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Obec Prštice 
Zastupitelstvo obce Prštice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 

též jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti (dále též jen „vyhláška 500“) formou opatření obecné povahy 

v y d á v á  

změnu č. 1 územního plánu Prštice 
 

Záznam o účinnosti 

vydávající správní orgán: 

Zastupitelstvo obce Prštice 

datum nabytí účinnosti: 

oprávněná úřední osoba pořizovatele 

jméno a příjmení: Jolana Zahrádková 

funkce: oprávněná úřední osoba 

pořizovatele 

 

jméno a příjmení: Ing. Josef Daněk 

funkce: starosta obce 

 

otisk úředního razítka pořizovatele 

 

Zpracovatel: 

Ondřej Zahrádka 

Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav 

razítko projektant 

datum vyhotovení: leden 2022 

vypracoval: 

Ondřej Zahrádka 

Vlastimil Smítka 

odpovědný projektant: 

Vlastimil Smítka 

číslo paré:  
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Územní plán Prštice se mění takto: 

 V Článku 3 Vymezení pojmů se vypouští poslední odstavec, který zní: „Etapizace: V 

první etapě realizace územního plánu je třeba zastavovat proluky ve stabilizovaných 

plochách. Ve druhé etapě realizace UPN jsou k dispozici rozvojové zastavitelné plochy. 

Výhledové rezervní plochy smí být zastavovány až po vyčerpání či při majetkoprávní 

nedostupnosti rozvojových ploch dané funkce.“ 

 V Článku 4 Základní zásady uspořádání území se v druhém odstavci třetím řádku 

vypouští text ve znění: „o rozloze přes 13 ha“. 

 V Článku 4 Základní zásady uspořádání území se ve třetím odstavci prvním řádku 

nahrazuje text: „obytné zástavbě“ textem: „rozvoji sídla zejména bydlení a občanské 

vybavenosti“. 

 V Článku 4 Základní zásady uspořádání území se ve třetím odstavci druhém řádku 

vypouští slovo: „obrovská“. 

 V Článku 4 Základní zásady uspořádání území se ve třetím odstavci druhém řádku 

nahrazuje text: „Je též vhodné prodloužit a obestavět zaslepené ulice Za humny, U zámku 

a Jánskou. Z důvodu půdní eroze bude dobré zastavět také svah Křupavky.“ textem: „- 

smíšené využití bydlení a občanského vybavení.“. 

 V Článku 4 Základní zásady uspořádání území se v šestém odstavci druhém řádku 

vypouští text ve znění: „Do tohoto prostoru se má přednostně soustřeďovat občanská 

vybavenost. Rozvoji občanského vybavení jsou věnovány menší plochy.“. 

 V Článku 4 Základní zásady uspořádání území se v devátém odstavci vypouští konec 

poslední věty ve znění: „Nad vinohrádkem a Křupavky“. 

 V Článku 4 Základní zásady uspořádání území se nahrazuje text posledního odstavce, 

který zní: „Celá obec bude zavádět splaškovou kanalizaci s čištěním na stávající ČOV 

v Silůvkách. ÚPN navrhuje gravitační řešení.“ textem: „Obec je odkanalizována na ČOV 

v Silůvkách.“. 
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 V článku 4 se na závěr vkládá tabulka zastavitelných ploch řešených změnou č. 1 

„tabulka zastavitelných ploch řešených změnou č. 1 

označení 
plochy 

(plochy 
dle 

využití) 

umístění způsobu 
využití 
plochy 

podmínky pro využití 
plochy 

prověření 
změn 

využití 
plochy D, 
ÚS, RP *) 

etapizace 

Z1-J 

(Ov-1) 
Za zámkem občanské 

vybavení 
- viz článek 5 NE NE 

Z2-A 

(So-1) 
Za zahradami bydlení a 

občanské 
vybavení 

- viz článek 5 NE NE 

Z3 

(Zs-1, Pv-

1, Pv-2) 

Za Zámkem zahrady, 
veřejná 

prostranství 

- nejsou stanoveny NE NE 

Z4 

(Zv-1) 
severozápadně 
od sídla u 
rybníka 
Karhánek 

veřejná 
zeleň 

- nejsou stanoveny NE NE 

Z5 

(Pv-4) 
Za zahradami veřejná 

prostranství 
- nejsou stanoveny NE NE 

Z6 

(Pv-3) 
Za zahradami veřejná 

prostranství 
- nejsou stanoveny NE NE 

*) dohodou o parcelaci, územní studií, regulačním plánem“ 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území v kapitole A/Regulativy pro zastavitelné 

plochy, v podkapitole 1. Bydlení – 1.1. Plochy bydlení venkovského charakteru - Bv se 

k nadpisu „závazné regulativy“ doplňuje text ve znění: „pro plochy bydlení venkovského 

charakteru“. 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území se do  kapitoly A/Regulativy pro 

zastavitelné plochy, podkapitoly 1. Bydlení – 1.1. Plochy bydlení venkovského 

charakteru Bv vkládá na konec nová podkapitola ve znění:  

 

 

„ 1.1.a. Plochy zeleně zahrady a sady - Zs 

Hlavní využití (převažující účel využití) 

- zahrada 

Přípustné využití 

- zeleň – zejména zahrady a sady 

- doplňkové stavby bezprostředně související s využíváním soukromých zahrad a 

samozásobitelstvím
 
(např. pergoly, bazény, skleníky, pařeniště, seníky, sklady na nářadí, 

včelíny) 

- oplocení 
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- veřejná prostranství 

- vodní útvary včetně vodních ploch a toků 

- dopravní a technická infrastruktura obecního významu 

Podmíněně přípustné využití 

- není stanoveno 

Nepřípustné využití 

- stavby pro bydlení 

- stavby pro rodinnou rekreaci 

- občanské vybavení – včetně staveb a zařízení občanského vybavení 

- využití, které by bylo v rozporu s hlavním využitím plochy nebo by mohlo narušit 

pohodu bydlení a kvalitní prostředí (např. škodlivými exhalacemi, hlukem, teplem, 

otřesy, vibracemi, prachem, zápachem, znečišťováním ovzduší, vod a půdy, světelným 

znečištěním zejména oslňováním, zastíněním) anebo toto narušení vyvolávat, zejména: 

o výroba a skladování včetně staveb pro výrobu a skladování mimo uvedených jako 

přípustné 

o zemědělství včetně staveb pro zemědělství 

o dále např. myčky, diskotéky, garáže a odstavná a parkovací stání pro nákladní 

automobily, hromadné a řadové garáže, autobazary, stavby se shromažďovacím 

prostorem 

Podmínky prostorového uspořádání 

- nejsou stanoveny“ 

 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území v kapitole A/Regulativy pro zastavitelné 

plochy, v podkapitole 1. Bydlení – 1.2. Plochy bydlení příměstského charakteru - Bp se 

k nadpisu „závazné regulativy“ doplňuje text ve znění: „pro plochy bydlení příměstského 

charakteru“. 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území v kapitole A/Regulativy pro zastavitelné 

plochy, v podkapitole 1. Bydlení – 1.3 Plochy pro rozvoj bydlení - Br se v druhém 

odstavci vypouští texty ve znění:  

„navržené rozvojové plochy v současně zastavěném území: 

A – Za zahradami (volné obecní pozemky) 

B – Za zahradami (v zahradách usedlostí)“ 
 

„C – Nad vinohrádkem“ 
 

„výhledové rezervní plochy: 

E – Za zahradami - Za humny 

F – Kelendrov (II. etapa)“. 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území v kapitole A/Regulativy pro zastavitelné 

plochy, v podkapitole 1. Bydlení – 1.3. Plochy pro rozvoj bydlení - Br se k nadpisu 

„závazné regulativy“ doplňuje text ve znění: „pro plochy pro rozvoj bydlení“. 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území se v kapitole A/Regulativy pro 

zastavitelné plochy, v podkapitole 1. Bydlení – 1.3. Plochy pro rozvoj bydlení – Br pod 

nadpisem nově označeným „závazné regulativy pro plochy pro rozvoj bydlení“ 
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v podmínkách využití území, prostorová regulace vypouští druhá odrážka ve znění: 

„přeložka úseku VN pro zástavbu lok. C“. 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území se v kapitole A/Regulativy pro 

zastavitelné plochy, v podkapitole 1. Bydlení – 1.3. Plochy pro rozvoj bydlení – Br pod 

nadpisem nově označeným „závazné regulativy pro plochy pro rozvoj bydlení“ 

v podmínkách využití území, prostorová regulace ve třetí odrážce uprostřed na konec 

slova  „ploch“ doplňuje  písmeno „y“ a dále se vypouští text ve znění: „B, C,“. 

  V Článku 5 Regulativy funkčního využití území se v kapitole A/Regulativy pro 

zastavitelné plochy, v podkapitole 1. Bydlení – 1.3. Plochy pro rozvoj bydlení – Br pod 

nadpisem nově označeným „závazné regulativy pro plochy pro rozvoj bydlení“ 

v podmínkách využití území, prostorová regulace vypouští čtvrtá odrážka ve znění: 

„zástavba obytných ploch A, C, E a F je podmíněna vypracováním regulačního plánu či 

urbanistické studie. Podrobnější ÚPD určí druh zástavby: venkovský či městský typ, 

uliční či hnízdové uspořádání apod. Nastíněná představa o rozvržení lok. A je směrná.“. 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území se v kapitole A/Regulativy pro 

zastavitelné plochy, v podkapitole 1. Bydlení – 1.3. Plochy pro rozvoj bydlení – Br pod 

nadpisem nově označeným „závazné regulativy pro plochy pro rozvoj bydlení“ 

v podmínkách využití území, prostorová regulace vypouští pátá odrážka ve znění: 

„výšková hladina budov: 1 NP v plochách E (jih), F, C, 2 NP v plochách A, B, E“. 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území se v kapitole A/Regulativy pro 

zastavitelné plochy, v podkapitole 1. Bydlení – 1.3. Plochy pro rozvoj bydlení – Br pod 

nadpisem nově označeným „závazné regulativy pro plochy pro rozvoj bydlení“ 

v podmínkách využití území, prostorová regulace vypouští osmá odrážka ve znění: 

„dopravní napojení lok. A a B ze stáv. (rozšířené) záhumenní cesty“. 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území se v kapitole A/Regulativy pro 

zastavitelné plochy, v podkapitole 1. Bydlení – 1.3. Plochy pro rozvoj bydlení – Br pod 

nadpisem nově označeným „závazné regulativy pro plochy pro rozvoj bydlení“ 

v podmínkách využití území, prostorová regulace vypouští devátá odrážka ve znění: 

„dopravní napojení lok. C z prodloužených ulic Jánské a U zámku“. 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území se v kapitole A/Regulativy pro 

zastavitelné plochy, v podkapitole 1. Bydlení – 1.3. Plochy pro rozvoj bydlení – Br pod 

nadpisem nově označeným „závazné regulativy pro plochy pro rozvoj bydlení“ 

v podmínkách využití území, prostorová regulace vypouští desátá odrážka ve znění: 

„dopravní napojení výhledových obytných ploch E, F z komunikace za hřbitovem,“. 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území se v kapitole A/Regulativy pro 

zastavitelné plochy, v podkapitole 1. Bydlení – 1.3. Plochy pro rozvoj bydlení – Br pod 

nadpisem nově označeným „závazné regulativy pro plochy pro rozvoj bydlení“ 

v podmínkách využití území, prostorová regulace vypouští části čtrnácté odrážky ve 

znění: „protierozní řešení svahů Nad vinohrádkem a Křupavky“ a „zástavby“. 
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 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území se v kapitole A/Regulativy pro 

zastavitelné plochy, v podkapitole 1. Bydlení – 1.3. Plochy pro rozvoj bydlení – Br pod 

nadpisem nově označeným „závazné regulativy pro plochy pro rozvoj bydlení“ 

v podmínkách využití území, prostorová regulace vypouští patnáctá (poslední) odrážka ve 

znění: „vymístění živočišné výroby z areálu AGRA Ořechov -podm. pro zástavbu 

Křupavek“. 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území se do  kapitoly A/Regulativy pro 

zastavitelné plochy, podkapitoly 1. Bydlení na konec vkládá nová podkapitola ve znění: 

„1.4.  Plochy pro rozvoj smíšené funkce bydlení a občanského vybavení 

Mísení a prolínání funkce bydlení a občanského vybavení se předpokládá v největší rozvojové 

lokalitě A - Za zahradami. Vzhledem k rozlehlosti plochy, charakteru předpokládané 

zástavby, urbanistické struktuře a způsobu využití není účelné členit území na samostatné 

plochy bydlení a občanského vybavení. 

