step, Vranovický 
a Pla�k�v les. 

III.  Návrhem jsou stabilizovány plochy ÚSES  
zna�ení dle Generelu ÚSES zna�ení dle oborového dokumentu OŽP KÚ JMK

RBC 44 Na Pískách RBC 133 

RBC 342 Vrko� RBC 133 
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RBC 45 Pla�k�v les RBC 45 

RBC 46 Pouzd�any RBC 135 

RBK 115 RBK 090 

RBK 116 bez zna�ení 

3.2.   URBANISTICKÁ KONCEPCE
(v�etn� vymezení zastavitelných ploch, ploch p�estavby a systému sídelní zelen�) 

I. Sídlo je stabilizováno v multifunk�ním charakteru využití a rozvíjeno jako souvisle 
urbanizovaný celek, sídla ve volné krajin� nebudou zakládána. �ešené území je stabilizováno 
ve svém nadmístním transportním charakteru dopravním a technické infrastruktury a rozvíjeno 
v nadmístním transportním charakteru p�írodním. 

II. Nezastav�né území je stabilizováno v zem�d�lském využití a rozvíjeno pro p�írodní funkce. 

III. Zastav�né území bude dále rozvíjeno výhradn� v návaznosti na stabilizované zastav�né 
území: - východn� sídla za stávajícím h�išt�m, 
 - severn� sídla, severn� nad železnicí - v trati Nad Kope�kem, ulici U mlýna v hloubce 
po trasu VN, 
 - severn� sídla, v návaznosti na k�ižovatku krajských silnic �. 4205 a �. 4206 v hloubce 
po trasu VN, 
 - západn� za zámkem po hranici lesa, 
 - jižn� sídla, jižn� krajské silnice 4206, po prov��ení územní studií, 
ostatní jsou nezastavitelné stavbami pro bydlení, ob�anskou vybavenost, rekreaci, výrobu. 

IV.  K urbanizaci obecn� prioritn� využít proluky v zastav�ném území, respektovat plochy 
územních rezerv. Plochy p�estaveb nejsou navrženy. 

V.  V rozvojové zastavitelné lokalit� na jihu sídla je výstavba podmín�na územní studií (rozvojové 
plochy bydlení). 

VI. Funk�n� i strukturou v plochách je stabilizováno území nejstarší �ásti sídla st�edu okolo 
návesní silnicovky, m�š�anských i venkovských dom� bydlení podél pr�tahu státní silnice 4206 (ulice 
Hlavní), i území vinných sklep� navazující samostatnou funk�ní plochou na jihu sídla. 

VII. Nejmladší urbanizované území založené v p�vodní parcelaci záhumenních pozemk�
m�š�anských a venkovských dom� je ve fázi rozvoje - paralelní záhumenní ulice s hlavním pr�tahem 
po krajské silnici 4206 (ulice Zadní) - bude postupn� stabilizováno funk�n� i strukturou, a to dostavbou 
proluk, p�estavbou hospodá�ských budov (stodol) v souladu s funk�ní prioritou plochy. 

VIII. Respektována urbanistická struktura a hmota staveb v plochách p�vodního m�ste�ka - bývalá 
tvrz a pozd�jší zámek v severní �ásti sídla na západní �ásti silnice stejn� jako bývalý Panský dv�r 
naproti zámku na východní stran� silnice na severu sídla. 

IX. Stabilizovaná urbanistická struktura, funkce a stavební �ára ploch v nejstarší �ásti sídla je 
definována jako urbanisticky hodnotné území - v jednom souvislém celku daném hustotou a formou 
zástavby a urbanistickou stopou: 
 - spojitá zástavba okolo návesní silnicovky v�etn� rozší�ení do návesního prostoru s kostelem 
(velkých staveb bydlení venkovského typu, v ojedin�lých p�ípadech v�etn� typ� m�š�anských dom�
s mohutným rizalitem p�ed pr��elím) 

X. Stavební typ spojité zástavby v plochách v ostatních �ástech sídla - stabilizován návrhem 
v plochách. 

XI.  Dopad hlukové zát�že dopravní plochy trasy železnice na plochy obytné, ob�anské 
vybavenosti, rekreace a smíšené obytné je eliminován regulativy využití ploch. 

XII. Výrobní území (plocha bývalého zem�d�lského družstva) je stabilizována plošn� funk�n�, 
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ve struktu�e je ve fázi rozvoje - nutná reorganizace území s ohledem na ú�elnost a intenzitu využití 
plochy, a s ohledem vlivu na obraz obce v dálkových pohledech z volné krajiny a funk�ní a prostorový 
vztah k zastav�nému území sídla. 

XIII. Respektovat panorama (siluetu obce) v dálkových pohledech, respektovat kostel jako sídelní 
kulturní dominantu, okolní zástavbu v plochách nep�evyšovat nad stabilizovanou výškovou hladinu 
p�ilehlých stavebních blok�.  

XIV. Respektovat krajinný rámec obce, obraz stabilizovaného zastav�ného území v krajin�, 
krajiná�sky významné nebo pohledov� exponované polohy �ešeného území. 

XV. Respektovat urbanistickou stopu sídla a identitu prostor�. 

XVI. Výšku a objem nové zástavby v plochách p�izp�sobit urbanistickým kompozi�ním 
zákonitostem, v krajiná�sky významných polohách neumís�ovat objemov� rozsáhlé monotónní stavby 
(v nivách tok�, na úpatí kopc�, na h�ebenech kopc�), p�ípadné výškové stavby v jednotné zástavb�
umístit na h�ebeni, nebo touto výškovou stavbou zd�raznit vrchol kopce, výškovou stavbu v údolí je 
možno umístit ojedin�le k obohacení celku, a to až na základ� prov��ení návrhem stavby ve studii 
ov��enou územním a stavebním �ízením. 

XVII.  Respektovat výškovou hladinu zástavby vyjád�enou m��ítkem okolní zástavby, zejména 
pokud se jedná o rekonstrukci �i dostavbu v sou�asné sev�ené zástavb�, dodržovat návaznost 
na okolní objekty. 

XVIII.  Respektovat stabilizované významné pr�hledy a zformování stabilizovaných ve�ejných 
prostor� uvnit� zastav�ného území sídla umož�ující orientaci v prost�edí - kostel, zámek, nároží ulic 
Hlavní a Strachotínská. 

DEFINICE POJM�
výšková stavba - stavba dominující, ovládající svoje okolí ve vnit�ních i vn�jších (vzdálených) 
vazbách, obvykle p�evyšující min. dvojnásobn� hladinu stabilizované zástavby v míst� (tj. 1NP 
s využitím podkroví max. 2NP) 
výšková hladina zástavby - p�evládající výška staveb v ploše (stabilizovaná �i navržená) vytvá�ející 
sourodou hmotu v ploše v dálkových pohledech 
stabilizované území �i plochy - plošn�, funk�n�, strukturou a m��ítkem staveb v ploše ustálené, bez 
nutnosti zásadních zm�n 
rozvojové území �i plochy - v rozvoji, historicky nejmladší urbanizované území, s neustálenou 
strukturou plochy, m��ítkem staveb v ploše nebo organizací plochy 
návrhové území �i plochy - navržené k zastav�ní, založení nových funkcí a vazeb návrhem 
územního plánu 
ob�anská vybavenost ve ve�ejném zájmu - školství (základní a mate�ské), sportovišt�, h�bitov, 
obecní správa
ostatní ob�anská vybavenost - obchod, stravování, ubytování 
stavební blok - zástavba vymezená p�ilehlými ulicemi
garáž - stavba pro kryté parkování zpravidla 1 automobilu 
dvougaráž - stavba pro kryté parkování 2 automobil�
skupinová garáž - více než 2 garáže v integrované nebo skupinové form�
drobný p�íst�ešek - stavba s funkcí hospodá�skou pro uskladn�ní p�íslušenství zem�d�lské 
malovýrobní prvovýroby, která jsou vázány na zem�d�lské prvovýrobní plochy, umíst�né jednotliv�
v neurbanizované struktu�e, stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastav�ná plocha 
nep�esahuje 16 m2 a výška 4,5 m, podzemní stavba, pokud jejich zastav�ná plocha nep�esahuje 
16 m2 a hloubka 3 m. 

BYDLENÍ 
I.  Plochy bydlení tvo�í vzhledem k velikosti sídla plošn� p�evahu zastav�ného území sídla 
v�etn� ploch smíšených obytných. 

II.  Rozvojové plochy bydlení jsou situovány do ploch: 
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ozna�ení   A
lokalizace   severn� sídla, severn� železnice, tra� Nad Kope�kem, ulici U mlýna 
velikost   celkem cca 5 ha (A1-1,6ha, A2-2,28ha, A3-0,48ha, A4-0,05ha,            
    A6-0,08ha, A7-0,26ha)
požadavek US, PR  bez požadavku
podmínky   koridor železnice - hluk 
    p�ímá návaznost na krajskou silnici �. 4205 
    limit trasa VN (zástavba max. do hloubky po ochranné pásmo trasy) 
    vliv na krajinný ráz 

ozna�ení   B
lokalizace   severn� sídla, v návaznosti na k�ižovatku krajských silnic �. 4205 
     a �. 4206
velikost   celkem 1,57 ha (B1-0,13ha, B2-0,98ha, B3-0,56ha)
požadavek US, PR  bez požadavku
podmínky   blízkost NPR Pouzd�anská step,  
    vliv na krajinný ráz

ozna�ení   D
lokalizace   jižn� sídla, jižn� krajské silnice �. 4206
velikost   4,7ha
požadavek US, PR  územní studie
podmínky   vliv na krajinný ráz 
    vliv na urbanistickou ekonomii sídla 
    vliv na sociodemografické podmínky sídla 
    vliv na rekrea�ní zázemí sídla 
    vliv na p�írodní plochy v blízkosti sídla 

REKREACE 
I. ÚP nevymezuje plochu rekreace nadmístního významu. 

II. V celém �ešeném území respektovat p�i nové výstavb�, zm�nách v prostorovém uspo�ádání 
ploch �i zm�nách funk�ního využití území p�írodní dominantu kraje - Pavlovské vrchy, v celkových 
panoramatických pohledech, pr�hledech ze zastav�ného území stejn� jako p�írodní dominantu 
správního území a jeho okolí - Pouzd�anskou step. 

III.  Plocha rekreace místního významu na jihu sídla (specifického charakteru - malovýrobní 
vina�ské hospoda�ení) navazuje na plochu bydlení sídla, na p�echodu funkcí dochází k �áste�nému 
prolínání funkcí. Využití plochy respektovat, funkci bydlení respektovat výhradn� na stávajících 
stabilizovaných parcelách bydlení, nerozvíjet na ostatní parcely v ploše, nem�nit stavby vinných 
sklep� na stavby bydlení. 

IV. Plochu rekreace (rekrea�ní chaty) na severu správního území v ploše potenciálních sesuv�
nerozvíjet. 

V.  Územní plán respektuje stabilizované cyklostezky a turistické trasy, nové nevymezuje. 
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VÝROBA 
I.  Stabilizované plochy výroby (plochy zem�d�lského družstva) jsou respektovány.  

II. Rozvojová plocha výroby: 

ozna�ení   C4
lokalizace   severn� v návaznosti na stávající stabilizované plochy výroby
velikost   0,7 ha
požadavek US, PR  bez požadavku
podmínky   dopravní obsluhu �ešit mimo plochy bydlení  
    druh výroby nebo skladování nep�esáhne hygienickými nároky                       
    (prachem, hlukem, ...) hranice vlastního areálu a areálu navazující                  
    stabilizované plochy výroby 

ozna�ení   A8
lokalizace   na severu k.ú. v návaznosti na stávající mlýn
velikost   0,26 ha
požadavek US, PR  bez požadavku
podmínky   dopravní obsluha 
    druh výroby nebo skladování nezasáhne hygienickými nároky                       
    (prachem, hlukem, ...) plochy bydlení nebo ostatní chrán�né prostory 

4.   KONCEPCE VE�EJNÉ INFRASTRUKTURY
(v�etn� podmínek pro její umis�ování) 

OB�ANSKÁ VYBAVENOST 
I.  Koncepce ob�anské vybavenosti se nem�ní, plochy školství, sportu, ve�ejného poh�ebišt�
jsou stabilizovány a respektovány. 

II.  Ostatní plochy ob�anské vybavenosti - obchodu, služeb, stravování, ubytování se prolínají 
smíšenou obytnou plochou a plochou bydlení, funk�ní regulace ploch smíšených obytných a ploch 
bydlení umož�uje umíst�ní ostatní ob�anské vybavenosti dle aktuálního vývoje do t�chto ploch. 

III. Rozvojové plochy ob�anské vybavenosti: 

ozna�ení   E
lokalizace   jižn� na hranici s k.ú. Strachotín
velikost   1,9 ha
požadavek US, PR  bez požadavku
podmínky   výhradn� pro vina�ský dv�r 
    vliv na krajinný ráz 
    bezprost�ední sousedství ÚSES 
    trasa STL plynovodu 

DOPRAVA 
I.  Stabilizován a respektován koridor vysokorychlostní trati (VRT) - bezprost�edn� za hranicí 

�ešeného území. 

II.  Stabilizovány a respektovány trasy krajských silnic III/4205 Popice - Pouzd�any - Vranovice 
 a III/4206 Strachotín - Pouzd�any. Jejich úpravy budou navrhovány v kategorii S 7,5            
 (III/4205) a S 6,5 (III/4206), pr�jezdní úsek silnice III/4206 bude navrhován ve funk�ní 
 skupin� C.  

III.  Sí� místních komunikací tvo�í sí� pro dopravní obsluhu zastav�ného a zastavitelného území. 

IV.  Komunikace v rozvojových plochách bydlení budou �ešeny formou obytných zón. 

V.  Negativní d�sledky transportní polohy �ešeného území (hluková zát�ž železni�ní trat�)  
 eliminovat vzhledem k plochám bydlení, smíšeným obytným plochám, plochám ob�anského 
 vybavení a rekreace - regulace funk�ního využití navazujících ploch bydlení. 
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VI.  Dopravními úpravami v zastav�ném území sídla respektovat priority bydlení, úpravami 
 pr�tahu krajské silnice zastav�ným územím respektovat reprezentativnost tohoto prostoru, 
 prohloubit diferenciaci dopravních tras, ve zklidn�ných ulicích up�ednostnit pohyb p�ších. 

VII. Plochy pro odstavování vozidel jsou vymezeny u objekt� ob�anské vybavenosti a podél 
 pr�tahu krajské silnice, odstavování vozidel v obytné zástavb� bude �ešeno na pozemcích 
 rodinných dom� a na plochách k tomuto ú�elu ur�ených. 

VIII.  Respektovat a rozvíjet cyklistické a turistické trasy. 

IX. Ve�ejnou linkovou dopravu zkvalitnit komplexním stavebním �ešením otá�ení spoj�
 v zastávce Pouzd�any, škola v�etn� odstavné plochy s vazbou na p�ší trasu obec - škola 
 a v�etn� úpravy k�ižovatky. V zastávce Pouzd�any, ObÚ stavebn� do�ešit dle sou�asných 
 oborových požadavk�. 

X.  Rozvíjet prostupnost krajiny obecn�. 

VODOVOD A KANALIZACE 
I.  Stabilizováno zásobování sídla pitnou vodou - skupinový vodovod Pouzd�any, respektován 
 VDJ Pouzd�any a VDJ Strachotín. 

II.  Respektovat ostatní vodní zdroje (studny). 

III.  Rozvíjet vodovodní �ady v nov� navržených zastavitelných plochách a rekonstruovat stávající 
 trasy. 

IV. Realizovat kanalizaci dle schválené koncepce. 

V. Realizovat �istírnu odpadních vod a veškeré odpadní vody na ni odvád�t a likvidovat. 

VI.  Systém odvád�ní deš�ových vod z�stane zachován. Likvidace deš�ových vod v navrženém 
 zastavitelných plochách a zastav�ném území bude v max. mí�e �ešena minimalizováním 
odtoku deš�ových vod, vsakováním do terénu a likvidací na pozemcích u objekt�, u nov�
navržených RD budou deš�ové vody p�íp. akumulovány a následn� využívány pro závlahu. 
Stavební povolení budou respektovat tuto podmínku v návrhu k územnímu rozhodnutí v�etn�
�ešení povrch� na pozemku s  maximálním vsakovacím efektem (odtokový sou�initel nebude 
zvyšován). V zastav�ném území a zastavitelné ploše bude ponecháno minimáln� 30% volných 
ploch vhodných k zasakování deš�ových vod. 

VII. Rozvojové plochy: 

ozna�ení   F
lokalizace   západn� v návaznosti na stávající stabilizované plochy bydlení
velikost   ha
požadavek US, PR  bez požadavku
podmínky   pro �OV a sb�rný dv�r 
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ENERGETIKA 
I.  Území sídla je stabilizováno v elektrifikaci a plynofikaci. Trasy VN jsou stabilizovány 
 a respektovány v ÚP. 

II.  Navržena je p�eložka transforma�ní stanice TS 6 a vedení od této stanice ke stanici TS 2 
 podzemním kabelovým vedením. Stanice TS 4, TS 6 budou rekonstruovány, nov� jsou 
 založeny stanice TS 10, 11, 12, 13. 

III. V �ešeném území je stabilizován tranzitní plynovod VVTL propojující PS Uher�ice - Velké 
 N�m�ice s POZA Dolní Dunajovice - 2 trasy a v jeho soub�hu 1 trasa dálkového optického 
 kabelu (DOK) zajiš�ující provoz tranzitního plynovodu. Stabilizována je katodová ochrana 
 v�etn� stanice jižn� pod obcí. 

IV. Tranzitní sí� n�kolikanásobné trasy dálkového optického kabelu, stejn� jako telekomunika�ní 
 kabely provozované �D (v OP dráhy) jsou respektovány. 

V. V k.ú. je respektována základnová stanice mobilního operátora, stejn� jako radioreléová trasa 
 D�vín - Brno.  

III. Rozvojové plochy: 
ozna�ení   A 5
lokalizace   v severní �ásti obce, uvnit� ploch bydlení
velikost   1,08 ha
požadavek US, PR  bez požadavku
podmínky   pro výrobu elekt�iny fotovoltaicky 
    protierozní opat�ení 
    vliv na krajinný ráz 
    vliv na funk�ní vazby navazujících ploch bydlení 
    nutnost p�eložek stávajících vodovod� mimo lokalitu 

5.   KONCEPCE USPO�ÁDÁNÍ KRAJINY

(v�etn� vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm�ny v jejich využití, územní systém ekologické 

stability, prostupnost krajiny, protierozní opat�ení, ochranu p�ed povodn�mi, rekreaci, dobývání 

nerost� a podobn�) 

I.  Krajinu stabilizovat pro zem�d�lskou funkci, rozvíjet pro funkci p�írodní. 

II. Respektovat protipovod�ovou oblast PO1 a záplavové území Q 100 vodního toku Svratka. 

III. Respektovat evropsky významné lokality NATURA 2000 Pouzd�anská step - Kolby,    

 Vranovický a Pla�k�v les a pta�í oblast NATURA 2000 St�ední nádrž vodního díla Nové   

 Mlýny. Respektovat národní p�írodní rezervaci Pouzd�anská step a p�írodní rezervaci

 V�stonická nádrž. 

IV.  Stabilizovány nadregionální biokoridory K 115 a 116, plochy regionálních                              

 biocenter RBC 44, 45, 46 a 324 návrhem ÚP up�esn�ny dle možností odpovídající   

 podrobnosti (m��ítku) zpracování ÚP. ÚSES rozvinut návrhem interak�ních prvk� - linie    

 podél polních cest a státních silnic, plochy     protierozních opat�ení. 

V.  Respektovat vodní nádrže - Pouzd�anský rybník a Nové Mlýny II - st�ední nádrž.  

VI. Nivní a erozn� ohrožené plochy jsou definovány funk�ním využitím ploch, budou 
 respektovány (navrženy záchytné p�íkopy chránící plochy navržené k zástavb� p�i ulicích 
 Za mlýnem a Zadní, navrženo zatravn�ní údolnice v trati od místí trati Šaratina). Respektovat   
 významné segmenty krajiny (viz Generel ÚSES) jako prvky ekologické stability území, které  
 nelze dále plošn� omezovat. 
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VII.  Rozvíjet revitaliza�ní krajinné úpravy, umož�ující základní krajinné funkce (autoregulaci 
 biosystému), rozši�ovány p�írod� blízké plochy. 

VII. Respektovat vodní toky a nivy tok� jako zákonné VKP (Svratka v�etn� p�vodního  
 p�irozeného koryta ve form� zvodn�lých slepých ramen a Levostranný p�ítok Dyje),    
 zaplavované pozemky dle navržených regulativ� - zatravnit nebo využít k založení rybník�

�i revitalizaci tok�, nivní území zásadn� nezastavovat. V niv� eliminovat agrotechnická   
 opat�ení v blízkosti vodních tok�. 

VIII. Vodní erozi, odnos p�d a p�ítok extravilánovách vod do zastav�ného území (trat�
 Nad kope�kem, P�ední vinohrady, Pod mladým, Šaratina, Lajtny a Prátlus) omezit 
 dle regulativ� ploch, v�trnou erozi omezit výsadbou linií autochtonních d�evin.  

IX. Odvodn�ní v plochách navržených k zástavb� zrušit bez narušení funkce odvod�ovacích  
 za�ízení na p�ilehlých pozemcích. 

X. Skládka jižn� pod zastav�ným územím na parc. �. 2728 a 2738 bude rekultivována. 

XI. Na jihu �ešeného území je stabilizováno evidované nevýhradní ložisko št�rkopísk� Popice.

XII. Výstavbu v�trnných elektráren, výškových staveb, pr�myslových hal, venkovního vedení 
 VVN a VN, retransla�ních stanic základnových stanic mobilních operátor�, stavby tvo�ící  
 dominanty v terénu p�edem projednat s orgánem obrany �R (MO). 

HYGIENA ŽP 
I. Pro urbanizované území bude realizována �OV. 

II.  Eliminace zatížení ploch bydlení výrobou je �ešena zm�nou funk�ního využití. 

III.  Hluková zát�ž chrán�ných prostor (ploch bydlení apod.) je �ešena návrhem regulativ�
 v plochách. 

IV. Stabilizován h�bitov bez funk�ních st�et� v��i navazujícím plochám. 

6.   STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 
      S ROZDÍLNÝM ZP�SOBEM VYUŽITÍ - SYSTÉM REGULATIV�
s ur�ením p�evažujícího ú�elu využití (hlavní využití), pokud je možno jej stanovit, p�ípustného využití, 
nep�ípustného využití (v�etn� stanovení, ve kterých plochách je vylou�eno umís�ování staveb, 
za�ízení a jiných opat�ení pro ú�ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), pop�ípad� stanovení 
podmín�n� p�ípustného využití a stanovení podmínek prostorového uspo�ádání v�etn� základních 
podmínek ochrany krajinného rázu (nap�íklad výškové regulace zástavby, charakteru a struktury 
zástavby, stanovení rozmezí vým�ry pro vymezování stavebních pozemk� a intenzity jejich využití) 

 Systém regulativ�, vymezený v územním plánu obce je respektován a dopln�n: 

P�i rekonstrukci stávající stavby v zastav�ném území, která zcela neodpovídá regulativ�m, 
budou tyto uplatn�ny p�im��en� v souladu s harmonickým formováním prostoru obce, rozpor 
s regulativem nelze rozvíjet �i dále prohlubovat.

6.1.   Funk�ní plochy

 Návrh funk�ního využití ploch je zakreslen ve výkresové dokumentaci - hlavní výkres 1b. 
 Nov� jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury, ostatním navrženým plochám (bydlení) 
odpovídají definice funk�ního využití schváleného územního plánu obce. 
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Plochy jsou vymezeny podle rozdílného zp�sobu využití s p�evažujícím zp�sobem využití na:
Zastav�né území a zastavitelné plochy: 

- plochy bydlení 
- plochy smíšené obytné 
- plochy ob�anské vybavenosti 
- plochy rekreace 
- plochy výroby a technické infrastruktury 
- plochy technické infrastruktury - fotovoltaika  

Nezastav�né území: 
- plochy dopravní infrastruktury 
- plochy zem�d�lské 
- plochy p�írodní 
- plochy zem�d�lské - drobné držby 

6.2   Funk�ní typy

Ve všech plochách s p�evažujícím zp�sobem využití jsou stanoveny plochy podrobného funk�ního 
využití (mohou být dle konkrétních podmínek vymezeny nap�í� plochami s p�evažujícím využitím) :

B bydlení v rodinných domech 

Bl bydlení v rodinných domech s limitovanou velikostí parcel 

Bh bydlení v hlukov� zatíženém území 

Bd bydlení v bytových domech 

Bc smíšené území obce bydlení a služeb 

Bx bydlení jen na takto vymezených plochách 

Bs bydlení se specifickým charakterem staveb 

OV základní ob�anská vybavenost s indexem konkrétní funkce 

OVh h�bitov 

Sv ve�ejná sportovišt� bez režimu návšt�vnosti (voln� p�ístupné) a bez staveb individuální 
rekreace 

S sportovní stavby dopl�ující hlavní ú�el plochy s p�evažujícím využitím 

R plochy rekreace - chaty 

K malovýrobní sklepy bez možnosti nadstavby a bez bydlení 

T technické vybavení v�etn� ploch ve�ejné a rozptýlené zelen� a nutných technických a terénních 
opat�ení 

P ve�ejná prostranství, polyfunk�ní shromaž	ovací a rozptylové prostory s možností umíst�ní 
ve�ejné zelen�, odpo�inkových ploch a drobné architektury 

Pp ve�ejný park, parkov� upravené plochy 

Pz ve�ejná zele�

Dž plochy železnice 

Ds2 plochy silnic II. t�ídy mimo zastav�né a zastavitelné území 

Ds3 plochy silnic III. t�ídy mimo zastav�né a zastavitelné území 

Dmkp plochy propojovacích místních komunikací v�etn� silnic uvnit� zastav�ného území 
a zastavitelných ploch 

Dmk plochy místních komunikací 

Duk plochy ú�elových komunikací 
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V plochy výroby, �emeslných provoz�, výrobních služeb a komerce s možností bydlení správce 
(malovýrobní provozovny do 400 m2 celkové plochy jedné provozovny) 

Uz plochy užitkové zelen�, zahrady, extenzivní sady bez nadzemních staveb mimo oplocení 

W vodní plochy v�etn� ploch rozptýlené zelen� a nutných technických terénních opat�ení 

Úses plochy s režimem územního systému ekologické stability 

IP plochy dopl�ující ÚSES - interak�ní prvek 

CH ostatní plochy pro ochranu a stabilizaci p�írodních systém� v�etn� ochranných pásem 

Z zem�d�lské prvovýrobní plochy orné p�dy s možností zm�ny na trvalé kultury 

Zn zem�d�lské prvovýrobní plochy v niv�; k lu�nímu, rybni�nímu hospoda�ení, k revitalizaci 
vodních tok�

Ze zem�d�lské prvovýrobní plochy erozn� ohrožené, nutné provedení protierozních opat�ení 

Zd zem�d�lské prvovýrobní plochy trvalých i netrvalých kultur v drobné držb�, nep�ípustná je 
zm�na na netrvalé kultury ve velkoplošné držb�, p�ípustné jsou drobné stavby umož�ující úkryt 
p�ed nep�ízní po�así a uložení drobného ná�adí pot�ebného k obhospoda�ování kultur v drobné 
držb�, jiné nadzemní stavby jsou nep�ípustné 

Zv zem�d�lské prvovýrobní plochy trvalých kultur 

Peo plochy protierozní ochrany zem�d�lských ploch 

VinD plochy vina�ského dvora 
p�ípustné - výroba vína v kombinaci s prezentací a prodejem vína, bydlení provozovatele, 
ubytování do 20 l�žek (minipenzion) 

Plochy jsou vymezeny podle významu na:
- stabilizované - plochy dané stávajícími funk�ními vazbami, které se nebudou zásadn� m�nit 
- navržené - plochy navržené pro založení nových funkcí a vazeb 

 Využití ploch je ur�eno p�ípustností �inností zformulovanou funk�ním typem ve funk�ních 
plochách, a to ve t�ech úrovních:  
Tabulka T-1.2 
funk�ní využití ploch definice 

p�ípustné využití je-li uvedeno ve výkrese p�ípustné, v ostatních p�ípadech podmín�n�
p�ípustné 

podmín�n� p�ípustné využití funkce, které nejsou v území obvyklé, ale mohou se v území vyskytnout 
p�i respektování stanovené funk�ní priority dle v ÚPN obce, podle 
konkrétních podmínek místa 

nep�ípustné funkce v rozporu se stanoveným prioritním využitím území dle ÚPN obce 

PLOCHY BYDLENÍ - Aa 
Charakteristika: zóna p�ednostn� ur�ená k bydlení, v možné kombinaci se základní ve�ejnou 
vybaveností, ostatní využití ploch musí odpovídat prioritní funkci bydlení (tj. sociálním a kulturním 
pot�ebám obyvatel) a nesmí zhoršovat pohodu a kvalitu životního prost�edí. 
Koncepce úprav: Hlavní hmoty zástavby budou respektovány v objemech staveb. P�i umíst�ní stavby 
na parcele bude držena historicky tradi�ní uli�ní p�dorysná stopa, p�i usazení na terénu p�ímá vazba 
obytného podlaží s okolním terénem bez p�evyšování o technické patro. Respektován bude typ  
oto�ení h�ebene st�echy nad hlavním stavebním objemem - okapový, okapem do uli�ního prostoru. 
p�ípustné 
- trasy technické infrastruktury, pro jejichž umis�ování platí p�ednostn� zásada sdružování liniových 
prvk� a stavby technické infrastruktury, pro jejichž umis�ování platí p�ednostn� zásada situování mimo 
hlavní pohledové osy, pr�hledy a dominantní pohledy. 
- dopravní infrastruktura rozsahem a charakterem plochy slu�itelná s ú�elem ploch dle funk�ního 
regulativu 
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nep�ípustné 
- stavby pro výrobu a skladování 
- dopravní infrastruktura rozsahem a charakterem plochy neslu�itelná s ú�elem ploch dle funk�ního 
regulativu  
- technická infrastruktura rozsahem a charakterem neslu�itelná s ú�elem ploch dle funk�ního 
regulativu
Ostatní viz tabulka p�ípustnosti funkcí. 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ  - Ab 
Charakteristika: specifická sou�ást ploch pro bydlení, která tvo�í spole�ensko-obslužné jádro sídla, 
hodné zvláštní pozornosti obecn� p�i umís�ování staveb a funk�ních ploch, p�i umís�ování služeb 
souvisejících s bydlením, p�i ekonomické podpo�e služeb pro obyvatele i pozemkové politice obecní 
samosprávy. Významným zp�sobem spoluvytvá�í obraz obce. V centrálních plochách bude 
uplat�ován a prosazován zájem obce na zp�sobu využívání objekt� i pozemk� a v�nována pozornost 
a pé�e architektonicko - estetickému p�sobení staveb i jejich okolí. 
 Plocha je ur�ena pro stavby pro bydlení, ob�anskou vybavenost, objekty a plochy pro správu 
a reprezentaci obce a ve�ejné klidové plochy (parkové úpravy) s kapacitním omezením všech t�chto 
staveb odpovídajícím velikosti centrálních ploch. Nep�ípustné jsou velké monofunk�ní komplexy 
a areály.
Koncepce úprav: pr�hledy, dostavby, p�estavby 
 Hlavní hmota zástavby bude respektována v objemech staveb, umíst�ní na parcele 
v historické p�dorysné stop�, usazení na terénu i typem oto�ení h�ebene st�echy nad hlavním 
stavebním objemem. 
 Kostel v centru obce bude respektován jako dominanta návesního interiéru. 
 Pr�hledy v ose hlavního centrálního prostoru budou respektovány, p�i p�estavbách, 
dostavbách a vestavbách udržena stávající výšková hladina zástavby: 
 Urbanisticky významné postavení proluky na nároží historické návsi (stávající parkovišt�) 
z�stane respektováno, p�i stavebních zákrocích na objektu bude v�nována výrazná pé�e jeho 
architektonickému ztvárn�ní.  
p�ípustné  
- trasy technické infrastruktury, pro jejichž umis�ování platí p�ednostn� zásada sdružování liniových 
prvk� a stavby technické infrastruktury, pro jejichž umis�ování platí p�ednostn� zásada situování mimo 
hlavní pohledové osy, pr�hledy a dominantní pohledy. 
- dopravní infrastruktura rozsahem a charakterem plochy slu�itelná s ú�elem ploch dle funk�ního 
regulativu 
nep�ípustné 
- stavby pro výrobu a skladování 
- technická infrastruktura rozsahem a charakterem neslu�itelná s ú�elem ploch dle funk�ního 
regulativu 
- dopravní infrastruktura rozsahem a charakterem plochy neslu�itelná s ú�elem ploch dle funk�ního 
regulativu  

Ostatní viz tabulka p�ípustnosti funkcí. 