 

Plochy smíšené obytné – So 

Hlavní využití (převažující účel využití) 

- není stanoveno 

Přípustné využití 

- bydlení 

- občanské vybavení 

- veřejná prostranství 
- zeleň – např. veřejná, izolační, zahrady, sady 

- vodní útvary včetně vodních ploch a toků 

- územní systém ekologické stability 

- dopravní a technická infrastruktura 

Podmíněně přípustné využití 

- obchodní činnosti do velikosti 200 m
2
 prodejní plochy (např. prodej potravin a 

drobného zboží)  

Nepřípustné využití 

- stavby pro rodinnou rekreaci 

- využití, které by bylo v rozporu s hlavním využitím plochy nebo by mohlo významně 

narušit pohodu bydlení a kvalitní prostředí pro bydlení (např. škodlivými exhalacemi, 

hlukem, teplem, otřesy, vibracemi, prachem, zápachem, znečišťováním ovzduší, vod a 

půdy, světelným znečištěním zejména oslňováním, zastíněním) anebo toto narušení 

vyvolávat, zejména: 

o výroba a skladování včetně staveb pro výrobu a skladování 

o zemědělství včetně staveb pro zemědělství 

o dále např. myčky, diskotéky, garáže a odstavná a parkovací stání pro nákladní 

automobily, hromadné a řadové garáže 

Podmínky prostorového uspořádání 

nové stavební záměry musí vycházet z výškové hladiny okolní zástavby, celková výška 

zástavby bude řádově odpovídat stávajícím budovám v okolí 
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“ 

  V Článku 5 Regulativy funkčního využití území se v kapitole A/Regulativy pro 

zastavitelné plochy, v podkapitole 2. Občanská vybavenost – Ov ve druhém 

odstavci druhém řádku vypouští text ve znění: „a dva soukromé obchody“. 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území se v kapitole A/Regulativy pro 

zastavitelné plochy, v podkapitole 2. Občanská vybavenost – Ov ve třetím odstavci 

čtvrtém řádku vypouští text ve znění: „Na Kelendrově funguje samoobsluha.“. 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území se v kapitole A/Regulativy pro 

zastavitelné plochy, v podkapitole 2. Občanská vybavenost – Ov pod nadpisem „přehled 

ploch pro rozvoj občanské vybavenosti“ ve čtvrtém řádku vypouští pod písmenem J text 

ve znění: „výhledová rezervní plocha,“. 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území v kapitole A/Regulativy pro zastavitelné 

plochy, v podkapitole 2. Občanská vybavenost - Ov se k nadpisu „závazné regulativy“ 

doplňuje text ve znění: „pro plochy občanské vybavenosti“. 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území se v kapitole A/Regulativy pro 

zastavitelné plochy, v podkapitole 2. Občanská vybavenost – Ov pod nadpisem nově 

označeným „závazné regulativy pro plochy občanské vybavenosti“ v přípustných druzích 

funkčního využití ve čtvrté odrážce nahrazuje text: „plochy I a J rezervovány pro zázemí 

zámku“ textem ve znění: „plochy I a J jsou určeny pro zázemí zámku včetně možnosti 

rozvoje golfového hřiště“. 

  V Článku 5 Regulativy funkčního využití území v kapitole A/Regulativy pro zastavitelné 

plochy, v podkapitole 3. Centrální část - Cp se k nadpisu „závazné regulativy“ doplňuje 

text ve znění: „pro plochy s centrální funkcí“. 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území v kapitole A/Regulativy pro zastavitelné 

plochy, v podkapitole 4. Výroba a podnikání - Vp pod nadpisem „charakteristika“ 

v pátém odstavci druhém řádku vypouští text ve znění: „plochu za hřbitovem, přístupnou 

z komunikace po vých. okraji Prštic, a“. 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území v kapitole A/Regulativy pro zastavitelné 

plochy, v podkapitole 4. Výroba a podnikání - Vp se k nadpisu „závazné regulativy“ 

doplňuje text ve znění: „pro plochy výroby a podnikání“. 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území se v kapitole A/Regulativy pro 

zastavitelné plochy, v podkapitole 4. Výroba a podnikání – Vp pod nadpisem nově 

označeným „závazné regulativy pro plochy výroby a podnikání“ v nepřípustných druzích 

funkčního využití vypouští čtvrtá odrážka ve znění: „činnosti, jejichž PHO by zasahovalo 

do rezervní obytné plochy Křupavky“. 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území se do  kapitoly A/Regulativy pro 
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zastavitelné plochy, podkapitoly 4. Výroba a podnikání – Vp nakonec vkládá nová 

podkapitola ve znění: 

„4.a. plochy výroby a skladování zemědělské - Vz 

Hlavní využití (převažující účel využití) 

- stávající sýpka 

Přípustné využití 

- pouze stávající využití zemědělské stavby - sýpky 

- veřejná prostranství 

- zeleň – zejména ochranná, izolační a doprovodná 

Podmíněně přípustné využití 

- není stanoveno 

Nepřípustné využití 

- bydlení – včetně staveb pro bydlení 

- rekreace – včetně staveb pro rodinnou rekreaci 

- ubytování – včetně staveb ubytovacích zařízení 

- občanské vybavení – zejména stavby a zařízení pro obchodní prodej, stavby pro obchod, 

stavby se shromažďovacím prostorem 

- výrobny energií včetně bioplynových elektráren, větrných elektráren, fotovoltaických 

elektráren 

- výroba a skladování včetně zemědělské výroby mimo přípustné 

- dále zejména hutnictví, těžké strojírenství, chemie a chemická výroba, stavby a 

zařízení pro nakládání s odpady (zejména ostatní odpady a nebezpečné) a 

chemickými látkami a přípravky, dále činnosti v oblasti nakládání odpadů a 

skladování odpadů – všechna tato využití jsou nepřípustná jako hlavní činnosti, jako 

vedlejší činnosti související s přípustným využitím nejsou nepřípustná 

Podmínky prostorového uspořádání 

- není stanoveno“ 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území v kapitole A/Regulativy pro zastavitelné 

plochy, v podkapitole 5. Rekreace - Rs se k nadpisu „závazné regulativy“ doplňuje text 

ve znění: „pro plochy rekreace a sportu“. 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území v kapitole A/Regulativy pro zastavitelné 

plochy se do nadpisu „6. Veřejná zeleň – Zv“ doplňuje text ve znění: „ , veřejná 

prostranství – Pv“. 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území v kapitole A/Regulativy pro zastavitelné 

plochy, v podkapitole nově nazvané „6. Veřejná zeleň – Zv, veřejná prostranství – Pv“ se 

k nadpisu „závazné regulativy“ doplňuje text ve znění: „pro plochy veřejné zeleně“. 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území se do  kapitoly A/Regulativy pro 

zastavitelné plochy, podkapitoly nově nazvané „6. Veřejná zeleň – Zv, veřejná 

prostranství – Pv“ nakonec vkládá nová podkapitola ve znění: 

„ 6.a. Plochy veřejných prostranství - Pv 
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Hlavní využití (převažující účel využití) 

- veřejná prostranství 

Přípustné využití 

- stavby a zařízení tradičně doprovázející veřejná prostranství typu kaplí, kostelů, 

hasičských zbrojnic apod. a dále drobná architektura (drobná sakrální architektura, 

kulturní stavby a městský mobiliář) 

- zastávky a čekárny 

- zeleň – např. veřejná, izolační, předzahrádky 

- vodní útvary včetně vodních ploch a toků 

- veřejně přístupná hřiště 
- dopravní a technická infrastruktura obecního významu 

Podmíněně přípustné využití 

- není stanoveno 

Nepřípustné využití 

- bydlení – včetně staveb pro bydlení 

- rekreace – včetně staveb pro rodinnou rekreaci 

- občanské vybavení – včetně staveb a zařízení občanského vybavení mimo přípustné 

- výroba a skladování – včetně staveb pro výrobu a skladování 

- zemědělství – včetně staveb pro zemědělství 

- zamezování veřejné přístupnosti – zejména formou zaplocování 

Podmínky prostorového uspořádání 

- nejsou stanoveny“ 

 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území se v kapitole A/Regulativy pro 

zastavitelné plochy vypouští z názvu podkapitoly 8.7. Doprava – Dp číslovka „8.“ na 

jejím začátku. 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území v kapitole A/Regulativy pro zastavitelné 

plochy, v podkapitole nově nazvané „7. Doprava - Dp“ se k nadpisu „závazné regulativy“ 

doplňuje text ve znění: „pro plochy dopravy“. 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území v kapitole A/Regulativy pro zastavitelné 

plochy, v podkapitole 8. Technická infrastruktura - Ti se k nadpisu „závazné regulativy“ 

doplňuje text ve znění: „pro plochy technické infrastruktury“. 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území v kapitole B/Regulativy pro 

nezastavitelné plochy, v podkapitole 9. Přírodní plochy - Nz se k nadpisu „závazné 

regulativy“ doplňuje text ve znění: „pro plochy přírodní“. 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území v kapitole B/Regulativy pro 

nezastavitelné plochy, v podkapitole 10. Produkční plochy - Np se k nadpisu „závazné 

regulativy“ doplňuje text ve znění: „pro plochy produkční“. 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území v kapitole B/Regulativy pro 
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nezastavitelné plochy, v podkapitole 11. Vodní plochy - Nv se k nadpisu „závazné 

regulativy“ doplňuje text ve znění: „pro plochy vodní“. 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území se do kapitoly B/Regulativy pro 

nezastavitelné plochy nakonec vkládá nová podkapitola ve znění:  

„12. plochy zemědělské - Nz 

Hlavní využití (převažující účel využití) 

- zemědělské obhospodařování pozemků 

Přípustné využití 

- zemědělské obhospodařování pozemků 

- změny druhu pozemků na: 
o trvalý travní porost 

o ovocný sad bez oplocení a bez možnosti umisťování staveb a zařízení (ani těch 

bezprostředně souvisejících se sadem) a bez provádění zemních prací a změn terénu 

- vodní útvary včetně vodních ploch a vodních toků 

- stavební záměry a jiná opatření pro předcházení povodním a na ochranu před 

povodněmi 

- stavební záměry a jiná opatření proti erozi 

- územní systém ekologické stability 
- zeleň - zejména doprovodná, liniová, izolační 

- drobná architektura (menší sakrální stavby [např. kříže, boží muka, výklenkové 

kapličky], památníky, sochy, lavičky, informační panely, tabule, desky apod.) 

- včelnice a včelíny bez pobytových místností a bez přípojek technické infrastruktury 
- dočasná ohrazení pozemků pro pastvu dobytka např. formou elektrických ohradníků 

či jednoduchého dřevěného ohrazení 

- dopravní a technická infrastruktura obecního významu 

Podmíněně přípustné využití 

- změny druhu pozemků na orná půda pod podmínkou, že: 

o přípustná ztráta půdy erozí nepřekročí limitní hodnoty 

o nezhorší a nenaruší stav ploch významných z hlediska ochrany přírody a krajiny 

(např. územního systému ekologické stability) 

- změny druhu pozemků na lesní pozemek nebo na vodní plochu pod podmínkou, že: 

o budou prokázány logické vazby v krajině (např. hydrologické, půdoochranné, 

ekologické, estetické) 

o o pozemky I. a II. tříd ochrany zemědělské půdy se může jednat pouze v případě, že 

navrhované zalesnění je nezbytně nutné k zajištění ochrany zemědělského půdního 

fondu anebo ochrany životního prostředí 

Nepřípustné využití 

- změna druhu pozemku na zahrada 

- bydlení – včetně staveb pro bydlení 

- rekreace – včetně staveb pro rodinnou rekreaci 

- občanské vybavení a ubytování – včetně staveb a zařízení občanského vybavení a 

ubytovacích zařízení 

- výroba a skladování – včetně staveb pro výrobu a skladování a staveb pro zemědělství 

mimo přípustných a podmíněně přípustných 

- doprava v klidu – odstavná stání, parkovací stání a garáže 

- stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí 
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včetně oplocení, pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a těžbu nerostů, pro 

ochranu přírody a krajiny, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší 

podmínky využití nezastavěného území pro účely rekreace a cestovního ruchu – 

mimo přípustných a podmíněně přípustných 

- ohrazování, oplocování, zaplocování a jiné zamezování přístupnosti území mimo 

přípustného 

- odstavování či parkování mobilních zařízení a staveb v podobě maringotek apod. 

- obory, farmové chovy, zájmové chovy a podobné činnosti 

Podmínky prostorového uspořádání 

- nejsou stanoveny“ 

 V Článku 5 Regulativy funkčního využití území se do kapitoly B/Regulativy pro 

nezastavitelné plochy nakonec za nově vloženou kapitolu „12. Plochy zemědělské - Nz„ 

vkládá nová podkapitola ve znění:  

„13. plochy smíšené nezastavěného území - Ns 

Hlavní využití (převažující účel využití) 

- ekologická stabilizace krajiny 

Přípustné využití 

- opatření k vytváření stabilnějších částí krajiny 

- dopravní a technická infrastruktura obecního významu 

- stavební záměry a jiná opatření pro předcházení povodním a na ochranu před 

povodněmi 

- stavební záměry a jiná opatření proti erozi 

- zemědělské obhospodařování pozemků 

- les a hospodaření v lese 
- vodní útvary včetně vodních ploch a vodních toků 

- dočasné oplocenky při výsadbě lesa a mimo lesní pozemky dočasná ohrazení 

pozemků pro pastvu dobytka např. formou elektrických ohradníků či jednoduchého 

dřevěného ohrazení 

- drobná architektura (menší sakrální stavby [např. kříže, boží muka, výklenkové 

kapličky], památníky, sochy, lavičky, informační panely, tabule, desky apod.) 

Podmíněně přípustné využití 

- nejsou stanoveny 

Nepřípustné využití 

- změny druhu pozemku na zahrada 

- bydlení – včetně staveb pro bydlení 

- rekreace – včetně staveb pro rodinnou rekreaci 

- občanské vybavení a ubytování – včetně staveb a zařízení občanského vybavení a 

ubytovacích zařízení 

- výroba a skladování – včetně staveb pro výrobu a skladování, výroben energie 

- těžba 

- doprava v klidu – odstavná stání, parkovací stání a garáže 

- ohrazování, oplocování, zaplocování a jiné zamezování přístupnosti území mimo 

přípustného 

- stavby, zařízení a jiná opatření, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně 

oplocení, pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a těžbu nerostů, pro ochranu 
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přírody a krajiny, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky 

využití nezastavěného území pro účely rekreace a cestovního ruchu – mimo 

přípustných 

- odstavování či parkování mobilních zařízení v podobě maringotek apod. 

- obory, farmové chovy, zájmové chovy a podobné činnosti 

Podmínky prostorového uspořádání 

- nejsou stanoveny“ 

 V Článku 6 Zásady uspořádání dopravy se v kapitole 2. Místní dopravní síť v prvním 

odstavci vypouští text uprostřed odstavce, který zní: „ , odbočující ze stávající 

komunikace po východním okraji Prštic, pro obsluhu navržených obytných lokalit Za 

zahradami a Křupavky. Z důvodu rozvoje obytné výstavby budou prodlouženy stávající 

ulice Jánská, Za humny a U zámku“. 

 V Článku 6 Zásady uspořádání dopravy se v kapitole 2. Místní dopravní síť ve třetím 

odstavci druhém řádku vypouští slovo „obytnou“. 

 V Článku 7 Zásady uspořádání technické infrastruktury se v kapitole 2. Vodní 

hospodářství ve čtvrtém odstavci prvním řádku nahrazuje slovo „vyprojektovanou“ 

slovem „zbudovanou“ 

 V Článku 7 Zásad uspořádání technické infrastruktury se v kapitole 2. Vodní 

hospodářství ve čtvrtém odstavci druhém řádku vypouští text ve znění: „Stoky jsou 

navrženy z trub PVC převážně DN 300. Projekt je nutno upravit - boční stoky zahloubit - 

aby mohly být gravitačně odkanalizovány všechny plochy pro rozvoj.“. 

 V Článku 8 Péče o životní prostředí v kapitole 2 Ochrana vod se nahrazuje druhý 

odstavec: „Prštice intenzivně usilují o vybudování (již vyprojektované) splaškové 

kanalizace s odvedením splaškových vod na funkční čističku v Silůvkách.“ textem: 

„Prštice odvádí splaškové vody na centrální čistírnu odpadních vod v Silůvkách. 

 Článek 10 zní: 

„1. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 

opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které 

lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

veřejně prospěšné stavby  

Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nejsou 

vymezeny. 

veřejně prospěšné opatření  

Veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nejsou 

vymezena. 
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stavby a opatření k  zajišťování obrany a bezpečnosti stá tu 

Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, pro které lze práva k pozemkům a 

stavbám vyvlastnit, nejsou vymezeny. 

plochy pro asanaci  

Plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nejsou vymezeny. 

2. vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze 

uplatnit předkupní právo 

veřejně prospěšné stavby  

Nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo. 

veřejné prostranství  

označení plochy či 

ploch, ve kterých 

je veřejné 

prostranství 

navrženo 

katastrální 

území 

dotčené pozemky předkupní 

právo pro 

Pv-3 Prštice p. č. 465, 461, 459, 457, 455 obec Prštice 

Pv-4 Prštice p. č. 411 obec Prštice 

„ 

 

 Mezi Články 10 a 11 se vkládají dva nové články, které zní: 

„Článek 10a 

stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
Kompenzační opatření nejsou stanovena. 

 

Článek 10b 

údaje o počtu listů územního plánu obce a počtu výkresů grafické části 

Počet listů územního plánu obce     25 (50) 

Počet výkresů grafické části          2“ 

 

 

Počet listů změny č. 1 územního plánu obce      7 

Počet výkresů grafické části změny č. 1 územního plánu obce     2 
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odůvodnění změny č. 1 

územního plánu Prštice 
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II. Obsah odůvodnění změny územního plánu 

1) Textová část odůvodnění změny územního plánu obsahuje: 

a) postup při pořízení změny ........................................................................................................................ 17 

b) vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území .................................. 17 

c)  vyhodnocení souladu s cíli  a úkoly územního plánová ní, zejména s požadavky na 

ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 

nezastavěného území  ..................................................................................................................................... 25 

d) vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů .......... 26 

e) vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů ................................................ 28 

f) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích 

tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí ............................................... 28 

g) stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona ....................................................... 28 

h) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závazným důvodů, pokud 

některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly ................................................................................... 29 

i) vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny 

územního plánu pořizované zkráceným postupem .......................................................................................... 29 

j) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty ......................................................... 30 

k)  vyhodnocení účelného využit í zastavěného úz emí a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch  ..................................................................................................................................... 46 

l) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 

1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení...................................................................... 47 

m) výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení ........................................................... 47 

n) text s vyznačením změn ............................................................................................................................. 47 

o) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky 

určené pro plnění funkcí lesa ............................................................................................................................. 47 

p) rozhodnutí o námitkách včetně jejich odůvodnění ................................................................................. 50 

q) vypořádání připomínek ............................................................................................................................. 50 

 

2) Grafická část odůvodnění změny územního plánu, která je nedílnou součástí 

odůvodnění změny územního plánu, obsahuje: 

a) koordinační výkres v měřítku  1 : 5 000, 

b) výkres předpokládaných záborů půdního fondu v měřítku 1 : 5 000, 

c) schéma řešených území v měřítku 1 : 15 000. 
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a) postup při pořízení změny 

Změna územního plánu je pořizována na základě návrhu na pořízení změny, který obsahoval 

mimo samotného návrhu na změnu další přílohy včetně stanovisek příslušného orgánu 

ochrany přírody a krajského úřadu jako příslušného úřadu. Zastupitelstvo obce Prštice 

rozhodlo na svém zasedání nejen o pořízení změny č. 1 územního plánu Prštice (dále též jen 

„změna“), ale také o použití zkráceného postupu pořizování změny územního plánu. Dále 

zastupitelstvo určilo starostu obce jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem 

v oblasti územního plánování (např. § 47 odst. 1 a odst. 4, § 53 odst. 1 stavebního zákona) 

během pořizování změny. 

další postup bude doplněn na základě projednávání 

b) vyhodnocení souladu s politikou územního 

rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem, vyhodnocení koordinace využívání území 

z hlediska širších vztahů v  území 

Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje 

Politika územního rozvoje byla schválena usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009. 

Následně byla politika aktualizována dle § 35 stavebního zákona usnesením vlády ČR č. 276 ze 

dne 15. 04. 2015. Aktualizace č. 2, resp. 3 byly schváleny usnesením vlády č. 629, resp. 630 ze 

dne 2. září 2019. Aktualizace č. 5 byla schválena usnesením vlády č. 833 ze dne 17. 8. 2020. 

Aktualizace č. 4 byla schválena usnesením vlády 618 ze dne 12. 7. 2021. 

V Politice územního rozvoje České republiky, ve znění pozdějších aktualizací (dále též jen 

„PUR“ či „politika územního rozvoje“) je zahrnuto správní území obce Prštice do rozvojové 

oblasti OB3 Metropolitní rozvojová oblast Brno. Důvod vymezení je ten, že obec leží 

v území ovlivněném rozvojovou dynamikou krajského města Brna. Jedná se o velmi silnou 

koncentraci obyvatelstva, ekonomických činností, jakož i soustředění kulturních, 

institucionálních, organizačních, vzdělávacích a vědecko-výzkumných aktivit, které mají z 

velké části i mezinárodní význam; rozvojově podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak 

dálnicemi, tak I. TŽK; sílící mezinárodní kooperační svazky napojují oblast zejména na 

prostor Vídně a Bratislavy. Navržené řešení změny územního plánu Prštice není v rozporu s 

politikou územního rozvoje.  

V aktualizaci č. 4 byla vymezena specifická oblast SOB9, ve které se projevuje aktuální problém 

ohrožení území suchem. Správní území obce se nachází v této specifické oblasti. Problematika 

řešená změnou č. 1 však nemá přímý vliv na podmínky stanovené pro tuto specifikou oblast. 

Z tohoto důvodu je shledán soulad s politikou územního rozvoje i v této oblasti. 

Politika územního rozvoje dále stanovuje republikové priority územního plánování pro 

zajištění udržitelného rozvoje území, které byly při tvorbě změny územního plánu respektovány. 