PLOCHY OB�ANSKÉ VYBAVENOSTI - Ac 
Charakteristika: plochy ve�ejné ob�anské vybavenosti - pro školství, sport, kulturn� – spole�enské 
akce a to jak na úrovni místní, tak vyšší. Specifickou plochou ob�anské vybavenosti je ve�ejné 
poh�ebišt� a plochy pro vina�ský dv�r. 
Koncepce úprav: dle celkové koncepce utvá�ení sídla a samostatných studií, 
P�ípustné  
- trasy technické infrastruktury, pro jejichž umis�ování platí p�ednostn� zásada sdružování liniových 
prvk� a stavby technické infrastruktury, pro jejichž umis�ování platí p�ednostn� zásada situování mimo 
hlavní pohledové osy, pr�hledy a dominantní pohledy 
- dopravní infrastruktura rozsahem a charakterem plochy slu�itelná s ú�elem ploch dle funk�ního 
regulativu 
Nep�ípustné  
- samostatné stavby bydlení 
- stavby pro výrobu a skladování 
- dopravní infrastruktura rozsahem a charakterem plochy neslu�itelná s ú�elem ploch dle funk�ního 
regulativu  
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 Ostatní viz tabulka p�ípustnosti funkcí. 

PLOCHY REKREACE - Ad 
Charakteristika: ur�ené pro stavby a za�ízení rekreace - její specifickou formu vázanou na malovýrobu 
vína - malovýrobní vinné sklepy.  
Koncepce úprav:  
p�ípustné   
- bydlení jen na stávajících k tomuto ú�elu vymezených plochách 
- trasy technické infrastruktury, pro jejichž umis�ování platí p�ednostn� zásada sdružování liniových 
prvk� a stavby technické infrastruktury, pro jejichž umis�ování platí p�ednostn� zásada situování mimo 
hlavní pohledové osy, pr�hledy a dominantní pohledy. 
- dopravní infrastruktura rozsahem a charakterem plochy slu�itelná s charakterem ploch  
nep�ípustné  
- bydlení mimo plochy stávající k tomuto ú�elu vymezené 
- dopravní infrastruktura rozsahem a charakterem plochy neslu�itelná s charakterem ploch  
- stavby pro bydlení krom� existujících,  
- zm�na staveb vinohradnických na ubytování a bydlení,  
- stavby pro výrobu (krom� malovýroby vína), 
- výstavba v plochách potenciálních sesuv�
Ostatní viz tabulka p�ípustnosti funkcí. 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - Ae 
Charakteristika: ur�ené k umíst�ní výrobních i nevýrobních provoz� a služeb hygienicky 
nezat�žujících životní prost�edí mimo hranice vlastního areálu, které nemají nároky na zát�žovou 
dopravu (�emesla, služby apod.).  P�ípustné je bydlení provozovatele. 
Koncepce úprav: bude respektována jako samostatná enkláva, nebude propojena zástavbou se 
zónou bydlení obce.  Rozvojová plocha bude prostorov� koncipována s ohledem na celkové 
panorama sídla v krajin�.  
p�ípustné  
- trasy technické infrastruktury, pro jejichž umis�ování platí p�ednostn� zásada sdružování liniových 
prvk� a stavby technické infrastruktury, pro jejichž umis�ování platí p�ednostn� zásada situování mimo 
hlavní pohledové osy, pr�hledy a dominantní pohledy. 
- dopravní infrastruktura rozsahem a charakterem plochy slu�itelná s ú�elem ploch dle funk�ního 
regulativu. Nep�ípustné jsou stavby pro bydlení (vyjma provozovatele), stavby ob�anské vybavenosti, 
rekreace, ostatní viz tabulka p�ípustnosti funkcí. 
nep�ípustné 
- bydlení, rekreace, ob�anská vybavenost 
- navýšení dopravní obsluhy plochy p�esahující pohodu v navazujících a pr�jezdných navazujících 
plochách bydlení 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - Af 
Charakteristika: plochy pro obsluhu území, za�ízení a provozy p�ímo související s dominantní funkcí.  
Koncepce úprav:  
P�ípustná 
- související technická infrastruktura,   
- izola�ní a doprovodná zele�,  
- za�ízení drážní dopravy - stanice, nástupišt�, p�ístupové cesty,  
- užitková zele� na díl�ích plochách, nevyužívaných pro dominantní funkci, 
- stavby dopl�ující dominantní funkci u železnice (stravování, ubytování, odpo�inek) 
Podmín�n� p�ípustné 
- terénní úpravy s negativním dopadem na vodní režim a ráz krajiny musí být p�edem posouzeny. 
Nep�ípustné  
- stavby pro bydlení, ob�anskou vybavenost, rekreaci (mimo dopl�ující krátkodobý odpo�inek u 
drážních nástupiš�), ostatní viz tabulka p�ípustnosti funkcí. 
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PLOCHY ZEM
D
LSKÉ - Ag 
Charakteristika: slouží pro intenzivní a extenzivní zem�d�lské hospoda�ení s p�dou na vymezených 
plochách. Zónu tvo�í zem�d�lská krajina, obsluhovaná systémem ú�elových komunikací a polních 
cest zásadn� mimo zónu obytnou. 
Koncepce úprav:  
p�ípustné
- zm�ny kultur, vodní plochy, rozptýlená zele� v podob� remíz�, mezí, pr�leh�.  
- dopravní infrastruktura rozsahem a charakterem plochy slu�itelná s ú�elem ploch dle funk�ního 
regulativu 
- vybrané ú�elové komunikace spojené s vedením turistických a cyklistických tras,  
- trasy technické infrastruktury, pro jejichž umis�ování platí p�ednostn� zásada sdružování liniových 
prvk�
- stavby technické infrastruktury, pro jejichž umis�ování platí p�ednostn� zásada situování mimo hlavní 
pohledové osy, pr�hledy a dominantní pohledy, 
- objekty drobné architektury - typu božích muk, atd. 
podmín�n� p�ípustná  
- zástavba pro údržbu t�chto ploch na ÚP vymezených plochách 
- stavby pro zem�d�lství v souladu s §18 odst. 5 SZ 
nep�ípustná  
- zástavba krom� existující, �i územním plánem navržené �i vymezené jako p�ípustné,  
páchnoucí látky z provoz� zóny nesmí být ve vystupující vzdušnin� obsaženy v koncentracích 
obt�žujících obyvatelstvo, 
- terénní úpravy s negativním dopadem na vodní režim, ráz krajiny a m�sta, zp�soby hospoda�ení 
a úpravy, podporující erozi.  

 Ostatní viz tabulka p�ípustnosti funkcí. 

PLOCHY P�ÍRODNÍ - Ah 
Charakteristika: plochy vymezené pro stabilizaci a obnovu p�írodních systém� krajinných hodnot, 
jedná se o plochy kostry ekologické stability, ÚSES, plochy a prvky chrán�ných území (VKP 
ze zákona �. 114/92 Sb. O ochran� p�írody). 
Koncepce úprav:
p�ípustný  
- klidový režim p�írodního prost�edí bez staveb,  
- stavební objekty v ploše jsou ur�eny výhradn� lesní výrob�, managementu ochrany p�írody  na takto 
vymezených plochách 
- za�ízení dopravní a technické infrastruktury 
- objekty drobné architektury - typu božích muk, atd. 
- výsadba výhradn� autochtonních d�evin, mozaika spole�enstev, pastevectví (extenzivní sady, bio 
zem�d�lství), maloplošné ekologické zp�soby hospoda�ení,  
- trasy technické infrastruktury, pro jejichž umis�ování platí p�ednostn� zásada sdružování liniových 
prvk� a stavby technické infrastruktury, pro jejichž umis�ování platí p�ednostn� zásada situování mimo 
hlavní pohledové osy, pr�hledy a dominantní pohledy. 
- dopravní infrastruktura rozsahem a charakterem plochy slu�itelná s ú�elem ploch dle funk�ního 
regulativu. 
nep�ípustné 
- jakékoliv stavby,   
- rekrea�ní využití,   
- introdukované druhy d�evin,  
- snižování p�írodních hodnot (záporná zm�na stability, biodiverzity, hydrologického režimu),  
- zmenšování ploch. 
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PLOCHY ZEM
D
LSKÉ - DROBNÉ DRŽBY - Ai 
Charakteristika: slouží pro zem�d�lské hospoda�ení v drobné držb�. Tvo�í je zem�d�lská krajina, 
obsluhovaná systémem ú�elových komunikací a polních cest. Slouží pro stabilizaci a obnovu 
p�írodních a krajinných hodnot, s funkcí p�doochrannou, eliminující projevy vodní a v�trné eroze. 
Koncepce úprav:
p�ípustné 
- trasy technické infrastruktury, pro jejichž umis�ování platí p�ednostn� zásada sdružování liniových 
prvk� a stavby technické infrastruktury, pro jejichž umis�ování platí p�ednostn� zásada situování mimo 
hlavní pohledové osy, pr�hledy a dominantní pohledy. 
- dopravní infrastruktura rozsahem a charakterem plochy slu�itelná s ú�elem ploch dle funk�ního 
regulativu. 
podmín�n� p�ípustná  
- drobné stavby do 16 m2 v plochách pro údržbu t�chto ploch (pod Pouzd�anskou stepí) 
- vybrané ú�elové komunikace spojené s vedením turistických a cyklistických tras  
nep�ípustná  
- zástavba krom� existující, �i územním plánem navržené �i vymezené jako p�ípustné 
- scelování pozemk� do velkoplošné držby 
- dopravní infrastruktura rozsahem a charakterem plochy neslu�itelná s ú�elem ploch dle funk�ního 
regulativu 

Ostatní viz tabulka p�ípustnosti funkcí. 
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P�ÍPUSTNOST FUNK�NÍCH TYP� VE FUNK�NÍCH PLOCHÁCH 

PLOCHA
________
podrobný
funk�ní 
regulativ 

Aa 
bydlení

Ab 
Smíšená 
obytná 

Ac 
Ob�ansk

é  
vybaven

osti 

Ad 
rekreace

Ae 
Výroby a 

skladování

Af 
Dopravní 
infrastrukt

ury 

Ag 
zem�d�l

ské 

Ah 
p�írodní 

Ai 
Smíšené 
nezastav
�né 

B + + — O — — — — —

Bl + + — O — — — — —

Bh O + — — — — — — —

Bd O + — + — — — — —

Bc + + + + — — — — —

Bx O O O O O — — — —

Bs O — — — — — — — —

OV O O + O — O — — —

OVh O O + O — O — — —

Sv O O + O — O — — —

Sr — — — — — + — — —

S — — + — — — — — —

K O O O + — — — — —

T O O O O + O O O O

P + + + + + O — — —

Pp O O O O O — — — —

Pz + + + + + + + + +

Dd — — — — — + — — —

Ddo — — — — — + — — —

Dds — — — — — + — — —

Ds2 — — — — — + — — —

Ds3 — — — — — + — — —

Dmkp + + + + + + — — —

Dmk + + + + + + — — —

Duk — — — — O + O O O

Vb — — — — + O — — —

Uz O O O O — — O — O

W + + O O O O + + +

Úses O O O O O O O + O

IP O O O O O O O + O

CH O O O O O O O + O

Z — — — — — — + — +

Zn — — — — — — + — +

Ze — — — — — — + — +

Zd — — — — — — + — +

Zv — — — — — — + — +

Peo O O O O O O + + +

VinD — — + — — — — — —
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 + P�ÍPUSTNÉ FUNK�NÍ VYUŽITÍ,  - je-li uvedeno ve výkrese,  
     podmín�n� p�ípustné v ostatních p�ípadech - viz O
 O PODMÍN�N� P�ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - podle konkrétních podmínek p�i respektování 
     funk�ní priority (= regulativ "A") 
 —  NEP�ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

6.3 Regulativy prostorového uspo�ádání

Ur�ují funk�ní, objemové a tvaroslovné limity ve využívání na plochách, vymezených funk�ní 
zonací (regulativ "A") a podrobnými funk�ními regulativy (regulativ "B"). 

Objemové regulativy pro celé katastrální území obce (zastav�ných i zastavitelných) tvo�í: 
A - výšková hladina zástavby - výška zástavby musí nezbytn� respektovat vztah k okolní zástavb�, 
zejména pokud se jedná o rekonstrukci �i dostavbu v sou�asné sev�ené zástavb�, centrálních 
obytných plochách a lokalitách ovliv�ujících obraz sídla jako celku (viz návrh koncepce úprav dle 
jednotlivých funk�ních ploch). 
Za vstupní podlaží se považuje vstup do objektu z pr��elí stavby z ve�ejného prostranství. 

B - charakter zástavby - u sev�ené zástavby je nutné dodržet souvislou sev�enou linii zástavby podél 
obslužné komunikace v odstupu, daném historickou urbanistickou stopou. U volné zástavby je nutno 
dodržet minimální odstup od obslužné komunikace, daný podmínkami pro uložení technických sítí 
a �ešení dopravy v míst�, uložení technických sítí bude však pod�ízeno prostorové koncepci. Ší�ka 
ve�ejného prostoru bude navržena úm�rn� velikosti a funkci lokality a její základní návrh bude 
nad�azen a p�edcházet technickému �ešení, ne naopak. 
sev�ený charakter zástavby (t.j. �adový - objekty, spojené v uli�ní �á�e do souvislé fronty) je navrženo 
držet v centrální �ásti obce, kde reprezentuje historickou urbanistickou stopu. 

C - hustota obytné zástavby - plošný standard pro nov� vymezené plochy pro obytnou zástavbu RD 
je minimáln� 400m2 na 1 RD, nebude-li podrobn�jší dokumentací ur�eno jinak.

D - zastavitelnost pozemku - návrh zastavitelnosti pozemku obytným objektem musí zabezpe�it min. 
50% volné plochy. 
Volná plocha v p�edepsaném minimu umožní funk�ní zasakování srážkových vod, sou�initel odtoku 
z nov� zastavovaných pozemk� bude max. 0,4. Vody p�evyšující toto množství budou zasakovány 
do podzemí. P�i komplexní rekonstrukci stávající stavby ve stísn�ných podmínkách se p�ihlédne 
k pom�r�m místa a regulativ se uplatní p�im��en�.

6.4. Specifické regulativy
Plochy chrán�ných staveb a prostor�  
- Ochrana p�ed hlukem z dopravy – plochy jsou podmín�n� zastavitelné p�i spln�ní podmínek 
hygienických limit� – v podmínkách územního �ízení budou chrán�né prostory u stávajících ploch 
dopravy navrhovány až na základ� hlukového vyhodnocení, které prokáže spln�ní hygienických limit�
hluku pro chrán�ný venkovní prostor a chrán�né venkovní prostory staveb. 

- U ploch s potenciáln� rozdílným využitím s p�evažující funkcí výrobní, ob�anské využití, komer�ní 
aktivity lze umístit chrán�né prostory po doložení spln�ní povinností stanovených právními p�edpisy 
v oblasti ochrany ve�ejného zdraví na úseku hluku, p�íp. vibrací. ( resp. chrán�né prostory lze umístit 
pouze do lokalit, v nichž bude v rámci územního �ízení prokázáno spln�ní hygienických limit� hluku 
stanovených platnými právními p�edpisy). 

Výškové stavby (nad 30m, v�trné elektrárny, stavby tvo�ící dominanty v terénu, rozhledny, vedení 
VVN, VN, apod. ) – zám�r je nezbytné p�edem projednat s VUSS Brno. 
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7. LIMITY NAVRŽENÉ ÚP POUZD�ANY

HRANICE ZASTAVITELNÉ PLOCHY 
 Navržená hranice zastavitelné plochy vymezující území zastavitelné od nezastavitelného. 

URBANISTICKY HODNOTNÉ ÚZEMÍ 
 Ú�elem limitu je zajistit zachování kulturních a urbanistických hodnot p�i nové výstavb� nebo 
p�estavb�. Vymezuje p�dorysn� spojitý celek dvou rozdílných typ� zástavby centrálního území obce. 
  Urbanisticky hodnotné území je definováno stabilizovanou urbanistickou strukturou, funkcí 
a stavební �arou ploch v nejstarší �ásti sídla, ve struktu�e dané hustotou a hlavním objemem 
zástavby: 
 - spojitá zástavba okolo návsi se stavbami velkých staveb bydlení venkovského typu 

SPOJITÁ ZÁSTAVBA 
 Ú�elem limitu je zajistit zachování kulturních a urbanistických hodnot p�i nové výstavb� nebo 
p�estavb�. Stavební typ spojité zástavby v plochách v r�zných �ástech sídla - stabilizován návrhem 
v plochách. 
 Spojitá zástavba je definována p�ímou návazností hlavních objem� sousedních staveb na 
sebe (zdí �i jinou nosnou konstrukcí), uli�ní zástavba vytvá�í kompaktní celek bez odstupu sousedních 
staveb. 

MÍSTA KRAJINNÉHO RÁZU 
 Podnož Pouzd�anské stepi - kombinovaná krajinná struktura st�ídajících se polí v drobné 
držb�, zahrad, drobných luk a pastvin. 
 P�echodová hrana zastavitelného území a volné krajiny za bývalou farou v jihozápadní �ásti 
sídla od úrovn� kostela na jih zastav�ného území - specifický geografický výškový p�echod mezi 
zastav�nou �ástí sídla a nivní zem�d�lskou krajinou. Funk�n� definován jako užitková zele�
a nezastavitelná plocha. 

HRANICE NADREGIONÁLNÍHO BIOKORIDORU 
HRANICE REGIONÁLNÍHO BIOCENTRA 
HRANICE MÍSTNÍHO BIOKORIDORU 
HRANICE MÍSTNÍHO BIOCENTRA 

�ást území zásadn� významná pro stabilitu krajiny. Cílem ochrany je zajistit dlouhodobý, 
relativn� nerušený vývoj p�írodních spole�enstev, jejichž p�irozený vývoj podmi�uje ekologickou 
stabilitu. 

HRANICE PLOCHY ÚZEMNÍ STUDIE 
 Hranice vymezena z d�vodu nutného prov��ení možnosti d�lení pozemk�, umíst�ní staveb 
a vymezení místních komunikací v p�íslušných parametrech na celé vymezené území spole�n� tak, 
aby byly zachovány urbanistické prostorové parametry rozvojového území a dopravní návaznost na 
stabilizované zastav�nou plochu. 

ETICKÉ PÁSMO H�BITOVA 
 Území chrán�né z d�vodu piety místa. Vymezeno graficky.  
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8. VYMEZENÍ VE�EJN� PROSP�ŠNÝCH STAVEB A VE�EJN� PROSP�ŠNÝCH OPAT�ENÍ, 
STAVEB A OPAT�ENÍ K ZAJIŠ	OVÁNÍ OBRANY A BEZPE�NOSTI STÁTU A PLOCH PRO 
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMK�M A STAVBÁM VYVLASTNIT

Ve�ejn� prosp�šné stavby (VPS) 
D - plochy pro dopravní infrastrukturu 

VPS 
�. 

identifikace plochy

1 pr�jezd z krajské silnice �. 4205 do izolované �ásti sídla tzv. Malé Pouzd�any 

T - plochy pro technickou infrastrukturu 

VPS 
�. 

identifikace plochy

1 plocha pro �OV 

2 - 7 podzemní nebo nadzemní trasy technické infrastruktury k zaokruhování sítí nebo zajišt�ní dodávky 
vody, odkanalizování, plynofikaci, p�enosu dat nebo elektrifikaci území v�etn� souvisejících za�ízení 
(trafostanice, regula�ní stanice, vodojemy, �erpací stanice apod.) 

Ve�ejn� prosp�šná opat�ení (VPO) 
R - plochy pro revitalizaci �í�ních systém�

VPO 
�. 

identifikace plochy

1-5 plocha pro revitalizaci �í�ního systému v rozsahu jeho vymezených úsek� - viz grafická p�íloha 

ÚSES - plochy pro územní systém ekologické stability 

VPO 
�. 

identifikace plochy

1-7 plocha pro ÚSES v rozsahu jeho vymezených úsek� - viz grafická p�íloha 

9. VYMEZENÍ VE�EJN� PROSP�ŠNÝCH STAVEB A VE�EJN� PROSP�ŠNÝCH OPAT�ENÍ,
PRO KTERÉ LZE UPLATNIT P�EDKUPNÍ PRÁVO

Ve�ejn� prosp�šné stavby (VPS)
D - plochy pro dopravní infrastrukturu 

VPS 
�. 

identifikace plochy parc. �. k.ú. p�edkupní právo ve 
prosp�ch 

1 pr�jezd z krajské silnice II/4205 do 
izolované �ásti sídla tzv. Malé 
Pouzd�any 

2122 Pouzd�any Obce Pouzd�any 
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10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR� VE KTERÝCH JE PROV��ENÍ ZM�N JEJICH VYUŽITÍ 
ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ
(a dále stanovení lh�ty pro po�ízení územní studie, její schválení po�izovatelem a vložení dat o této 
studii do evidence územn� plánovací �innosti) 

ozna�ení 
plochy 

p�evažující funkce lh�ta pro po�ízení 
studie 

stanovení podmínek pro jejich po�ízení

D bydlení 4 roky od ú�innosti ÚP prostorové uspo�ádání s ohledem na krajinný 
ráz, p�dorysné uspo�ádání (uli�ní stavební 
�ára, hloubka zástavby, intenzita zástavby, 
odstupy staveb), dopravní obslužnost 

11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR� ÚZEMNÍCH REZERV

ozna�ení identifikace plochy

R1
4,8 ha 

plocha bydlení mezi ve�ejným poh�ebišt�m a plochou D na jihu zastav�ného území sídla 
podmínky: - respektovat OP ve�ejného poh�ebišt�

R2
1,28 ha 

plocha bydlení severn� od ve�ejného poh�ebišt�, v návaznosti na stávající stabilizované 
plochy bydlení 
podmínky: - respektovat OP ve�ejného poh�ebišt�

R3
1,3 ha 

dv� plochy ob�anské vybavenosti odd�lené krajskou silnicí p�i vjezdu do sídla ze severu, 
v uzlovém dopravním a sídelním bod� a bezprost�edním kontaktu zastávky železnice, p�i 
k�ižovatce krajských silnic, v návaznosti na stávající stabilizovanou plochu ob�anské 
vybavenosti (ZŠ) 
podmínky: - respektovat podmínky OP železnice 

R4
koridor 

rezerva pro vysokorychlostní tra�
podmínky: - významný st�et se základními obytnými sídelními funkcemi vlastního sídla 
i jeho izolované enklávy, kterou p�ímo likviduje 
- prov��it možnost vedení VRT v trase stávající železnice 

C1, C3
3,6 ha 

rezerva pro bydlení východn� za stávajícím h�išt�m, druhostranná zástavba záhumenní 
komunikace 
podmínky: limit trasa VN 

C2
1,4 ha 

rezerva pro sportovišt� dle požadavk� umís�ování h�iš� v��i sv�tovým stranám východn�
v návaznosti na stávající stabilizované plochy ob�anské vybavenosti 
podmínky: protierozní opat�ení 

12. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO 
KTERÉ M�ŽE VYPRACOVAT ARCHITEKTONICKOU �ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN 
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

Architektonicky významné stavby: 

název - stavba, soubor staveb
bývalá tvrz a pozd�jší zámek 
památkov� chrán�né stavby 
stavby ob�anské vybavenosti (stávající a nov� navrhované) 
h�bitov 
rozhledny (v p�ípad� realizace podle kapitoly �. 6) 
vina�ské dvory ve volné krajin� nebo v zastav�ném území obce  
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Urbanisticky cenné prostory obce:  

ozna�ení název, popis prostoru
I ve�ejné návesní prostranství s kostelem, bývalou farou
II území bývalého Panského dvora, tvrze p�estav�né na záme�ek a vina�ského dvora 

Opat�ení pro zm�ny v území: spolupráce investora s autorizovaným architektem, jako autorem 
zpracování architektonického, resp. architektonicko-urbanistického �ešení zám�ru. 

Urbanisticky cenné prostory krajiny:  

ozna�ení název, popis prostoru
I Pouzd�anská step 
II P�echodová hrana zastavitelného území a volné krajiny za bývalou farou 

Opat�ení pro zm�ny v území: zvýšená ochrana krajinného rázu; spolupráce investora 
s autorizovaným architektem, jako autorem zpracování architektonického, resp. 
architektonicko-urbanistického �ešení zám�ru v krajin�. 

�
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II. 

OD�VODN�NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Nabytím ú�innosti ÚP Pouzd�any pozbývá platnost Územní plán obce Pouzd�any  a zm�ny 
Územního plánu obce Pouzd�any  �. 1 a �. 2. 

Od�vodn�ní ÚP Pouzd�any obsahuje rovn�ž grafickou �ást v po�tu t�í výkres�: 
2a - koordina�ní výkres 
2b - výkres p�edpokládaných zábor� ZPF a PUPFL 
2c - výkres širších vztah�, 

která je nedílnou sou�ástí tohoto opat�ení obecné povahy (p�íloha �. 2 opat�ení obecné povahy). 

Grafická �ást je zpracována nad KN mapou, veškerá vymezení nutno posuzovat na základ� v�cné 
územn� plánovací správnosti nikoliv m��i�ské p�esnosti.  

a) Výsledek p�ezkoumání souladu návrhu ÚP Pouzd�any dle § 53 odst. 4 stavebního 
zákona 

a.a)  s politikou územního rozvoje a územn� plánovací dokumentací vydanou krajem 

Dle Politiky územního rozvoje �eské republiky 2008 schválené usnesením vlády �R �. 929 ze 
dne 20. 7. 2009  
- neleží v žádné rozvojové ani specifické oblasti vymezené Politikou rozvoje �R 
- neleží v žádné rozvojové ose 
- leží v trase transevropských multimodálních koridor� -koridoru železni�ního, koridoru zám�ru 
  železni�ní vysokorychlostní trati (VRT), který je dokumentací respektován. 

Obec Pouzd�any je sou�ástí  území okresu B�eclav, pro který byly vydané Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje usnesením �.1552/11/Z 25  ze dne 22.9.2011 Zásady územního rozvoje 
JmK . Tyto Zásady byly zrušené rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21.6.2012. Z této  
dokumentace nebyly p�evzaty žádné zám�ry.  
V sou�asné dob� neexistuje platná územn� plánovací dokumentace vydaná krajem. 

a.b) s cíli a úkoly územního plánování podle § 18 a § 19 stavebního zákona, zejména 
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a 
požadavky na ochranu nezastav�ného území   

ÚP Pouzd�any je v souladu s cíly územního plánování dle § 18 stavebního zákona, kterými je 
vytvá�ení p�edpoklad� pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spo�ívající ve vyváženém vztahu 
podmínek pro p�íznivé životní prost�edí, pro hospodá�ský rozvoj a pro soudržnost spole�enství 
obyvatel území  a který uspokojuje pot�eby sou�asné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 
generací budoucích, zajiš�ování p�edpoklad� pro udržitelný rozvoj území, koordinování ve�ejných                         
i soukromých zám�r� zm�n v území, výstavby a jiné �innosti ovliv�ující rozvoj území a konkretizování 
ochrany ve�ejných zájm� vyplývajících ze zvláštních právních p�edpis�.  

Dále je ÚP Pouzd�any je v souladu s cíly územního plánování dle § 18 stavebního zákona, kterými je 
ve ve�ejném zájmu chránit a rozvíjet p�írodní, kulturní a civiliza�ní hodnoty území, v�etn�
urbanistického, architektonického a archeologického d�dictví a p�itom chránit krajinu jako podstatnou 
složku prost�edí života obyvatel a základ jejich totožnosti a s ohledem na to ur�ovat podmínky pro 
hospodárné využívání zastav�ného území a zajiš�ovat ochranu nezastav�ného území 
a nezastavitelných pozemk�.  

ÚP Pouzd�any je v souladu s cíly územního plánování dle § 18 stavebního zákona, kterými je 
vymezovat zastavitelné plochy s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastav�ného 
území. Úkolem územního plánování je také posouzení vliv� politiky územního rozvoje, zásad 
územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území. Pro ú�ely tohoto posouzení se 
zpracovává vyhodnocení vliv� na udržitelný rozvoj území. Jeho sou�ástí je také vyhodnocení vliv� na 
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životní prost�edí s náležitostmi stanovenými v p�íloze k tomuto zákonu, v�etn� posouzení vlivu na 
evropsky významnou lokalitu nebo pta�í oblast. P�íslušné orgány nevznesly požadavek na  
vyhodnocení vliv� na životní prost�edí v ÚP Pouzd�any.   

ÚP Pouzd�any je v souladu s cíly územního plánování dle § 19 stavebního zákona, kterými je zejména 
zjiš�ování a posuzování stavu území, jeho p�írodní, kulturní a civiliza�ní hodnoty; stanovení koncepce 
rozvoje území, v�etn� urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území; prov��ení 
a posouzení pot�eby zm�n v území, ve�ejný zájem na jejich provedení, jejich p�ínosy, problémy, rizika 
s ohledem nap�íklad na ve�ejné zdraví, životní prost�edí, geologickou stavbu území, vliv na ve�ejnou 
infrastrukturu a na její hospodárné využívání; stanovení urbanistických, architektonických 
a estetických požadavk� na využívání a prostorové uspo�ádání území a na jeho zm�ny, zejména na 
umíst�ní, uspo�ádání a �ešení staveb; stanovení podmínek pro provedení zm�n v území, zejména pak 
pro umíst�ní a uspo�ádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území; stanovení po�adí 
provád�ní zm�n v území (etapizaci); vytvá�ení podmínky v území pro snižování nebezpe�í 
ekologických a p�írodních katastrof a pro odstra�ování jejich d�sledk�, a to p�írod� blízkým 
zp�sobem; vytvá�et podmínky v území pro odstra�ování d�sledk� náhlých hospodá�ských zm�n; 
stanovení podmínek pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení; prov��ování 
a vytvá�ení podmínek v území pro hospodárné vynakládání prost�edk� z ve�ejných rozpo�t� na zm�ny 
v území; vytvá�ení podmínky v území pro zajišt�ní civilní ochrany; ur�ování nutných asana�ních, 
rekonstruk�ních a rekultiva�ních zásah� do území; vytvá�ení podmínek pro ochranu území podle 
zvláštních právních p�edpis� a p�ed negativními vlivy zám�r� na území; regulace rozsahu ploch pro 
využívání p�írodních zdroj�; uplat�ování poznatk� zejména z obor� architektury, urbanismu, územního 
plánování a ekologie a památkové pé�e.  

 a.c) s požadavky stavebního zákona a jeho provád�cích právních p�edpis�

Po�ízení a zpracování ÚP Pouzd�any je v souladu se stavebním zákonem a jeho provád�cími 
právními p�edpisy.  
Dnem 1. 1. 2013 nastala ú�innost novely stavebního zákona (zák. �. 350/2012 Sb.) a vyhlášky 
(vyhl. �. 458/2012 Sb.) a po�ízení ÚP Pouzd�any se od tohoto data �ídilo jejich ustanoveními.  
Obsahová struktura ÚP Pouzd�any spl�uje nároky na obsah územního plánu podle stavebního 
zákona a vyhlášky.  
O po�ízení nového územního plánu obce Pouzd�any rozhodlo svým usnesením Zastupitelstvo obce 
Pouzd�any na zasedání dne 21.12.2009. V souladu s požadavky stavebního zákona byl zvolen ur�ený 
zastupitel pro spolupráci na po�ízení územního plánu, kterým je František Špringer, starosta obce 
Pouzd�any. 
Zadání ÚP Pouzd�any bylo projednáno podle postup� ve stavebním zákon� a bylo schváleno 
Zastupitelstvem obce Pouzd�any dne 23. 6. 2010. Návrh územního plánu byl ve smyslu § 50 zákona 
�. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu, v platném zn�ní projednán s dot�enými 
orgány, krajským ú�adem, sousedními obcemi a obcí pro kterou je územní plán po�izován. Spole�né 
projednávání návrhu územního plánu se konalo dne 4.9.2012 na M�Ú Pouzd�any.  
V zákonné lh�t�  (ve dnech  4.9.2012 -4.10.2012 – 30 dn� od spole�ného projednání) se dot�ené 
orgány písemn� vyjád�ily a jejich stanoviska jsou uvedená ve "Vyhodnocení z projednání návrhu .“ 
Odbor ÚPS� Krajského ú�adu Jihomoravského kraje nevydal koordinované stanovisko ve smyslu 
§ 4 odst. 6 stavebního zákona z d�vodu nesouhlasného stanoviska odboru životního prost�edí 
Krajského ú�adu Jihomoravského kraje k plochám A6, A7, C1 – C3. Po�izovatel v sou�innosti 
s ur�eným zastupitelem a projektantem upravil plochy záboru ZPF s tím, že plochy C1 – C3 byly 
p�e�azeny do rezerv, u plochy A6 bylo zjišt�no, že byla již sou�ástí návrhových ploch územního plánu 
obce Pouzd�any, schváleného v roce 1999. U plochy A7 zábor zd�vodnil snadnou dopravní 
dostupností, p�ipraveností lokality z hlediska inženýrských sítí, horší t�ídou bonity (V) a malou plochou 
záboru. Takto upravený návrh zábor� ZPF byl op�tovn� p�edložen orgánu ochrany ZPF Krajského 
ú�adu JmK k novému stanovisku, které bylo vydáno dne 26. 11. 2012 a je souhlasné. 
Další drobné p�ipomínky dot�ených orgán�, uplatn�né p�i spole�ném projednání, byly prov��eny 
a zapracovány do územního plánu p�ed jeho ve�ejným projednáním. Rovn�ž byla upravena obsahová 
struktura územního plánu v souladu s novelou stavebního zákona. Krajský ú�ad JMK návrh ÚP 
Pouzd�any posoudil podle § 51 odst. 2 stavebního zákona dne 14. 1. 2013. Ve�ejné projednání se 
konalo podle § 52 stavebního zákona dne 12. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního ú�adu 
Pouzd�any. Nejpozd�ji do 7 dn� od ve�ejného projednání mohl podle § 52 odst. 2 a 3 stavebního 
zákona každý uplatnit své p�ipomínky a dot�ené osoby námitky. Dot�ené orgány a krajský ú�ad mohly 
na záv�r ve�ejného projednání uplatnit své stanovisko k p�ipomínkám a námitkám.  
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Podle § 53 stavebního zákona po�izovatel ve spolupráci s ur�eným zastupitelem výsledky projednání 
návrhu územního plánu vyhodnotil a s ohledem na ve�ejné zájmy zpracoval návrh rozhodnutí 
o námitkách a návrh vyhodnocení p�ipomínek uplatn�ných k návrhu ÚP Pouzd�any. Návrhy doru�il 
dot�eným orgán�m a krajskému ú�adu s výzvou, aby k nim do 30 dn� uplatnily stanovisko. Uplatn�ná 
stanoviska dot�ených orgán� k návrhu územního plánu byla respektována. Úprava návrhu ÚP 
Pouzd�any byla provedena zejména v �ásti týkající se p�edkupního práva, a to ve smyslu § 101 
odst. 1 stavebního zákona.   Podle ustanovení § 54 stavebního zákona po�izovatel p�edkládá 
zastupitelstvu obce návrh na vydání územního plánu s jeho od�vodn�ním.  

a.d) s požadavky zvláštních právních p�edpis� a se stanovisky dot�ených orgán� podle 
zvláštních p�edpis�, pop�ípad� s výsledkem �ešení rozpor�

ÚP Pouzd�any je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních p�edpis� a se stanovisky 
dot�ených orgán�, v jejichž p�sobnosti je ochrana zájm� z t�chto p�edpis� vyplývající. V pr�b�hu 
po�izování ÚP Pouzd�any byla dot�enými orgány, sousedními obcemi a krajským ú�adem uplatn�na 
stanoviska a byly podány p�ipomínky, které byly vyhodnoceny a uplatn�ny, jak je uvedeno dále.  

K návrhu  byla p�edložena následující stanoviska dot�ených orgán�

OBSAH STANOVISKA ke spole�nému projednání 
� Stanovisko k ve�ejnému projednání psáno kurzívou 

�EŠENÍ  

Ministerstvo pr�myslu a obchodu �R 
Nemají p�ipomínky – nenacházejí se výhradní ložiska nerostných surovin 
� Stanovisko k ve�ejnému projednání neuplatn�no

Vzato na v�domí 

Ministerstvo životního prost�edí �R 
Nemají p�ipomínky – v k.ú. Pouzd�any nejsou vyhodnocena výhradní 
ložiska nerost� nebo jejich prognózní zdroj, nejsou stanovena CHLÚ.  
Je evidováno poddolované území: Pouzd�any – ev. �. 373 po t�žb� rudy do 
19.stol. – ojedin�lá pravd�podobnost 
Je evidováno sesuvné území: Pouzd�any – ev. �. 2270- sesuv potenciální- 
dot�ená plocha 100 x 60 m- rok revize 1986. 

Pouzd�any – ev.�. 6331 – sesuv potenciální – dot�ená plocha 280 x 1050 m 
– rok revize 1994. 
� Stanovisko k ve�ejnému projednání totožné. 

V plochách potenc. 
sesuv� nebude 
umožn�na výstavba. 
- respektováno 

Ministerstvo zem�d�lství – Pozemkový ú�ad, SPÚ 
Nemají p�ipomínky. 
� Stanovisko k ve�ejnému projednání neuplatn�no.

Vzato na v�domí 

Obvodní bá
ský ú�ad 
Není evidován žádný dobývací prostor. Nemají p�ipomínky. 
� Stanovisko k ve�ejnému projednání totožné.

Vzato na v�domí 

Ministerstvo obrany �R – VUSS Brno
Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany: 
- Koridor RR sm�r� zájmové území pro nadzemní stavby (dle ust. § 
175 odst.1 zák.�.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu), 
které je nutno respektovat podle zák. �. 222/1999 Sb. o zajiš�ování obrany 
�R a zákona �. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. 
V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit 
nadzemní výstavbu p�esahující 30 m n.t. jen na základ� stanoviska �R – 
Ministerstva obrany,jehož jménem jedná VUSS Brno- viz. ÚAP – jev 82. 
V p�ípad� kolize m�že být výstavba omezena. 
Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme doplnit do 
textové i grafické �ásti návrhu ÚP Pouzd�any. 
Celé správní území obce se nachází v zájmovém území Ministerstva 
obrany: 
- Ochranném pásmu radioloka�ního za�ízení, které je nutno 

respektovat podle ustanovení §37 zákona �.49/1997 Sb. o civilním 
letectví a o zm�n� a dopln�ní zákona �.455/1991 Sb. o 
živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit výstavbu (v�etn� rekonstrukce a p�estavby) 
v�trných elektráren, výškových staveb, pr�myslových hal, venkovního 

Doplnit 
- respektováno 
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vedení vvn a vn, retransla�ních stanic, základnových stanic mobilních 
operátor� jen na základ� stanoviska �R – Ministerstva obrany,jehož 
jménem jedná VUSS Brno- viz. ÚAP – jev 103. V tomto vymezeném 
území m�že být výstavba v�trných elektráren a výškových staveb nad 
30m nad terénem výškov� omezena nebo zakázána. 

Ochranné pásmo radioloka�ního za�ízení Ministerstva obrany 
požadujeme doplnit do textové �ásti návrhu územního plánu 
Pouzd�any. Podmínky pro uvedené zájmové území jsou v textové 
�ásti návrhu ÚP uvedeny. Do grafické �ásti pod legendu 
koordina�ního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: 
„Celé správní území obce je situováno v ochranném pásmu 
radioloka�ního za�ízení Ministerstva obrany“. 
K p�edložené ÚPD nemáme dalších p�ipomínek za p�edpokladu 
zapracování výše uvedených zájmových území MO �R do textové i 
grafické �ásti v souladu s tímto stanoviskem.  
Popis výše uvedených údaj� o území je specifikován v pasportech, které 
byly p�edány v rámci úplné aktualizace územn� analytických podklad�
ú�adu územního plánování ORP. 
� Stanovisko k ve�ejnému projednání: MO �R zastoupené VUSS 
Brno uplat�uje p�ipomínku: Do správního území obce zasahuje zájmové 
území Ministerstva obrany:- Koridor RR sm�r� - zájmové území pro 
nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona �. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním �ádu), které je nutno respektovat podle 
zákona �. 222/1999 Sb., o zajiš�ování obrany �R a zákona �. 127/2005 o 
elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základ� závazného 
stanoviska Ministerstva obrany, jehož jménem jedná VUSS Brno (dle ust. § 
175 odst. 1 zákona �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
�ádu) – viz. ÚAP – jev 82. V p�ípad� kolize m�že být výstavba omezena.
Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme /v 
souladu s uplatn�ným stanoviskem MO – VUSS Brno �.j. 
5750/29267/2012-1383-ÚP-BR/ doplnit do grafické �ásti územního 
plánu Pouzd�any (�ást od�vodn�ní, koordina�ní výkres).  
V textové �ásti je již toto zájmové území zapracováno. 
Další zájmové území Ministerstva obrany – Ochranné pásmo 
radioloka�ního za�ízení /OP RLP/ je v textu i v koordina�ním výkrese 
zapracováno a musí být i nadále stabilizováno. 

Doplnit do text. i  do 
grafické �ásti dle 
požadavku. 
- spln�no 

Doplnit koridor RR 
sm�r� do 
koordina�ního výkresu

- spln�no

Krajská hygienická stanice JmK Brno
Doporu�uje dopln�ní regulativ� v textové �ásti návrhu územního plánu: 
V území zatíženém nadm�rným hlukem nebudou umis�ovány akusticky 
chrán�né prostory definované platným právním p�edpisem na úseku 
ochrany ve�ejného zdraví (chrán�ný venkovní prostor a chrán�ný venkovní 
prostor staveb).  
U ploch s potenciáln� rozdílným využitím s p�evažující funkcí výrobní, 
ob�anské využití, komer�ní aktivity lze umístit chrán�né prostory po 
doložení spln�ní povinností stanovených právními p�edpisy v oblasti 
ochrany ve�ejného zdraví na úseku hluku, p�íp. vibrací. (resp. chrán�né 
prostory lze umístit pouze do lokalit, v nichž bude v rámci územního �ízení 
prokázáno spln�ní hygienických limit� hluku stanovených platnými právními 
p�edpisy). 

Situování chrán�ných prostor v blízkosti dopravních staveb (silnice, 
železnice) lze navrhovat až na základ� hlukového vyhodnocení 
prokazujícího spln�ní hygienických limit� daných Na�.vl.�.272/2011 Sb. o 
ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. V navazujících 
�ízeních musí být deklarován soulad zám�ru s požadavky stanovenými 
právními p�edpisy na úseku ochrany p�ed hlukem p�íp. vibracemi. 
� Stanovisko k ve�ejnému projednání neuplatn�no.

Doplnit a zapracovat.
- spln�no 

- Respektovat.
spln�no 

�R – státní energetická inspekce
Nemají p�ipomínky, souhlasí s návrhem ÚP Pouzd�any. 
Upozor�ují ú�astníky stavebního �ízení na platnost zákona �.458/2000 Sb. 

Respektováno, platí 
pro navazující 
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v platném zn�ní a z n�ho vyplývající nutnost dodržování ochranných a 
bezpe�nostních pásem k zajišt�ní spolehlivého provozu energetických 
za�ízení a bezpe�nostních pásem k zamezení nebo k zmírn�ní ú�ink�
p�ípadných havárií. 
� Stanovisko k ve�ejnému projednání neuplatn�no.

stavební �ízení. 

Hasi�ský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Vydávají souhlasné stanovisko. 
� Vydávají souhlasné koordinované stanovisko.

Vzato na v�domí 

Krajský ú�ad JmK  Brno
- Z d�vodu nesouhlasného stanoviska  Odboru životního 
prost�edí Krajského ú�adu Jihomoravského kraje, OÚPS� nevydá 
koordinované stanovisko ve smyslu § 4 odst. 6 stavebního zákona. 
Stanoviska p�íslušných dot�ených orgán� v rámci KrÚ obdržíte jednotliv�. 
Krajský ú�ad Jihomoravského kraje, odbor životního prost�edí, jako 
v�cn� a místn� p�íslušný ú�ad podle ust. § 29 zákona �.129/2000 Sb., 
o krajích ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, k Návrhu územního plánu 
Pouzd�any uplat
uje následující stanoviska: 1.) Z hlediska zákona 
�. 334/1992 Sb., o ochran� zem�d�lského p�dního fondu, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�: Orgán ochrany ZPF krajského ú�adu posoudil 
Návrh územního plánu Pouzd�any z hlediska zájm� ochrany zem�d�lského 
p�dního fondu a v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona uplat
uje  
 s o u h l a s n é  s t a n o v i s k o k plochám A1 – A5, A8, B1 – B3, C4, 
D, E, E2, F, G a  
dále  n e s o u h l a s n é  s t a n o v i s k o k plochám A6, A7, C1 – C3 
Návrhu územního plánu Pouzd�any. 
K plochám ÚSES orgán ochrany ZPF krajského ú�adu stanovisko 
neuplat
uje, nebo� dle ust. § 59 zákona �. 114/1992 Sb. o ochran�
p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, se na pozemky 
nezbytné k uskute�n�ní opat�ení, projekt� a plán� tvorby systému 
ekologické stability nevztahují ustanovení o ochran� zem�d�lského 
p�dního fondu. Své stanovisko zd�vod�uje orgán ochrany ZPF krajského 
ú�adu následovn�: P�evážná �ást návrhových ploch je p�ebírána ze 
schváleného územního plánu a jeho navazujících dvou zm�n, které byly 
projednávány v roce 2006 (zm�na 1) a v roce 2009 (zm�na 2). K t�mto 
plochám nemá orgán ochrany ZPF krajského ú�adu p�ipomínky, nebo� byly 
již odsouhlaseny na základ� �ádného od�vodn�ní. �ást p�evzatých ploch 
s funk�ním využitím bydlení v lokalit� U Mlýna je v sou�asn� p�edloženém 
Návrhu územního plánu nepatrn� rozší�ena, �ímž došlo k zarovnání hranic 
t�chto sousedících ploch z jejich severní strany. 3 Vzhledem k zásadám 
ochrany zem�d�lského p�dního fondu (co nejmén� narušovat organizaci 
a obhospoda�ování zem�d�lského p�dního fondu) proto nejsou k tomuto 
rozší�ení z hlediska zájm� ochrany ZPF fondu žádné p�ipomínky. Rovn�ž 
tak u nov� navrhované plochy C4 s funk�ním využitím výroba nebyl 
shledán zásadní rozpor se základními zásadami ochrany zem�d�lského 
p�dního fondu, vyplývajícími z ust. § 4 zákona. Plocha navazuje na 
stávající výrobní plochu, vykazuje dobrou dopravní dostupnost. Vzhledem 
k t�mto skute�nostem a k požadovanému rozsahu plochy lze akceptovat 
dot�ení zem�d�lské p�dy II. t�ídy ochrany. Do rozporu se základní zásadou 
ochrany zem�d�lského p�dního fondu, tj. odnímat jen v nezbytných 
p�ípadech, se však dostávají nov� navrhované plochy A6, A7, C1 - C3, 
nebo� p�edložený územní plán disponuje s ohledem na velikost sídla 
dostatkem ploch, které byly p�evzaty z p�vodního územního plánu a jeho 
navazujících dvou zm�n, které navíc nebyly dosud ani z �ásti vy�erpány. 
Tento rozpor dále umoc�uje i skute�nost, že nov� navrhovaná plocha A6 je 
umíst�na na zem�d�lských p�dách I. t�ídy ochrany a plocha A7 z �ásti, 
plochy C1-C3 v celém rozsahu na zem�d�lských p�dách II. t�ídy ochrany. 
Nezbytnost navrhovaného nezem�d�lského využití u t�chto ploch tak 
nebyla prokázána a proto orgán ochrany ZPF krajského ú�adu uplat�uje k 
plochám A6, A7, C1 - C3 nesouhlasné stanovisko. 
Po úpravách vydáno souhlasné stanovisko 26.11.2012.

Vzato na v�domí 

Plochy p�ehodnoceny.

Po�izovatel 
v sou�innosti 
s ur�eným 
zastupitelem a 
projektantem upravil 
plochy záboru ZPF 
s tím, že plochy C1 – 
C3 byly p�e�azeny do 
rezerv, u plochy A6 
bylo zjišt�no, že byla 
již sou�ástí 
návrhových ploch 
územního plánu obce 
Pouzd�any, 
schváleného v r. 1999. 
U plochy A7 zábor 
zd�vodnil snadnou 
dopravní dostupností, 
p�ipraveností lokality 
z hlediska 
inženýrských sítí, 
horší t�ídou bonity (V) 
a malou plochou 
záboru. 

Vydáno souhlasné 
stanovisko. 
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Z hlediska zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�
Zdejší orgán ochrany p�írody p�íslušný podle písmene x) odstavce 4) § 77a 
výše uvedeného zákona uplat�uje stanovisko k p�edloženému návrhu ÚP 
Pouzd�any v tom smyslu, že na základ� p�edchozího vylou�ení 
významného vlivu p�i zadání ÚP na soustavu Natura 2000, nemá k návrhu 
další p�ipomínky. Žádné další zájmy ochrany p�írody a krajiny, k jejichž 
uplatn�ní je p�íslušný zdejší krajský ú�ad, nejsou tímto návrhem UP 
dot�eny. Bez p�ipomínek. 
Z hlediska dalších zájm� sledovaných OŽP – bez p�ipomínek. 
stanovisko KrÚ JMK odboru dopravy (OD)  
OD za použití ustanovení § 4 odst. 2 zákona �. 183/2006 Sb. (dále jen 
stavební zákon) a podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona �. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, dává ke shora 
uvedenému návrhu ÚP následující stanovisko k návrhu ÚP a souhlasí s 
�ešením silnic II. a III. t�ídy za podmínky spln�ní následujících 
požadavk�:  
1. Silnice III/4205 bude v �ešeném území navrhována v kategorii S7,5 
a silnice III/4206 bude navrhována v kategorii S 6,5. Pr�jezdní úsek silnice 
III/4206 v zastav�ném území obce bude navrhován ve funk�ní skupin� C. 
Plochy, ve kterých je v zastav�ném území vedena silnice III/4206, budou 
mít podmín�no využití tak, že nebude znemožn�no vedení pr�jezdního 
úseku silnice v plynulé trase a v ší�ce odpovídající funk�ní skupin�
a zatížení silnice.  
2. Návrh ÚP bude dopln�n o �ešení ve�ejné linkové dopravy. Bude 
prov��ena možnost prostorové úpravy zastávek dle platných norem 
a možnost otá�ení spoj� v zastávkách.  
3. Podmínky využití ploch bydlení p�iléhající ke krajským silnicím III. t�ídy 
nebudou z hlediska hlukové ochrany oslabovány.  
Od�vodn�ní KrÚ JMK OD podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona 
a § 40 odst. 3 písm. f) zákona uplat�uje jako v�cn� a místn� p�íslušný 
dot�ený orgán stanovisko k územn� plánovací dokumentaci a závazné 
stanovisko v územním �ízení z hlediska �ešení silnic II. a III. t�ídy.  
1. Ší�kové kategorie silnic jsou navrhovány podle Kategorizace krajských 
silnic JMK (tento dokument je sou�ástí koncepce rozvoje dopravy JMK na 
portále www.kr-jihomoravsky.cz). 
2. Návrh ÚP neobsahuje �ešení ve�ejné linkové dopravy. Plochy pro 
otá�ení budou v ÚP vymezeny bu	 v rámci ploch dopravy �i ve�ejných 
prostranství, nebo v p�ípad� zachování stávajícího vyhovujícího stavu bude 
tento stav popsán v od�vodn�ní. Do hlavního výkresu doplnit ozna�ení 
autobusových zastávek Pouzd�any, ObÚ a Pouzd�any, škola v�etn� jejich 
izochron  
3. Využití ploch p�iléhajících k silnicím III. t�ídy musí být z hlediska hlukové 
ochrany ošet�eno tak, aby nevznikaly nároky na omezování provozu na 
silnicích.  
KrÚ JMK OD souhlasí s návrhem územního plánu, ovšem pouze p�i 
respektování požadavk� uvedených ve výroku. Podle ustanovení § 4 
odst. 2. písm. b) stavebního zákona je toto stanovisko závazným 
podkladem pro opat�ení obecné povahy vydávané podle stavebního 
zákona. Do hlavního výkresu doporu�ujeme pro p�ehlednost doplnit 
návrhové kategorie silnic a v zastav�ném území obce p�íslušnou funk�ní 
skupinu pro pr�jezdní úsek silnice.
stanovisko odboru kultury a památkové pé�e (OK)  
V daném p�ípad� tedy nejsou dot�eny zájmy, které by podle  zákona 
�. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
pat�ily do kompetence OK Krajského ú�adu Jihomoravského kraje.  
� Stanovisko k ve�ejnému projednání totožné.

Vzato na v�domí 

Respektovat 
- respektováno 

Doplnit - respektováno

Respektovat 
- respektováno  

Doplnit ozna�ení BUS 
zastávek. 
- respektováno 

Uvést v textu, event. 
v koordina�ním 
výkresu 
- respektováno  

Vzato na v�domí 

Státní ú�ad pro jadernou bezpe�nost
Stanovisko neuplatn�no.
� Stanovisko k ve�ejnému projednání neuplatn�no.

Vzato na v�domí
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Ministerstvo dopravy �R
Stanovisko neuplatn�no.
� Stanovisko k ve�ejnému projednání neuplatn�no.

Vzato na v�domí 

Krajská veterinární správa 
Nemá p�ipomínky – vydává kladné stanovisko. 
� Stanovisko k ve�ejnému projednání neuplatn�no.

Vzato na v�domí 

M�Ú Hustope�e
má následující p�ipomínky:

� Stanovisko k ve�ejnému projednání:
Z hlediska zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon o ochran� p�írody“):

Jako p�íslušný orgán ochrany p�írody podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. 
q) zákona o ochran� p�írody souhlasíme s návrhem Územního plánu 
Pouzd�any. 

Z hlediska zákona �. 289/1995 Sb., o lesích a o zm�n� a dopln�ní 
n�kterých zákon� (lesní zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�:

Jako p�íslušný orgán státní správy les� podle ustanovení § 48 odst. 2 písm. 
b) lesního zákona souhlasíme s návrhem územního plánu Pouzd�any. 
Požadujeme pouze vyzna�it ve výkresové dokumentaci pásmo 50 m od 
okraje lesa. 
� Stanovisko k ve�ejnému projednání:
Jako p�íslušný orgán státní správy les� podle ustanovení § 48 odst. 2 písm. 
b) lesního zákona  souhlasíme s návrhem Územního plánu Pouzd�any. 
Doporu�ujeme pouze vyzna�it ve výkresové �ásti dokumentace pásmo 50 
m od okraje lesa. 

Z hlediska zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých 
dalších zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon o 
odpadech“):

Na území obce na pozemcích parc. �. 2728 a 2738 se nachází bývalá 
obecní skládka (horní �ást �áste�n� rekultivovaná), kam je nelegáln�
odkládán stavební odpad (Loc: 48°55'36.555"N, 16°37 '40.397"E dle 
www.mapy.cz). Na to jsme upozor�ovali již p�i zadání zpracování 
územního plánu. Navrhujeme prov��it nutnost a pot�ebnost další – úplné 
rekultivace. Do budoucna dle možností doporu�ujeme skládku rekultivovat 
a p�itom p�i vytvá�ení ÚPD po�ítat s tím, že p�i ní dochází k terénním 
úpravám – rozší�ení plochy skládky (velmi strmé �elo skládky). Podle 
našich informací je skládka jednoduše zavážena stavebním odpadem. 
Navrhujeme s možností rekultivace po�ítat a lokalitu vymezit tak, aby bylo 
možné tento starý ekologický problém v p�ípad� pot�eby a možnosti 
sanovat. 
� Stanovisko k ve�ejnému projednání: Bez p�ipomínek.
� Z hlediska zákona �. 334/1992 Sb., o ochran� zem�d�lského 
p�dního fondu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon“):

Bez p�ipomínek. 

� Z hlediska zákona �. 201/2012 Sb., o ochran� ovzduší (dále jen 
„zákon o ochran� ovzduší“): Bez p�ipomínek.

Z hlediska zákona �. 254/2001 Sb., o vodách a o zm�n� n�kterých zákon�
(vodní zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „vodní zákon“):

Z hlediska zájm� chrán�ných vodním zákonem budou dodržovány zásady 
obecné ochrany vod tak, aby nebyla ohrožena kvalita povrchové 
a podzemní vody v lokalit�. 
� Stanovisko k ve�ejnému projednání totožné.
Z hlediska zákona �. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, a zákona �. 122/2004 Sb., o vále�ných hrobech a 
pietních místech…, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�:

Vyzna�it pásmo 

Vyzna�it pásmo 
- spln�no 

Vyzna�it v graf.�., 
v textu uvést možnost 
rekultivace. 
- spln�no 

Respektovat. 
- respektováno
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1. V seznamu nemovitých kulturních památek (textová �ást od�vodn�ní 
územního plánu, str. 7) je t�eba opravit rejst�íková �ísla kulturních 
památek: socha sv. Jana Nepomuckého (u h�bitova) – rej. �. 41952/7-
1687; kaple sv. Rozálie – rej. �. 15152/7-1688; Boží muka – rej. 
�. 29356/7-1689; d�m �. 11 – rej. �. 35208/7-1690; d�m �. 92 – rej. 
�. 29704/7-1691; d�m �. 115 – rej. �. 39935/7-1692; bývalá fara – rej. 
�. 50963/7-9047. 

2. Do seznamu nemovitých kulturních památek (textová �ást od�vodn�ní 
územního plánu, str. 7) je t�eba doplnit nemovitou kulturní památku 
socha sv. Jana Nepomuckého (u kostela). Do státního seznamu 
nemovitých kulturních památek byla zapsána pod �íslem 7-1686. 
(V Úst�edním seznamu je dnes slou�ena s jinou památkou pod jedním 
rejst�íkovým �íslem, jedná se však o samostatné v�ci, jejím neuvedením 
by mohly p�i užívání územního plánu nastat nejasnosti a nedorozum�ní.) 

3. V koordina�ním výkresu požadujeme zavést samostatný symbol pro 
kulturní památky a samostatný symbol pro vále�né hroby (pietní místa). 
(Kulturní památky jsou chrán�ny památkovým zákonem, vále�né hroby 
a pietní místa zákonem �. 122/2004 Sb., o vále�ných hrobech a pietních 
místech…, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�; každý z t�chto zákon� stanoví 
speciální právní režim pro nakládání s jím chrán�nými objekty, je nutno 
zamezit zam��ování.) 

4. V legend� koordina�ního výkresu by bylo vhodné zaznamenat, že 
kulturní památky nejsou ozna�ovány pouze plošn�, ale také bodov�
pomocí kroužku s fialovou výplní. 

5. Nemovitá kulturní památka d�m �. 115 – rej. �. 39935/7-1692 se nachází 
na pozemku parc. �. 33 v k. ú. Pouzd�any, v koordina�ním výkresu je 
chybn� vyzna�ena, žádáme o opravu. 

6. V koordina�ním výkresu se dále nacházejí dv� zna�ky kulturních 
památek �i vále�ných hrob� v místech, kde se takovéto objekty 
nenacházejí (parc. �. 30 a 2580). 

� Stanovisko k ve�ejnému projednání: Z hlediska zákona �. 20/1987 
Sb., o státní památkové pé�i, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a zákona �. 
122/2004 Sb., o vále�ných hrobech a pietních místech..., ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�:

- Nemovitá kulturní památka d�m �. 115 – rej. �. 39935/7-1692 se 
nachází na pozemku parc. �. 33 v k. ú. Pouzd�any, v koordina�ním 
výkresu je chybn� vyzna�ena, žádáme o opravu. 

- V koordina�ním výkresu se dále nacházejí dv� zna�ky kulturních 
památek v místech, kde se takovéto objekty nenacházejí 
(parc. �. 30 a 2580). 

- V koordina�ním výkresu není vyzna�ena nemovitá kulturní 
památka socha sv. Jana Nepomuckého, rej. �. 7-1686, nacházející 
se u kostela; je t�eba ji vyzna�it. V téže lokalit� je t�eba zp�esnit 
vyzna�ení vále�ného hrobu – památníku letce Freda Clifgarda. 

- V koordina�ním výkresu není vyzna�eno pietní místo, ozna�ené 
v od�vodn�ní územního plánu jako „památník pod lípou“, ev. �. 
CEVH: CZE6207-17937 (pozemek parc. �. 1901/1 v k. ú. 
Pouzd�any. Je t�eba je vyzna�it. 

Z hlediska zákona �. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�:

Je t�eba uvést správný název silnic III. t�ídy:   

III/4205 Popice – Pouzd�any – Vranovice 

Opravit. 
- respektováno 

Doplnit. 
- respektováno  

Respektovat 
- respektováno 

Doplnit. 
- respektováno  
  

Opravit 
- respektováno  

Opravit 
respektováno  

Opravit 
respektováno

Odstranit zna�ky. 
respektováno

Vyzna�it a up�esnit 
respektováno

Vyzna�it. 
respektováno
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III/4206 Strachotín – Pouzd�any 

� Stanovisko k ve�ejnému projednání: Odbor dopravy M�Ú 
Pouzd�any z hlediska výstavby a ochrany silnic II. a III. t�ídy souhlasí 
s návrhem Územního plánu Pouzd�any.

Z hlediska ostatních oblastí státní správy, k jejichž výkonu je p�íslušný 
M�stský ú�ad Hustope�e, nejsou k p�edloženému návrhu územního plánu 
p�ipomínky. 

Vzato na v�domí 

Obec Pouzd�any
Žádáme o vypušt�ní požadavku provád�ní projektové dokumentace 
autorizovaným projektantem ze zpracování ÚP Pouzd�any. 

Vypustit.
respektováno

Požadavky po�izovatele vzešlé ze spole�ného projednání: 
- v plochách potenciálních sesuv� nebude umožn�na výstavba rekrea�ních chat, což bude z�ejmé 

již z hlavního výkresu.  
- U ploch zem�d�lské prvovýroby v drobné držb�, pod Pouzd�anskou stepí - bude ve výroku 

omezena drobná stavba do 16 m2. 
- V lokalit� sklep� bylo dohodnuto výškové omezení, což bude z�ejmé z regulativ�.  
- V plochách zem�d�lské prvovýroby orné p�dy byla ponechána možnost umis�ovat stavby pro 

zem�d�lství v souladu s § 18 odst.5 stavebního zákona. 
- u lokality bydlení D, kde je na�ízeno zpracování územní studie, bude dopln�n termín jejího 

zpracování na 4 roky od vydání územního plánu. 
- projektant ve spolupráci s obcí vypracuje návrh ve�ejn� prosp�šných staveb a opat�ení dot�ených 

p�edkupním právem s p�esností na parcelní �ísla, p�edevším stavby dopravní.  
respektováno

Stanoviska dot�ených orgán� k návrhu ÚP Pouzd�any v rámci § 53 odst. 1 – k návrhu 
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p�ipomínek  

1. Krajský ú�ad JMK, odbor kultury a památkové pé�e 
K vyhodnocení výsledk� projednání „Návrhu ÚP Pouzd�any“ sd�lují, že nejsou dot�eny jejich zájmy. 
Vyhodnocení: stanovisko bylo akceptováno. 

2. Hasi�ský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor B�eclav 

K ÚPD Pouzd�any vydává k upravenému návrhu ÚP Pouzd�any souhlasné koordinované stanovisko. 
Vyhodnocení: stanovisko bylo respektováno. 
  

3. M�stský ú�ad Hustope�e – odbor regionálního rozvoje 
S návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení p�ipomínek – souhlasí bez p�ipomínek. 
  

b) Zpráva o vyhodnocení vliv� na udržitelný rozvoj území 

Zprávu o vyhodnocení vliv� na udržitelný rozvoj jako samostatný dokument nebylo podle platných 
p�edpis� nutno zpracovat.  

c) Stanovisko krajského ú�adu dle § 50 odst. 5 k vyhodnocení vliv� na životní prost�edí 

Odbor životního prost�edí KÚ JMK, p�íslušný podle písmene x) odstavce 4 § 77a zákona �. 114/1992 
Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, podle § 47 odst. 3 stavebního zákona 
ve svém stanovisku k zadání ÚP Pouzd�any neuplatnil požadavek na posouzení ÚP Pouzd�any 
z hlediska vliv� na životní prost�edí a vylou�il vliv ÚP Pouzd�any na evropsky významnou lokalitu �i 
pta�í oblast. K návrhu ÚP Pouzd�any konstatuje, že nejsou dot�eny žádné další zájmy ochrany p�írody 
a krajiny, k jejichž uplatn�ní je p�íslušný.   

d) Stanovisko podle § 50 stavebního zákona 

Vyhodnocení vliv� na udržitelný rozvoj území nebylo nutné zpracovat.  
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e)   Komplexní zd�vodn�ní p�ijatého �ešení 

1.   VYMEZENÍ ZASTAV�NÉHO ÚZEMÍ

Vymezení �ešeného území 
 Celé katastrální území Pouzd�any je �ešeným územím ÚP. 

Zastav�né území obce je vzhledem k území vymezenému ve schváleném ÚP rozší�eno. 

2.    KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A OCHRANY JEHO HODNOT
 Jsou respektovány kulturní, p�írodní a historické hodnoty definované v ÚAP.  

OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT
- historické  
- Nemovité památky zapsané v seznamu: 
  �. pam.    název 
  ÚSKP 24213/7-1684  zámek 
  ÚSKP 16928/7-1685  farní kostel sv. Mikuláše 
              7-1686  socha sv. J. Nepomuckého (u kostela) 
  ÚSKP 41952/7-1687  socha sv. J. Nepomuckého (u h�bitova) 
  ÚSKP 15152/7-1688  kaple sv. Rozálie 
  ÚSKP 29356/7-1689  boží muka 
  ÚSKP 35208/7-1690  d�m �. 11 
  ÚSKP 29704/7-1691  d�m �. 92 
  ÚSKP 39935/7-1692  d�m �. 115 
  ÚSKP 50963/7-9047  bývalá fara 
vále�né hroby: 
  - památník letce u kostela  - ev.�. CZE6207-17922 
  - Památník pod lípou   - ev.�. CZE6207-17937 
  - Památník ob�tem I. sv�tové války u kostela - CZE6207-17988 
   
- Celé �ešené území je evidováno za území s archeologickými nálezy. 
- urbanistické hodnoty 
pozitivní 
- panorama - obraz obce v dálkových pohledech je chrán�n urbanistickou koncepcí, výškovou 
regulací, respektována bude dominanta kostela 
- pr�hledy ze zastav�ného území na celý masiv Pavlovských vrch� jako významné a charakteristické 
p�írodní dominanty regionu a na Pouzd�anskou step ovládající místní panorama 
- urbanistická struktura a stavební typ spojité zástavby se jednozna�n� podílí na jedine�nosti kultury 
osídlení, jež tvo�í základ obrazu jednoho z typ� venkovského osídlení �eské republiky jako sou�ásti 
evropského osídlení 
 - urbanistická struktura v nejstarší �ásti sídla je výjime�n� udržena v urbanistické stop�
i objemu staveb v plochách,  
 - stavební typ spojité zástavby v plochách - jednotlivé domy na sebe p�ímo navazují spole�nou 
zdí v okapové orientaci dom� - je udržen v r�zných �ástech sídla 
- kostel - orienta�ní bod, sídelní dominanta, vnímaná uvnit� sídla v p�ímých pohledech �i pr�hledech, 
z volné krajiny v dálkových pohledech,  

Nov� jsou vymezeny: 
 - urbanisticky hodnotné území (obraz sídla z jeho vnit�ku) 
 - panorama (obraz obce z volné krajiny) 
Regulativy navrhují výšku zástavby, vztah ke stavebním, p�írodním a technickým dominantám 
s ohledem na výškové panorama. 