Mezi republikové priority, které mají vztah ke správnímu území obce, patří zejména: 

- 14 chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, zachovat ráz jedinečné 

urbanistické struktury území; vytvářet předpoklady pro tvůrčí, avšak citlivý přístup 

k vyváženému všestrannému rozvoji území – změna se této problematiky nedotýká; 

- 14a při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního 
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sektoru zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní 

zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny – zdůvodnění ochrany 

kvalitní zemědělské půdy je v kapitole vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené pro plnění funkcí 

lesa, obecná ochrana krajiny včetně zemědělské půdy a zajištění ekologických funkcí 

krajiny je následně stanovena v kapitole výroku Regulativy funkčního využití území, 

resp. v podmínkách využití jednotlivých ploch a odůvodnění těchto kapitol;  

- 15 předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální 

segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel – změna se této 

problematiky nedotýká; 

- 16 dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a 

požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území – platný územní 

plán obce řeší v souladu s obecnými principy trvale udržitelného rozvoje a v souladu se 

stavebním zákonem komplexní možnosti využití území včetně návazností na sousední 

správní území obcí se zohledněním širších územních vazeb a souvislostí, změna 

územního plánu obce tuto kapitolu nemění; 

- 16a vycházet z principu integrovaného rozvoje území, který představuje objektivní a 
komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových 
hledisek – změna se této problematiky nedotýká; 

- 17 vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 

zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky 

problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích - změna se 

nedotýká; 

- 18 podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury, vytvářet územní 
předpoklady pro posílení vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na 
jejich rozdílnost z hlediska přírodního, krajinného, urbanistického i hospodářského 
prostředí – změna se nedotýká; 

- 19 vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční a hospodárné 
využívání opuštěných areálů a ploch, hospodárně využívat plochy zastavěného území a 
zajišťovat tak ochranu nezastavěného území s cílem účelného využívání a uspořádání 
území, úsporné v nárocích na veřejný rozpočet, na dopravu a na energie – využívání 
zastavěného území je odůvodněno zejména v kapitole vyhodnocení účelného využití 
zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch, ochrana 
nezastavěného území je zajištěna zejména stanovenými podmínkami jednotlivých ploch 
včetně řešení problematiky § 18 odst. 5 stavebního zákona – nové podmínky využití 
ploch v nezastavěném území – viz kapitola komplexní zdůvodnění 

- 20 rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 
nejméně konfliktních lokalit – viz kapitola komplexní zdůvodnění; 

- 20 respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního 
prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy 
Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu 
– viz kapitola vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu; 

- 20 vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny - 
viz kapitola komplexní zdůvodnění; 

- 20 vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů – změna se nedotýká; 

o problematika krajiny je řešena zejména v kapitole Životní prostředí a krajinná 
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ekologie včetně řešení územního systému ekologické stability, ochrana 

nezastavěného území je zajištěna zejména stanovenými podmínkami 

jednotlivých ploch včetně řešení problematiky § 18 odst. 5 stavebního zákona – 

viz kapitola komplexní zdůvodnění 

- 20a vytvářet podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 

živočichy a pro člověka, zejména umísťováním dopravní a technické infrastruktury a při 

vymezování ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování, omezovat 

nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, 

uplatňovat integrované přístupy k předcházení a řešení environmentálních problémů  – 

změna se nedotýká; 

- 21 vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky 
nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně v rozvojových 
oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina 
negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je 
zachování souvislých ploch nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, 
způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních 
porostů a zachování prostupnosti krajiny – změna se nedotýká; 

- 22 vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy 

udržitelného cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika) 

při zachování a rozvoji hodnot území, podporovat propojení míst, atraktivních z 

hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro 

různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo) – změna se nedotýká; 

- 23 vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 

infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny; zachovat prostupnost krajiny a 

minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; zmírňovat vystavení městských oblastí 

nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy; vymezovat zároveň plochy 

pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených 

koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně 

předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu 

působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti 

budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků) – změna se 

nedotýká  

- 24 vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 

dopravní infrastruktury, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os; podmínit 

možnosti nové výstavby dostatečnou veřejnou infrastrukturou; vytvářet podmínky pro 

zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a 

zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území 

podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou) - 

nové rozvojové plochy výrazně nezvýší nároky na dopravní infrastrukturu a veřejnou 

dopravu, změna územního plánu se této problematiky nedotýká; 

- 24a předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu vhodným uspořádáním ploch 

v území, vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní 

činnosti na bydlení, vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl 

zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů – změna se 

nedotýká; 

- 25 vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 

riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem 
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předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady, zejména zajistit územní ochranu 

ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro 

vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní; vytvářet podmínky pro zvýšení 

přirozené retence srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých opatření pro 

zadržování a akumulaci povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem na strukturu 

osídlení a kulturní krajinu, jako jedno z adaptačních opatření v případě dopadů změny 

klimatu; v území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání srážkových 

vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní a sucha – platný územní plán 

vytváří podmínky pro preventivní ochranu území před potencionálními riziky – 

umožňuje zatravňování, zalesňování, budování vodních ploch a další, což je řešeno 

v regulativech ploch i v dalších kapitolách (např. Životní prostředí a krajinná ekologie); 

- 26 vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 

infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech; vymezovat a 

chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika 

vzniku povodňových škod – změna se nedotýká; 

- 27 vytvářet podmínky pro koordinované umisťování veřejné infrastruktury v území a její 

rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury – navržené řešení 

vytváří podmínky pro možnost koordinovaného umisťování veřejné infrastruktury a tím 

je umožněno také její účelné využívání, změna územního plánu navazuje na stávající 

rozvojové směry; 

- 28 zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém horizontu a nároky na veřejnou 

infrastrukturu včetně veřejných prostranství – v souladu s cíli a úkoly územního 

plánování je snahou návrhu vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj 

území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území se zohledněním 

kritéria uspokojení potřeb současné generace tak, aniž by byly ohroženy podmínky 

života generací budoucích. Rozvoj v území včetně veřejné infrastruktury je navrhován 

s ohledem na širší a dlouhodobé souvislosti a dlouhodobý horizont plánování, což je 

také zdůvodněno v kapitole komplexní zdůvodnění navrhovaného řešení; 

- 29 věnovat pozornost návaznosti různých druhů dopravy; vytvářet územní podmínky pro 

upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy; vymezovat plochy a 

koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou 

hromadnou dopravu; vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a 

cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně – změna se nedotýká; 

- 30 koncipovat úroveň technické infrastruktury, dodávku vody a zpracování odpadních 

vod tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i 

v budoucnosti - rozvoj v území včetně veřejné infrastruktury je navrhován s ohledem na 

širší a dlouhodobé souvislosti a dlouhodobý horizont plánování, změna reaguje na 

změny v koncepci odpadového hospodářství; 

- 31 vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 

energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich 

negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování 

území energiemi – změna se nedotýká; 

Návrh změny územního plánu není v rozporu s Politikou územního rozvoje České 

republiky, ve znění pozdějších aktualizací. Způsob, jakým byly podmínky z PÚR 

respektovány, je odůvodněn zejména v kapitole komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

včetně vybrané varianty. 
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Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR“, „ZÚR JMK“ či „zásady 

územního rozvoje“), jako platná územně plánovací dokumentace vydaná krajem dne 5. 10. 

2016 usnesením zastupitelstva 2891/16/Z29 s nabytím účinnosti dne 3. 11. 2016, byly 

aktualizovány dle § 42 stavebního zákona a 31. 10. 2020 nabyly účinnosti 1. a 2. aktualizace 

zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. 

Řešené území se dotýká rozvojové oblasti OB3 Metropolitní rozvojová oblast Brno 

vymezené v ZÚR. 

 

Ze zásad vyplývají tyto záměry: 

 koridor pro přestavbu krajského tahu silnice II/152: DS47 – II/152 Ořechov – 

Hajany Obchvat; šířka koridoru: 150 m – změna se nedotýká; 

 koridor regionální železniční trati D709 - Trať č. 244 Hrušovany nad Jevišovkou 

/Ivančice – Střelice; šířka koridoru: 120 m – změna se nedotýká; 

 krajská síť cyklistických koridorů – Brno, Pisárky – Anenský mlýn – Moravské 

Bránice – Ivančice – Moravský Krumlov – Znojmo – změna se nedotýká; 

 koridor TEE16 – TS 110/22 kV; Mělčany + napojení novým vedením na síť 110 

kV - změna se nedotýká; 

 nadregionální biokoridor K139T – změna se nedotýká; 

 regionální biocentrum RBC JM28 – Silůvky – změna se nedotýká; 

 územní rezerva RDS 20 pro přestavbu silnice II/152 Ořechov – Hajany, obchvat – 

změna se nedotýká. 

 

Obec Prštice spadá do zásadami územního rozvoje stanovených krajinných celků:  

1) 21. krajinný celek Ořechovsko-vranovický. Cílová kvalita krajiny pro tento celek je 

zemědělská krajina s plochým až mírně zvlněným reliéfem s dominantním zastoupením 

středně velkých bloků orné půdy s malým podílem lesních porostů.  

Úkoly pro územní plánování: 

 vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, 

remízky, liniová i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění 

souvislých ploch orné půdy – změna se nedotýká; 

 vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich 

nivách – změna se nedotýká; 

 vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na plochách po těžbě 

štěrkopísků – změna se nedotýká; 

 vytvářet územní podmínky pro zvýšení prostupnosti krajiny – změna se nedotýká; 

 vytvářet územní podmínky pro ochranu volné krajiny před suburbanizačními tlaky – 

změna se nedotýká; 

 na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu 

krajinného rázu – změna se nedotýká.  

2) 28. krajinný celek Bobravský. Cílové kvality krajiny pro tento celek jsou: 

- členitá krajina s pohledově výraznými zalesněnými hřbety, výraznými zářezy 

průlomových údolí Svratky, Bobravy a Jihlavy s vodním prvkem Brněnské nádrže; 

- krajina s přirozenými či přírodně blízkými vodními toky s vyvinutými břehovými 

porosty a doprovodnými porosty; 

- krajina s ekologicky cennými ekosystémy lesů s dřevinou skladbou odpovídající 

stanovištním podmínkám; 

- pohledově se uplatňující kulturně historické dominanty a architektonické dominanty 
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(Dolní Kounice, Moravský Krumlov, hrad Veveří). 

Úkoly pro územní plánování: 

 vytvářet územní podmínky pro zlepšení kvality rekreačního prostředí. – změna se 

nedotýká; 

 vytvářet územní podmínky pro usměrňování výstavby objektů individuální rekreace. 

– změna se nedotýká; 

 vytvářet územní podmínky pro zajištění prostupnosti krajiny – změna se nedotýká; 

 na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu 

krajinného rázu – změna se nedotýká. 

 

Zásady územního rozvoje vymezují ve správním území obce veřejně prospěšné stavby pro 

veřejnou infrastrukturu: 

I. koridory dopravní infrastruktury 

 DS47 – silnice II/152 Ořechov – Hajany, obchvat 

 DZ09 – 244 – Hrušovany nad Jevišovkou/Ivančice – Střelice, optimalizace; 

konvenční regionální železniční trať jednokolejná 

II. technická infrastruktura 

 TEE16 – TS 110/22 kV; Mělčany + napojení novým vedením na síť 110 kV (vedení 

VVN 110 kV včetně elektrické stanice) 

ZÚR JMK stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při 

upřesňování a vymezení územních rezerv v územně plánovací dokumentaci obcí. Jako úkol 

pro územní plánování ZÚR JMK ukládá územně koordinovat, upřesnit a vymezit územní 

rezervy pro příslušné plochy a koridory v územně plánovací dokumentaci těchto dotčených 

obcí. Obce Prštice se týká záměr RDS20 – dopravní infrastruktura. 