OCHRANA P�ÍRODNÍCH HODNOT
- krajinný ráz (dle ÚAP) 
 Oblast krajinného rázu - Šakvicko - zem�d�lská krajina se st�ídáním ploch polí, vinic, sad�, 
drobnou pozemkovou držbou, ojedin�le trvalými travními porosty. Reliéf od Boleradické vrchoviny do 
mírn� zvln�né Hustope�ské a Dyjsko-moravské pahorkatiny.  
 Typ krajinného rázu - polní krajina, krajina �í�ních niv 

Kulturní osy - železni�ní tra� Brno - B�eclav 
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 Kulturní póly
 Místa krajinného rázu   
 navržená místa:  - podnož Pouzd�anské stepi 
    - p�echodová hrana zastavitelného území a volné krajiny v jihozápadní  
    �ásti sídla od úrovn� kostela na jih zastav�ného území 
- ochrana p�írody 

Nejsou vyhlášena žádná VKP nebo p�írodní park. 

- ÚSES  
 Je v celém �ešeném území p�evážn� funk�ní. Nadregionální a regionální ÚSES byl usazen 
v podrobnosti m��ítka ÚP 1:5000. Místní ÚSES p�evzat v podrobnosti m��ítka ze schválených KPÚ 
1 : 2000. Skladebné prvky navazují na sousední katastrální území. 

- povrchové vody 
Respektován limit záplavového území Q 100 toku Svratka 

- podzemní vody 
V �ešeném území se nevyskytuje významný vodní zdroj . 

- ovzduší 
V �ešeném území se nevyskytuje významný zdroj ovliv�ující kvalitu ovzduší, celá obec je 
plynofikována a elektrifikována. 

- hluk 
Zdrojem hluku v��i plochám bydlení je železnice. 

3.   URBANISTICKÁ KONCEPCE
 Urbanistická koncepce je stanovena na základ� vyhodnocení potenciál� �ešeného území, 
historického a geografického utvá�ení využití území nyní již zna�n� determinováno civiliza�ními 
vstupy. 

Vymezení zastavitelných ploch
 Jsou vymezeny zastavitelné plochy pro bydlení, rekreaci, ob�anskou vybavenost, výrobu 
a skladování, technickou infrastrukturu, plochy p�írodní a zem�d�lské, plochy smíšené zastav�ného 
i nezastav�ného území. 
Bydlení  
A - plocha územn� (dosud platný ÚP) a �áste�n� i stavebn� p�ipravená z zástavb� p�ipraveny sít�
technické infrastruktury v�etn� n�kterých p�ípojek.  
 Plocha propojuje vlastní sídlo s jeho samostatnou enklávou bydlení, které vzniklo v minulosti 
okolo mlýna na severozápad� katastru Pouzd�an. Vytvá�í tak neekonomické a s ohledem na sídelní 
typ netypické prodloužení p�dorysu stabilizovaného sídla se všemi jeho negativními dopady. 
Zastav�ním navíc dojde k jednostrannému obestav�ní nyn�jší krajské silnice �. 4205, které je také 
mén� ekonomické. Vlastní stavby pro bydlení musí být odsunuty do v�tší hloubky parcel kv�li hluku. 
V soub�hu s krajskou silnicí �. 4205 vede železni�ní tra�, trasována je v��i lokalit� A v hlubokém 
zá�ezu, který sníží hlukovou zát�ž. Jižn� od stávající trasy železni�ní trat� je trasována územní 
rezerva pro koridor vysokorychlostní trat� železnice.  
B - plochy vytvá�ející kompaktní zastavitelnou enklávu u školy. Škola byla v minulosti situována 
atypicky v��i sídlu z d�vod� dojížd�ní d�tí z okolních obcí vlakem, tudíž v jeho nejbližší docházkové 
vzdálenosti. Z hlediska ochrany krajinného rázu je významné ukon�ení ší�ení zástavby sm�rem do 
trati Pod cihelnou bezprost�edn� navazující na Pouzd�anskou step. Ukon�ení ší�ení zástavby je 
rozhodující pro vnímání krajinné podnože Pouzd�anské stepi jak p�írodního zázemí. 
D - plocha schválená Zm�nou platného ÚP, obec dále trvá na jejím za�azení do zastavitelných ploch 
s funk�ním využitím pro bydlení.  
 Z urbanistického hlediska se lokalita nejeví jako plocha prioritn� k zastav�ní, zástavbou 
lokality dojde k výraznému prodloužení sídelního p�dorysu a tudíž podpo�e neekonomického p�ístupu 
rozší�ení sídla, jenž svým sídelní typem prodlužování p�dorysu neodpovídá. Urbanistická ekonomika 
se promítne nejen do p�ímých spo�itatelných faktor�, ale významn� se podepíše na 
sociodemografických vazbách sídla, k jehož narušení prodloužením došlo již d�ív�jším rozhodnutím 
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rozší�it zastavitelné území severním sm�rem za železni�ní tratí (viz plocha bydlení A). 
 Z hlediska geomorfologického utvá�ení sídla a krajinného rázu (vnímání sídla z volné krajiny) 
je zástavba plochy také mén� vhodná, jedná se o polohu výrazn�ji prov�trávanou na mírné 
vyvýšenin� nad sídlem.
 Zástavb� plochy nebrání žádný technický limit - technická infrastruktura, dopravní obsluha, ani 
taxativn� vyjád�itelné hodnoty území - ložiska, p�írodní a kulturní památky. 

Rekreace 
Plocha rekrea�ních chat na severu správního území se rozkládá p�evážn� na registrovaném 
sesuvném území, další stavební rozvoj je nebezpe�ný. 

Výroba 
C4 - rozvojová plocha navazuje funk�n� na stabilizovanou plochu výroby a využívá plochu pro jiné 
funkce zastavitelného území nevhodné. 
A - plocha navazující na stávající funk�ní mlýn, ojedin�lá plocha k jeho p�ípadnému rozvoji, 
z urbanistického hlediska vhodná. 

Ob�anská vybavenost 
E - plocha prov��ovaná na základ� požadavku vlastníka pozemku, navrženo využití výhradn�
pro vina�ský dv�r, z urbanistického hlediska pro navržený ú�el vhodná. 

Technická infrastruktura 
F - �istírna odpadních vod - jediná územní možnost napojení sídla na tok (mén� vodný, jiný však 
v dosahu  zastav�ného území obce není), s možností p�idružení obecního sb�rného dvora. 
A5 - plocha schválená zm�nou platného ÚP pro fotovoltaickou výrobu elekt�iny, obecní samospráva 
trvá na op�tovném za�azení stejného funk�ního využití. Z urbanistického hlediska se plocha jeví jako 
nejmén� vhodná až nevhodná k popsanému využití, zejména z d�vodu ochrany krajinného rázu, 
narušení funk�ních vazeb na navazující plochy bydlení. Nutno provést p�eložky stávajících vodovod�
mimo lokalitu. 

Vymezení ploch p�estavby
 Nejsou navrženy. 

Vymezení systému sídelní zelen�
 Sídelní zele� jako systém není vzhledem k velikosti sídla v ÚP navržena. Plochy pro ve�ejná 
prostranství jsou vymezeny v rámci koridoru pro dopravu a technické vybavení pro navržené rozší�ení 
obytné zóny obce. 

4.   KONCEPCE VE�EJNÉ INFRASTRUKTURY

DOPRAVA
P�epravní vztahy 
 Obec Pouzd�any leží na k�ižovatce krajských silnic III/4205 Popice - Pouzd�any - Vranovice 
a III/4206 Strachotín - Pouzd�any, jež obcí p�ímo prochází ve sm�ru sever – jih. Silnicí III/4205 je 
napojen na sil. II/381 a jí na rychlostní komunikaci R-52 Brno – Poho�elice (Mikulov). Dalším 
významným napojením je ve východním sm�ru silnice II/420, jež je v Hustope�ích p�ipojena na dálnici 
D 2 Brno – B�eclav (st. hranice) 
 Obec se nachází zhruba v polovin� trasy Brno - B�eclav a svými dopravními vazbami spáduje 
východn� k Hustope�ím a západn� k Poho�elicím, p�evažující dopravní vazba je však na krajské 
m�sto Brno jak dálnicí D 2, Tak silnici R-52. Vzhledem k dobrému silni�nímu napojení v p�epravních 
vztazích jak v osobní tak v nákladní doprav� p�evažuje silni�ní doprava. 
  Na severním okraji obce se nachází železni�ní stanice na trati �. 250 B�eclav - Brno - K�ižanov 
- Havlí�k�v Brod, dostupnost stanice z obce je velmi dobrá. 

Silni�ní sí�
  Katastrálním územím obce Pouzd�any procházejí tyto krajské silnice: 
            III/4205 Popice - Pouzd�any - Vranovice 
            III/4206 Strachotín - Pouzd�any 

  Ochranné pásmo krajských silnic  III. t�. je 15 m od osy komunikace. 
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  V rámci celostátního s�ítání dopravy na silni�ní síti v r. 2010 byl s�ítán profil 6 – 6720 na sil. 
III/4205 u Popic jižn� od Pouzd�an. Intenzita provozu byla 1036 skut. voz./24 hod, z toho 16,5 % 
nákladních vozidel. Od posledního s�ítání dopravy v r. 2005 došlo k poklesu intenzit (1226 skut. 
vozidel), zdá se, že dopravní význam této komunikace stagnuje, doprava má p�edevším místní 
charakter a širší vazby se odehrávají p�edevším na rychlostních komunikacích východn� a západn�
od obce. Výrazn�jší nár�st dopravy z�ejm� nelze o�ekávat. 

 Na silnici III/4206 s místním významem ve sm�ru na Strachotín a obcí jižn�
od Novomlýnských nádrží a do Mikulova s�ítání nebylo provád�no, zát�že lze odhadnout 
do 500 skute�ných vozidel za den.  

Výhledové �ešení silni�ní sít� - dopravní závady 
  Ve výhledových zám�rech úprav sít� krajských. silnic se nep�edpokládají významné zm�ny 
v trasách stáv. komunikací ani nová výstavba z hlediska širších vztah�. Komunikace budou 
upravovány ve stávajících trasách p�edevším odstran�ním bodových dopravních závad 
v k�ižovatkách. 
  Silnice III/4205 je vedena mimo centrální �ást obce, je obousm�rná dvoupruhová, k�ižovatka 
se silnicí III/4206 má vyhovující prostorové v�etn� rozhled�, nevyhovující je zde zaúst�ní ú�elových 
komunikací do prostoru k�ižovatky – pot�ebné je zm�nit polohu t�chto zaúst�ní odsazením 
od k�ižovatky, resp. u ul. Stepní za�lenit tuto komunikaci do geometrie pr�se�né k�ižovatky úpravou 
polohy a oblouk� vjezdových obrub. V k�ižovatce je veden zna�ený p�echod pro p�ší od p�ší trasy 
z ul. Stepní k železni�ní stanici a dále do centrální �ásti obce. P�ší trasa má zna�ný význam 
p�edevším z hlediska bezpe�nosti (škola za silnicí ve Stepní ulici) – p�echod je zapot�ebí doplnit 
vhodnými bezpe�nostními prvky (ochranný ostr�vek, osv�tlení). I když je z hlediska dopravního 
zna�ení tato �ást komunikace v obci, vozidla zde �asto p�ekra�ují povolenou jízdní rychlost 
50 km/hod.  

Na silnici III/4205 v místní �ásti Na Mlýn� je p�ímo napojeno n�kolik rodinných dom�, jež jsou 
rovn�ž zat�žovány hlukem z dopravy. V�tší �ást zástavby se nachází za tratí �D, na silnici je 
napojena místní komunikací s podjezdem pod tratí. K�ižovatku tvaru „T“ v napojení na silnici je 
zapot�ebí prostorov� upravit a d�sledn�ji vymezit hrany jízdních pruh� v ploše k�ižovatky. Celá 
dopravní situace v tomto území je neuspokojivá, nep�ehledná, �ást provozní obsluhy mlýna se 
odehrává p�ímo na krajské silnici. Z hlediska dopravního �ešení je vhodné pro toto území zpracovat 
podrobnou studii se zohledn�ním úpravy dopravního �ešení.  

Krajská silnice III/4206 má menší dopravní význam z hlediska širších vztah�, v pr�tahu obcí 
má vcelku vyhovující sm�rové i prostorové uspo�ádání, z v�tší �ásti v�etn� p�ístupu k žel stanici 
v nezastav�né �ásti je vybavena soub�žnými chodníky (pot�eba dopln�ní v ucelených trasách). Ší�ka 
komunikace je 6 – 7 m s výjimkou mostu nad železnicí, kde je snížena z d�vodu vedení chodníku. 
Dopravní závady jsou pouze v rozhledech v k�ižovatkách s místními komunikacemi, kde je nutno 
sledovat vyklizení rozhledových polí min. pro uspo�ádání „STOP!“ s dopravní zna�kou "St�j, dej 
p�ednost v jízd�". V tomto ohledu je významn�jší závadou nedostate�ný rozhled v jižní �ásti obce 
v k�ižovatce Hlavní – Strachotínská, kde lze nedostate�ný rozhled ve sm�rovém oblouku zlepšit pouze 
asanací �ásti nebo celého objektu uvnit� oblouku komunikace. 

Malý polom�r sm�rového oblouku silnice za obcí na jejím jižním okraji nelze považovat 
za dopravní závadu, nebo� bezprost�edn� za ním následuje zástavba, kde je snížení jízdní rychlosti 
žádoucí. 

Kategorizace krajských silnic 
  V extravilánu bude sledována úprava krajských silnic v kategorii S 7,5/60 a S/6,5. V zástavb�
budou silnice upravovány v kategorii MO 8/50 (resp. MO 7/50) dle �SN 73 6110.  

Sí� místních komunikací 
   Historická zástavba obce vznikala obestav�ním pr�jezdních úsek� st. silnic, jež byly dopln�ny 
sítí místních obslužných, p�íp. ú�elových komunikací. V zástavb� je pom�rn� uspokojiv� odd�lena 
hospodá�ská �ást (statek na severovýchodním okraji obce) v�etn� ú�elové dopravy od obytné 
zástavby, doprava v zástavb� má pouze místní charakter, na v�tšin� komunikací (s výjimkou 
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krajských silnic) slouží komunikace pouze pro p�ístup k objekt�m v ulici. Svou délkou se z tohoto 
hodnocení vymyká pouze ul. Zadní, na níž je provoz i z d�vodu obsluhy fotbalového h�išt� a nov�
navrhované zástavby pon�kud vyšší. 

Pro v�tšinu stávajících místních komunikací je charakteristická malá ší�ka (3 -3,5 m) daná 
historickým vývojem, což zp�sobuje závady p�edevším s odstavováním vozidel. Obousm�rný provoz 
na t�chto komunikacích je umožn�n p�edevším ohleduplností �idi�� a znalostí místních pom�r�. 
P�esto však dochází k zajížd�ní mimo zpevn�né �ásti vozovek. 
  Kvalita povrch� místních komunikací není p�íliš uspokojivá, z �ásti jsou zpevn�ny pouze 
silni�ními panely, p�íp. št�rkem (lokalita za Mlýnem). Osobitý charakter mají vozovky Ve Sklepích, kde 
z�stala z�ásti zachována stará dlažba z vápencových kamen� nepravidelného tvaru, s ohledem 
na charakter okolí ji doporu�ujeme zachovat, p�íp. i další cesty v této lokalit� upravit obdobným 
zp�sobem. 

Úpravy místních komunikací 
 Místní komunikace s výjimkou pr�tah� st. silnic nep�enášejí žádnou pr�jezdnou dopravu 
a proto je na nich motorový provoz minimální. P�edevším pro zem�d�lskou malovýrobu (vinné sklepy) 
jsou dopravn� využívány n�které komunikace v jižní �ásti obce. S výjimkou ul. Zadní, jež je pon�kud 
více frekventovaná s ohledem na svou délku a p�íjezd k fotbalovému h�išti je možno prakticky v celé 
zástavb� dosáhnout dalšího zklidn�ní ulic a up�ednostn�ní pohybu p�ších p�ed motorovou dopravou 
z�ízením "obytných zón". Jedná se o komunikace se smíšeným provozem s p�edností p�ších p�ed 
motoristickým provozem, omezenou rychlostí motorových vozidel a pod. Toto organiza�ní uspo�ádání 
uli�ního prostoru si vyžádá stavební úpravy, jež zamezí dosahování vyšších rychlostí vozidel, umožní 
odstavování vozidel v požadovaném množství mimo p�ší a pojížd�ný pás, dopln�ní zelen� apod. Tyto 
úpravy je t�eba provád�t sou�asn� s dopln�ním, p�íp. rekonstrukcí další technické infrastruktury v ulici 
- p�edevším inženýrských sítí. 
   

   Základním rysem úprav bude p�evedení“ jednopruhových vozovek  na obousm�rný provoz– 
s ohledem na okolní zástavbu nelze ve v�tšin� p�ípad� zv�tšovat ší�ku jízdního pásu, ale je nutno 
v dosta�ujících vzdálenostech z�ídit výhybny pro míjení protism�rn� jedoucích vozidel. Tyto stavební 
prvky je možno kombinovat s vjezdy na pozemky a doplnit je i odstavnými plochami mimo jízdní pás. 
Zvýšený d�raz je pot�eba klást na tyto úpravy v ul. Zadní, jež z�stane obslužnou místní komunikací. 
V ulici Stepní za krajskou silnicí je nutno zachovat samostatnou p�ší trasu do školy a vhodn� ji napojit 
na autobusovou zastávku (smy�ku). 

Komunikace v nov� navrhované zástavb� je nutno již d�sledn� �ešit formou obytných zón. 

  Úpravy komunikací ve stáv. zástavb� je nutno uzp�sobit této zástavb� a proto nelze ani 
p�ípadné nedostatky z hlediska dopravního �ešení považovat za závady - je však vždy nutno sledovat 
podmínky bezpe�nosti dopravního provozu. Úpravy doporu�ujeme zam��it p�edevším na zkvalitn�ní 
povrchu komunikací, odstran�ní nebezpe�ných míst a odvodn�ní povrchu vozovek. 

Doprava v klidu 
 Plochy pro odstavování vozidel se nachází p�edevším u stávajících objekt� ob�anské 
vybavenosti v obci, jež si toto parkování vyžadují. Uspokojování pot�eb dopravy v klidu v obytné 
zástavb� se p�edpokládá p�edevším na pozemcích rod. domk� (garáže, zahrady), p�íp. v obytných 
zónách na plochách ur�ených pro parkování. 

Odstavné plochy pro pot�eby objekt� ob�anské vybavenosti
- centrální �ást obce – Obecní ú�ad, pošta, kostel, obchod, restaurace – stávající plochu 

pro cca 7 vozidel je zapot�ebí stavebn� upravit a odd�lit od pr�b�žného jízdního pásu silnice 
- manipula�ní plochu za restaurací (kapacita cca 10 vozidel) je rovn�ž nutno prostorov� upravit 

a odd�lit od místní komunikace, lze ji využít pro dopln�ní požadavku na parkování pro centrum 
- parkovišt� u h�bitova (cca 5 míst) – dosta�ující 
- fotbalové h�išt� – je zapot�ebí vybudovat odstavnou plochu (cca 10 stání), nejlépe na stran�

u provozní budovy 
- pro pot�eby návšt�v vinných sklep� na jižním okraji obce je vhodné z�ídit odstavné plochy 

(cca 10 stání)   v prostoru ul. Sklepní 
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- v prostoru u školy (smy�ka autobusové zastávky doporu�ujeme z�ídit odstavnou plochu (cca 5-10 
stání) pro pot�eby školy a s vazbou na autobusovou a železni�ní zastávku a turistickou trasu 
k rezervaci Pouzd�anská step. Výstavba parkovišt� v prostoru železni�ní zastávky není 
z prostorových d�vod� možná, lze sem situovat max. dv� odstavná stání. 

  Požadavky dopravy v klidu v zem�d�lských a pr�myslových areálech na severní stran� obce 
je nutno d�sledn� �ešit uvnit� t�chto areál�, kde jsou dostate�né prostorové možnosti. 
  P�i výstavb� nových rodinných domk� doporu�ujeme v podmínkách stavebního povolení 
požadovat vy�ešení odstavování vozidel v objektu, p�íp. na pozemku stavebníka nebo na ve�ejných 
plochách, jež lze pro tento ú�el upravit. Stejné podmínky je t�eba vyžadovat i p�i povolování 
stavebních úprav, z�izování provozoven obchodu a služeb apod. v oblastech, kde je odstavování 
vozidel problematické - p�edevším podél pr�tah� krajských silnic. 
    
Ve�ejná hromadná doprava osob 
  Hromadná doprava osob je zajiš�ována p�edevším železni�ní tratí, autobusová doprava 
funguje spíše jako dopl�ková. Obec je obsluhována jednou linkou autobusové dopravy a cca 5 spoji 
v každém sm�ru denn�: 

 531 Pouzd�any – Hustope�e 

 V obci se nacházejí dv� autobusové zastávky : 
- zastávka - Pouzd�any, ObÚ - v centru obce není vybavena autobusovými  zálivy ani p�íst�eškem pro 

cestující – zálivy mimo jízdní pás s ohledem na nízké intenzity dopravy na silnici  nejsou nezbytné, 
doporu�ujeme však vybudovat odd�lenou zvýšenou nástupní hranu a alespo� jednostranný 
p�íst�ešek. 

- zastávka - Pouzd�any, škola - na sil. III/4205 je situována mimo silnici na smy�ce, jejíž kvalita je však 
nevyhovující. Plochu je nutno �ešit komplexn� v�etn�  odstavné plochy s vazbou na p�ší trasu obec 
– škola, úpravu k�ižovatky (napojení ul. Stepní, ú�elová komunikace, bezpe�nostní prvky p�echodu 
pro p�ší). 

Ú�elová doprava
 Ú�elové komunikace p�enášející p�edevším zem�d�lskou dopravu jsou v sou�asné dob�
z v�tší �ásti situovány mimo obytnou zástavbu s p�ímou vazbou na zem�d�lská st�ediska na severní 
stran� obce. K významným ú�elovým komunikacím pat�í p�edevším cesta ze Starých Pouzd�an 
(za Mlýnem) k severní stran� obce s propojením na pozemky na západní stran�, západní obchvat 
ú�elové dopravy od st�ediska k silnici na Strachotín a komunikace kolem rybníka k Novomlýnským 
nádržím a dále na silnici severn� od Strachotína. Jedná se o jednopruhové obousm�rné komunikace. 

U ú�elových komunikací je nutno sledovat p�edevším zlepšení kvality jejich povrchu 
a odvodn�ní, p�ípadn� dovybavení výhybnami. 

Železni�ní doprava
Severním okrajem obce prochází železni�ní tra� �D �. 250 B�eclav - Brno - Havlí�k�v Brod 

s železni�ní zastávkou Pouzd�any na okraji zástavby. Z hlediska hromadné osobní dopravy tra�
p�edstavuje základní prvek obslužnosti území ve sm�ru na Brno i B�eclav, v obou sm�rech jede 
pr�m�rn� cca 20 spoj� denn�. 

Katastrálním územím obce je plánována výstavba trasy vysokorychlostní železni�ní trati Brno 
- B�eclav - Bratislava, jež ovlivní i zastav�né území obce. Zastávka na této trase v blízkém okolí se 
nep�edpokládá.  

P�ší a cyklistická doprava 
 Místní p�ší doprava probíhá p�edevším na chodnících podél krajské silnici, místní komunikace 
již z v�tší �ásti chodníky vybaveny nejsou – u komunikací s vyšší frekvencí automobilové dopravy (ul. 
Zadní) je vhodné tyto chodníky doplnit, ostatní komunikace lze vhodnou organizací dopravy, p�íp. 
stavebními úpravami �ešit jako zklidn�né se smíšeným p�ším a motorovým provozem. Místní �ást Na 
Mlýn� s výjimkou dom� podél krajské silnice je propojena  s obcí ú�elovou komunikací 
k zem�d�lskému statku (ul. �eská), u níž je zapot�ebí zlepšit povrch (živi�ný kryt). 

Území má z rekrea�ního a turistického hlediska vazby na CHKO Pálava a rekrea�ní oblast 
Novomlýnských nádrží a je jím vedena zna�ená turistická trasa k Národní p�írodní rezervaci 
Pouzd�anská step. Rovn�ž jsou katastrálním územím obce vedeny dv� zna�ené cyklistické trasy – 
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dálková trasa �. 5043 a regionální Moravská vinná trasa. S ohledem na nízké intenzity motorové 
dopravy jsou cyklotrasy vedeny po krajských silnicích, obdobn� probíhá i b�žná místní cyklistická 
doprava.  Mimo silnice je vedena zna�ená p�ší i cyklistická trasa k Novomlýnským nádržím 
po ú�elové komunikaci podél Pouzd�anského rybníka, jež má nezastupitelnou funkci ve sm�ru 
na Pálavu p�es rekrea�ní oblast Pasohlávky i p�es Strachotín na Dolní V�stonice. 
  
Ostatní druhy dopravy 
  V zájmovém území není a ani se nepo�ítá s jinými druhy dopravy. 

Ochranná pásma 
 silnice III. t�ídy a místní komunikace - 15 m od osy komunikace 
  železnice - 60 m od osy krajní koleje 

Vliv dopravy na životní prost�edí  
 V �ešeném území byla v rámci celostátního s�ítání na silni�ní síti s�ítána dopravní zát�že 
na silnici III/4205 v profilu 6 - 4720 v úseku Pouzd�any – Popice.  Intenzita provozu byla 1036 skut. 
voz./24 hod, z toho 16,5 % nákladních vozidel. Od posledního s�ítání dopravy v r. 2005 došlo 
k poklesu intenzit (1226 skut. vozidel), zdá se, že dopravní význam této komunikace stagnuje, 
doprava má p�edevším místní charakter a širší vazby se odehrávají p�edevším na rychlostních 
komunikacích východn� a západn� od obce. Výrazn�jší nár�st dopravy z�ejm� nelze o�ekávat 
a z tohoto d�vodu je proveden výpo�et hladin hluku na hodnoty nam��ené v r. 2010. 
  Výpo�et hladin hluku je proveden dle novely Metodiky  pro výpo�et hladin hluku z dopravy 
z r. 2004 (zprac. RNDr. Miloš Liberko a kol.) pro í zát�že r 2010 s uvažovaným výhledem v t�chto 
hodnotách. 
 Tento výpo�et nem�že postihnout veškeré charakteristiky provozu, komunikace a terénu 
v celém úseku pr�tahu sil. III/4205 v obci a proto je nutno p�i p�íp. výstavb� pro konkrétní profily 
provád�t podrobn�jší výpo�ty. 

S�ítací profil 6-6720 (sil. III/4205)
celková zát�ž 1036 skute�ných vozidel za 24 hod., z toho 171 nákladních 
celkový podíl nákladních vozidel 16,5% 
podíl osobních vozidel v noci POnoc = 7,6% 
podíl nákladních vozidel v noci PNnoc = 7,9% 
intenzita osobních vozidel v denním období IOd = 800 vozidel/24 hod. 
intenzita osobních vozidel v no�ním období IOn = 66 vozidel/24 hod. 
intenzita nákladních vozidel v denním období INd = 157 vozidel/24 hod. 
intenzita nákladních vozidel v no�ním období INn = 14 vozidel/24 hod. 
denní pr�m�rná hodinová intenzita osobních vozidel nOd  = 50 voz/hod 
no�ní pr�m�rná hodinová intenzita osobních vozidel nOn  = 8,25 voz/hod 
denní pr�m�rná hodinová intenzita nákladních vozidel nNd  = 9,8 voz/hod 
no�ní pr�m�rná hodinová intenzita nákladních vozidel nNd  = 1,75 voz/hod 
funkce závislosti akust. tlaku proudu osobních vozidel na rychlosti FvO= 0,000755 
funkce závislosti akust. tlaku proudu nákladních vozidel na rychlosti FvO=0,00224 
faktor F1 v denním období F1d = 3 423 043  
faktor F1 v denním období F1n = 708 760 
faktor podélného sklonu komunikace F2 = 1,12 
faktor povrchu komunikace F3 = 1,0 

Xd = F1.F2.F3 = 3 833 808 
Yd = 10 lg X – 10,1 = 55,74 dB 
Ud,55 = 0,74 dB 
D55 = 10 m 

Xn = F1.F2.F3 = 793 811 
Yd = 10 lg X – 10,1 = 48,9 dB 
Ud,55 = 3,9 dB 
D45 = 22 m 

Nejvyšší p�ípustné hladiny hluku z dopravy ve venkovním prostoru jsou stanoveny ve smyslu Na�ízení 
vlády  �. 272 ze 24.8.2011  O ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. Podle tohoto 
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p�edpisu je nejvyšší základní hladina akust. tlaku ve venkovním prostoru stanovena v hodnot� LA = 50 
dB ve dne, resp. La, = 40 dB v noci. Tuto hladinu lze dále upravit v úvahu p�icházející korekcí + 5 dB 
pro prostor podél silnic III. t�ídy. 
  Celková maximální p�ípustná hladina hluku ve venkovním prostoru pro nejvíce zasaženou 
zástavbu je tedy potom LA,max = 55 dB ve dne, resp. LA,max = 45 dB v noci. Pro tyto h�ukové 
hladiny byly vypo�teny izofony 55 dB ve dne  ve vzdál. 10 m od osy komunikace a  45 dB v noce ve 
vzdál. 22 m od osy komunikace. 

ENERGETIKA

P�enosové soustavy a výrobny 

V �ešeném území obce nejsou vybudována žádná vedení p�enosové soustavy v nap��ové 
hladin� 220 kV a 400 kV ani výrobny el. energie. 
 Vedení ani za�ízení p�enosové soustavy v nap��ové hladin� 220 a 400 kV nejsou v území 
navrhována.  

Distribu�ní soustava a zdroje 
  Napájecí vedení distribu�ní soustavy VVN 110 kV nejsou v k.ú. obce vybudována, ani zdroje 
dodávající energii do distribu�ní soustavy VN 22 kV. 

Pro návrhové období není navrhováno vybudování napájecího vedení distribu�ní soustavy 
v nap��ové hladin� 110 kV, ani výstavba zdroj� dodávajících energii do distribu�ní soustavy 
VN 22 kV. 

Zásobování obce 

Požadavky na zajišt�ní pot�ebného p�íkonu jsou ovlivn�ny situací, že obec je zásobována 
energiemi dvojcestn� a to elekt�inou a zemním plynem. Nep�edpokládá se tedy výrazné zvyšování 
nárok� na zajišt�ní elektrického p�íkonu pro vytáp�ní, va�ení a oh�ev TUV, nebo� pro tyto ú�ely je 
uvažováno v p�evážné mí�e s využíváním plynu – v sou�asné dob� cca 95 %. 

Elektrickým vytáp�ním je v sou�asné dob� vybaveno minimum bytového fondu, s jeho 
rozši�ováním se v návrhovém období plošn� neuvažuje-pouze v individuálních p�ípadech v�etn� nové 
výstavby v rozsahu cca do 10 % s ohledem na možnost využití dostate�n� kapacitn� dimenzované 
plynovodní sít�. 

�ešené území obce je zásobováno elektrickou energií z rozvodny 110/22 kV Pouzd�any 
z hlavního primárního venkovního vedení VN 22 kV �. 387 a �. 832 – trafostanice odb�ratelské 
na jižním okraji k.ú. – TS 8 a TS 9. 

Stávající vedení vyhovuje sou�asným i výhledovým p�enosovým požadavk�m, nep�edpokládají 
se žádné zásadní úpravy. Pouze je uvažováno s úpravou VN trasy nadzemního vedení �. 387 v délce 
cca 600 m ve st�ední �ásti obce – p�ípojky k TS 2a TS 6, které je �áste�n� trasováno p�es návrhové 
plochy pro bydlení. Kabelové rozvody VN se v území nevyskytují.  

Vlastní obec a ostatní odb�ratelé �ešeného k.ú. jsou z hlediska sou�asných požadavk�
na dodávku elektrické energie pln� zajišt�ni. Rozsah stávajících distribu�ních sítí VN 22kV je 
dosta�ující i pro návrhové období - je schopné zajistit výhledové nároky na pot�ebný p�íkon v území. 

Transforma�ní stanice 22/0,4kV (TS) 

Na �ešeném území je v sou�asné dob� vybudováno celkem 9 transforma�ních stanic. Z toho 
6 TS jsou v majetku E-ON a slouží pro zajišt�ní distribu�ního odb�ru, další t�i jsou provozovány jako 
odb�ratelské a slouží pro pot�eby jednotlivých odb�ratel� krom� TS 1 – Mlýn, ze které je krom�
zásobování vlastního mlýna vyveden vývod do distribu�ní sít� NN pro zásobování p�ilehlé lokality RD. 
Provozované trafostanice jsou venkovní, stožárové konstrukce, pouze DTS TS 2 je klasická zd�ná 
v�žová. 