 

Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území: 

 vytvářet územní podmínky pro naplnění vize Jihomoravského kraje jako ekonomicky 

prosperujícího regionu otevřeného vůči mezinárodním výzvám a impulzům, poskytujícího 

svým obyvatelům prostor pro kvalitní život; 

 podporovat snížení územních disparit rozvoje částí kraje eliminací příkrých rozdílů v 

ekonomické výkonnosti a životní úrovni mezi jádrem kraje a jeho periferními, respektive 

venkovskými částmi s cílem růstu efektivity a udržitelnosti ekonomického rozvoje kraje, 

stabilizace jeho populace a sídelní struktury; 

 podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury kraje vyvažující silnou republikovou a 

mezinárodní pozici krajského města Brna vytvářením územních podmínek pro rozvoj 

dalších významných center osídlení kraje a to zejména: 

a) vytvářením územních podmínek pro posílení vazeb mezi městy a venkovem s cílem 

zvýšit atraktivitu a konkurenceschopnost venkovského prostoru kraje; 

b) vytvářením územních podmínek pro posílení vazeb mezi prostorově blízkými centry 

osídlení s cílem podpořit formování kooperačních územních vztahů a prostorovou 

dělbu práce; 

c) vytvářením územních podmínek pro posílení vazeb k centrům na území sousedních 

krajů Jihočeského, Olomouckého, Pardubického, Vysočiny a Zlínského a k centrům v 

přiléhajícím území sousedních zemí Rakouska a Slovenska, s cílem podpořit sídla v 

marginálních územích po obvodu kraje; 
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 vytvářet podmínky k řešení územních dopadů různých forem urbanizace (zejména v 

území metropolitní rozvojové oblasti Brno), v koordinaci s obyvateli a dalšími uživateli 

území hledá vyvážená řešení zohledňující ochranu přírody, hospodářský rozvoj i životní 

úroveň obyvatel; 

 vytvářet podmínky k podpoře principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a obcí 

(představujícího objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování 

prostorových, odvětvových a časových hledisek); 

 v urbanistických koncepcích zohledňovat rozdílné charakteristiky jednotlivých částí 

Jihomoravského kraje i specifické podmínky pro využívání území, především v území s 

převahou přírodních hodnot nebo v území s vysokou koncentrací socioekonomických 

aktivit. V zájmu vyváženosti udržitelného rozvoje území korigovat případnou převahu 

jedné ze sledovaných složek udržitelného rozvoje, která by bránila uplatnění zbývajících 

složek; 

 vytvářet územní podmínky pro kvalitní dopravní napojení Jihomoravského kraje na 

evropskou dopravní síť včetně zajištění požadované úrovně a parametrů procházejících 

multimodálních koridorů; vytvářet podmínky pro zajištění kvalitní dopravní infrastruktury 

pro propojení Jihomoravského kraje s okolními kraji, státy a dalšími evropskými regiony; 

 vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj provázané dopravní infrastruktury 

zajišťující dostupnost všech částí kraje a dosažení optimální obslužnosti území 

integrovaným dopravním systémem a individuální dopravou; dbát zvláště na: 

a) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění krajské silniční sítě včetně 

potřebných infrastrukturních úprav zvláště v socioekonomicky oslabených územích 

kraje v návaznosti na plánovanou výstavbu a přestavbu dálnic a silnic I. třídy; 

b) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění železniční infrastruktury, 

zejména optimalizaci regionálních tratí v návaznosti na modernizaci celostátních tratí 

pro každodenní i rekreační využití jako rovnocenné alternativy k silniční dopravě; 

c) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění infrastruktury pro cyklistickou 

dopravu jako alternativní formy každodenní dopravy na kratší vzdálenosti, pro 

podporu rozvoje infrastruktury pro rekreační cyklistickou dopravu ke zpřístupnění a 

propojení oblastí a center cestovního ruchu a rekreace; 

d) vytváření územních podmínek pro rozvoj integrovaného dopravního systému, zejména 

při zajišťování dostupnosti pracovních a obslužných center v systému osídlení kraje a 

posilování vzájemných vazeb jednotlivých dopravních modů v uzlech systému; 

 vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti technickou 

infrastrukturou všech částí kraje. U zastavitelných ploch dbát zvláště na dostatečnou 

kapacitu veřejné technické infrastruktury i v souvislosti s širšími vazbami v území. 

Upřednostňovat centrální čištění odpadních vod na mechanicko-biologických ČOV před 

čištěním vod v malých ČOV či jiných, méně účinných zařízeních; 

 podporovat přístupnost a prostupnost krajiny, zejména důsledně předcházet 

zneprůchodnění území a fragmentaci krajiny; 

 vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti občanským 

vybavením všech částí kraje. U zastavitelných ploch pro bydlení dbát zvláště na 

dostatečnou kapacitu občanského vybavení i v souvislosti s širšími vazbami v území; 

 vytvářet územní podmínky pro zlepšování kvality životního prostředí a ochranu zdraví 

lidí; 



 

24 

 

 podporovat minimalizaci vlivů nových záměrů, aby nedocházelo k významnému 

zhoršování stavu v území, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených 

mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví; 

 podporovat péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí 

charakteristické znaky území, přispívají k jeho identifikaci a posilují vztah obyvatelstva k 

území kraje; 

 vytvářet územní podmínky pro podporu plánování venkovských území a oblastí zejména s 

ohledem na možnosti rozvoje primárního sektoru, ochranu kvalitní zemědělské půdy a 

ekologickou funkci krajiny; 

 podporovat stabilizaci a rozvoj hospodářských funkcí a sociální soudržnosti v území kraje. 

Zvláště v metropolitní rozvojové oblasti Brno a rozvojových osách vymezených podle 

politiky územního rozvoje a v rozvojových oblastech a rozvojových osách nadmístního 

významu usilovat o koordinaci ekonomických, sociálních a environmentálních požadavků 

na uspořádání území. Dbát zvláště na: 

a) vytváření územních podmínek pro zabezpečení kvality života obyvatel a obytného 

prostředí, s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou, podpořit 

příznivá urbanistická a architektonická řešení, zajistit dostatečná zastoupení veřejné 

zeleně a zachování prostupnosti krajiny; 

b) vytváření územních podmínek pro přednostní využití ploch a objektů vhodných k 

podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit rekonstrukce a přestavby 

nevyužívaných objektů a areálů před výstavbou ve volné krajině; 

c) vytváření územních podmínek pro zachování a zhodnocení stávající zástavby před 

demolicemi či rozsáhlými asanacemi; 

d) vytváření územních podmínek pro rozvoj aktivit rekreace, cestovního ruchu, turistiky 

a lázeňství na území kraje, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje v souladu s 

podmínkami v dotčeném území a s využitím kulturního potenciálu území při 

zachování a rozvoji jeho kulturních hodnot. 

 podporovat ve specifických oblastech kraje řešení problémů, na základě kterých jsou 

vymezeny. Prosazovat v jejich území takové formy rozvoje, které zkvalitní podmínky pro 

hospodářské a sociální využívání území a neohrozí zachování jeho hodnot. Dbát zvláště 

na: 

a) vytváření územních podmínek pro zajištění územních nároků pro rozvoj podnikání, 

služeb a veřejné infrastruktury v sídlech; 

b) vytváření územních podmínek pro zachování přírodních a krajinných hodnot v území 

a zajištění kvalitního životního a obytného prostředí; 

 vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území před přírodními katastrofami 

(záplavy, eroze, sesuvy, sucho apod.) a potenciálními riziky s cílem minimalizovat rozsah 

případných škod z působení přírodních sil v území; 

 vytvářet územní podmínky pro využívání ekologicky šetrnějších primárních energetických 

zdrojů nebo obnovitelných zdrojů energie. 

 vytvářet územní podmínky pro ochranu vodohospodářsky významných území v systému 

CHOPAV, ochranu LAPV, ochranu povrchových a podzemních vod a vodních 

ekosystémů zvyšujících retenční schopnost území s cílem zabezpečit dostatek zdrojů 

kvalitní pitné a užitkové vody pro stávající i budoucí rozvojové potřeby kraje; 



 

25 

 

 vytvářet územní podmínky k zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku (zejména 

veřejné dopravní a technické infrastruktury), k zajištění bezpečnosti území (zejména z 

hlediska zájmů obrany státu a civilní obrany) a k eliminaci rizik vzniklých mimořádnou 

událostí způsobenou činností člověka; 

 podporovat zapojení orgánů územního plánování kraje do spolupráce na utváření 

národních a nadnárodních plánovacích iniciativ, programů, projektů a aktivit, které 

ovlivňují rozvoj území kraje a vyžadují konkrétní územně plánovací prověření a 

koordinaci; 

 podporovat pořízení a vydání územních plánů pro obce na území Jihomoravského kraje. 

Ze ZÚR nevyplývá potřeba ve změně územního plánu stanovovat plochy a koridory, ve 

kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií a plochy a koridory, ve kterých 

je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách 

jejich využití. 

Ze ZÚR nevyplývá potřeba ve změně územního plánu stanovovat pořadí změn v území 

(etapizaci) ani kompenzační opatření podle § 37 odst. (8) stavebního zákona. 

Změna č. 1 respektuje záměry, úkoly a priority územního plánování kraje pro zajištění 

udržitelného rozvoje území. 

Návrh změny územního plánu není v rozporu s územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem. 

Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území zejména návaznosti na 

sousední správní území 

Postavení obce v systému osídlení 

Postavení obce v systému osídlení se nemění. 

Širší vazby z hlediska veřejné infrastruktury 

Změna neovlivňuje širší vazby z hlediska veřejné infrastruktury. 

Uspořádání krajiny v širších vztazích 

Změna nezasahuje do uspořádání krajiny v širších vztazích. 

c) vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního 

plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území 

a požadavky na ochranu nezastavěného území  

Změna územního plánu vytváří podmínky pro výstavbu (navržení doplnění zastavitelných 

ploch zejména pro bydlení, resp. také jejich prověření a redukci) a pro udržitelný rozvoj 

území tj. vyvážený hospodářský rozvoj, sociální soudržnost a kvalitní životní podmínky. 

Svým řešením vytváří předpoklady pro „rozumný“ rozvoj odpovídající významu a velikosti 

sídla, pro kvalitní bydlení a pro zachování nezastavěného území včetně jeho kvalitativního 

rozvoje. Změna řeší účelně využití území a prostorového uspořádání území s cílem dosažení 

obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem 

sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. Blíže ostatní kapitoly odůvodnění. 
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Územně plánovací dokumentace včetně změn ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, 

kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a 

archeologického dědictví. Hodnoty území nejsou dotčeny. Stanovená koncepce rozvoje 

území, včetně urbanistické koncepce zůstává zachována. 

Podmínky využití ploch v nezastavěném území dostatečně chrání krajinu jako podstatnou složku 

prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. Urbanistická koncepce spolu s podmínkami 

pro využití  ploch uvnitř zastavěného území určují podmínky pro hospodárné využívání 

zastavěného území a zajišťují ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. 

Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití 

zastavěného území. Ostatní podmínky a požadavky nejsou změnou územního plánu dotčeny. 

Pořadí provádění změn v území (etapizaci) nebylo nutno vzhledem k navrhovanému řešení, 

velikosti sídla a celého řešeného území stanovovat. Stejně tak nebylo nutno konkrétně řešit 

nebezpečí ekologických a přírodních katastrof včetně nutnosti odstraňování jejich důsledků. 

Řešení celého územního plánu vytváří předpoklady udržitelného („rozumného“) využívání celého 

správního území obce, čímž vytváří v území podmínky, které by měly napomoci řešení důsledků 

náhlých hospodářských změn a které umožní pružně reagovat na změny v hospodářské situaci 

státu i jednotlivce. Navrženým řešením jsou také v území vytvořeny podmínky pro hospodárné 

vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území. 

Při řešení změny nevyvstala potřeba vymezení monofunkčních ploch, které se vyžadují (zejména 

pozemky staveb a zařízení) pro obranu a bezpečnost státu, civilní ochranu, sklady nebezpečných 

látek apod. S ohledem na podrobnost územního plánu se změna zabývala určením asanačních, 

rekonstrukčních a rekultivačních zásahů do území, v tomto případě nebyla potřeba těchto zásahů 

stanovena. 

Návrh nevymezuje žádné nové záměry, pro které by bylo možno institut vyvlastnění. Návrh 

změny reaguje na požadavek upravení koncepce veřejných prostranství a zahrnutí některých částí 

veřejných prostranství pod institut předkupního práva – blíže kapitola komplexní zdůvodnění. 