Podrobn�jší údaje jsou patrné z následující tabulky: 

P�ehled stávajících transforma�ních stanic 
Ozna�ení TS Název Konstruk�. 

provedení 
Maximální 

výkon (kVA) 
Stávající trafo  

(kVA) 
Využití 

(uživatel) 
Poznámka 
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TS1 
500861 

Mlýn 2. sl. bet. 
BTS 400 

400 400        cizí 
odb�ratelská 

     TS 2 
500862 

St�ed  zd�ná v�žová 400 400 E.ON. 
distr. 

TS 3 
500863 

Sýpka 2. sl. bet. 
BTS 400 

400 250  E.ON. 
distr. 

TS 4 
500864 

U H�bitova 2. sl. bet. 
 TSB 24/400 

400 250  E.ON. 
       distr. 

TS 5 
500865 

Za obecním 
ú�adem 

2. sl. bet. 
 TSB 24/400 

400 400  E.ON. 
 distr. 

TS 6 
500866 

ZD 4 sl. bet.  
BTS 315 

400 160   E.ON. 
 distr. 

TS 7 
701030 

U Školy 1 sl. bet.  
      BJ 400 

400 250  E.ON. 
 distr.      

TS 8 
500734 

�S Svratka 2 sl. bet.  
      BTS 630 

630 630 cizí 
povodí Moravy

TS 9 
500923 

JMP 2 sl. bet.  
      BTS 400 

400 50  cizí 
JMP Brno      

Celková sou�asná p�ípojná 
hodnota území obce           -   3 830         2 790  
z toho: pro distrib. odb�r obce           -     2 250          1 680 
            ostatní odb�ratelé                 -     1 580          1 110 

Umíst�ní stávajících distribu�ních trafostanic je z hlediska plošného pokrytí území obce 
transforma�ním výkonem vyhovující a je respektováno i pro návrh.  

Rozvodná sí� NN 

Distribu�ní rozvodná sí� NN je provedena p�evážn� nadzemním vedením na betonových 
sloupech vodi�i AlFe a záv�snými kabely AES, �áste�n� je realizována podzemním kabelovým 
vedením. V minulém období byla provedena její rekonstrukce, vyhovuje i pro návrhové období. 

Ve�ejné osv�tlení 

Ve�ejné osv�tlení je v obci provedené v celém rozsahu. 

 Pozn.: Pro zakreslení rozvodných sítí VN a trafostanic bylo použito orienta�ních technických 
map p�edaných s grafickými trasami p�íslušného vedení provozovatelem sítí v digitální podob� a 
dopln�ných vlastním pr�zkumem zpracovatele ÚP.  

Navrhované �ešení na zásobování obce elektrickou energií

Bilance elektrického p�íkonu 

Výchozí údaje – energetická rozvaha 
Po�et obyvatel-sou�asný stav   cca    747 
Po�et obyvatel-výhled (kapacita území)   cca    800 
Po�et byt�-sou�asný stav              245 trvale obydlených 
P�edpoklad v návrhu                     cca     265  
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P�edpokládaná plynofikace území min. do 95% kapacity bytového fondu a ob�anského vybavení-
pro vytáp�ní 
Ostatní druhy vytáp�ní                          do 15%-elektrické vytáp�ní, d�evo, d�evní odpad, 
                                                               obnovitelné zdroje, uhlí minimalizovat 

Stupe� elektrifikace dle sm�rnice �.13/98 JME, a.s. Brno, tabulka �. 15 

Výhledový rozvoj-drobné podnikatelské aktivity v rozptýlené zástavb� obce, ob�anská vybavenost, 
�OV,  vini�ní hospodá�ství. vinné sklepy, smíšená-výrobní 

Zpracovaná výkonová bilance vychází pro výhledové období ze stávajícího odb�ru z DTS 
a ze stanovení podílových maxim v�. nových odb�r� u jednotlivých odb�ratelských sfér, t.j. bytového 
fondu, ob�anské výstavby (nevýrobní sféry) a podnikatelských aktivit.  

Z energetického hlediska je pro bilanci pot�ebného p�íkonu respektováno, že obec 
je zásobována energiemi dvojcestn�, tj. elekt�inou a zemním plynem, u kterého se p�edpokládá v max. 
mí�e využití pro vytáp�ní, va�ení a oh�ev TUV. Pro novou výstavbu dle návrhu je uvažován stupe�
elektrizace bytového fondu B a C-do 10% s ohledem na sou�asný stav a p�edpokládané užití 
elektrické energie - zvyšující se standard v domácnostech (fritézy, grily, mikrovlnné trouby, my�ky 
nádobí apod.), které jsou energeticky náro�n�jší. 

Bilance pot�ebného p�íkonu je zpracována podle sm�rnice JME �.13/98 a uvažuje s výhledovou 
hodnotou m�rného zatížení na jednu bytovou jednotku v RD p�i elektrickém vytáp�ní do 10% 2,1 kW. 
Pro nebytový odb�r je uvažován podíl 0,35 kW /b.j.  

Pro podnikatelské aktivity je stanoveno zatížení odhadem podle p�edpokládaného rozvoje obce 
v jednotlivých návrhových lokalitách.  

Pro návrh je kapacitn� bilancován celkový po�et byt� 265. 

Ve sfé�e podnikání je uvažováno s využitím ploch ve stávajícím areálu zem�d�lské farmy 
a navazujících ploch severn� od stávajícího areálu.  

Aktivity realizované v zastav�ném území obce v�etn� nové bytové a ob�anské výstavby budou 
zásobovány ze stávajících distribu�ních TR po jejich p�ípadném posílení a z nov� navrhovaných 
zahuš�ovacích transforma�ních stanic.  

Pro drobné živnostníky a malé podnikatelské subjekty rozmíst�né rozptýlen� v zastav�né �ásti 
obce a ve stávající bytové zástavb� je možné pot�ebný p�íkon zajistit p�ímo z distribu�ní rozvodné sít�
NN, p�ípadn� samostatným vývodem z p�íslušné distribu�ní trafostanice. Výstavba nových TR pro 
tento ú�el se nep�edpokládá.  

P�edpokládaný p�íkon území
1. bytový fond –  stávající  -  245 b. j. 
  návrh  -    20 b. j.   – celkem  265 b. j. x 2,1 kW= 557 kW    
2. nebytové odb�ry – komunální sféra, drobné podnik. aktivity, služby, 
            265 b. j. x 0,35 kW= 93 kW 
3. podnikat. aktivity-drobná výroba, sklepy, OV, �OV, �emesla,  
    napojeno z DTS (odb. odhad-p�edpokl. rozvoj.)        150 kW 
    celková pot�eba obce pro zajišt�ní z DTS         800 kW 

Pot�ebný transforma�ní výkon na úrovni TR je uvažován p�i ú�iníku v síti 0,95 a optimálním využití 
transformátor� na 80%. Potom pro distribu�ní odb�r bude v území zapot�ebí na úrovni TR dle návrhu 
ÚP zajistit cca 1053 kVA  

4. výrobní sféra a ostaní odb�ratelé zásobeni z vlastních TS (TS 1, 8, 9) 
a) vychází se ze sou�asného stavu a p�edpokládaných odb�r�
- sou�asný stav          1130 kVA 
b) rozvojové zám�ry – odborný odhad         200 kVA 
          
Celkem stávající výrobní a návrhové plochy      1330 kVA 

Celkové maximální zatížení �ešeného území obce na úrovni TS dle návrhu ÚP se p�edpokládá 
cca 2 383 kVA = (1 053 kVA + 1 330 kVA)  



41 

Reálná hodnota se však s ohledem na soudobost mezi jednotlivými skupinami odb�ru 
p�edpokládá nižší. 

Je p�edpoklad, že i ve výhledu bude pot�ebný výkon pro obec a �ešené katastrální území obce 
zajiš�ován ze stávající distribu�ní soustavy - z vedení VN �. 387 a �. 832.  

Se zásadním rozší�ením distribu�ní sít� 22 kV se v návrhu neuvažuje. Její rozší�ení a úpravy 
budou provád�ny postupn� podle vyvolané pot�eby na základ� požadavk� nové zástavby 
v navržených lokalitách v�. nov� navrhovaných zahuš�ovacích transforma�ních stanic distribu�ních 
i odb�ratelských, p�ípadn� rekonstrukcí stávajících.  

P�ipojování nových odb�ratel� bude �ešeno v souladu s platnou legislativou. V místech, kde 
sou�asné trasy prochází územím navrhovaným pro novou zástavbu, musí být respektováno stávající 
ochranné pásmo. V p�ípad�, že tato vedení budou výrazn� omezovat optimální využití ploch, je možné 
požádat E.ON o ud�lení výjimky ke snížení sou�asného OP ve smyslu Zákona �. 458/2000 Sb., ve 
zn�ní zák. �. 314/2009 Sb., p�ípadn� provést jeho p�eložení. 

Úprava tras vedení VN a p�ípojek k TS v obci
 Konfigurace stávající nadzemní sít� VN 22 kV v�. p�ípojek k TS z�stane v zásad� zachována. 

Návrhem nových rozvojových ploch pro výstavbu �ešených ÚP obce dochází ke kolizi 
s trasováním stávajícího vedení VN 22 kV �. 387 (odbo�ka k TS 2, 4, 6) na východním okraji obce 
v prostoru mezi stávající zem�d�lskou farmou a h�bitovem -  návrhová plocha pro bytovou výstavbu, 
kterou �áste�n� prochází p�ípojky k uvedeným TS a tím omezují optimální využití plochy. Proto je 
navrhována jeho p�eložka v provedení nadzemním vedením a v úseku od p�eložené TS 6 - ZD k TS 2 
– St�ed podzemním kabelovým vedením.  
  

Nov� navrhované zahuš�ovací distribu�ní transforma�ní stanice a odb�ratelské TS budou 
p�ipojené nadzemním vedením holými p�ípadn� izolovanými vodi�i (snížení OP). 

Pro zlepšení podmínek k zajišt�ní výkonu pro distribu�ní sí� NN na severním okraji k.ú. (u 
Mlýna) je požadavek provozovatele vybudovat zde samostatnou distribu�ní trafostanici – TS 10, nebo�
stávající RD v této lokalit� jsou zásobovány z odb�ratelské trafostanice TS 1 – Mlýn.     

Navrhované rekonstrukce stávajících trafostanic a výstavba nových:
 Stávající TS jsou ve vyhovujícím stavu, v p�ípad� pot�eby budou vym�n�ny sou�asné 
transformátory za vyšší výkonové jednotky postupn�, podle vyvolané pot�eby na zajišt�ní p�íkonu 
v daných lokalitách a to jak u distribu�ních, tak i u odb�ratelských. 
  
Rekonstrukce stávajících trafostanic
TS 4 – U H�bitova – v rámci p�eložky p�ípojky VN posunout východn� na okraj stávající              
                                  zástavby – proti h�bitovu, p�ipojení nadzemním vedením   
TS 6 – ZD – posunout k okraji stávajícího zem�d�lského areálu mimo navrhovanou zástavbu .  
                     venkovní stožárová, p�ipojení nadzemním vedením 

Nov� navrhované trafostanice
TS 10 – Ke Mlýnu – distribu�ní, venkovní stožárová do 400 kVA s nadzemní p�ípojkou VN  
             
TS 11 – Ke Strachotínu – distribu�ní, lokalita RD, venkovní stožárová do 400 kVA     
                                          s nadzemní p�ípojkou VN  
TS 12 – U Farmy – odb�ratelská, venkovní stožárová do 400-630 kVA s nadzemní p�ípojkou  

                    VN-podnikatelská zóna na severním okraji obce ( realizovat v p�ípad�          
                    nových podnikatelských subjekt�) 

TS 13 – Vina�ství – odb�ratelská, plošná rezerva (realizovat v p�ípad� výstavby vina�ského     
                                dvoru), venkovní stožárová s nadzemní p�ípojkou VN.  

Rozvodná sí� NN  
 V nových lokalitách soust�ed�né zástavby RD doporu�ujeme �ešit rozvodnou sí� NN kabelem 
v zemi. U nové zástavby v zastav�ném území obce �ešit podle koncepce stávající rozvodné sít�.  

Ve�ejné osv�tlení (v.o.) 
 V nových lokalitách doporu�ujeme provést samostatnou kabelovou sítí s navázáním na 
stávající soustavu.  
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Koncepce navrhovaného �ešení na výhledové zásobování el. energii byla konzultována na E.ON 
�eská Republika,a. s., RSS VN, NN Hodonín, pracovišt� B�eclav v pr�b�hu zpracování ÚP - zá�í 
2011. 

Ochranná pásma
 P�i rekonstrukci sítí nebo výstavb� nových tras vedení VN a TS je nutné soust�edit liniové 
prvky krajiny tak, aby nedocházelo ke st�et�m funk�ního využívání ploch (ochranná pásma 
jednotlivých za�ízení, omezení �inností nebo plánované výstavby apod.). Tento požadavek je nutno 
respektovat i u podzemních inženýrských sítí ve smyslu �SN 73 6005. 
 P�i plánování nové výstavby, eventuáln� p�i provád�ní r�zných stavebn�-montážních nebo 
podzemních prací je nutné respektovat v prostoru stávajících i nov� navrhovaných tras energetických 
vedení a za�ízení jejich ochranná pásma. Stanovení ochranných pásem energetických d�l je dáno 
Energetickým zákonem �.458/2000 Sb., § 46 a § 98 ve zn�ní zákona �. 314/2009 Sb. a zm�ny 
zákona �. 158/2009 Sb. 

 Pro informaci uvádíme ší�ky ochranných pásem vedení. Vzdálenost se vždy po�ítá 
od kolmého pr�m�tu krajního vodi�e. 
       vedení vystav�ná   vedení stav�ná 
      do 31.12.1994   po 1.1.1995 
VN - nad 1kV do 35 kV v�.     10 m    7 m 
VVN-nad 35 kV do 110 kV v�.   15 m    12 m 
VVN –nad 110 do 220 kV v�.    20 m    15 m 
VVN-nad 220 do 400 kV v�.    25 m    20 m 
Pro vedení stav�ná po 1. 1. 2001 platí následující hodnoty: 

 a) u nap�tí nad 1 kV a do 35 kV v�etn�
  1. pro vodi�e bez izolace 7 m 
  2. pro vodi�e s izolací základní  2 m 
  3. pro záv�sná kabelová vedení  1 m 
 b) u nap�tí nad 35 kV do 110 kV v�etn�
  1. pro vodi�e bez izolace 12 m 
  2. pro vodi�e s izolací základní  5 m 

Ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV v�etn�  1 m po obou stranách krajního kabelu 

Ochranné pásmo elektrických stanic je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti:
 a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s nap�tím v�tším než 52 kV v budovách         
20 m od oplocení �i vn�jšího líce obvodového zdiva. 
 b) u stožárových elektrických stanic  a v�žových stanic s venkovním p�ívodem s p�evodem 
nap�tí z úrovn� nad 1 kV a menším než 52 kV na úrove� nízkého nap�tí 7 m, u stanic stav�ných 
do 31.12. 1994 - 10 m, od vn�jší hrany p�dorysu stanice ve všech sm�rech. 
 c) u kompaktních a zd�ných elektrických stanic s p�evodem nap�tí z úrovn� nad 1 kV 
a menším než 52 kV na úrove� nízkého nap�tí 2 m od vn�jšího plášt� stanice ve všech sm�rech. 

 Ochranné pásmo výrobny elekt�iny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vzdálenosti 20 
m od vn�jšího líce obvodového plášt�, p�ípadn� oplocení výrobny elekt�iny. 

Písemný souhlas s �inností v ochranném pásmu, p�ípadn� výjimky z velikosti ochranného 
pásma ud�luje p�íslušný provozovatel distribu�ní �i p�enosové soustavy v p�ípadech, pokud 
to technické a bezpe�nostní podmínky dovolují. 

Ochranná pásma stanovená podle d�ív�jších p�edpis�, v�. ud�lených výjimek z ustanovení 
o ochranných pásmech, z�stávají zachována i po dob� ú�innosti tohoto zákona (viz § 98 zákona 
458/2000 Sb.). Z tohoto vyplývá, že u všech stávajících elektrických za�ízení je nutno respektovat 
d�ív�jší vymezení OP. 

Zásobování plynem
Stav
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Obec je v celém rozsahu plynofikována. P�ipojena je STL p�ivad��em PE 90 z JV sm�ru 
z regula�ní stanice, která je spole�ná pro obec Strachotín,Popice a Pouzd�any. Na tento p�ivad��
navazuje místní STL sí� provedena plastovým potrubím PE 90 – 63.  

Zpracovaný generel plynofikace obce, který p�edcházel vlastní realizaci �eší její celoplošnou 
plynofikaci.Stávající soustava bude kapacitn� podle konzultace s JMP posta�ující i pro navrhovaný 
rozvoj �ešený ÚP. 

Plynofikací obce došlo ke snížení nárok� na používání a zajišt�ní el. energie pro vytáp�ní, 
va�ení i oh�ev TUV, nebo� pro tyto ú�ely se uvažuje s maximálním využitím plynu.  

Vlastní zásobování obce - místní rozvodná sí� je provedena výhradn� st�edotlakým rozvodem 
(STL) s provozním p�etlakem  do 0,3 MPa. U všech odb�ratel� je tedy nutné provád�t doregulaci 
na provozní tlak plynospot�ebi��. Sí� v obci je provedena tak, aby v max. možné mí�e pokryla pot�eby 
zemního plynu (ZP) všech obyvatel a podnikatelských subjekt�, kte�í projeví o p�ipojení zájem a to 
v�etn� výhledových zám�r�.  

Návrh

Využití plynu v domácnostech je uvažováno v rozsahu cca v 95 %, rovn�ž i u dalších  
odb�ratel� – podnikatelských provoz� a ostatních subjekt� komunální sféry. Specifická pot�eba plynu 
v kat. „C“ - obyvatelstvo je uvažovaná 1,8 m³/hod. p�i ro�ní spot�eb� 2800 m³/rok na jednoho 
odb�ratele. Tato spot�eba je pln� pokryta v�etn� ostatní skupiny maloodb�ratel�, p�ípadn�
potenciálních velkoodb�ratel�.  

V rámci návrhu ÚP je uvažováno kapacitn� v plochách s výstavbou cca 20 b.j., jejichž pot�ebu 
v p�ípad� realizace bude možné pokrýt p�íkonem ze stávající soustavy.  

V rozsahu návrhu dojde k navýšení nových odb�ratel� a zvýšení hodinového p�íkonu cca o: 
 20 b.j.x 1,8 m³/h tj.                                         cca o 36 m³/h p�i koeficientu sou�asnosti 1 

  20 b.j.x 2 800 m³/r tj.                                                                cca o 56 000 m³/r 

  ostatní odb�ratelé-OV, služby, drobná výroba cca 20 m³/h….….....40 000 m³/r 

P�edpokládaný nár�st              56 m³/h………...90 000 m³/r 

Reálná hodnota se však p�edpokládá nižší. Je však možné výhledov� uvažovat se zvýšením 
p�íkonu i pro podnikatelskou a komunální sféru.  

Rozší�ení místní sít� do nových lokalit výstavby naváže na stávající STL rozvodnou sí� a bude 
provedeno plastovým potrubím LPE 63-90 mm. 

Veškeré plynovodní za�ízení je ve správ� RWE – JMP, a.s. Brno, závod Hodonín a je v celém 
rozsahu respektováno.  

Dále �ešeným územím prochází východn� od obce ve sm�ru sever – jih dv� trasy p�epravní 
soustavy – tranzitní plynovod s tlakem nad 40 bar� (VVTL) a v jeho soub�hu trasa dálkového 
optického kabelu zajiš�ující provoz tranzitního plynovodu. Tento kabel je uložen v ochranném pásmu 
tranzitního plynovodu. Trasa tranzitního plynovodu je v dimenzi DN 500 a DN 700 a propojuje PS 
Uher�ice – Velké N�m�ice s POZA Dolní Dunajovice. Uvedený plynovod je chrán�n katodovou 
ochranou, která je umíst�na jižn� pod obcí v blízkosti skládky odpad� v�. stanice katodové ochrany ( 
SKAO), vlastní anody (AU) a p�íslušných kabelových vedení – p�ípojka NN pro SKAO a propojovací 
kabelové vedení mezi AU a chrán�ným potrubím VVTL. 

 Územním plánem jsou veškerá za�ízení provozovaného VVTL plynovodu v celém rozsahu 
respektována v�. OP anody – 100 m ve všech sm�rech.  

Ochranná pásma – plynovody, produktovody
Pro zajišt�ní bezpe�nosti a spolehlivosti provozu plynovod� je nutno p�i provád�ní zemních 

prací, výstavb� objekt�, inženýrských sítí, z�izování skládek apod. respektovat ochranná pásma plyn. 
potrubí a RS ve smyslu Energetického zákona 452/2000 Sb., § 68, § 69, § 98 ve zn�ní zákona 
314/2009 Sb. Též je nutno respektovat ustanovení �SN EN 1594, �SN EN 12 007 - 1-4,               
TPG-G 70 204 a �SN 73 6005. 
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 Ochranné a bezpe�nostní pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od p�dorysu za�ízení 
(potrubí) na ob� strany. Ochranné pásmo �iní:  
 a) u NTL a STL plynovod� a p�ípojek jimiž se rozvád�jí plyny v zastav�ném území obce 1 m  
 b) u ostatních plynovod� a plynovodních p�ípojek 4 m 
 c) u technologických objekt� 4 m 
 Ve zvláštních p�ípadech, zejména v blízkosti t�žebních objekt�, vodních d�l a rozsáhlých 
podzemních staveb m�že ministerstvo stanovit rozsah ochranných pásem  až 200 m 
Bezpe�nostní  pásma plynových za�ízení �iní - vybudované     do 30. 6. 2009      po 1.7.2009 
Podzemní zásobníky (od oplocení)                                               250 m                       250 m
  
Regula�ní stanice VTL do tl. 40 bar� v�.                                                 10 m                         10 m 
Regula�ní stanice s tlakem nad 40 bar� (VVTL)                                     20 m                         20 m 
Vysokotlaké plynovody a p�ípojky do tl. 40 bar� v�. 
                                                             do DN 100                                   15 m                         10 m 
                                                      do DN 250                                    20 m 
                                     nad DN 250                                    40 m   
                                     nad DN 100 do DN 300 v�.                                             20 m 
                                     nad DN 300 do DN 500 v�.                                             30 m 
                                     nad DN 500 do DN 700 v�.                                             45 m 
                                     nad DN 700                                                                      65 m 
Vysokotlaké plynovody a p�ípojky s tlakem nad 40 bar� (VVTL) 
                                       do DN 100 v�.                                                                80 m 
                                       do DN 300                                    100 m 
                                       do DN 500                                    150 m 
                                     nad DN 100 do DN 500 v�.                                            120 m 
                                     nad DN 500                                    200 m                       160 m 
Sondy podzemního zásobníku plynu od jejich ústí  
                                     s tlakem do 100 bar�                                                         80 m 
                                     s tlakem nad 100 bar�                                                     150 m 

 Veškeré stavební �innosti, umís�ování konstrukcí, zemní práce, z�izování skládek 
a usklad�ování materiál� v OP a BP lze provád�t pouze s p�edchozím písemným souhlasem držitele 
licence, který odpovídá za provoz plynárenského za�ízení. Souhlas není sou�ástí stavebního �ízení. 
 Vysazování trvalých porost� ko�enících do v�tší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu ve 
volném pruhu pozemk� o ší�ce 2 m na ob� strany od osy plynovodu, nebo p�ípojky lze pouze 
na základ� souhlasu provozovatele p�epravní soustavy nebo provozovatele distribu�ní soustavy. 
 Krom� vlastních potrubí, trasovaných danou lokalitou se v jejich OP a BP, p�ípadn� i mimo n�
mohou vyskytovat i další za�ízení, která s provozem souvisí a která je nutno respektovat. Zejména 
se jedná o stanice katodové ochrany (SKAO), p�ípadn� anodové uzemn�ní katodové ochrany 
(AUKAO), jejichž uložení musí být respektováno zejména s ohledem na zajišt�ní ochrany konstrukcí 
nov� navrhovaných objekt� p�ed negativními ú�inky t�chto za�ízení (možný výskyt bludných proud�
a tím narušení konstrukcí). Konkrétní stav a podmínky, které mohou ovlivnit realizaci zám�r� nutno 
ov��it a projednat s provozovateli daného za�ízení. 
 Ochranná pásma, stanovená podle d�ív�jších p�edpis� v�etn� ud�lených výjimek 
z ustanovení o ochranných pásmech z�stávají zachována i po dob� ú�innosti tohoto zákona (viz § 98 
zákona 458/2000 Sb.). Z tohoto vyplývá, že u všech stávajících plynárenských za�ízení je nutno 
respektovat d�ív�jší vymezení OP a BP. 

Zásobování teplem
Stav

V obci není vybudován žádný centrální tepelný zdroj s ohledem na charakter zástavby, 
kde p�evažují nízkopodlažní rodinné domky. Jedná se tedy o decentralizované zásobování. 

V sou�asné dob� je zásobování teplem zajiš�ováno ve všech RD individuáln�. P�evážná �ást 
bytového fondu využívá pro vytáp�ní zemní plyn formou úst�edního vytáp�ní cca 75%, další skupinu 
tvo�í v minimálním rozsahu vytáp�ní elektrickou energií a ve zbývající �ásti jsou využívány obnovitelné 
zdroje a tuhá paliva. Tato skupina se však zmenšuje ve prosp�ch zemního plynu, který bude 
i výhledov� p�edstavovat v obci zásadní topné médium. Skupina elektrického vytáp�ní se vyskytuje 
cca do 5% bytového fondu, výhledov� je s elektrickým vytáp�ním uvažováno max. do 10% bytového 
fondu s ohledem na dostate�nou dimenzi místní STL plynovodní sít� a kapacitu RS, kdy bylo p�i 
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zpracovávání generelu plynofikace obce uvažováno s max. využitím ZP i pro vytáp�ní. Obdobná 
situace je i u objekt� ob�anské vybavenosti. 

Návrh

V rámci dalšího rozvoje obce, zejména v oblasti výstavby RD se p�edpokládá pro vytáp�ní 
využít. v max. mí�e ušlechtilých paliv, zejména zemního plynu, nebo� se uvažuje s rozší�ením 
plynovodní sít� i do nov� navrhovaných lokalit zástavby. Užití elektrické energie u nové zástavby 
se neuvažuje plošn�, pouze v individuálních p�ípadech. 

P�i realizaci elektrického vytáp�ní se p�edpokládá m�rný p�íkon 12 kW na domácnost, p�i využití 
plynu 1,8 m³/hod. Pro ob�anskou vybavenost, komunální odb�ry a podnikatelské subjekty je nutné 
ur�it pot�ebný p�íkon individuáln� - podle druhu použitého média, rozsahu vytáp�ných prostor, ú�elu 
a velikosti objektu. 

Z hlediska rozvoje vytáp�ní doporu�ujeme maximální využívání ekologických topných médií, 
plyn, elektrická energie, tepelná �erpadla, d�evní odpady-obnovitelné zdroje �ímž se výrazn� zlepší 
životní prost�edí v obci a okolí.  

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKA�NÍ ZA�ÍZENÍ

Dálkové kabely-p�enosová sí�

Stav

V katastru obce a její zastav�né �ásti se nevyskytují stávající trasy podzemní p�enosové 
kabelové sít� (DK, DOK) provozovatele Telefonica O2 Czech Republic, a.s. MPO Brno. 

 Je zde však uložen optický komunika�ní kabel (DOK) v trase tranzitního plynovodu v jeho 
ochranném pásmu, který slouží pro zajišt�ní provozu tranzitního plynovodu a je v jeho správ�. 

V OP železni�ní trat� jsou uloženy též další telekomunika�ní kabely provozované �D. 

Trasy uvedených p�enosových komunika�ních sítí jsou v celém rozsahu ÚP respektovány. 

 Další podzemní za�ízení se v �ešeném území nep�edpokládají, ani nejsou známé další zám�ry.   

Ochranné pásmo telekomunika�ních za�ízení je stanoveno zákonem �. 127/2005 Sb. § 102, 
103  a �iní u podzemních vedení 1,5 m po obou stranách krajního vedení.     

Návrh

Trasy a za�ízení nejsou navrhovány. 

Telefonní za�ízení – p�ístupová sí�

 Stav

Ze spojových za�ízení je v obci vybudována ú�astnická telefonní sí�, která je ve správ�
Telefonica O2 Czech Republic, a.s. MPO Brno. 

 V rámci digitalizace telefonního provozu byla provedena modernizace místní p�ístupové sít�. 
Tato je provedena podzemní kabelovou sítí. Dimenzována je na 100 % telefonizaci bytového fondu 
s ú�elovou rezervou pro její rozší�ení do nových lokalit výstavby a pro p�ipojení ostatních uživatel� - 
t.j. ob�. vybavenost, podnikatelskou sféru apod.  

Ú�astnické telefonní stanice v obci jsou p�ipojené do telekomunika�ní sít� O2, TO 
Jihomoravský z digitální úst�edny Popice podzemním kabelem trasovaným v soub�hu se státní silnicí, 
který dále pokra�uje ve sm�ru na Vranovice.    
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Návrh

Výhledov�, v návaznosti na realizaci výstavby v nov� navrhovaných lokalitách, bude místní 
ú�astnická sí� podle pot�eby a požadavk� na z�ízení nových ú�astnických stanic operativn�
rozši�ována. Její rozši�ování v nových lokalitách �ešit podzemní kabelovou sítí.  

Vzhledem k tomu, že v obci i mimo její intravilán jsou a budou uložena v zemi spojová vedení 
a za�ízení, zejména zemní kabely, je nutné, aby p�ed provád�ním  jakýchkoliv zemních prací, 
p�ípadn� p�ed povolovacím �ízením všech druh� staveb a inženýrských sítí, bylo investorem, p�ípadn�
 jiným pov��eným pracovníkem požádáno o vyjád�ení, zda a kde se v daném prostoru nachází 
podzemní spojová za�ízení, a to jak ve správ� Telefonica O2 Czech Republic, a.s., tak i jiných 
uživatel� – provozovatel� (�D, MV, MO, RWE, ObÚ apod.). Tato za�ízení jsou ve smyslu 
zák. �. 127/2005 Sb. § 102, 103 chrán�na ochranným pásmem, které je nutno respektovat a �inní 
1,5 m na každou stranu od krajního vedení. 

Pro ukládání kabelového vedení v zastav�ném území platí zvláštní p�edpisy, zejména �SN 
736005  Prostorová úprava vedení technického vybavení a normy související. 

Mobilní telefonní sí�

Krom� pevné telekomunika�ní sít� ve správ� O2 je území pokryto signálem mobilní telefonní 
sít� GSM. V katastrálním území obce je umíst�na základnová stanice operátora O2 u v�trolamu 
p�i silnici na Strachotín. 

Radiokomunikace 

 Radiokomunikace Praha neprovozují v �ešeném území TV p�evad��e ani jiné provozní 
objekty. Katastrálním územím prochází radioreleová trasa D�vín-Brno Barvi�ova, kterou je nutno 
respektovat. Jiné požadavky nejsou nárokovány.  

Televizní signál 

 P�íjem televizního signálu v obci je zajiš�ován individuáln�. Kabelová sí� TKR zde vybudována 
není a ani s ní není uvažováno. 

Internet 
 V rámci služeb mají ob�ané možnost využít ve�ejn� p�ístupný internet. Krom� toho je tu 
provozován i bezdrátový internet s možností p�ipojení do sít� dalších provozovatel�.  

Místní rozhlas 

 Z dalších za�ízení je v obci vybudován místní rozhlas provozovaný nadzemní sítí. 
Pro výhledovou pot�ebu bude nutné provést jeho rozší�ení do nových lokalit výstavby s navázáním na 
stávající stav.  

Ochranná pásma - komunika�ní za�ízení

 K ochran� komunika�ních za�ízení se z�izují ochranná pásma podle zákona �.127/2005Sb., 
§102, 103 
 Ochranné pásmo podzemních telekomunika�ních vedení �iní 1,5 m po stranách krajního 
vedení.  
V OP podzemních telekomunika�ních vedení je zakázáno: 

a - provád�t bez souhlasu jejich vlastníka zemní práce  
b - z�izovat stavby �i umís�ovat konstrukce nebo jiná podobná za�ízení a provád�t �innosti, 
které by znesnad�ovaly p�ístup k podzemnímu telekom. vedení 
c - vysazovat trvalé porosty 

Ochranná pásma ostatních telekomunika�ních za�ízení vznikají dnem právní moci územního 
rozhodnutí o ochranném pásmu. 

 Ochranná pásma nadzemních telekomunika�ních vedení vznikají dnem nabytí právní moci 
rozhodnutí podle zvláštního právního p�edpisu (zákon �.183/2006 Sb. stavební zákon) a je v n�m 
zakázáno z�izovat stavby, elektrická vedení a železné konstrukce, umís�ovat je�áby, vysazovat 
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porosty, z�izovat vysokofrekven�ní za�ízení a nebo jinak zp�sobovat elektromagnetické stíny, odrazy 
nebo rušení.  

 Toto ustanovení se týká i radioreleových tras (RRT). Rozsah OP a jejich výšku nad terénem 
vymezují Radiokomunikace Praha (Ra).  
 Koridor RR sm�r� - zájmové území pro nadzemní stavby, které je nutno respektovat podle 
zák. � 222/1999 Sb. o zajiš�ování ochrany �R a zák. �. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. 
V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu p�esahující 30 
m n.t. jen na základ� stanoviska Ministerstva obrany �R (VUSS Brno). V p�ípad� kolize m�že být 
výstavba omezena. 