Řešení vytváří podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními 

vlivy záměrů na území. Vzhledem k navrhovanému řešení není nutno navrhovat kompenzační 

opatření. Řešení respektuje požadavky plynoucí z oborových koncepcí. Změna nevymezuje žádné 

plochy těžby nerostů ani jiných surovin. S dobýváním nerostů ani jiných surovin změna nepočítá. 

Tím reguluje rozsah využívání přírodních zdrojů. Při řešení byly uplatňovány poznatky zejména z 

oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče. 

d) vyhodnocení souladu s požadavky stavebního 

zákona a jeho prováděcích právních předpisů  

Změna územního plánu je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,  o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 

vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

předpisů (dále též jen “vyhláška 501“) a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 

ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „vyhláška 500“). Druhy ploch odpovídají platnému 

územnímu plánu. Vzhledem k navrhovanému řešení vyvstala potřeba doplnění nových druhů 

ploch oproti platnému územnímu plánu „Plochy zeleně zahrady a sady – Zs“, „Plochy 

smíšené obytné – So“, „Plochy výroby a skladování zemědělské – Vz“, „Plochy veřejných 

prostranství – Pv“, „Plochy zemědělské – Nz“, „Plochy smíšené nezastavěného území – Ns“. 

V souladu s možností danou § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501 je ve změně územního plánu plocha 
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vymezená dle způsobu využití dále podrobněji členěna a to plocha výroby a skladování 

zemědělské. Toto podrobnější členění umožnilo lépe vystihnout jednotlivé možnosti využití 

území, oddělit od sebe tato využití a vyjádřit nuance jednotlivých možností využití. Jedná se o 

plochu obsahující budovu historické sýpky vedenou v katastru nemovitostí jako zemědělská 

stavba. Tato budova byla historicky součástí areálu zámku, avšak v minulých letech byla 

odprodána jinému vlastníkovi. Tímto krokem bylo narušeno jednolité majetkové propojení 

areálu, avšak faktickou integritu nelze pominout. Vzhledem ke skutečnosti, že v platném 

územním plánu byla budova diskutabilně součástí ploch bydlení, přistoupil zpracovatel změny 

k její stabilizaci, dle právního stavu v území. 

Dále bylo též využito možnosti stanovení ploch s jiným způsobem využití, než je stanoveno v 

§§ 4 až 19 vyhlášky č. 501 – plochy zeleně zahrady a sady. K vymezení těchto „speciálních“ 

ploch bylo přistoupeno s ohledem na specifické podmínky v území, se snahou o 

jednoznačnější identifikaci a možnosti využití území. V územním plánu se jedná o plochy 

soukromé zeleně v sídle, zejména zahrad, které jsou natolik významné, že je vhodné je 

vymezit jako samostatné plochy, anebo takové plochy, které by měly plnit přechodovou 

funkci mezi rozdílnými způsoby využití. Charakteristickým znakem je skutečnost, že nemusí 

být veřejně přístupné, což je často zdůrazněno oplocením.  

Změna územního plánu je zpracována v rozsahu měněných částí ve správním území obce. 

Změna územního plánu je pořizována osobou splňující kvalifikační předpoklady pro územně 

plánovací činnost a zpracována osobou oprávněnou k vybrané činnosti ve výstavbě. 

Textová část výroku změny územního plánu je zpracována dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500 

tak, že vychází z obsahu platného územního plánu a zapracovává „změny“, které vyplývají 

z řešení měněných částí. Výrok změny územního plánu tedy obsahuje pouze měněné části a to 

jak v textové, tak i v grafické podobě. Text s vyznačením změn je na podkladě textu platného 

územního plánu formou revizí tak, aby bylo snadno odlišitelné, co se v územním plánu 

měnilo. Celkovým soutiskem textové části bude pak požadované úplné znění po vydání změny 

územního plánu. Textová část odůvodnění územního plánu je zpracována dle přílohy 7 II. 

vyhlášky č. 500 v kombinaci s § 53 stavebního zákona a správním řádem. Přílohou odůvodnění 

změny je celé znění textové části výroku územního plánu s vyznačením změn. 

Grafická část změny územního plánu je vydávána v měřítku platného územního plánu. Vzhledem 

k časovému odstupu od nabytí účinnosti územního plánu obce je za součást výrokové části 

považován výkres regulačních zásad, ve kterém jsou mimo jiných zobrazeny plochy dle způsobu 

využití, a výkres veřejně prospěšné stavby. Kapitola týkající se institutů vyvlastnění a 

předkupního práva byla v textové části zcela přepracována, na což reaguje také grafická část. 

Současně s tím je aktualizován název výkresu dle platné legislativy – výkres veřejně prospěšných 

staveb, opatření a asanací. Ostatní výkres s ohledem na jejich náplň jsou považovány za výkresy 

odůvodnění, popř. schémata odůvodnění, platného územního plánu obce.  

Vzhledem ke skutečnosti, že se řešené území změny nachází daleko od hranic sousedních 

obcí a není ani potřeba dokumentovat vazby na území sousedních obcí, ani tyto vazby změna 

nevyvolává, není součástí grafické části výkres širších vztahů. Proto je grafická část 

odůvodnění změny územního plánu rozšířena o schéma umístění řešených území změny, 

které zobrazuje umístění řešených území vzhledem k sídlu a umístění v území, a které je 

vydáno v měřítku 1 : 15 000. 
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e) vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních 

právních předpisů a se stanovisky dotčených 

orgánů podle zvláštních právních předpisů, 

popřípadě s výsledkem řešení rozporů  

bude doplněno na základě projednávání 

f) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

území obsahující základní informace o výsledcích 

tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení 

vlivů na životní prostředí  

Jelikož dotčený orgán z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny stanovil, že změna 

územního plánu nebude mít významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí 

oblast, dotčený orgán z hlediska zákona o posuzování vlivů nepožaduje zpracování 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí, není součástí obsahu změny požadavek na posouzení 

vlivů na udržitelný rozvoj území. 

Řešení změny územního plánu respektuje důležité prvky z hlediska životního prostředí. 

V návrhu nebyly zpracovány varianty řešení. Koncepce, resp. změna územního plánu zásadně 

neovlivňuje jiné koncepce ani koncepce nemá zásadní vliv na udržitelný rozvoj dotčeného 

území, zejména vytváří podklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území spočívající ve 

vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 

soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž 

by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Dále návrh koordinuje veřejné i soukromé 

záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizuje 

ochranu veřejných zájmů. Návrh zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území 

soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem 

dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území (blíže 

kapitola „komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty“). Změna neřeší 

závažné problémy životního prostředí a veřejného zdraví, nemá přeshraniční povahu, 

z provedení koncepce nevyplývají žádná rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví (např. 

při přírodních katastrofách, při haváriích). Přírodní charakteristika ani kulturní dědictví nejsou 

významně zasaženy koncepcí, ve veřejném zájmu jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, kulturní 

a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického 

dědictví a přitom je chráněna krajina jako podstatná složka prostředí života obyvatel a základ 

jejich totožnosti. Nedochází k překročení žádných norem kvality životního prostředí nebo 

mezních hodnot. Je respektována kvalita půdy a intenzita jejího využívání (blíže kapitola 

„vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 

pozemky určené pro plnění funkcí lesa“). Koncepce nemá dopad na oblasti nebo krajiny 

s uznávaným statutem ochrany národní, komunitární nebo mezinárodní úrovni. 

g) stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 

stavebního zákona  

V návaznosti na kapitolu „zpráva o vyhodnocení vlivů“ se vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

nezpracovávalo, a proto ani stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 nebylo vydáno. 
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h) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 

zohledněno, s uvedením závazným důvodů, pokud 

některé požadavky nebo podmínky zohledněny 

nebyly 

V návaznosti na kapitolu „zpráva o vyhodnocení vlivů“ se vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

nezpracovávalo, a proto ani stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 nebylo vydáno. 

i) vyhodnocení splnění požadavků obsažených 

v rozhodnutí zastupitelstva obce  o obsahu změny 

územního plánu pořizované zkráceným postupem  

 

Na začátku je nutno upozornit, že podrobné zdůvodnění návrhu změny je uvedeno 

v následující kapitole. 

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o obsahu změny územního plánu: 

 

1. prověřit využití pozemků ve středu sídla zejména v lokalitě Za Zahradami, Křupavky 

 v ploše označené A byla umožněna mimo rodinnou výstavbu také výstavba občanského 

vybavení, plocha B byla vyhodnocena jako vhodná k využití zahrad, plocha D byla 

zachována pro bydlení, bylo prověřeno využití dalších ploch v lokalitě – z řešení 

územního plánu obce byly vypuštěny plochy E, F, M 

2. prověřit využití pozemků na severu sídla v lokalitě Nad vinohrádkem a za zámkem označené 

v platném územním plánu C, J – Zastavitelná plocha C se jeví vzhledem k vývoji v území 

nadbytečná a záměrem změny je prověřit vypuštění. V případě lokality J je změnou 

prověřeno její využití a stabilizováno směrem ke stávajícímu využití. 

 plocha C je z řešení územního plánu vypuštěna - navrácení ke stávajícímu 

zemědělskému využití, plocha J byla prověřena a zachována možnost umístění 

občanského vybavení, současně bylo prověřeno využití sýpky a navazujících pozemků, 

které byly historicky součástí areálu zámku 

3. prověřit využití pozemků na severozápadě sídla v lokalitě Na loučkách (hřiště) – důvodem je 

záměr výstavby vodní plochy, biotopu a mokřadu zejména na pozemcích ve vlastnictví obce 

Prštice 

 byla umožněna změna využití pozemků tak, aby zde mohla být vybudována vodní 

plocha, biotop a mokřad 

4. prověřit využití pozemku p. č. 466, 467/1 k. ú. Prštice včetně čp. 246 – Budova čp. 246 je 

v katastru vedena jako objekt občanské vybavenosti – bývalá prodejna smíšeného zboží. Její 

využití však neodpovídá záměru majitelů, kterým je dlouhodobě bydlení. Záměrem změny 

územního plánu je tak navržení takového využití, které umožní přestavbu na bydlení. 

 byla umožněna změna využití území na bydlení 
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j) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně 

vybrané varianty  

Správní území obce se nachází v rozvojové oblasti OB3 Metropolitní rozvojová oblast Brno 

vymezené v politice územního rozvoje a zpřesněné v zásadách územního rozvoje. Obec leží 

v území ovlivněném rozvojovou dynamikou krajského města Brna. Jedná se o velmi silnou 

koncentraci obyvatelstva, ekonomických činností, jakož i soustředění kulturních, 

institucionálních, organizačních, vzdělávacích a vědecko-výzkumných aktivit. Rozvojově 

podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak silniční tak železniční dopravou. Řešení 

platného územního plánu obce Prštice vychází z těchto rozvojových předpokladů a vymezuje 

velké množství rozvojových ploch. Jedním z hlavních úkolů změny bylo prověřit a případně 

přehodnotit rozvojové plochy v sídle. S ohledem na naplňování územního plánu, resp. 

nevyužívání rozvojových ploch, přistoupil zpracovatel po dohodě s obcí k redukci rozvojových 

ploch, jež jsou v tuto chvíli považovány za nadbytečné a případně realizovatelné v nepřiměřeně 

dlouhém časovém horizontu. Tomu dává za pravdu samotný vývoj sídla v posledních 

desetiletích. Cílem změny je tak optimalizace možného rozvoje v souladu s cíli a úkoly 

územního plánování. Snahou zpracovatele bylo zajistit v územně plánovací dokumentaci 

dostatečné prostory pro rozvoj jednotlivých způsobů využití úměrně velikosti a významu obce 

ve struktuře osídlení při zachování kompaktnosti sídla. Vývoj obyvatel v posledních letech 

odpovídá rozvoji území. To dokladuje využívání zastavěného území a rozvojových ploch. 