 Celé správní území se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany - ochranném pásmu 
radioloka�ního za�ízení, které je nutno respektovat dle § 37 zák. �. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o 
zm�n� a dopln�ní zák. �. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit výstavbu (v�etn� rekonstrukce a p�estavby) v�trných elektráren, výškových 
staveb, pr�myslových hal, venkovního vedení vvn a nn, retransla�ních stanic, základnových stanic 
mobilních operátor� jen na základ� stanoviska Ministerstva obrany �R (VUSS Brno). V tomto 
vymezeném území m�že být výstavba v�trných elektráren a výškových staveb nad 30 m n.t. výškov�
omezena nebo zakázána. 
 Ustanovení o OP podle zákona 127/2005 Sb. se týká všech komunika�ních za�ízení, 
sloužících danému ú�elu bez ohledu na oprávn�ného provozovatele (uživatele) tzn. nap�. Telefonica 
O2 a.s., �D, Ra, MO, MV, Transgas a další pokud nejsou uložena v OP daného za�ízení, 
pro které slouží - dálkové trasy plynu, produktovod�, �D apod. 
 Pro ukládání kabelového vedení v zastav�ném území platí zvláštní p�edpisy, zejména �SN 
736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a normy související. 

VODNÍ HOSPODÁ�STVÍ A VODOHOSPODÁ�SKÁ ZA�ÍZENÍ

Vodní zdroje 

Obec Pouzd�any má vodovod pro ve�ejnou pot�ebu, který je majetkem VaK B�eclav a.s a provozován 
st�ediskem Pouzd�any spole�ností VaK B�eclav a.s. 
Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Pouzd�any. Do obce je voda p�ivád�na 
z VDJ Pouzd�any 2 x 300 m3 (239,5/235,5) p�ívodným �adem DN 150, který navazuje na rozvodnou 
vodovodní sí� v obci. 
 P�es rozvodnou sí� obce prochází voda pot�ebná pro zásobování obce Strachotín, a ta je dále 
p�ivád�na p�ívodným �adem DN 150 do VDJ Strachotín 2 x 250 m3 (218,3/213,8). 

Zdrojem vody pro SV Pouzd�any jsou dle PRVK JmK tato jímací území: 
• JÚ Nová Ves - voda z vrtaných studní je násoskou svedena do sb�rné studny a dále 
p�es aera�ní za�ízení �erpána do akumulace upravené vody. Celková vydatnost JÚ je cca 35 l/s 
• JÚ Vranovice I (vydatnost 17,0 l/s) a Vranovice II (vydatnost 28,0 l/s) tvo�í rovn�ž 
soustava vrtaných studní z nichž je podzemní voda jímána pomocí násosek 
Využívané vodní zdroje jsou umíst�ny mimo �ešený katastr.  

Tab. �. 1 Skupinový vodovod Pouzd�any - BILANCE POT�EBY VODY A KRYTÍ ZDROJI   
 dle PRVK Jihomoravského kraje 

401-Sk.vod.Pouzd�any 

(�íslo a název vodovodu) 
  2011 2012 2013 2014 2015 
  Qp Qd Qp Qd Qp Qd Qp Qd Qp Qd 
celková pot�eba vody 5 018 6 681 5 035 6 703 4 950 6 594 4 866 6 485 4 905 6 537
celková vydatnost zdroj� 6 912 6 912 6 912 6 912 6 912 6 912 6 912 6 912 6 912 6 912
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Rozdíl [m3/d] 1 894 231 1 877 209 1 962 318 2 046 427 2 007 375

                      
voda p�evzatá ze SV  Velké 
Pavlovice 0 53 0 77 0 -32 0 0 0 0
voda p�edaná do SV Velké Pavlovice    
**                     
voda p�edaná do ob.Nosislav(Brno-
venkov) -210 -284 -211 -285 -212 -286 -213 -288 -214 -289

                      
bilance  1 684 0 1 666 0 1 750 0 1 833 139 1 793 86
                      
obec - pot�eba vody [m3/d]                     
0624.007.174.01 - Borkovany 44 59 46 63 49 66 52 70 54 73
0624.007.179.01 - Pouzd�any 1 600 2 079 1 610 2 093 1 506 1 957 1 401 1 821 1 412 1 835
0624.007.184.01 - K�epice 208 281 210 283 212 286 214 288 215 291
0624.007.185.01 - Kurd�jov 34 50 34 52 35 53 36 54 37 56
0624.007.188.01 - Nikol�ice 108 145 109 147 111 150 112 152 114 154
0624.007.189.01 - Popice 209 282 210 283 210 284 211 285 212 286
0624.007.190.01 - Pouzd�any 120 161 120 162 121 163 122 164 123 165
0624.007.191.01 - Starovice 158 213 139 187 119 161 100 135 81 109
0624.007.193.01 - Strachotín 178 240 178 241 177 238 175 236 176 237
0624.007.195.01 - Šitbo�ice 191 257 194 262 198 267 201 272 205 277
0624.007.196.01 - Uher�ice 241 325 241 325 242 326 242 327 242 327
0624.007.198.01 - Velké N�m�ice 368 496 363 490 358 483 353 476 354 477
0624.013.321.01 - Iva� 138 187 129 174 129 174 129 175 129 175
0624.013.325.01 - Pasohlávky 354 478 373 504 392 529 411 555 430 580
0624.013.326.02 - Poho�elice 523 680 532 691 540 702 550 714 559 727
0624.013.326.01 - Nová Ves 54 81 54 81 54 82 55 82 55 83
0624.013.327.01 - P�ibice 145 195 142 192 143 193 144 194 145 196
0624.013.330.01 - Vlasatice 121 164 121 163 122 165 124 167 125 169
0624.013.331.01 - Vranovice 226 306 229 309 232 313 235 317 237 320
401-Sk.vod.Pouzd�any 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                      
zdroj - výdatnost [m3/d]                     
Nová Ves - vrt.studny 3 024 3 024 3 024 3 024 3 024 3 024 3 024 3 024 3 024 3 024
Vranovice I - vrt.studny 1 469 1 469 1 469 1 469 1 469 1 469 1 469 1 469 1 469 1 469
Vranovice II - vrt.studny 2 419 2 419 2 419 2 419 2 419 2 419 2 419 2 419 2 419 2 419
                      

Kapacita stávajících zdroj� skupinového vodovodu Pouzd�any je dle vyjád�ení provozovatele 
(Vodovody a kanalizace B�eclav a.s.) omezena a systém vodovodu je bilan�n� vyrovnaný. 
Provozovatel vodovodu upozornil na skute�nost, že nelze zabezpe�it dodávku vody pro významn�jší 
odb�r bez rozší�ení kapacity vodních zdroj� a technických opat�ení na vodovodní síti. 
V rámci p�edkládaného územního plánu byl proveden výpo�et pot�eby vody pro výhledový stav. 
Výsledná pot�eba vody je nižší než pot�eba udávaná v bilan�ní tabulce pro skupinový vodovod 
Pouzd�any uvedené v PRVK Jihomoravského kraje (viz. Tab. 1).  Vodovod Pouzd�any je tedy 
dle dostupných podklad� dostate�n� kapacitní pro zásobování obce i po realizaci výhledové zástavby 
a s tím spojeného p�edpokládaného nár�stu pot�eby vody. S umíst�ním objekt� znamenajících 
významný odb�r vody z ve�ejného vodovodu není v územním plánu uvažováno.  
Dle PRVK Jihomoravského kraje je dále variantn� uvažováno s napojením SV Pouzd�any na Vírský 
oblastní vodovod. P�ívod do SV Pouzd�any bude napojen na p�ivad�� Rajhrad – Židlochovice ( Brno – 
venkov) a ukon�en v prameništi Vranovice propojením na dnešní výtla�né �ady z prameništ� do vdj. 
Uher�ice a Pouzd�any. Po položení p�ivad��e Rajhrad – SV Pouzd�any bude vodojem Židlochovice 
umíst�n na odbo�ce z tohoto �adu. Druhá odbo�ka je navržena k zásobování obcí Velké N�m�ice, 
Nosislav, K�epice, Nikol�ice, Šitbo�ice a Borkovany a je na sou�asný systém napojena u  �erpací 
stanice Boudky. Uvedené stavby jsou umíst�ny mimo �ešený katastr a nejsou tak p�edm�tem 
územního plánu. 
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Dle vyjád�ení provozovatele vodovodu VaK B�eclav k projednávanému návrhu ÚP je do obce 
Pouzd�any voda dodávána pouze z jímacího území Nová Ves, jehož sou�asná vydatnost nedosahuje 
uvád�ných hodnot. Jímání podzemních vod z Vranovické terasy je postupn� omezováno a koncep�n�
se po�ítá, že �ást jímaných podzemních vod bude nahrazena upravenou vodou z jímacího území 
Zaje�í. Z aktuálních hydrogeologických pr�zkum� vyplývá, že je nutné respektovat pr�m�rný trvalý 
odb�r max. 20 l/S a z výše uvedeného také vyplývá, že údaje uvád�né v PRVK JmK nejsou aktuální. 

Zásobování vodou

VÝPO�ET POT�EBY VODY 

Bilance dle PRVK Jihomoravského kraje  

Položka 2000 2004 2015 

Po�et zásob.obyvatel Nz obyv. 887 887 887 

Voda vyrobená celkem VVR tis. m3/r 51.5 52.6 44.7 

Voda fakturovaná VFC tis. m3/r 25.5 26.6 29.5 

Voda fakturovaná pro obyvatele VFD tis. m3/r 21.9 23.0 25.9 

Spec. pot�. fakt. obyvatelstva Qs,d l/(os.den) 68 71 80 

Spec. pot�. fakt. vody Qs l/(os.den) 79 82 91 

Spec. pot�. vody vyrobené Qs,v l/(os.den) 159 162 138 

Pr�m. denní pot�eba Qp m3/d 141.2 144.1 122.5 

Max. denní pot�eba Qd m3/d 190.6 194.6 165.4 

Výpo�et pot�eby vody – výhled pro návrh ÚP

Obyvatelstvo

Po�et obyvatel     
S tab. Spot�ebou 80 l/den  

800 

Spot�eba vody pro obyvatelstvo celkem 
 m3/den 

64,0 

Koeficient denní nerovnom�r.  
 Kd  

1,5 

Pot�eba pro obyvatelstvo 
 m3/den (max. m3/den) 

64,0  (96,0) 

Výroba + ostatní 
 Odhad pot�eby vody pro rozvojové plochy pr�myslu a ostatní vybavenosti byl stanoven 
na základ� rozboru stávající spot�eby vody, ze kterého vyplývá, že z celkového množství fakturované 
vody (VFC) p�ipadá 85 % na obyvatelstvo a 15 % na výrobu a ostatní spot�ebu. Pot�eba vody pro 
pr�mysl a ostatní tedy byla odhadnuta na 20% z pot�eby vody pro obyvatelstvo ve výhledu územního 
plánu. 

Qpvar1 = 0,20 * Qp-obyv = 0,20 * 64,0  = 12,8 m3/den 

Pot�eba vody -  pr�m. (max. denní) 

Obyvatelstvo   64,0  (96,0) 
Výroba + ostatní  12,8 

CELKEM 76,8 (108,8) 

Qp = 76,8 m3/den 
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qp = 0,89 l/s 
Qd = 108,8 m3/den 
qd = 1,26 l/s 

Popis obecního vodovodu
Obec Pouzd�any má vodovod pro ve�ejnou pot�ebu, který je majetkem VaK B�eclav a.s. a z �ásti 
majetkem Obce Pouzd�any, provozován st�ediskem Pouzd�any spole�nosti VaK B�eclav a.s. Vodovod 
je provozován v jednom tlakovém pásmu. Do obce je voda p�ivád�na z VDJ Pouzd�any 2 x 300 m3 
(239,5/235,5) p�ívodným �adem DN 150, který navazuje na rozvodnou vodovodní sí� v obci. 
Potrubí jednotlivých �ad� je provedeno z litinových trub DN 50 - 150, nové �ady v okrajových �ástech 
obce byly provedeny z PVC pr�m�r 90 a 110 mm.  
Armatury umíst�né na jednotlivých �adech jsou p�edevším podzemní hydranty a vodárenská 
šoupátka. Dle dostupných podklad� je vodovodní sí� vzhledem ke stávající zástavb� tém�� kompletní, 
�ady ve st�edu obce provedené z litiny jsou ve špatném technickém stavu s �astým výskytem poruch. 
U nov�jšího potrubí z PVC je technický stav vyhovující. V ulicích Za Obecním ú�adem a Za kostelem 
nemá vodovodní potrubí dostate�nou dimenzi, vodovod je �ešen jako sdružená p�ípojka. 

 Stávající vodovodní potrubí z litiny ve st�edu obce bude postupn� rekonstruováno 
ve stávajících trasách, sdružené p�ípojky v ulicích Za Obecním ú�adem a Za kostelem budou 
nahrazeny vodovodními �ady v odpovídajících dimenzích. Stávající vodovodní trubní sí� bude 
dopln�na o nové �ady, které budou sloužit pro zásobování vodou ploch ur�ených k nové zástavb�. 
Rozsah a trasování navrženého vodovodního potrubí je patrné z výkresové �ásti p�edkládané 
dokumentace (situace 1 : 2000). Vodovodní sí� bude nadále provozována v rámci jednoho tlakového 
pásma.  
 Materiál a profily nového potrubí budou �ešit následující stupn� PD na základ� podrobného 
výpo�tu, vzhledem k pr�toku požární vody (u zástavby do t�í podlaží 6,7 l/s) však p�edpokládáme 
v zaokruhovaných �adech DN min. 100 a u v�tví min. DN 80. (P�i výpo�tech stanovujících profily 
potrubí je nutné zejména v koncových úsecích vzít v úvahu možnou stagnaci vody v potrubí 
p�i normálním provozu, která m�že mít negativní vliv na jakost vody v potrubí). P�i p�ípadných 
podchodech pod silnicí bude potrubí opat�eno chráni�kou, rýha vypln�na betonem, aby nedošlo 
k pozd�jšímu sedání vozovky. Umíst�ní požárních hydrant� vyplyne p�i podrobn�jším zpracování na 
základ� podélného profilu, kdy se osadí do zlomových bod� a budou zárove� plnit funkci kalosvod� a 
vzdušník�. P�i návrhu bude dále dodržena podmínka max. vzdálenosti mezi jednotlivými požárními 
hydranty a nejv�tší vzdálenost od objekt� dle �SN. 

Odvád�ní a �išt�ní odpadních vod

Kanalizace
 V obci není zbudován ucelený systém odkanalizování, v omezené mí�e je realizována deš�ová 
kanalizace. Stávající stoky byly vybudovány z železobetonových trub DN 300 – 1000 a trub PVC DN 
300 a 400. Celková délka kanalizace je cca 1.815 m. Deš�ová kanalizace je vyúst�na do meliora�ního 
odpadu, který je trasován západn� od zastav�ného území obce. Splašková kanalizace byla 
vybudována pouze v ulici Sklepní. Slouží na odvád�ní splaškových vod do stávajícího jímky. Vody 
z jímky jsou vyváženy na nejbližší �OV. Ostatní splaškové odpadní vody jsou bu	 akumulovány 
v bezodtokových jímkách a následn� vyváženy na zem�d�lské pozemky nebo po �áste�ném 
p�ed�išt�ní v domovních septicích resp. p�ímo odvád�ny stávající kanalizací.  
 Provozovatelem kanalizace je obec. 

 V obci bude realizována kompletní sí� oddílné splaškové kanalizace, napojená na centrální 
�OV, situovanou západn� od obce, na pravý b�eh meliora�ního kanálu.  
Stoková sí� bude jako gravita�ní v profilech DN 250 – 300 (profily navrženého potrubí budou 
stanoveny výpo�tem v dalších stupních PD), po úsecích min. 50 m m budou umíst�ny revizní šachty. 
V místech, kde není možné odvád�t odpadní vody gravita�n�, jsou navrženy �erpací stanice (celkem 
3 ks) a výtla�né potrubí. 
 Do výkresové �ásti p�edkládané dokumentace byly zakresleny p�edpokládané trasy stokové 
sít�, detailní technický návrh kanalizace budou �ešit navazující stupn� projektové dokumentace 
v souladu s p�íslušnými normami. 
 Stávající kanaliza�ní stoky budou využity pro ú�ely odvedení deš�ových vod. Deš�ové vody 
budou odvád�ny stávající deš�ovou a jednotnou kanalizací, v místech bez deš�ové kanalizace budou 
deš�ové vody zasakovány v zasakovacích systémech na pozemcích vlastník�. P�i návrhu nové 
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zástavby doporu�ujeme minimalizovat rozsah zpevn�ných ploch a nezvyšovat odtokový sou�initel 
dané lokality.  
 U nov� navržených RD se p�edpokládá s vyvedením deš�ových vod ze st�ech na terén 
a s jejich zachycováním pro závlahu. V p�ípad� nemožnosti vsaku budou �ešeny stoky oddílné 
gravita�ní deš�ové kanalizace se zaúst�ním do p�ilehlých vodote�í.  

�išt�ní odpadních vod

V obci není vybudováno za�ízení na �išt�ní splaškových odpadních vod.  

Množství odpadních vod 
Stanovení množství odpadních vod - dle PRVK Jihomoravského kraje

Položka 2000 2004 2015 

Po�et trvale bydlících obyvatel napojených 
na kanalizaci 

obyv. 0 0 0 

Po�et trvale bydlících obyvatel napojených 
na �OV 

obyv. 0 0 0 

Po�et EO obyv. 440 439 436 

Produkce odpadních vod m3/den 57.72 57.58 57.23 

BSK5 kg/den 26.38 26.32 26.17 

NL kg/den 24.18 24.13 23.99 

CHSK kg/den 52.76 52.64 52.34 

P�i stanovení množství OV p�itékajících na �OV vycházíme z vypo�tené pot�eby vody 
pro obyvatelstvo, ob�anskou vybavenost a výrobu – výhled 

Qp = 76,8 m3/den 
qp = 0,89 l/s 
Qd = 108,8 m3/den 
qd = 1,26 l/s 

Výpo�et zne�išt�ní odpadních vod - po�et obyvatel  800 
Zne�išt�ní na jednoho obyvatele 
BSK5     60 g/den 
NL    49,5 g/den 
Ncelk    9,9 g/den 
Pcelk    2,25 g/den 

Celkové množství 
BSK5 = 800 x 0,060 = 48,00 kg/den 
NL = 800 x 0,0495 = 39,6 kg/den  
Ncelk = 800 x 0,0099 = 7,92 kg/den 
Pcelk = 800 x 0,0025 = 2,0 kg/den  

 Plocha pro obecní �OV byla situována západn� od obce, na pravý b�eh vodního toku. 
Z hlediska technologie p�edpokládáme �OV s nízkozát�žovanou aktivací, nitrifikací a denitrifikací.. 
Kone�ná technologie bude vybrána na základ� výb�rového �ízení, dle konkrétn�jších a závazných 
podmínek dalších stup�� PD a na základ� podrobn�jšího rozboru množství a složení odpadních vod. 
Recipientem p�e�išt�ných vod bude stávající vodní tok. Výchozím podkladem pro návrh �OV budou 
požadavky orgán� územního plánování a vodoprávních ú�ad�, a zejména ukazatele p�ípustného 
stupn� zne�išt�ní viz Na�ízení vlády �R �. 61/2003 Sb. ve zn�ní zm�n NV �. 229/2007, Sb. 
 Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z �OV podle NV 229/2007 Sb. 
(obec leží na málo vodném toku), p�edpokládáme na této �OV návrh odpovídajících opat�ení 
(chemické srážení fosforu, pop�. mikrofiltrace). 
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Ochranná pásma
Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace (dle zák. 274/2001 §23 odst. 3): 
- potrubí do DN 500 v�etn� – 1,5 m na ob� strany od vn�jšího líce potrubí, 
- potrubí nad DN 500 – 2,5 m na ob� strany od vn�jšího líce potrubí, 
- ochranná pásma vodních tok� - 6 m od b�ehových hran 
- pásmo ochrany prost�edí okolo �OV – 60 m 
Ochranná pásma budou respektována p�i návrhu ploch ur�ených k zástavb�. Prostor nad stávajícími 
i nov� navrhovanými vodovodními �ady bude zachován volný a p�ístupný za ú�elem zajiš�ování 
provozu, provád�ní údržby, oprav a rekonstrukcí.  

5.   KONCEPCE USPO�ÁDÁNÍ KRAJINY
(v�etn� vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm�ny v jejich využití, územní systém ekologické 
stability, prostupnost krajiny, protierozní opat�ení, ochranu p�ed povodn�mi, rekreaci, dobývání 
nerost� a podobn�,) 

ÚSES
Koncepce byla p�evzata a rozvinuta na základ� Generelu ÚSES  
Biogeografická diferenciace (Biochory, STG), EVSK, Skladebné prvky ÚSES (nadregionální, 
regionální, místní). 

Dobývání nerost�
Evidované nevýhradní ložisko šterkopísk� a sesuv� p�evzato z ÚA podklad�.  

Vodní toky
Hydrologické pom�ry
Katastr  obce náleží k povodí III. �ádu 4-15-03 : Svratka od Svitavy po Jihlavu, 4-16-04 : Jihlava 
od Rokytné po ústí a Svratka od Jihlavy po ústí a 4-17-01 : Dyje od Svratky po ústí,  p�esn�ji 
do povodí 4-15-03-126 Svratka po Šatavu (�í�ku), 4-15-03-127 Šatava (�í�ka), 4-15-03-128 Svratka 
po Jihlavu, 4-16-04-026 Svratka – ústí, 4-17-01-001 Dyje po Popický potok (nádrž Nové Mlýny II), 4-
 17-01-002 Popický potok. 

Charakteristika vodních tok�
Voda z katastru obce Pouzd�any je odvád�na následujícími vodními toky 

_________________________________________________________________________________ 
název vod. toku  �. povodí    správce 
_________________________________________________________________________________ 
Svratka   4-15-03-126,128   Povodí Moravy s.p. 
Levostranný p�ítok 4-17-01-001    Povodí Moravy s.p., Lesy �.r. 
Dyje 
_________________________________________________________________________________ 

Hlavní osu hydrografické sít� tvo�í tok Svratka, který je trasován po západní hranici �ešeného území. 
Nivu mezi zastav�ným územím obce a levostrannou hrází Svratky odvod�uje bezejmenný vodní tok 
s n�kolika p�ítoky. Tento tok je p�es �erpací stanici zaúst�n do st�ední nádrže VD Nové Mlýny. 
V severní �ásti �ešeného území je trasováno koryto p�vodního mlýnského náhonu, který již 
v sou�asné dob� nemá využití. Rozvodnice díl�ích povodí jsou zakresleny do grafických p�íloh 
p�edkládané dokumentace. Veškeré toky byly upraveny, nap�ímeny, mají pravidelné lichob�žníkové 
koryto, �eka Svratka má v �ešeném území složený p�í�ný profil s bermami a ohrázováním. V niv�
Svratky jsou p�i levostranné hrázi umíst�ny poz�statky p�vodního p�irozeného koryta �eky ve form�
zvodn�ných slepých ramen. Jde o stojatou vodu p�írodního charakteru s výskytem chrán�ných druh�
živo�ich�, lokalita má zna�ný krajinotvorný potenciál. 
 B�ehové porosty jsou spojité, zapojené, v p�ípad� �eky Svratky nespojité nezapojené. 

- Na tocích bude provád�na b�žná údržba – �išt�ní od sedimentu a údržba b�ehových porost�.  
- Revitalizace - Pro revitaliza�ní úpravy byl v mapových podkladech vymezen pruh v ší�ce 15 m 
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st�ídav� podél obou b�eh� koryta levostranného p�ítoku Dyje. P�esnou podobu revitaliza�ních úprav 
ur�í další stupn� PD na základ� hydrotechnického a biologického posouzení. P�i navrhování 
revitalizace je nutno brát v úvahu možné zaúst�ní meliora�ních odpad� z odvodn�ní p�ilehlých 
pozemk�. Po provedení revitalizace bude zvýšena samo�isticí schopnost tok�, což spole�n�
s dokon�ením systému splaškové kanalizace v�etn� �OV bude mít zásadní vliv na zlepšení kvality 
vody ve vodních tocích. 

Vodní nádrže
Jižní �ást �ešeného území zasahuje do VD Nové mlýny, p�esn�ji do �ásti Nové Mlýny II – st�ední 
nádrž. Mezi severní hrází st�ední nádrže a jižním okrajem zástavby obce je umíst�n Pouzd�anský 
rybník.  

Pouzd�anský rybník 
Pouzd�anský rybník je situován jižn� od zastav�ného území obce. Zdrojem vody je levostranný p�ítok 
Dyje, voda je do rybníka �erpána prost�ednictvím �erpací stanice a výtlaku, které jsou sou�ástí 
odvod�ovacího systému VD Nové Mlýny. Vodní nádrž je využívána k chovu ryb spole�ností 
Rybníká�ství Poho�elice a.s. Parametry dle údaj� ze základní vodohospodá�ské mapy - vým�ra cca 20 
ha, objem p�i provozní hladin� 80 tis. m3, max. hloubka 2,5 m. 

Nové Mlýny II – st�ední nádrž 

Základní technické údaje 

Tok: Dyje; km 53,770 

P�íslušnost nádrže k VH soustav�: Dyjsko – svratecká 

Provozovatel: Povodí Moravy, s. p. – závod Dyje 

Ú�el nádrže: 

akumulace vody pro 

- zem�d�lské závlahy, pr�mysl a zajišt�ní odb�r� pro Rakousko 

- trvalé zajišt�ní minimálního pr�toku 

- zajišt�ní minimálních pr�tok� v síti drobných vodních tok� a kanál�
pod VD 

snížení povod�ových pr�tok�

povod�ování lužních les�

chov ryb 

vytvo�ení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace

energetické využití 

zlepšení hygieny, �istoty vody a likvidace komá�ích kalamit v oblasti 
nádrží 

Uvedení do provozu  1981  

Nádrž: 

stálé nadržení 17,545 mil. m3 170,0 m n. m. 

zásobní prostor 3,517 mil. m3 170,35 m n. m. 

ochranný prostor - 

ovladatelný  11,0 mil. m3 171,42 m n. m. 

celkový objem 32,062 mil. m3 

zatopená plocha 1 033 ha 

Povrchový odtok a eroze
 Vlivem nep�íznivých p�írodních podmínek (�lenitý a pom�rn� svažitý terén, který má vysokou 
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míru erozní ohroženosti) a místy nevhodného obhospoda�ování zem�d�lsky využívaných pozemk�
dochází k odnosu ornice a ohrožování sou�asn� zastav�ného území p�ívalovými vodami a následné 
sedimentaci splavené ornice na dvorech a komunikacích, k zanášení vodních tok� a ohrožování 
vodních zdroj�. Na základ� informací poskytnuté Obecním ú�adem byly do situace 1 : 10 000 
zakresleny místa, kde dochází k p�ítoku extravilánových vod nasycených splaveninami do sou�asn�
zastav�ného území obce. Jedná se o území severn� od zastav�ného území obce, resp. o tyto místní 
trat� severn� od zástavby obce: „Nad kope�kem“, „P�ední vinohrady“, „Pod mladým“ a východn� od 
obce: „Šaratina“, „Lajtny“ a „Prátlus“. 
 Do výkresové �ásti ÚP byly zaneseny plochy ur�ené k realizaci protierozních opat�ení 
(zasakovací pásy, zatravn�ní údolnic, záchytné p�íkopy), jak byly p�evzaty z dokumentace 
komplexních pozemkových úprav. Návrhy byly dopln�ny o záchytné p�íkopy chránící plochy 
s navrhovanou zástavbou p�i ulicích Za mlýnem a Zadní. Dále bylo navrženo zatravn�ní údolnice 
v trati od místní trati „Šaratina“ v�etn� napojení na deš�ovou kanalizaci. 

Záplavová území
 V �ešeném území byla stanovena Krajským ú�adem Jihomoravského kraje záplavová území 
kolem toku Svratka v �. km. 8,758 – 40,050. Záplavové území stanovil KrÚ JMK, referát životního 
prost�edí dne 24.10. 2007 pod �.j. JMK 151415/2006. Do výkresové �ásti p�edkládané dokumentace 
bylo p�evzato území pro rozliv p�i stoleté povodni. 
 P�i umís�ování staveb do záplavového území je nutné respektovat podmínky uvedené ve výše 
uvedeném rozhodnutí KrÚ JMK. 

Odvodn�ní
V katastru obce bylo v n�kolika místech provedeno odvodn�ní zem�d�lsky 

obhospoda�ovaných pozemk� systematickou trubní drenáží. Jedná se zejména území východn� od 
zastav�ného území obce a plochy v okolí ulice U mlýna v severní �ásti �ešeného území (odvod�ované 
plochy byly zakresleny do grafických p�íloh p�edkládané dokumentace). 
 Na stávajícím odvodn�ní bude provád�na b�žná údržba. Odvodn�ní v místech ur�ených pro 
rozvoj obce nebo tech. infrastruktury (rozvojové plochy p�i ulici U mlýna, návrhové lokality východn�
od ulice Zadní) bude zrušeno. Tyto zásahy musí být technicky vy�ešeny tak, aby nedošlo k narušení 
funkce odvod�ovacích za�ízení na p�ilehlých pozemcích. 

Závlahy
 V �ešeném území jsou míst�ny prvky závlahového systému, napojeného na �erpací stanici 
umíst�nou u severní hráze st�ední nádrže Nové Mlýny. Rozsah ploch potencionáln� dosažitelných 
závlahou byl informativn� zakreslen do koordina�ního výkresu – funk�nost za�ízení nebyla ov��ena.  
 Nejsou navrhována opat�ení. 

6.  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP�SOBEM VYUŽITÍ -
SYSTÉM REGULATIV�
s ur�ením p�evažujícího ú�elu využití (hlavní využití), pokud je možno jej stanovit, p�ípustného využití, 
nep�ípustného využití, pop�ípad� podmín�n� p�ípustného využití a stanovení podmínek prostorového 
uspo�ádání v�etn� základních podmínek ochrany krajinného rázu (nap�íklad výškové regulace 
zástavby, intenzity využití pozemk� v plochách) 

 Navržené �ešení zástavby rozvíjí stávající systém zástavby v dané urbanistické koncepci 
a struktu�e, na kterou organicky navazuje.  

 V území zatíženém nadm�rným hlukem nebudou umís�ovány akusticky chrán�né prostory 
definované platným právním p�edpisem na úseku ochrany ve�ejného zdraví (chrán�ný venkovní 
prostor a chrán�ný venkovní prostor staveb). 
 U ploch s potenciáln� rozdílným využitím s p�evažující funkcí výrobní, ob�anské aktivity, 
komer�ní aktivity lze umístit chrán�né prostory po doložení spln�ní povinností stanovených právními 
p�edpisy v oblasti ochrany ve�ejného zdraví na úseku hluku, p�íp. vibrací (resp. chrán�né prostory lze 
umístit pouze do lokalit, v nichž bude v rámci územního �ízení prokázáno spln�ní hygienických limit�
hluku stanovených platnými právními p�edpisy).  
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 Situování chrán�ných prostor v blízkosti dopravních staveb (silnice, železnice) lze navrhovat 
až na základ� hlukového vyhodnocení prokazujícího spln�ní hygienických limit� daných na�ízením 
vlády o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. V navazujících �ízeních musí být 
deklarován soulad zám�ru s požadavky stanovenými právními p�edpisy na úseku ochrany p�ed 
hlukem p�íp. vibracemi.  

7. LIMITY NAVRŽENÉ ÚP
Limity navržené ÚP upozor�ují na zatím nevymezené a nedefinované hodnoty v území, 

pop�ípad� eliminují územní st�ety. 

Místa krajinného rázu:  

ozna�en
í 

název, popis prostoru od�vodn�ní vymezení 

I Pouzd�anská step vytvá�í jedine�ný a tudíž charakteristický celek 
p�írodní s travnatými porosty ve vrcholové poloze 
a v podnoži opticky pestré krajinné zázemí obce 
s tradi�ní funkcí malovýrobního zem�d�lského 
hospoda�ení, dopln�nou drobnými hospodá�skými 
p�íst�ešky; spoluvytvá�í jedine�ný ráz obce 

II P�echodová hrana zastavitelného území a 
volné krajiny za bývalou farou 

opticky a výškov� odd�luje plochou krajinu lužní od 
zastav�ného území a krajinu lesostepní 

f) Vyhodnocení ú�elného využití zastav�ného území a vyhodnocení pot�eby vymezení 
zastavitelných ploch  

 V sídle pr�b�žn� probíhá p�estavba a rekonstrukce ve stávajících plochách.  
 Stávající zastav�né území sídla je tvo�eno t�emi obytnými enklávami odd�lenými železni�ním 
t�lesem. Jednu enklávu tvo�í vlastní sídlo s historickou ulicovou zástavbou dom� navazujících na 
sebe, v jednom míst� rozší�enou v trojúhelníkovou náves s kostelem. Další enklávu tvo�í severní �ást 
sídla se základní školou situovaná nad železni�ní tratí a rozvíjející se novou zástavbou sm�rem ke 
t�etí enkláv� tzv. Malým Pouzd�an�m. Nejstarší �ást sídla se zárove� rozvíjí jižním sm�rem 
k malovýrobním vinným sklep�m a dál na jih a dochází k prodloužení p�vodního p�dorysu sídla.  
 Návrh zastavitelného území vychází p�evážn� z d�íve schváleného územního plánu, s jehož 
koncepcí je jednozna�n� ztotožn�na správa sídla a n�které z t�chto ploch jsou již zainvestovány 
technickými sít�mi. Další n�kdy geograficky a urbanisticky nevhodné rozvojové tendence nap�. 
sm�rem do nivní krajiny, byly eliminovány p�i projednávání koncepce p�ed p�edložením návrhu k 
oficiálnímu projednání. Územní rezervy jsou vymezeny na plochách, které sídelní p�dorys kompaktn�
ucelují do ekonomického celku p�i sou�asném využití možnosti druhostranné zástavby ploch dle 
návrhu zastavitelných. 

g) Rozhodnutí o námitkách uplatn�ných proti  návrhu ÚP Pouzd�any podle § 172 odst. 5 
zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád,  v platném zn�ní,  

Námitka spole�nosti  XXXXXX: 
K ve�ejnému projednání návrhu “Územního plánu Pouzd�any“ bylo v zákonné lh�t� dne 13.6.2013 
doru�eno prost�ednictvím podatelny M�stského ú�adu Hustope�e podání 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ozna�ené jako „námitky a p�ipomínky 
k projednávanému územnímu plánu Pouzd�any“, p�i�emž z n�ho nebylo z�ejmé , co je námitka a co 
p�ipomínka. Proto byl namítající po�izovatelem vyzván, aby své podání ve stanovené lh�t� doplnil 
a rozlišil námitky od p�ipomínek, což bylo u�in�no dne 2.7.2013, kdy byla pod �.j. 1650/12/448/66 
podána následující námitka: 
V územním plánu Pouzd�any je vymezena plocha A5 pro fotovoltaickou výrobu elekt�iny, na kterou 
oboustrann� navazují plochy pro bydlení ozna�ené v situaci ÚP A6 a A4 . Zástavba t�chto ploch je 
navržena nad trasami významných p�ivád�cích vodovodních �ad� DN 150 - 350 mm a p�ípojce elektro 
pro vodojem. Navržená zástavba nad t�mito vodovodními �ady pro ve�ejnou pot�ebu a v jejich 
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ochranných pásmech není možná. Zástavbou ploch se zcela znemožní p�ístup ke stávajícím 
vodovodním �ad�m a armaturním šachtám, které se na sítích nachází. Nesouhlas k vymezení plochy 
ozna�ené A5 pro fotovoltaickou elektrárnu jsme vydali již p�i projednání zm�ny �. 2 p�vodního 
územního plánu, kde tato plocha byla ozna�ena jako zm�na 2.4 a to ve svém stanovisku ze dne 
15.09.2009 zn. 4043/09-Ki, které ve fotokopii p�ikládáme. Dále jsme uplatnili sv�j nesouhlas 
k situování objekt� a za�ízení nad trasami vodovodních �ad� a v jejich ochranných pásmech p�i 
zahájení projednání “Návrhu zadáni územního plánu Pouzd�any“ dne 22. 3. 2010 pod zn. 1236/2010-
Ki a také i když jsme nebyli ú�astníci spole�ného projednání jsme na tuto skute�nost upozornili 
a vznesli námitku ve svém stanovisku ze dne 17. 8. 2012 pod zn. 3231/2012-Ki a p�i ve�ejném 
projednání “Návrhu územního plánu Pouzd�any“ dne 10. 6. 2013 pod j.�. POZ-2013-001653. Svá 
stanoviska jsme vždy od�vodnili a zd�raznili význam p�ivád�cích vodovodních �ad� pro ve�ejnou 
pot�ebu. Znovu uvádíme, že dot�ené vodovodní �ady v našem vlastnictví, které se v zájmové ploše 
nachází, slouží pro zásobování pitnou vodou 6 obcí, pr�myslové oblasti u ŽS Šakvice a m�sta 
Hustope�e. Jedná se o významné p�ivád�cí vodovodní �ady “Skupinového vodovodu Hustope�e“. 
I když zpracovatel UP navrhuje p�eložení �ásti vodovodních �ad� v ploše A5, upozor�ujeme, že 
zákres stávajících sítí v grafické �ásti ÚP v tomto zájmovém území neodpovídá skute�nosti. Jak jsme 
již uvedli v p�edchozích stanoviscích, na ploše mimo vodovodních �ad� se také nachází armaturní 
šachty a p�ípojka elektro pro vodojem. P�eložky všech sítí, které se v zájmové ploše nacházejí si 
vyžádají detailní posouzení a návrh a to i s ohledem na sousední plochy A6 a A4 navržené k zástavb�
rodinných dom�. Pro p�eložení stávajících sítí ( viz. § 24 zák. �. 274/2001 Sb. o vodovodech 
a kanalizacích) je nutno vymezit dostate�ný koridor (upozor�ujeme, že se jedná o svažitý terén), 
v n�mž bude možno realizovat p�eložku sítí a zajistí trvalý p�ístup a p�íjezd mechanizací k t�mto sítím 
za ú�elem zajiš�ování jejich provozuschopnosti. S ohledem ke konfiguraci terénu, okolní zástavb�
a �innosti p�i realizaci stavby, zajiš�ování provozuschopnosti, odstra�ování poruch bude nutno mimo 
vjezd mechanizaci, zajistit i prostor pro uložení zeminy, manipulaci s potrubím atd., což si vyžádá 
prostor p�esahující ochranné pásmo dané pro vodovodní �ady. Na tuto skute�nost jsme již upozornili 
a uplatnili své požadavky a námitky v p�edchozích projednání ÚP Pouzd�any, viz výše citovaná 
stanoviska. 
Výše uvedenou námitku a p�ipomínky podáváme jakožto vlastník pozemk�, staveb a oprávn�ný 
investor, jehož zájmy jsou v k.u. Pouzd�any návrhem projednávaného “Územního plánu Pouzd�any“ 
dot�eny. V p�íloze p�ikládáme kopii výpisu z katastru nemovitosti LV xxx, z n�hož jsou patrny pozemky 
a zastav�ná plocha, na níž je umíst�n vodojem ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dále 
p�ikládáme �estné prohlášení, že jsme vlastníky staveb vodovod� pro ve�ejnou pot�ebu, které se 
nezapisují do katastru nemovitostí viz. § 5, odst. 1) zák. �. 274/2001 Sb., ale v souladu s § 27 odst. 3 
a 4 zák. �. 183/2006 Sb. informace o t�chto sítích v našem vlastnictví jako vlastník technické 
infrastruktury p�edáváme p�íslušnému ú�adu územního plánování M�stskému ú�adu Hustope�e, 
odboru regionálního rozvoje. 

Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje 
Od�vodn�ní:
Námitka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx byla podána v souladu s § 52 odst.2 
zák. �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu (dále jen stavební zákon) ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, oprávn�ným investorem. Aktivní legitimace vlastníka pozemk� a staveb 
a oprávn�ného investora byla prokázána výpisem z listu vlastnictví �. xxx v k.ú. Pouzd�any a �estným 
prohlášením vlastníka technické infrastruktury – vodovod� pro ve�ejnou pot�ebu, které se podle § 5 
odst.1 zák.�.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném zn�ní, nezapisují do katastru 
nemovitostí. 
Plocha ozna�ená v územním plánu Pouzd�any jako A5 pro (dle vyhl. �. 501/2006 Sb. v platném zn�ní, 
§ 10) technickou infrastrukturu a ur�ena pro fotovoltaickou elektrárnu je tvo�ena parc. �. 2140, která je 
v sou�asné dob� zatížena sít�mi technické infrastruktury – trasami významných p�ivád�cích 
vodovodních �ad� DN 150 - 350 mm a p�ípojky elektro pro vodojem. Jedná se o vodovodní p�ivad��e 
pro ve�ejnou pot�ebu, zásobující pitnou vodou šest obcí, pr�myslovou zónu u železni�ní stanice 
Šakvice a m�sto Hustope�e. Vlastník pozemku parc.�. 2140 tento získal již zatížený t�mito sít�mi a je 
povinen je na svém pozemku strp�t. K bezprost�ední ochran� vodovodních �ad� jsou dle § 23 
zák.�. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích) ve zn�ní pozd�jších p�edpis� vymezena ochranná 
pásma, ve kterých lze provád�t zemní práce, stavby, umís�ovat konstrukce nebo jiná podobná 
za�ízení �i provád�t �innosti, které omezují p�ístup k vodovodnímu �adu nebo které by mohly ohrozit 
jeho technický stav nebo plynulé provozování jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo 
provozovatele. V daném p�ípad� vlastník vodovodu (oprávn�ný investor) požaduje, aby prostor 
ochranných pásem a p�ilehlý manipula�ní prostor z�stal volný, nezastavitelný jinými stavbami 
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a za�ízeními. Námitka vlastníka vodovodu jako oprávn�ného investora byla posuzována z hlediska 
ve�ejného zájmu, který zásobování obcí a pr�myslové zóny pitnou vodou bezesporu je. Vzhledem ke 
skute�nosti, že pozemek parc.�. 2140 je zatížen vodovodními p�ivad��i a p�ípojkou elektro v r�zných 
svých �ástech, tedy zcela nekoordinovan�, byl výsledkem spole�ného projednání návrh na p�eložení 
sítí technické infrastruktury - vodovodních p�ivad��� a p�ípojky elektro do okrajové �ásti pozemku 
parc.�. 2140. Tento návrh byl zapracován do územního plánu p�ed jeho ve�ejným projednáním. 
Z grafické �ásti však nebylo patrné, že prostor nad p�eložkami sítí technické infrastruktury z�stane 
volný, nezastavitelný jakýmikoli stavbami. P�estože se v kapitole Ochranná pásma v �ásti Od�vodn�ní 
str.32 se uvádí - cituji: „Ochranná pásma budou respektována p�i návrhu ploch ur�ených k zástavb�. 
Prostor nad stávajícími i nov� navrhovanými vodovodními �ady bude zachován volný a p�ístupný za 
ú�elem zajiš�ování provozu, provád�ní údržby, oprav a rekonstrukcí.“- konec citace, toto opat�ení se 
nejeví namítajícímu jako dostate�né, požaduje s ohledem ke konfiguraci terénu, okolní zástavb�
a �innosti p�i realizaci stavby, zajiš�ování provozuschopnosti, odstra�ování poruch a nutnosti vjezdu 
mechanizace, zajistit i prostor pro uložení zeminy, manipulaci s potrubím atd. Proto bude v územním 
plánu vymezen koridor pro p�eložky stávajících vodovodních p�ivad��� a p�ípojky elektro pro vodojem 
v�etn� manipula�ního prostoru o ší�ce cca 15m podél západní hranice plochy A5 (na parc.�. 2140). 
Tento koridor bude volný, nezastavitelný jinými stavbami než pro které je ur�en, tedy ani stavbami 
a za�ízeními pro výrobu energie na fotovoltaickém principu, což bude uvedeno v textové �ásti 
dokumentace a rovn�ž patrno z grafické �ásti. 
Námitce se vyhovuje. 

h) vypo�ádání p�ipomínek k návrhu ÚP Pouzd�any 

OBSAH P�IPOMÍNKY �EŠENÍ 
Povodí Moravy, s.p. Brno

Pod zn. PM011565/2010-203/Je ze dne 17.3.2010 jsme 
poskytli stanovisko z hlediska správce povodí, správce 
významného vodního toku (VVT) Svratka a správce 
vodního díla Nové Mlýny (VDNM) k návrhu zadání ÚP 
Pouzd�any. Uvedené stanovisko jsme doplnili a up�esnili 
naším stanoviskem z hlediska správce povodí a správce 
drobných vodních tok� (DVT), které bylo vydáno pod zn. 
PM012984/2012-203/Je ze dne 12.3.2012. Obsah obou 
uvedených stanovisek z�stává nadále v platnosti. V k.ú. 
Pouzd�any je Povodí Moravy,s.p. správcem 
následujících bezejmen- ných DVT v celé jejich délce: 
- DVT – IDVT – 10189037 
- DVT – IDVT – 10192516 – oba rozhodnutím MZe 

ze dne 21.12.2010 �.j.35935/2010-15110 
- DVT – IDVT – 10441321 
- DVT – IDVT – 10441322 
- DVT – IDVT – 10441323 – všechny t�i 

rozhodnutím MZe ze dne  10.5.2011, �.j. 
86336/2011 – 15112 

- DVT – IDVT – 10197761 – dle vodního zákona 
v platném zn�ní z kv�tna 2010 – zák.�. 254/2001 
Sb., § 48, odst. (4) 

V návrhu ÚP je �ešeno odkanalizování obce – je 
navržena oddílná kanalizace s odvedením splaškových 
odp. vod z celé obce navrženou splaškovou kanalizací 
na centrální obecní �OV situovanou západn� od obce, 
na pravém b�ehu meliora�ního kanálu.  Stávající 
kanaliza�ní stoky budou plnit funkci kanalizace deš�ové 
s tím, že odtok deš�ových vod bude minimalizován. 
Bude preferováno zasakování deš�ových vod na 
pozemcích vlastník� jednotlivých staveb. U nov�
navržené zástavby je doporu�ena minimalizace 
rozsahu zpevn�ných ploch s tím, že nebude zvyšován 
odtokový sou�initel dané lokality. U nov� navržených 

Respektováno

Bude respektováno. 
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RD budou deš�ové vody akumulovány a následn�
využívány pro závlahu. 

�eps, a.s. Praha
Stanovisko neuplatn�no. Vzato na v�domí 

�epro, a.s. Praha
Stanovisko neuplatn�no. Vzato na v�domí 

Moravské naftové doly a.s.,Hodonín
Stanovisko neuplatn�no. Vzato na v�domí. 

Mero �R, a.s. Kralupy nad Vltavou
Stanovisko neuplatn�no.. Vzato na v�domí 

Net4gas, s.r.o. Praha
Dot�ené sít�: 
Plynárenská za�ízení: VTL pynovod nad 40 bar� DN 80 

VTL pynovod nad 40 bar� DN 500 
VTL pynovod nad 40 bar� DN700 

Stanice katodové ochrany Pouzd�any, anodové 
uzemn�ní a p�íslušné kabelové rozvody, kabel 
protikorozní ochrany 
Elektrop�ípojka 
Telekomunika�ní za�ízení: Optický kabel 
Podmínky: 
1. I nadále platí podmínky našeho stanoviska 

2010/12/OVP/Z ze dne 12. 3. 2012. 
2. Na základ� posouzení p�edloženého návrhu ÚP 

Pouzd�any sd�lujeme, že „lokalita pro bydlení D“ je 
vzdálena minimáln� 500m od BP plynovodu DN700 
a více než 100m od BP anody. 

3. Každý zásah do ochranného a bezpe�nostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotliv�. 

Vzato na v�domí, respektováno.

Vodovody a kanalizace B�eclav, a.s.
Po prostudováni návrhu UP Pouzd�any vydává 
spole�nost Vodovody a kanalizace B�eclav a s jako 
vlastník pozemk�, vlastník a provozovatel vodovodní 
sít� pro ve�ejnou pot�ebu a vodárenských objekt�, které 
se nachází v zájmovém území projednávaného 
územního planu následující námitky a p�ipomínky: 
1. Je nejasné zna�ení a znázorn�ní vodovodní �ad� v 
legend� a odlišné v „hlavním výkrese - technická 
infrastruktura“  1 : 5000 . Také pro �etnost sítí ve 
výkrese jsou trasy jednotlivých sítí nep�ehledné 
2. Upozor�ujeme, že p�ivád�cí �ady, které se v k. ú. 
obce Pouzd�any nachází,jsou ur�eny k doprav� vody 
mezi vodárenskými objekty (nap�. VDJ, �S),nikoliv k 
p�ímé dodávce spot�ebiteli. 
3. V projednávaném ÚP jsou navrženy plochy ur�ené k 
zástavb� i nad trasami stávajících p�ivád�cích a 
zásobovacích �ad� (nap�. A6, A5,Al,B2,E, R1). Znovu 
sd�lujeme že k bezprost�ední ochran� vodovodních 
�ad� a kanaliza�ních stok jsou zákonem �.274/2001 Sb. 
a novelou zák. �. 76/2006 Sb. stanovena ochranná 
pásma, která požadujeme p�i návrhu ploch ur�ených k 
zástavb� respektovat. 
4. Jak jsme již požadovali ve svém stanovisku ze dne 
22. 3. 2010 k návrhu zadání ÚP Pouzd�any prostor nad 
stávajícími i nov� navrhovanými vodovodními �ady je 
nutno zachovat volný a kdykoliv p�ístupný za ú�elem 
zajiš�ování provozu, provád�ní údržby, oprav a 
rekonstrukcí. Se situováním objekt� a za�ízení nad 
trasami vodovodních �ad� a v jejich ochranných 

    

Bude opraveno.
-respektováno 

Respektováno. 

Opravit, OP - respektováno. 

Respektováno. 



59 

pásmech nesouhlasíme. 
5. V ÚP je vymezena plocha AS pro fotovoltaickou 
výrobu elekt�iny. Již p�i projednávání návrhu zm�ny �. 2 
ÚP Pouzd�any byl dán k využití této plochy pro výstavbu 
FVE ze strany VaK B�eclav, a.s. nesouhlas (stanovisko 
k návrhu zm�ny �. 2 UP Pouzd�any zn. 4043/09—Ki ze 
dne 15. 9. 2009). I p�es náš nesouhlas plocha pro FVE 
byla v ÚP vymezena. S ohledem na významnost 
stávajících p�ivád�cích a zásobovacích �ad� a objekt�, 
které se na této ploše nachází, zástavba plochy bez 
p�eložek sítí a objekt� (vodovodní �ady, armaturní 
šachty, p�ípojka elektro pro VDJ) není možná. - 
Vzhledem ke svažitosti pozemku, dimenzi potrubí nelze 
provád�t údržbu, opravy, rekonstrukce a odstra�ování 
havárií pouze v ochranném pásmu. Je nutné zajišt�ní 
prostoru pro p�íjezd mechanizace, uložení zeminy, 
manipulace s potrubím atd., což si vyžádá další prostor 
p�esahující ochranné pásmo. Rovn�ž oploceni FVE 
zamezí volnému p�ístupu k vodovodním p�ivád�cím 
�ad�m a objekt�m, �ímž m�že dojit ke kolizním situacím 
a prodlouženi omezeni dodávky pitné vody obyvatelstvu 
napojených na p�edm�tnou �ást “SV Hustope�e“ (6 obcí 
a m�sto Hustope�e). Požadujeme, aby zpracovatel 
nového ÚP se touto problematikou blíže zabýval 
a navrhl opat�ení, aby bylo zajišt�no v souladu 
s ustanovením zákona 274/2001 Sb. nep�etržité, plynulé 
a bezpe�né provozování vodovod� pro ve�ejnou 
pot�ebu. 
6. Pokud se týká textové �ásti ÚP — od�vodn�ni, je 
popis vodních zdroj� pro “SV Hustope�e“ p�evzatý 
z PRVK Jm kraje. Pro informaci sd�lujeme, že do obce 
Pouzd�any je voda dodávána pouze z jímacího území 
Nová Ves, jehož sou�asná vydatnost nedosahuje 
uvád�ných hodnot. Na tuto skute�nost jsme již 
upozornili ve své stanovisku ze dne 22. 3. 2010 
zn. 1236/2010 k  návrhu zadání ÚP Pouzd�any. I když 
nejsme ú�astníky spole�ného jednáni, dovolujeme si na 
výše uvedené skute�nosti upozornit, aby se jimi mohl 
zpracovatel v rámci projednávaného nového územního 
planu obce Pouzd�any zabývat. 
� P�ipomínky k ve�ejnému projednání
K “Návrhu zadání ÚP Pouzd�any“ bylo vydáno Vak 
B�eclav, a.s. stanovisko dne 22. 3. 2010 pod zn. 
1236/2010-Ki a také bylo vydáno stanovisko v dob�
spole�ného projednání ÚP pod zn.3231/2012 - Ki dne 
17. 8. 2012. K projednávanému návrhu “Územního 
plánu Pouzd�any“ vydáváme následující námitky 
a p�ipomínky: 
K oddílu: Vodní hospodá�ství a vodohospodá�ská 
za�ízení: 
Obec Pouzd�any je zásobována pitnou vodou ze 
“Skupinového vodovodu Hustope�e“(SV). Zdrojem vody 
tohoto SV jsou jímací území Nová Ves a Vranovice. 
Vzhledem k pozici obce Pouzd�any na SV m�že být 
zásobována obec Pouzd�any pitnou vodou jak z vodního 
zdroje Nová Ves, tak z vodního zdroje Vranovice. Nyní 
je obec Pouzd�any zásobována vodou z jímacího území 
Nová Ves p�es VDJ Pouzd�any 2 x 300 m3 (239,5/235), 
zásobovacím a p�ivád�cím �adem DN 150, kterým je 
dále voda distribuována do VDJ Strachotín. Využitelnost 

Navrhnout p�eložky sítí a objekt� na okraj 
lokality. 

-respektováno 

Upravit -respektováno 

Uvést informaci o vydatnosti JÚ Nová Ves.
-respektováno 
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jímacích území Nová Ves i Vranovice je omezena. 
Koncep�n� bylo upušt�no od vybudování ÚV Vranovice. 
Z d�vodu nevyhovující kvality jímaných podzemních vod 
v �ásti JÚ Vranovice I, které jsou jímány násoskou, je 
jímání podzemních vod z m�lké kvartérní zvodn�
Vranovické terasy postupn� omezováno. Koncep�n� se 
po�ítá s tím, že �ást jímaných podzemních vod bez 
úpravy z JÚ Vranovice I, bude v rámci možnosti 
propojením “SV Hustope�e“ a “SV Velké Pavlovice“ 
nahrazena upravenou vodou z jímacího území Zaje�í. 
K vodnímu zdroji Nová Ves uvádíme, že pro posouzení 
a ov��ení vydatnosti tohoto VZ bylo v roce 2012 
zpracováno oprávn�ným hydrogeologem 
hydrogeologické zhodnoceni jímacího území Nová Ves, 
které stanovilo podmínky jeho dalšího využití. 
Z poznatk� dosud realizovaných hydrogeologických 
pr�zkumných prací i z výsledk� p�edcházejícího 
hodnoceného období vodárenské exploatace jímacího 
území Nová Ves je z�ejmé, že p�i jeho optimálním 
využívání je nutné respektovat pr�m�rný trvalý odb�r 
max. 20 l/s, která je akumulována ve spole�né kvartérní 
a neogenní zvodni a to p�i optimálním snížení hladiny 
podzemní vody na úrove� cca 173,0 m n.m..Z výše 
uvedeného vyplývá, že údaje uvád�né v PRVK JmK 
nejsou aktuální.  
K popisu vodovodu pro ve�ejnou pot�ebu v obci 
Pouzd�any sd�lujeme, že vodovodní sí� v obci je 
majetkem VaK B�eclav, a.s. a z �ásti Obce Pouzd�any 
provozovaná naší akciovou spole�ností. 
V textové �ásti a využitelnosti jednotlivých rozvojových 
ploch nejsou stanoveny podmínky pro respektování tras 
vodovodních �ad�, které se nachází na díl�ích plochách 
ozna�ených A, B, E, R1. Požadavek na nutnost 
respektování tras vodovodních �ad� a jejich ochranných 
pásem jsme již uplatnili ve svých p�edchozích 
stanoviscích. 
Kanalizaci v obci Pouzd�any nevlastníme ani 
neprovozujeme. 
K hlavnímu výkresu 1 bs - technická infrastruktura:
1. Trasy rozvodné vodovodní sít� v obci jsou v situaci 
orienta�n� zakresleny podle našich podklad�, nikoliv 
s konkrétním umíst�ním k parcelám. P�ivád�cí 
a zásobovací �ady nejsou zatím ucelen� zam��eny, 
jejich zákres je pouze schematický. Proto p�ed 
konkrétním zám�rem využití ploch je nutné vyty�eni 
vodovodních �ad� v terénu na míst� samém. 
Požadujeme citovat do textové �ásti ÚP. 
2. Upozor�ujeme, že v pr�b�hu let došlo bez našeho 
souhlasu k oplocení pozemk� nad �ástí trasy 
p�ivád�cího vodovodního �adu z �S Vranovice do VDJ 
Pouzd�any. Tím je zcela zamezen p�ístup k tomuto 
vodovodnímu �adu, což je v rozporu s platnou 
legislativou. Také se nám doposud nepoda�ilo z tohoto 
d�vodu vodovodní �ad v cele délce digitáln� zam��it. 
Vzhledem k tomu, že rekonstrukce p�ivád�cího �adu ve 
stávající trase nebude možná, požadujeme v rámci 
projednávaného ÚP vymezit prostor pro novou trasu 
p�ivád�cího �adu. S ohledem na materiál a stá�í 
vodovodního p�ivad��e bude jeho rekonstrukce nutná. 
3. V ÚP je stále vymezena plocha A5 pro fotovoltaickou 

Uvést koncep�ní možnosti napojení na JÚ 
Zaje�í. 
-respektováno 

Uvést aktuální údaj z HG pr�zkum�. 
-respektováno 

Doplnit jako vlastníka vodovodu i obec 
Pouzd�any 

-respektováno 

Uvedeno v kap. Ochranná pásma-str.32 
Od�vodn�ní 
- bezp�edm�tné 

Uvést podmínku vyty�ení pro navazující 
�ízení. 
-respektováno 

Požadavek návrhu nové trasy p�ivad��e 
nelze akceptovat, m�l být vznesen p�i 
Zadání ÚP. Vstupu na pozemky se lze 
domáhat jinou legislativní cestou.
- neakceptováno 
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výrobu elekt�iny. Své námitky k využití této plochy 
s ohledem na �etnost a významnost sítí a objekt� pro 
ve�ejnou pot�ebu, které se v zájmové ploše nacházejí 
jsme uplatnili již d�íve ve svých stanoviscích (od doby 
projednání návrhu zm�ny �. 2 UP Pouzd�any v roce 
2009). I když zpracovatel navrhuje p�eložení �ásti 
vodovodních �ad� v ploše A5, upozor�ujeme, že zákres 
stávajících sítí v grafické �ásti UP u této plochy 
neodpovídá skute�nosti. Jak jsme již uvedli ve svém 
stanovisku ze dne 17. 8.2012 zn. 3231/2012-Ki na ploše 
mimo vodovodních �ad� se také nachází armaturní 
šachty a p�ípojka elektro pro vodojem. P�eložky všech 
sítí, které se v zájmové ploše navrhované k výstavb�
fotovoltaické elektrárny nacházejí si vyžádají detailní 
posouzeni a návrh. Zvlášt� z d�vodu svažitosti 
a oploceni pozemk� a vymezení dostate�ného prostoru 
pro p�íjezd mechanizace, uloženi zeminy, manipulace 
s potrubím atd., což si vyžádá prostor p�esahující 
ochranné pásmo dané pro vodovodní �ady. Na tuto 
skute�nost jsme již upozornili a uplatnili své požadavky 
a námitky v p�edchozích projednání UP Pouzd�any viz 
citované stanovisko VaK B�eclav, a.s.. 
4. Realizované vodovodní �ady (ul. Sklepni, Stepní, 
U Mlýna) ve vlastnictví obce jsou ve výkresové �ásti 
vyzna�eny jako výhled, nikoliv jako skute�nost. 
5. Není vyzna�ena p�eložka p�ivád�cího vodovodního 
�adu p�ed školou, podklady byly naši a.s. p�edány 
p�íslušnému ú�adu územního plánování. 
6. Upozor�ujeme na problémové zásobováni vodou 
v n�kterých p�ípadech v zastav�né �ásti obce (jedná se 
o proluky, zahrady nap�. p. �. 269) kdy stavebníci 
požadují napojení na vodovod, který v blízkosti 
navrhované stavby není a vyžadují realizaci vodovodní 
p�ípojky. Touto problematikou v zastav�né �ásti obce se 
zpracovatel UP nezabývá. P�edpokládáme, že obec má 
p�ehled o t�chto lokalitách, kde je zájem stavebník�
o výstavbu. 
Pouzd�any - dopln�ni podání k projednání návrhu 
ÚP Pouzd�any 
M�stský ú�ad Pouzd�any, odbor regionálního rozvoje, 
jako po�izovatel Územního plánu Pouzd�any vyzval naši 
akciovou spole�nost vyzvou ze dne 19. 6. 2013 pod zn, 
Reg./1650/12/448/62 o dopln�ní podání Vak B�eclav, 
a.s. ze dne 10. 6. 2013 POZ-2013-001653 k “Návrhu 
územního plánu Pouzd�any“. Své podání dopl�ujeme 
jako oprávn�ný investor následovn�: 
K projednávanému návrhu “Územního plánu Pouzd�any“ 
vydáváme následující p�ipomínky: 
K textové �ásti Vodní hospodá�ství a vodohospodá�ská 
za�ízení
1. Ve svém stanovisku ze dne 10. 6. 2013 jsme popsali 
sou�asný stav zásobování vodou v�etn� vodních zdroj�
a jejich využitelnosti. Požadujeme v textové �ásti opravit 
aktuální stav. Vodovod pro ve�ejnou pot�ebu v obci 
Pouzd�any není jen majetkem VaK B�eclav, a.s., ale 
také Obce Pouzd�any. 
2. Vydatnost JÚ Nová Ves není cca 35 l/s. Což 
od�vod�ujeme tím, že pro posouzení a ov��ení 
vydatnosti tohoto VZ bylo v roce 2012 zpracováno 
oprávn�ným hydrogeologem hydrogeologické 

Opravit zákres stávajících sítí dle 
skute�nosti. 

-respektováno 

Viz návrh rozhodnutí o námitkách. 

Opravit jako stav -respektováno 
. 

Doplnit -respektováno 

Vzít na v�domí -respektováno 

Opravit aktuální stav vlastnictví vodovodu.
-respektováno 
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zhodnocení jímacího území Nová Ves, které stanovilo 
podmínky jeho dalšího využití. Z poznatk� realizovaných 
hydrogeologických pr�zkumných prací i z výsledk�  
p�edcházejícího hodnoceného období je možno odebírat 
pouze max. 20 l/s. Také z d�vodu nevyhovující kvality 
jímaných podzemních vod v �ásti JÚ Vranovice I. je 
odb�r vody postupn� omezován. V rámci možnosti bude 
propojením “SV Hustope�e“ a SV Velké Pavlovice“ 
nahrazen upravenou vodou z JÚ Zaje�í. Koncep�n� bylo 
upušt�no od vybudování ÚV Vranovice. Požadujeme 
up�esnit do textové zprávy. 
3. V textové �ásti - Popis obecního vodovodu se také 
myln� uvádí vlastnicky stav k vodovodu pouze Vak 
B�eclav, a.s.. Dále v této stati se uvádí pot�eba požární 
vody u zástavby do t�í podlaží 6,7 l/s. Tato pot�eba 
nevychází z platné �SN 730873 “Požární bezpe�nost 
staveb - Zásobování požární vodou“. Zpracovatel ÚP se 
detailn� zabývá popisem podchod� pod silnicí, kdy 
potrubí bude opat�eno chráni�kou, rýha vypln�na 
betonem, aby nedošlo k pozd�jšímu sedání vozovky. 
Není nám jasné, zda tyto detaily jsou závazné a nutné 
uvád�t do územních plán�. Požadujeme up�esnit. 
4. V textové �ásti a využitelnosti jednotlivých 
rozvojových ploch nejsou stanoveny podmínky pro 
respektování tras a ochranných pásem vodovodních 
�ad�, které se nachází na díl�ích plochách ozna�ených 
A1-A6, B1aB2, E a R1, i když na existenci jiných 
inženýrských sítí je zde upozorn�no. Rozsah 
ochranných pásem je stanoven v zákon� �. 274/2001 
Sb. a v novele zák. �. 76/2006 Sb. Vzhledem 
k významnosti vodovodních �ad� pro ve�ejnou pot�ebu, 
které se v zájmových plochách nachází, je nutno k t�mto 
za�ízením zajistit volny p�ístup a p�íjezd mechanizaci 
a dostate�ný manipula�ní prostor pro provád�ní údržby, 
odstra�ování poruch nebo realizaci rekonstrukcí. 
Požadujeme doplnit a respektovat. 
K výkresové �ásti
5. Trasy rozvodné vodovodní sít� v obci jsou v situaci 
orienta�n� zakresleny podle našich podklad�. P�ivád�cí 
a zásobovací �ady nejsou zatím ucelen� zam��eny, 
jejich zákres je pouze schematický. Proto p�ed 
konkrétním zám�rem využití ploch je nutné, vyty�ení 
vodovodních �ad� v terénu na míst� samém. Což 
požadujeme citovat do textové �ásti ÚP. Viz od�vodn�ni 
s odkazem na nutnost respektování tras a ochranných 
pásem dle platné legislativy. 
6. Realizované vodovodní �ady ve vlastnictví obce‚ které 
se nachází na ul. U Mlýna, Stepní a Sklepní jsou ve 
výkrese vyzna�eny jako navrhované. Pouze 
upozor�ujeme na tuto skute�nost jako provozovatelé 
vodního díla pro ve�ejnou pot�ebu nikoliv jako vlastník. 
7. Není vyzna�ena p�eložka p�ivád�cího vodovodního 
�adu p�ed školou, podklady byly naši a.s. p�edány 
p�íslušnému ú�adu územního plánování. 
8. V pr�b�hu let došlo bez našeho souhlasu k oplocení 
pozemk� nad �ástí trasy p�ivád�cího vodovodního �adu 
z �S Vranovice do VDJ Pouzd�any. Tím je zcela 
zamezen p�ístup k tomuto vodovodnímu �adu, což je v 
rozporu s platnou legislativou. Z tohoto d�vodu se nám 
doposud nepoda�ilo vodovodní �ad v celé délce digitáln�

Opravit údaj o vydatnosti JÚ Nová Ves dle 
HG pr�zkumu, uvést koncep�ní �ešení 
propojení vodovod� z JÚ Zaje�í. 