Obsah změny územního plánu byl stanoven rozhodnutím zastupitelstva obce: 

1. prověřit využití pozemků ve středu sídla v lokalitě Za Zahradami, Křupavky - Lokalita je 

dlouhodobě v územně plánovacích dokumentacích sledována pro rozvoj sídla. Platný územní 

plán počítá pouze s rozvojem bydlení formou rodinných domů. Vzhledem k vývoji v území a 

postavení obce ve struktuře osídlení je záměrem samosprávy umožnit v ploše označené A 

možnost umístění nejen funkce bydlení, ale také občanského vybavení zejména veřejného 

charakteru (např. dům s pečovatelskou službou, sportoviště). Zastavitelná plocha A je 

zahrnuta nově do ploch smíšených obytných, které oproti plochám bydlení nabízejí širší 

možnosti využití. V této ploše může být jak využití pouze pro bydlení, či pouze pro občanské 

vybavení, tak jejich vzájemné prolínání. Takže i v případě, kdy by záměr občanského 

vybavení nebyl realizován, stále zůstává možnost využít lokalitu k rozvoji bydlení formou 

rodinných domů.  

Obecně je možné konstatovat, že v platném územním plánu obce je vymezeno velké 

množství zastavitelných ploch pro funkci bydlení. V průběhu uplatňování územního plánu 

obce se prokázalo, že potřeba ploch pro bydlení je výrazně a zbytečně naddimenzována a 

proto změna územního plánu obce přistoupila k jejich logické redukci. Zastavitelná plocha B 

nacházející se v záhumenních prostorech stávající zástavby byla navrácena do funkce 

zahrad. Žádný z majitelů tuto dlouhodobou možnost výstavby pro bydlení nevyužil. 

Zahrady přiléhající k historické zástavbě těsně přimknuté k ulici Hlavní a tvoří tak 

souvislý celek s obytnými budovami a jejich jediné zázemí. Proto se jedná o pozemky, na 

nichž se trvale a převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné zahradní plodiny, zpravidla pro 

vlastní potřebu, a které jsou osázeny ovocnými stromy. 

Dále jsou z řešení změny vypuštěny plochy E v lokalitě Za zahradami a Křupavky, F 

v lokalitě Kelendrov určené pro rozvoj bydlení, a plocha M Křupavky určená pro rozvoj 

výroby. V případě ploch E, F se jedná o plochy II. etapy, které měly být zastavitelné až 

po vyčerpání rozvojových ploch etapy I. Vzhledem k zachování charakteru sídla se v tuto 

chvíli jeví zcela neopodstatněné zachovávat možnost takto výrazného rozvoje sídla. Svou 

roli sehrává i problematika rozdrobené majetkové držby, která je jedním z dalších důvodů 
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dlouhodobé nevyužitelnosti rozvojových ploch. Obdobně záměr na rozvoj výroby v ploše 

M se v souvislostech území včetně blízkosti hřbitova nejeví jako nejvhodnější. 

Navržené redukce přispějí k přiměřenému rozvoji sídla odpovídajícímu jeho velikosti, 

postavení ve struktuře osídlení a připravenosti a kapacitám veřejné infrastruktury. 

2. prověřit využití pozemků na severu sídla v lokalitě Nad vinohrádkem a za zámkem – 

Zastavitelná plocha C se prokázala vzhledem k vývoji v území jako nadbytečná. Další 

rozšiřování sídla v severním směru není v tuto chvíli aktuální. V případě plochy J v lokalitě 

za zámkem je její využití změnou stabilizováno směrem ke stávajícímu využití - občanské 

vybavení. Lokalita za budovou zámku se přímo vybízí k obnovení společenskému významu 

prostorů kolem objektu – to a další jiné využití je stanoveno v regulativech příslušných ploch. 

U plochy občanského vybavení J (změnou č. 1 označenou Ov-1) dochází k přesunutí z druhé 

etapy do etapy první. Jedná se o využití bezprostředního okolí zámku, které má při zachování 

hodnot území doplnit areál jako takový. Současně bylo prověřeno využití sousední sýpky a 

navazujících pozemků, které byly historicky součástí areálu zámku. V tomto případě se 

jedná o nové doplnění ploch s cílem zachování hodnot území. Historická sýpka je 

stabilizována. Na sousedních pozemcích zejména p. č. 582/2, 551/9, 551/8 je umístěna 

stavba sklepa. Na tuto skutečnost reaguje změna vymezením plochy zeleně zahrady a 

sady Zs-1 a navazující plochou veřejných prostranství Pv-1, která tvoří přechodovou 

funkci mezi jednotlivými využitími. Tímto řešením je stabilizován areál zámku včetně 

nejbližšího okolí a potvrzeno využití stávajících staveb. 

3. prověřit využití pozemků na severozápadě sídla v lokalitě Na loučkách (hřiště) - V lokalitě Na 

loučkách (zejména stávající fotbalové hřiště) změna územního plánu obce umožňuje umístit 

záměr výstavby vodní plochy, biotopu a mokřadu. Lokalita navazuje na zalesněný vrch 

Horka, jež představuje jednu z významných ekologicky stabilních části krajiny. Takového 

lokality hrají důležitou roli při podpoře uchování biodiverzity a podpory ekologické stability 

včetně umožnění trvalé existence přirozeného přírodě blízkého ekosystému. Takovéto 

záměry naplňují priority politiky a zásad územního rozvoje. Na tuto problematiku navazuje 

vymezená plocha veřejné zeleně v lokalitě u rybníka Karhánek. Zde se jedná o novou 

plochu veřejné zeleně Zv-1, která dokumentuje a spoluvytváří využití území. Pozemek p. 

č. 961/1, na kterém je plocha vymezena, je vklíněn mezi lesní pozemky. Vzhledem k jeho 

špatné dopravní dostupnosti není dlouhodobě zemědělsky využíván. Na pozemku je 

mimo jiné umístěn zdroj pitné vody pro sídlo Prštice. Plocha veřejné zeleně je tak 

vhodným využitím, které reaguje na faktický stav v území. 

4. prověřit využití pozemku p. č. 466, 467/1 k. ú. Prštice včetně čp. 246 – Budova čp. 246 je 

v katastru vedena jako objekt občanské vybavenosti – bývalá prodejna smíšeného zboží. Její 

využití však neodpovídá záměru majitelů, kterým je dlouhodobě bydlení. Záměrem změny 

územního plánu je tak umožnění požadovaného využití. Této změně napomáhá i fakt, že je 

objekt ze všech stran obklopen zástavbou rodinných a řadových domů. 

Grafická část změny územního plánu je vydávána v měřítku platného územního plánu. Vzhledem 

k časovému odstupu od nabytí účinnosti územního plánu obce je za součást výrokové části 

považován výkres regulačních zásad, ve kterém jsou mimo jiných zobrazeny plochy dle způsobu 

využití, a výkres veřejně prospěšné stavby, který je změnou zcela přepracován a současně 

aktualizován jeho název dle platné legislativy – výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a 

asanací. Ostatní výkresy s ohledem na jejich náplň jsou považovány za výkresy odůvodnění, popř. 

schémata odůvodnění, platného územního plánu obce.  

j) 1. odůvodnění článku 1 – Účel a obsah vyhlášky 

Nemění se. 
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j) 2. odůvodnění článku 2 – Rozsah platnosti 

Nemění se. 

j) 3. odůvodnění článku 3 – Vymezení pojmů 

Z článku byl vypuštěn poslední odstavec týkající se etapizace. K tomuto kroku bylo 

přistoupeno zejména z důvodu vypuštění většího množství zastavitelných ploch, které se 

jevily jako nadbytečné a reálně i v dlouhodobějším časovém horizontu nevyužitelné. 

Stanovená etapizace je po redukci ploch nadbytečná. 

j) 4. odůvodnění článku 4 – Základní zásady uspořádání území 

Vzhledem ke skutečnosti, že byly z územního plánu vypuštěny některé plochy, logicky 

dochází i ke změně resp. snížení celkové rozlohy navržené pro bydlení v rodinných domech 

se zahradou. Z tohoto důvodu byl z druhého odstavce vypuštěn text vyjadřující celkovou 

velikost těchto ploch. 

Jedním z úkolů změny bylo prověřit možnost využití pozemků ve středu sídla v lokalitě Za 

zahradami, kde je v původním územním plánu navržen rozvoj bydlení bez možnosti doplnění 

občanského vybavení. Vzhledem k vývoji v území a postavení obce ve struktuře osídlení je 

záměrem samosprávy rozšíření možností využití území a umožnění vybudování občanského 

vybavení zejména veřejného charakteru (např. dům s pečovatelskou službou, sportoviště). 

Změna územního plánu na tuto skutečnost reaguje zařazením nové plochy „Plochy smíšené 

obytné – So“, ve které se prolínají funkce bydlení a občanského vybavení, a tím tak dochází 

k širší nabídce možnosti využití. V takto rozlehlé ploše není účelné členit území na samostatné 

plochy bydlení a občanského vybavení. Blíže viz úvodní body této kapitoly. 

Součástí řešení změny bylo i posouzení plochy občanského vybavení na p. č. 466, 467/1 k. ú. 

Prštice včetně čp. 246. Dříve byl tento objekt využíván jako prodejna smíšeného zboží. Tento 

způsob využití je však minulostí a v současné době je záměrem využívat tuto budovu 

k dlouhodobému bydlení. Využití plochy bylo změněno na plochu bydlení venkovského 

charakteru, která reprezentuje převažující výstavbu v okolí. 

Dalším bodem změny bylo vyhodnotit nezbytnost rozvojových ploch v lokalitách Nad 

vinohrádkem a Za zámkem – viz úvodní body této kapitoly. 

Poslední odstavec kapitoly je aktualizován z důvodu již realizovaného odkanalizování sídla na 

centrální čistírnu odpadních vod v Silůvkách. 

Na závěr kapitoly je vložena tabulka zastavitelných ploch, které jsou řešeny změnou č. 1. 

Jednotlivé plochy jsou zdůvodněny v úvodu této kapitoly. V prvním sloupci tabulky je označení 

zastavitelné plochy a v závorce vyjmenované plochy dle způsobu využití, ze kterých se 

zastavitelná plocha skládá. Ne vždy musí být součástí jedné zastavitelné plochy pouze jedna 

plocha dle způsobu využití. Typickým příkladem jsou plochy pro bydlení umístěné v symbióze 

s plochami veřejných prostranství popř. veřejné zeleně. Druhý sloupec obsahuje situování 

plochy v rámci území obce, resp. sídla. Ve třetím je navrhovaný způsob využití. V dalším 

sloupci jsou stanoveny základní podmínky pro využití plochy. Pro jednotlivé plochy jsou 

zdůrazněny individuální podmínky, které je nutno při jejím využití respektovat, např. dostatečná 

šíře veřejného prostranství, která je stanovena nejen s ohledem na umístění dopravní a technické 

infrastruktury, ale také s ohledem a v návaznosti na urbanismus sídla. Veřejné prostory mají 

zajistit kvalitu bydlení včetně zakomponování veřejné zeleně. V posledních dvou sloupcích je 

určeno, zda je pro plochu stanovena podmínka pro využití plochy v podobě dohody o parcelaci, 

územní studie či regulačního plánu, resp. zda je stanovena etapizace. 
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j) 5. odůvodnění článku 5 – Regulativy funkčního využití území 

Na úvod této podkapitoly je nutno připomenout obecné požadavky na vymezování pozemků a 

umisťování staveb na nich dle § 20 odst. 1 vyhlášky 501/2006: "V souladu s cíli a úkoly 

územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter území je obecným požadavkem 

takové vymezování pozemků, stanovování podmínek jejich využívání a umisťování staveb na 

nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území." Tuto problematiku, zejména pak 

zhodnocení nezhoršení kvality prostředí, pohody bydlení a hodnot území, nelze postihnout v 

koncepčním dokumentu jakým je územní plán, kdy nejsou známi konkrétní záměry na využití 

území. Přípustnost konkrétního stavebního záměru dle jednotlivých podmínek využití probíhá 

v konkrétním řízení a nelze jej a priori stanovit v územním plánu. Stavební záměr hodnotí 

správní úřad s přihlédnutím ke všem dostupným důkazům (včetně argumentace žadatele). 