-respektováno 

Opravit vlastnictví, údaj o pot�eb� požární 
vody -respektováno 

Detail popisu podchod� pod silnicí 
neuvád�t -respektováno 

Uvedeno v kap. Ochranná pásma str.32-
Od�vodn�ní – bezp�edm�tné. 

Uvést podmínku vyty�ení tras vodovodních 
�ad� pro navazující �ízení.
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zam��it. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce p�ivád�cího 
�adu ve stávající trase nebude možná, požadujeme v 
rámci projednávaného ÚP vymezit koridor pro novou 
trasu p�ivád�cího �adu. S ohledem na materiál a stá�í 
vodovodního p�ivad��e bude jeho rekonstrukce nutná. 
9. Upozor�ujeme na problémové zásobování vodou v 
n�kterých p�ípadech v zastav�né �ásti obce (jedná se o 
proluky, zahrady nap�. p.�. 269) kdy stavebníci požadují 
napojení na vodovod, který v blízkosti navrhované 
stavby není a vyžadují realizaci vodovodní p�ípojky. 
Touto problematikou v zastav�né �asti obce se 
zpracovatel ÚP nezabývá. P�edpokládáme, že obec má 
p�ehled o t�chto lokalitách, kde je zájem stavebník� o 
výstavbu a bude tuto problematiku �ešit.

domáhat jinou legislativní cestou. 
- neakceptováno 

Vzít na v�domí -respektováno 
.

10. Plochou ozna�enou E - navrženou v ÚP jako 
ob�anská vybavenost - pro vina�ský dv�r, prochází 
p�ivád�cí vodovodní �ad DN 150 mm z VDJ Pouzd�any 
do VDJ Strachotín, z n�hož je zásobována pitnou vodou 
obec Pouzd�any a Strachotín. Ikdyž zpracovatel UP 
trasu tohoto vodovodního �adu v zájmové ploše vyzna�il, 
tak v omezujících podmínkách pro využiti této plochy se 
trasou vodovodního �adu a jeho ochranným pásmem 
nezabýval, ani rozsah této plochy s ohledem na stávající 
�ad neupravil ani nenavrhl jeho p�eložení dle § 24 zák. �. 
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. 
Požadujeme �ešit.

Vodovodní p�ivad�� zakreslen, respektován 
v�. ochr. pásma, viz kap. Ochranná pásma 
– Od�vodn�ní str. 32 – územní ochrana 
zajišt�na - bezp�edm�tné. 

Dlabková Vít�zslava, Sklepní 139, Pouzd�any 
Žádám zm�nu užívání: plochy p. �. 1865, 1866, 1745/21 
a 1744/4 vedených v novém územním plánu Pouzd�any 
jako plochy K – malovýrobní sklepy zm�nit na plochy B 
– bydlení v rodinných domcích. 
Od�vodn�ní: Na p. �. 1866 je postaven starší obydlený 
RD a v sou�asné dob� je vedeno �ízení o rekolaudaci 
tohoto objektu, sou�asn� s p. �. 1865, kde je �áste�n�
vjezd k RD a p. �. 1745/21 užívána jako dvorek, p. �. 
1744/4 je užívána jako zahrada k RD. Uvedená plocha 
p�iléhá k plochám B a nenaruší nijak kontinuitu ostatním 
ploch K. 

Paní Dlabková vlastní pozemek p. �. 1866 
a na n�m zapsanou jinou stavbu. Pozemky 
p. �. 1865,1745/21 a 1744/4 má pronajaty 
od obce Pouzd�any, která vyslovila se 
zm�nou funk�ního využití pozemk�
souhlas. Jedná se o zakreslení stávajícího 
stavu – bydlení. 

P�ipomínka se akceptuje. 

P�ipomínky obce Pouzd�any a po�izovatele: 
- V kap.9 výroku –Vymezení ve�ejn� prosp�šných staveb a ve�ejn� prosp�šných opat�ení, pro 

které lze uplatnit p�edkupní právo- je myln� uvedena parc. �. 2125, správn� má být pozemek 
parc. �. 2122.

- Pokyn po�izovatele: Jedná se o p�eklep, opravit na správný pozemek parc. �. 2122. 
- V koordina�ním výkresu vypustit zákres plochy protipovod�ové oblasti PO1. (P�vodn� p�evzato 

ze ZÚR, tato dokumentace zrušena rozsudkem Nejvyššího správního soudu dne 21.6.2012.) 
- D�lené výkresy jednozna�n� ozna�it, aby bylo patrné, které k sob� pat�í. 
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i) Podle p�ílohy �. 7 vyhlášky �. 500/2006 Sb., o územn� analytických 
podkladech, územn� plánovací dokumentaci a zp�sobu evidence územn�
plánovací �innosti, v platném zn�ní, dle odst. 1 

i.a)  Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah� v území 

Dle Politiky územního rozvoje �eské republiky 2008 schválené usnesením vlády �R �. 929 ze dne 
20. 7. 2009  
- neleží v žádné rozvojové ani specifické oblasti vymezené Politikou územního rozvoje �R 
- neleží v žádné rozvojové ose 
- leží v trase transevropských multimodálních koridor� -koridoru železni�ního, koridoru zám�ru 
  železni�ní vysokorychlostní trati (VRT), který je dokumentací respektován. 

Obec Pouzd�any je sou�ástí  území okresu B�eclav, pro který byly vydané Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje usnesením �.1552/11/Z 25  ze dne 22.9.2011 Zásady územního rozvoje JmK . 
Tyto Zásady byly zrušené rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21.6.2012.  

i.b)  Vyhodnocení spln�ní požadavk� zadání  

Zadání územního plánu Pouzd�any bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 23.06.2010. 

1. Od�vodn�ní požadavk� na vymezení zastavitelných ploch ze Zadání ÚP 

�íslo 
požadavku

požadované využití Návrh ÚP

1 p. �. 391/5 a 391/1  

bydlení 

parcely jsou sou�ástí uceleného stavebního bloku, který je celý 

vymezen jako plocha bydlení, územn� plánovacím limitem pro 

zástavbu je stávající trasa VN a její ochranné pásmo. Navrženo. 

2 p. �. 846/1  bydlení parcela je zahrnuta jako poslední zastavitelná do ploch bydlení 

stavebního bloku nad základní školou sm�rem k Pouzd�anské 

stepi, navazující parcely sm�rem na Pouzd�anskou step zahrne 

návrh jako nezastavitelné pro stavby bydlení, ob�anské 

vybavenosti, rekreace, sportu a výroby z d�vodu ochrany

krajinného rázu a bezprost�edního kontaktu lokality se statutem 

ochrany p�írody. Navrženo. 

3 p. �. 750/1 bydlení parcela je zahrnuta jako poslední do stavebního bloku nad 

mlýnem, navazovat budou plochy rekreace (individuální). 

Navrženo. 
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�íslo 
požadavku

požadované využití Návrh ÚP

4 p. �. 2667, 2668 a 2671 

ob�anská vybavenost 

(vina�ský dv�r, 

agroturistika)  

nebo  

bydlení (pro seniory s 

pe�ovatelskou službou, 

stravováním a 

rehabilitací, p�íp. k 

zástavb� rodinnými 

domy) 

p. �. 2671 (navazující na krajskou komunikaci) navržena jako 

specifická plocha pro vina�ský dv�r, p�íp. agroturistiku, parcely 

navazující �. 2667 a 2668 navržena do ploch zem�d�lských s 

ohledem na jejich rozsah a umíst�ní ve volné krajin�. Pro bydlení 

jakéhokoli druhu je plocha nevhodná s ohledem na zásadu 

územn� plánovací dokumentace vyššího stupn� (Politiky 

územního rozvoje �R) - nezakládat nová sídla ve volné krajin�. 

Samostatná enkláva ve volné krajin� takovým sídlem je, p�estože 

by po�et dom� byl do 10. Vyžádala by technicky a ekonomicky 

náro�né �ešení dopravní a technické infrastruktury a významn�

zasáhla do identity volné krajiny a jejího krajinného rázu. 

Navrženo. 

5 p. �. 2141 bydlení  navržena v rámci vymezovaného stavebního bloku  pro plochy 

bydlení mezi stávající stabilizovanou zástavbou (objekty bydlení) -

vhodné uzemí. 

6 p. �. 2168 a 2169 

bydlení 

v rámci podpory rozvoje �ásti obce severn� nad železnicí lze 

zahrnout do ploch bydlení, územn� plánovací limit - vedení el. 

energie vysokého nap�tí a návaznost na významnou 

krajinotvornou lokalitu tvo�ící krajinnou podnož Pouzd�anské stepi 

v dálkových pohledech - enklávu drobné držby zem�d�lských 

ploch (vinohrady, zahrady, orná) a tvo�ící zárove� bariéru 

bezprost�edního kontaktu ploch zastavitelných a ploch p�írodních. 

Navrženo. 

7 p. �. 3078 drobná výroba území nevhodné pro rozší�ení zastavitelných ploch sm�rem na 

západ od stávajícího zastav�ného území, kde enkláva lesa za 

bývalým mlýnským náhonem tvo�í hranu zastav�ného území a 

p�echod do volné p�evážn� zem�d�lské krajiny, návrh ploch 

drobné výroby by prolomil stabilizované funk�ní vztahy, limitoval 

obytné a historické hodnoty sídla a nekoncep�n� založil další 

výrobní plochu v sídle. 

8 p. �. 82 bydlení navržena v rámci vymezovaného stavebního bloku do ploch 

bydlení 

9 p. �. 3075  technická 

infrastruktura (pro �OV) 

drobná výroba (sb�rný 

dv�r, výroba) 

�ást pozemku je zahrnuta do návrhu pro �istírnu odpadních vod, 

pro kterou nelze vymezit jinou vhodn�jší lokalitu. Navrženo. 

Výroba ani jiná zástavba v lokalit� je v území nevhodná z d�vod�

rozší�ení zastavitelnosti za krajinnou hranu tvo�enou lesem na 

západ� stávajícího zastav�ného území, lesní enkláva vytvá�í 

p�echod do volné p�evážn� zem�d�lské krajiny. Nenavrženo. 
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�íslo 
požadavku

požadované využití Návrh ÚP

10 p. �. 437/1 bydlení navržena do ploch bydlení v rámci vymezení uceleného 

stavebního bloku, jenž umožní sjednocení podmínek 

zastavitelnosti logicky navazujících parcel bez jiných územních 

limit�. 

2. VYMEZENÍ VE�EJN� PROSP�ŠNÝCH STAVEB A VE�EJN� PROSP�ŠNÝCH OPAT�ENÍ, 
STAVEB A OPAT�ENÍ K ZAJIŠ	OVÁNÍ OBRANY A BEZPE�NOSTI STÁTU A PLOCH PRO 
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMK�M A STAVBÁM VYVLASTNIT
 Ve�ejn� prosp�šné stavby a ve�ejn� prosp�šná opat�ení jsou vymezovány v minimálním 
nezbytném rozsahu pro zajišt�ní a ochranu ve�ejných zájm�. 
 Koridory pro dopravu a technickou infrastrukturu jsou vymezovány v k zajišt�ní dostupnosti 
ve�ejné infrastruktury (doprava a technické sít�) na úrovni obce a k rozvojovým lokalitám návrhu ÚPO.  
 Ve�ejn� prosp�šná opat�ení (ÚSES) zabezpe�uje propojení migra�ních tras r�zných úrovní 
a p�írodních spole�enstev. 

 Asanace nejsou návrhem vymezovány.  

3. VYMEZENÍ VE�EJN� PROSP�ŠNÝCH STAVEB (VPS) A VE�EJN� PROSP�ŠNÝCH 
OPAT�ENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT P�EDKUPNÍ PRÁVO
 VPS �. 1 je zásadní plochou pro zajišt�ní obsluhy �ásti sídla tzv. Malé Pouzd�any, tj. plochou 
ve ve�ejném zájmu na obecní úrovni. 

4. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR� VE KTERÝCH JE PROV��ENÍ ZM�N JEJICH VYUŽITÍ 
ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ

Lokalita D je svým rozsahem �ešitelná více zp�soby vnit�ní organizace, z úrovn� ÚP není 
ú�elné vymezit jedinou variantu, která m�že být v �ase prov��ena jiným zp�sobem a územní plán jako 
právní dokument by tímto zp�sobem byl p�eregulován. 

5. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR� ÚZEMNÍCH REZERV
R1 - plocha bydlení mezi h�bitovem a d�íve schválenou zastavitelnou lokalitou D pro funkci bydlení; 
lokalita R1 leží ve výhodn�jší územní (urbanistické, geografické i dopravní obsluhy) poloze než d�íve 
schválená lokalita D, na jejíž zastavitelnosti v novém územním plánu trvá obecní správa
R2 - plocha bydlení navazuje na stabilizované plochy bydlení
R3 - plochy ob�anské vybavenosti navazují na stávající stabilizované plochy ob�anské vybavenosti, 
rozkládají se v uzlovém dopravním a sídelním bod�, v bezprost�edním kontaktu zastávky železnice, 
p�i k�ižovatce krajských silnic
R4 - plocha dlouhodob� držená pro vysokorychlostní železni�ní tra�
C1, C3 - plochy bydlení v nejbližší dostupnosti ze všech stran vlastního stabilizovaného sídla. Vytvo�í 
kompaktní p�dorys se stávajícím zastav�ným územím. Umož�uje vznik oboustranného obestav�ní 
komunikace. Ekonomické �ešení dopravní obsluhy, technické infrastruktury, docházkových vzdáleností 
do centra sídla. 
C2 - plocha držená již v platném územní plánu pro rozvoj p�ilehlého sportovišt� s možností prov��ení 
p�esunu fotbalového h�išt� z d�vodu odpovídajícího využití oto�ení v��i sv�tovým stranám p�i h�e. 
Z urbanistického hlediska vhodná. 

6. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ 
M�ŽE VYPRACOVAT ARCHITEKTONICKOU �ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN 
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

Urbanisticky hodnotné území tvo�í �ást stavebního d�dictví �R, nese stopu stavební kultury 
našich p�edk� v jedine�nosti každého sídla. 

Ve�ejná prostranství se významným zp�sobem podílejí na utvá�ení pohody v�tšiny obyvatel 
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sídla, ve�ejný zájem v t�chto plochách je jednozna�n� povýšen nad soukromý. 
 Na základ� požadavku obce Pouzd�any návrh na zpracovávání dokumentace autorizovaným 
architektem m�l být vypušt�n, po dohod� byl p�epracován k ve�ejnému projednání. 

Architektonicky významné stavby: 

název - stavba, soubor staveb od�vodn�ní vymezení 

bývalá tvrz a pozd�jší zámek urbanisticky a architektonicky cenný prostor obce 
spoluur�uje a spoluvytvá�í hodnoty sídla, dominanta 
sídla 

památkov� chrán�né stavby urbanisticky a architektonicky spoluur�ují a 
spoluvytvá�ejí hodnotu sídla 

stavby ob�anské vybavenosti (stávající a nov�
navrhované) 

urbanisticky a architektonicky významn� ur�ují obraz 
sídla a p�íp. i krajiny, mohou tvo�it stavební dominanty 
a ovládat prostor uvnit� sídla i v panoramatu obce z 
celkových pohled� z krajiny 

h�bitov významný prostor sídla 

rozhledny (v p�ípad� realizace podle kapitoly �. 6) prvek m�že ovládat místo a krajinu s dopady na 
hodnoty území 

vina�ské dvory ve volné krajin� nebo v zastav�ném 
území obce  

prvek ovládá místo, resp. krajinu 

Urbanisticky cenné prostory obce:  

ozna�enínázev, popis prostoru od�vodn�ní vymezení 

I ve�ejné návesní prostranství s kostelem, 
bývalou farou 

historicky významný urbanistický prostor, 
reprezentující sídlo 

II území bývalého Panského dvora, tvrze 
p�estav�né na záme�ek a vina�ského dvora 

urbanisticky, historicky a architektonicky cenný 
prostor obce, reprezentativní prostor obce p�i 
vstupu do obce ze sm�ru od železnice 

i.c)  Vý�et záležitostí nadmístního významu, které nejsou �ešeny v Zásadách územního 
rozvoje(§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s od�vodn�ním pot�eby jejich vymezení  

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, které vydalo zastupitelstvo Jihomoravského kraje 
dne 22. 9. 2011 usnesením �. 1552/11/Z 25 a které nabyly ú�innosti, byly dne 21. 6. 2012 rozsudkem 
Nejvyššího správního soudu zrušeny. Vzhledem k této skute�nosti jsou v ÚP Pouzd�any záležitosti 
nadmístního významu vymezené pouze na základ� Politiky územního rozvoje �R a územn�
analytických podklad�. 

ÚP Pouzd�any vymezuje tyto záležitosti nadmístního významu: 

• Koridor vysokorychlostní trat� VR1 
Od�vodn�ní pot�eby vymezení: 
V �ešeném území je dle Politiky územního rozvoje �R vymezen koridor vysokorychlostní železni�ní 
dopravy VR1 Praha – Brno – hranice �R/Rakousko, resp. SR (–Wien, Bratislava); jedná se 
o IV. Transevropský multimodální koridor (TEMMK) železni�ní. Vymezení koridoru bylo provedeno na 
základ� územn� analytických podklad� obce s rozší�enou p�sobností Hustop�����

• Trasy tranzitního plynovodu VVTL DN 500 a DN 700, který propojuje PS Uher�ice – Velké 
N�m�ice a POZA Dolní Dunajovice, v�etn� trasy dálkového optického kabelu v jeho soub�hu. 

Od�vodn�ní pot�eby vymezení 
Uvedené dv� trasy p�epravní soustavy – tranzitní plynovod s tlakem nad 40 bar� (VVTL) procházejí 
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východn� od obce ve sm�ru sever- jih a plynovody jsou chrán�ny katodovou ochranou. Trasa VVTL 
plynovodu je stabilizována v Politice územního rozvoje �R. Trasa je vymezena rovn�ž na základ�
územn� analytických podklad� obce s rozší�enou p�sobností Hustop�����

• Evropsky významné lokality NATURA 2000 Pouzd�anská step – Kolby, Vranovický a Pla�k�v 
les a pta�í oblast NATURA 2000 St�ední nádrž vodního díla Nové Mlýny. 

• Národní p�írodní rezervace Pouzd�anská step 
• P�írodní rezervace V�stonická nádrž. 
• Skladebné �ásti regionálního ÚSES 

-   Regionální biocentrum RBC 44 Na Pískách 
-   Regionální biocentrum RBC 342 Vrko�
-   Regionální biocentrum RBC 45 Pla�k�v les 
-   Regionální biocentrum RBC 46 Pouzd�any 
-   Regionální biokoridor RBK 115, RBK 116 

Od�vodn�ní pot�eby vymezení: 
Vymezení soustavy skladebných �ástí regionálního ÚSES vychází z  územn� analytických podklad�
obce s rozší�enou p�sobností Hustope�e, Územního plánu obce Pouzd�any v�etn� jeho následných 
zm�n, z dokon�ených pozemkových úprav, z Generelu nadregionálního a regionálního ÚSES z roku 
2003 a z výsledk� terénního šet�ení a m�že být v této podob� p�evzato do zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje.

i.d) Vyhodnocení vliv� p�edpokládaných d�sledk� navrhovaného �ešení na zem�d�lský 
p�dní fond (ZPF) a pozemky ur�ené k pln�ní funkce lesa (PUPFL) 

II.1.   ZPF, VYHODNOCENÍ NAVRHOVANÝCH ZÁBOR�

T�ídy ochrany 
 T�íd ochrany zem�d�lské p�dy byly vytvo�eny jako ú�elové agregace bonitovaných p�dn�
ekologických jednotek. 

 Nov� vymezuje t�ídy ochrany zem�d�lské p�dy metodický pokyn Odboru ochrany lesa a p�dy 
MŽP �j. OOLP/1067/96 z 1. 10. 1996, platný dnem 1. ledna 1997. 

 Stanoví se p�t t�íd ochrany zem�d�lské p�dy: 
1. Do I. t�ídy ochrany jsou za�azeny bonitn� nejcenn�jší p�dy v jednotlivých klimatických regionech, 
p�evážn� v plochách rovinných nebo jen mírn� sklonitých, které je možno odejmout ze ZPF pouze 
výjime�n�, a to p�evážn� na zám�ry související s obnovou ekologické stability krajiny, p�ípadn�
pro liniové stavby zásadního významu. 
2. Do II. t�ídy ochrany jsou situovány zem. p�dy, které mají v rámci jednotlivých klimatických region�
nadpr�m�rnou produk�ní schopnost. Ve vztahu k ochran� ZPF jde o p�dy vysoce chrán�né, jen 
podmín�n� odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmín�n� zastavitelné.  
3. Do III. t�ídy ochrany jsou slou�eny p�dy v jednotlivých klimatických regionech s pr�m�rnou 
produk�ní schopností a st�edním stupn�m ochrany, které je možno územním plánováním využít 
pro eventuelní výstavbu. 
4. Do IV. t�ídy ochrany jsou sdruženy p�dy s p�evážn� podpr�m�rnou produk�ní schopností v rámci 
klimatických region�, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 
5. Do V. t�ídy ochrany jsou zahrnuty zbývající BPEJ, které p�edstavují zejména p�dy s velmi nízkou 
produk�ní schopností v�etn� p�d m�lkých, velmi svažitých, hydromorfních, št�rkovitých až kamenitých 
a erozn� nejvíce ohrožených. V�tšinou jde o zem�d�lské p�dy pro zem�d�lské ú�ely postradatelné, 
s nižším stupn�m ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chrán�ných území a dalších 
zájm� ochrany životního prost�edí. 

T�ídy ochrany a ocen�ní zem�d�lské p�dy 
dle metodického pokynu odboru ochrany lesa a p�dního fondu MŽP �R ze dne 1.10.1996 
�.j. OOLP/1067/96 k odnímání p�dy ze ZPF dle zákona �NR �. 334/1992 Sb.o ochran� ZPF ve zn�ní 
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zák. �NR �. 10/1993 Sb. a vyhl. Ministerstva financí ze dne 25.8.1994 o oce�ování staveb, pozemk�
a trvalých porost� . 

 T�ídy ochrany zem�d�lské p�dy byly vytvo�eny jako ú�elové agregace bonitovaných p�dn�
ekologických jednotek. 

*Pozn.: Pro oce�ování p�dy je nutno vycházet z platných relací dle p�íslušné vyhlášky; v sou�asné 
dob� je v platnosti vyhláška �. 178/1994 Sb. Ministerstva financí, která stanoví ú�ední hodnoty 
zem�d�lské p�dy v �eské republice. Ú�edn� je ovšem oprávn�n k oficiálním stanovení kódu BPEJ 
p�íslušný katastrální ú�ad. 

Ceny zem. pozemk� jsou dále upravovány dle p�ílohy �. 17 k vyhlášce �. 178/1994 Sb., krom� jiného 
takto: 
 Jde-li o pozemky, jejichž vzdálenost od nejbližších míst souvisle zastav�né �ásti obce je: 
p�i vzdálenosti 2 - 3 km srážka ze sazby 3%, 4 - 5 km  10%, 
  3 - 4 km   6%, nad 5 km  15%. 
 Jde-li o pozemky, jejichž zem�d�lské využití je prokazateln� sníženo: 
- zvýšenou balvanitostí ( nap�. 6 a více vý�n�lk� mate�ní horniny nad povrch pozemku na 1 ha z.p. 
nebo jinými pevnými p�ekážkami, krom� dále uvedených)      
    - až o 15% 
- zvýšeným výskytem stožár� elektrovodných za�ízení (6 a více sloup� nebo stožár� na 1ha z.p.) 
  - až o 25% 
- pot�ebou odvodn�ní v d�sledku zhoršení vodního režimu nad rámec charakteristiky p�íslušných 
BPEJ  - až o35% 
- lokalizací ve zvlášt� chrán�ných územích se zvýšenou ochranou životního prost�edí (nachází-li se 
pozemek ve zvlášt� chrán�ných územích dle §14 zákona �NR �.114/1992 Sb. o ochran� p�írody 
a krajiny, pop�. podle § 18 a 19 zákona �. 138/1973 o vodách, ovšem vždy za p�edpokladu zásadního 
omezení p�vodní hospodá�ské využitelnosti pozemku    - až o 30% 

Investice do p�dy 
 Investice do p�dy ve form� meliora�ních za�ízení jsou na k.ú. Pouzd�any provedeny. 

Údaje o areálech a objektech zem�d�lské prvovýroby 
 V �ešeném území se vyskytuje 1 areál zem�d�lské prvovýroby. 

Uspo�ádání ZPF a pozemkové úpravy 
 V�tšina pozemk� v k. ú. byla po r. 1945 scelena do rozsáhlých hon�. Agrocenózy plošné 
vým�ry nad 55 ha bez rozptýlené zelen� znamenaly velice negativní d�sledky pro všechny krajinné 
funkce. 
 V k. ú. jsou provedeny komplexní pozemkové úpravy. Koncep�ní zám�ry územního plánu, 
budou �ešeny jednoduchou pozemkovou úpravou vždy samostatn� pro každou lokalitu. 

Opat�ení k zajišt�ní ekologické stability 
 Územní plán obce Pouzd�any rozvíjí generel ÚSES v souladu s ostatními funk�ními složkami 
území. 
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P�EHLED LOKALIT, NAVRŽENÝCH PRO ZÁSTAVBU (URBANIZACI)
ozna�ení odpovídá zákresu ve výkrese vyhodnocení potenciálních zábor� ZPF v m��.  1 : 5 000 (�. 
2b) 

VYZNA�ENY A VYHODNOCENY JSOU PLOCHY zpravidla od 0,1 ha 
Ozna�
ení 
lokality

Celková 
rozloha
(ha) 

BPEJ T�ída 
ochran
y 

Poloha 
(ZÚ/extr)

p�evažující
kultura 

vztah k d�ív�jší ÚP dokumentaci 
NOV
 SCHVALOVANÁ 
ROZLOHA 

Ú�el potenciálního 
záboru 

A1 3,1 0.08.10 
0.06.00 
0.08.50 

II 
I 
III 

extr orná v�tšinov� schváleno zm�nou ÚP 
1,15 ha NOV
 VYMEZENO 

bydlení 

A2 2,26 0.06.00 
0.08.50 
0.40.99 

II 
III 
V

extr. orná v�tšinov� schváleno zm�nou ÚP 
0,47 ha NOV
 VYMEZENO 

bydlení 

A3 0,67 0.06.00 
0.08.50 

II 
III 

extr. orná �áste�n� schváleno ÚP 
0,45 h NOV
 VYMEZENO 

bydlení 

A4 0,08 0.06.00 
0.40.99 

II 
V

extr. orná 0,08 h NOV
 VYMEZENO bydlení 

A5 1,08 0.40.99 
0.08.50 

V
III 

extr. orná schváleno zm�nou ÚP  fotovoltaika 

A6 0,43 0.40.99 V extr. orná schváleno zm�nou ÚP bydlení 

A7 0,09 0.40.99 V extr. orná 0,09 h NOV
 VYMEZENO bydlení 

A8 0,26 0.62.00 II extr. 75% 
ostatní 
25% louka

schváleno ÚP výroba 

B1 0,13 0.06.00 II extr. louka 
orná 

schváleno ÚP ob�anské vybavení

B2 1,41 0.08.10 II extr.  orná �áste�n� schváleno ÚP 
0,89 h NOV
 VYMEZENO 

bydlení 

B3 0,52 0.08.50 III extr. orná �áste�n� schváleno ÚP 
0,31 h NOV
 VYMEZENO 

bydlení 

C4 0,7 0.06.00 II extr. ostatní 
orná 

0,7 h NOV
 VYMEZENÁ výroba 

D 4,7 0.05.11 
0.08.50 

III 
III 

extr. orná schváleno zm�nou ÚP  bydlení 

E 1,4 0.06.00 II extr. orná v�tšinov� schváleno zm�nou ÚP 
0,15 NOV
 VYMEZENO 

ob�anské vybavení

E2 1,99 0.05.01 II extr. orná 1,99 h NOV
 VYMEZENO vina�ský dv�r 
F 0,25 0.06.00 II extr. orná 0,25 ha NOV
 VYMEZENO �OV, sb�rný dv�r 

G 0,05 0.08.50 
0.06.00 

III 
II 

extr. louka 
orná 

schváleno zm�nou ÚP  bydlení 

CELKEM NOV
 VYMEZENO     6,53 ha

pozn.: Lokality C1, C2 a C3 jsou p�evedeny do územních rezerv. 

ZD�VODN�NÍ NÁVRHU
 Návrh ploch vychází z urbanistické koncepce a prostorov� - funk�ních možností rozvoje 
konkrétního sídla obce. P�i návrhu koncepce rozvoje obce je kriterium hospodárnosti se všemi 
primárními zdroji, tedy i ZPF samoz�ejmostí. Následné zd�vodn�ní využití z hlediska ochrany ZPF 
problémových lokalit je proto specifikací výše uvedených kriterií, jak to požaduje rezortní legislativa. 
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Navržené lokality odrážejí dlouhodob� sledovanou urbanistickou koncepci rozvoje obytné zóny 
v návaznosti na stávající urbanizované území. 
 Grafický zákres potenciálních zábor� ZPF dle návrhu ÚPN je obsahem výkresové p�ílohy 
�. 2b této dokumentace.  

Zd�vodn�ní nov� vymezených zastavitelných ploch:
 Lokality A1, A2, A3, B3 jsou �áste�n� rozší�eny proti d�íve schválenému rozsahu ÚP a jeho 
zm�nami do urbanistických celk� - blok�, vymezených geograficky nebo linií vyhovující stávající 
organizace území. V rozší�eném rozsahu území t�chto ploch bydlení je p�edpokládáno zázemí 
rodinných dom�, zahrady, koncepce výstavby je dále vázána na krajskou komunikaci, od níž budou 
stavby odhlu�n�ny plochou zelen�. Plochami prochází trasa VN, jejíž ochranné pásmo nesmí být 
zastav�no. 
 Lokalita A4 je prolukou mezi stávajícím zastav�ným územím a zastavitelnou plochou, jež jsou 
obslouženy dopravní i technickou infrastrukturou. 
 Lokalita A7 bezprost�edn� navazuje na stávající zastav�né území, které je obslouženo 
stávající dopravní i technickou infrastrukturou. 
 Lokalita B2 �áste�n� rozši�uje rozsah zastavitelného území vymezeného schváleným ÚP 
a jeho zm�nami a �áste�n� reaguje na požadavek vlastníka pozemku (v jižní �ásti navazující 
na lokalitu B1), který není ve st�etu s koncep�ními zám�ry zastavitelnosti území. Plocha je vymezena 
pouze po hranici stávajícího zastav�ného území jižn� pod krajskou silnicí a lokalita požadovaná 
vlastníkem k rozší�ení tak tvo�í druhostrannou zástavbu silnice. Plochou prochází trasa VN, jejíž 
ochranné pásmo nesmí být zastav�no. 
 Lokalita C4 navazuje na stávající plochy výroby - p�vodního zem�d�lského areálu, jenž jsou 
majetkov� nevypo�ádány a v nejbližší dob� z tohoto d�vodu neumož�ují využití, p�estože jsou z �ásti 
nezastav�né a rozvoj staveb je funk�n� a prostorov� možný. 
 Lokalita E je �áste�n� rozší�ena proti d�íve schválenému rozsahu ÚP do urbanistického celku, 
vymezeného geograficky - hranicí remízu. 
 Lokalita E2 je mimo souvislé zastav�né území, byla územn� prov��ovány na požadavek 
vlastníka pozemku. Proti p�vodnímu požadavku je vymezena k zastav�ní 1/3 plochy k využití pro 
vina�ský dv�r. Jiná prov��ovaná funkce bydlení a sociálního bydlení byla vylou�ena na základ�
Politiky územního rozvoje �R, jež vylu�uje zakládání samostatného osídlení (nových sídel) v krajin�. 
 Lokalita F je vymezena pro �istírnu odpadních vod a sb�rný dv�r. Územn� bylo prov��eno 
možné a požadované rozší�ení t�chto a souvisejících ploch pro funkci výroby a poté bylo vylou�eno 
z d�vodu polohy na geografické hran� sídla a ochrany p�ed atakem zástavby do volné krajiny, jež je 
umožn�na z více jiných stran sídla. 

 Všechny plochy jsou vymezeny v�etn� budoucích souvisejících ploch - zahrad, dvor�, 
vým�ra uvedená v tabulce je proto pouze orienta�ní, v každém jednotlivém p�ípad� dojde 
ve skute�nosti k menšímu záboru ZPF.

II.2.   PUFL - VYHODNOCENÍ NAVRHOVANÝCH ZÁBOR�

 Plochy pozemk�, ur�ených k pln�ní funkcí lesa (PUPFL) nejsou v zájmovém území návrhem 
zm�ny ÚP dot�eny. 

�

P�ílohy 

P�íloha �. 1 – Grafická �ást výroku v po�tu �ty� výkres�
P�íloha �. 2 – Grafická �ást od�vodn�ní v po�tu t�íi výkres�
P�íloha �. 3 – Obsah opat�ení obecné povahy 