Přípustnost stavebního záměru se vyvozuje z právních předpisů i z individuálního posouzení 

různých hodnotových hledisek podle úkolů veřejné správy v příslušných oblastech (např. 

ochrana přírody a krajiny, ochrana veřejného zdraví, ochrana zemědělského půdního fondu, 

obrana státu, rozvoj veřejné dopravní a technické infrastruktury apod.). 

Možnosti využití jednotlivých ploch jsou dostatečně široké a je nutno je využívat vždy s 

přihlédnutím ke konkrétním podmínkám v území. Hranici, kdy ještě záměr akceptovat jako 

přijatelný a kdy již nikoli, musí najít příslušné dotčené orgány a povolující orgán (většinou 

stavební úřad). Jedním z vodítek při tomto rozhodování jsou stanovené podmínky využití, 

které v mnoha případech obsahují příkladné možnosti využití. Pokud se objeví záměr, který 

není vyjmenován v těchto případech ani není možno ho přiřadit k žádnému stanovenému 

využití, musí se zohlednit, ke kterému využití má nejblíže, a zda je v souladu či rozporu s 

hlavním využitím plochy. 

Vymezování a zobrazování ploch v grafické části probíhalo v souladu s požadavky stavebního 

zákona a jeho právních předpisů. § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

stanovuje obecné požadavky na vymezování ploch. Odstavec 1 „K naplňování cílů a úkolů 

územního plánování (§ 18 a 19 stavebního zákona) a s ohledem na rozdílné nároky na 

prostředí se území člení územním plánem na plochy, které se s přihlédnutím k účelu a 

podrobnosti popisu a zobrazování v územním plánu vymezují zpravidla o rozloze větší 

než 2 000 m
2
.“ Odstavec 3 „Plochy s rozdílným způsobem využití se vymezují s ohledem na 

specifické podmínky a charakter území zejména z důvodů omezení střetů vzájemně 

neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a využívání území.“ 

S odkazem na tato ustanovení považujeme zobrazování některých jevů v územním plánu za 

nevhodné. Tyto jevy jsou pak součástí ploch s jiným způsobem využití. 

Při tvorbě územního plánu je důležité nezaměňovat pozemky a plochy. Plochy nelze 

v žádném případě ztotožnit s druhy pozemků. Proto menší vodní plochy, byť vedené 

v katastru pozemků jako druh pozemku „vodní plocha“, nejsou v hlavním výkrese zobrazeny 

jako plochy vodní a vodohospodářské (s vodohospodářskou funkcí), ale jsou součástí jiné 

funkční plochy (např. zemědělské, smíšené nezastavěného území, veřejné prostranství, 

přírodní, lesní), v jejíchž podmínkách využití není popřena existence stávajících vodních 

ploch včetně jejich údržby. Tyto drobné vodní plochy jsou pak zobrazeny pouze informativně 

v koordinačním výkrese. Ani v tomto případě se nejedná o samostatnou plochu s vlastními 

podmínkami využití, ale pouze o informativní jev. Pro odlišení od ploch vodních a 

vodohospodářských, které jsou druhem plochy s rozdílným způsobem využití dle vyhlášky 

č. 501 s vlastními podmínkami využití, jsou v koordinačním výkrese nazvány „vodní útvar“. 

Stejným způsobem jsou zobrazeny „pouze“ v koordinačním výkrese také drobné vodní toky, 

které jsou jinak součástí ploch s jiným způsobem využití. Toto pojetí také odpovídá definici a 

smyslu koordinačního výkresu, kdy koordinační výkres zahrnuje mimo jiných důležitá 

omezení v území zejména limity využití území. 
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1.1.a. Plochy zeleně zahrady a sady – Zs 

Do ploch pro bydlení je vložen nový druh plochy. Jedná se o soukromou zeleň zejména 

zahrad, které jsou natolik významné, že je vhodné je vymezit jako samostatné plochy. 

Charakteristickým znakem je jejich veřejná nepřístupnost zdůrazněná často oplocením. 

Hlavním cílem těchto ploch je zachování nebo vytvoření “zelených” ploch. Tyto plochy ve 

většině případů sousedí či přímo navazují na plochy pro bydlení. V podmínkách využití ploch 

najdete využití typická pro soukromé zaplocené zahrady a možnost umístění tomu 

odpovídajících staveb a zařízení související s využitím zahrad pro samozásobitelské využití 

jako jsou např. pergoly, bazény, skleníky, pařeniště, včelíny, stavby pro nářadí. 

Z toho důvodu projektant využil možnosti § 3 odst. 4 vyhlášky 501 a stanovil plochu s jiným 

způsobem využití, než je uvedeno v § 4 až § 19 vyhlášky 501. 

Hlavní využití plochy (převažující účel využití) je zahrada, která je v rámci urbanistické 

struktury natolik významná, že nebyla začleněna do ploch bydlení, rekreace, občanského 

vybavení, atp., ale byla vymezena samostatnou plochou, aby bylo území ochráněno před 

nadměrným stavebním využíváním (zejm. výstavbou rodinných domů). 

Přípustné využití: 

zeleň – zejména zahrady a sady 

Hlavním využitím těchto ploch je zachování nebo vytvoření “zelených” ploch v sídle, které 

většinou přímou sousedí s plochami pro bydlení, veřejných prostranství, atp. Zeleň by měla 

v ploše zabírat podstatnou část území a tvořit tak hlavní nezastavěné plochy v sídle schopné 

maximálně zasakovat srážkové vody. 

doplňkové stavby bezprostředně související s využíváním soukromých zahrad a 

samozásobitelstvím (např. pergoly, bazény, skleníky, seníky, sklady na nářadí, včelíny) 

V podmínkách využití plochy je přípustné typické využití pro soukromé zaplocené zahrady a 

možnost umístění tomu odpovídajících staveb a zařízení souvisejících s využitím zahrady pro 

samozásobitelské využití jako jsou např. skleníky, bazény, pařeniště, stavby pro nářadí, 

seníky, chlévy, atp. Zde se však zásadně nesmí jednat o obytné místnosti a to ani druhotně či 

doprovodně. 

oplocení 

Charakteristickým znakem zahrad je skutečnost, že nemusí být veřejně přístupné, což je často 

zdůrazněno oplocením. 

veřejná prostranství – (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb.) 

vodní útvary – (§ 2 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb.) 

dopravní a technická infrastruktura obecního významu - (§ 9 odst. 2 a § 10 odst. 2 

vyhlášky č. 501/2006 Sb.) 

Nepřípustné využití: 

stavby pro bydlení – (§ 2 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb.) 

stavby pro rodinnou rekreaci – (§ 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb.) 

občanské vybavení včetně staveb a zařízení občanského vybavení – patřící do veřejné 

infrastruktury (§ 2 odst. 1 písm. k) bodu 3 zákona č. 183/2006 Sb.) a také komerčního 

charakteru – podnikatelská činnost 

využití, které by bylo v rozporu s hlavním využitím plochy nebo by mohlo narušit 

pohodu bydlení a kvalitní prostředí – (§ 20 odst. 1 a 2 vyhláška 501) 
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1.3. Plochy pro rozvoj bydlení – Br 

Platný územní plán počítal s velkým zájmem o výstavbu pro bydlení v blízkosti krajského 

města Brna. Tento trend se však nepotvrdil a navržení takového množství ploch je jeví jako 

nadbytečné. Proto změnou dochází k redukci těchto ploch. blíže viz úvodní body této kapitoly. 

Tato redukce ploch se promítá i do podmínek využití území a prostorové regulace. 

1.4. Plochy pro rozvoj smíšené funkce bydlení a občanského vybavení 

Na základě požadavku na změnu v území je doplněna podkapitola a zároveň nová plocha, 

která umožňuje mísení a prolínání funkcí bydlení a občanského vybavení. 

Plochy smíšené obytné – So 

Jedná se o největší rozvojovou plochu dlouhodobě sledovanou v územně plánovací 

dokumentaci – blíže viz úvodní body této kapitoly. 

Snahou územního plánu je nabídnout dostatečnou šíři možností využití – spojení bydlení, 

občanského vybavení a dalšími doplňujícími činnostmi, které se odehrávali v jeho 

bezprostřední blízkosti. To nevylučuje jejich využití pouze pro bydlení či naopak jenom 

občanského vybavení. 

Základ vymezení plochy je nutné spatřovat ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., blíže v § 8 odst. 1, 

kde je uvedeno, že: „Plochy smíšené obytné se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy 

s ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není 

účelné členit území na plochy bydlení a občanského vybavení a je nezbytné vyloučit 

umisťování staveb a zařízení, snižujících kvalitu prostředí v této ploše, například pro těžbu, 

hutnictví, chemii, těžké strojírenství, asanační služby. Jelikož není možné stanovit, která 

z funkcí bude převládat, není stanoveno ani hlavní využití plochy (převažující účel využití). 

Přípustné využití: 

bydlení – Bydlení stejně jako občanské vybavení je umožněno bez rozlišení. Předpokládá se 

sepjetí využití s funkcemi a aktivitami obce. 

občanské vybavení – viz výše 

veřejná prostranství - (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb.) viz přípustné využití ploch bydlení 

zeleň – např. veřejná, izolační, zahrady, sady  

Jedním z hlavních doprovodných prvků urbánního prostředí, by měla být zeleň a 

zakomponování staveb do okolní krajiny pomocí zeleně s upřednostněním autochtonních 

druhů rostlin. Neboť právě měkký přechod sídla do otevřené krajiny je zárukou pozitivního 

přijetí novodobé výstavby na okrajích sídel, jenž je vždy exponovanou lokalitou, která je 

prvně vnímána při příjezdu do obce. Nedoceněné je doplnění stavby pro bydlení užitkovou 

zeleninovou zahradou a ovocným sadem, který zajistí samozásobení obyvatel rodinného 

domu kvalitní zeleninou a ovocem, vypěstovaným v místních přirozených podmínkách. 

vodní útvary včetně vodních ploch a toků – (§ 2 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb.) 

Vodní útvar byl zvolen jako univerzální pojem obsažený ve vymezených pojmech v § 2 

vodního zákona. Na něj navazují další pojmy, které jsou tak v pojmu vodní útvar obsaženy, 

např. vodní plocha, pod vodními plochami jsou zase obsaženy vodní toky. Proto toto 

přípustné využití umožňuje vodní útvary a tím také všechny obecně užívané pojmy (vodní 

nádrže, koryta vodního toku, rybníky, jezera atd.). S tím souvisí přípustné činnosti, které je 

možné v území povolit, aby tyto stavební záměry mohly vůbec reálně existovat – hráze, 

přelivy, výpusti, odbahnění, revitalizace území atd. včetně jejich rekonstrukcí. Je nutno 
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zdůraznit, že se nejedná o různé doplňkové stavby a zařízení, např. na nářadí, sila. Ty nejsou 

pro samotnou existenci rybníka nezbytně nutné. 

územní systém ekologické stability – (§ 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb.) 

dopravní a technická infrastruktura - (§ 9 odst. 2 a § 10 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) 

Podmíněně přípustné využití: 

obchodní činnosti do velikosti 200 m
2
 prodejní plochy (vychází z definice § 3 písm. c) 

vyhlášky č. 268/2009 Sb.) 

V plochách smíšených obytných jsou umožněny obchodní činnosti včetně staveb pro obchod 

s prodejní plochou do 200 m
2
. Tato hodnota je stanovena s ohledem na charakter území a 

místní podmínky, jenž má zajistit rozumný rozvoj obce s ohledem na převažující účel využití 

území, nenarušující kvalitu prostředí, pohodu bydlení a veškeré hodnoty území. Podmíněně 

přípustné využití tak upřesňuje tuto specifickou část občanského vybavení, které je jinak bez 

dalších podmínek přípustné 

Nepřípustné využití: 

stavby pro rodinnou rekreaci – (§ 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb.) 

Stavby pro rodinnou rekreaci, zejména typu chaty a různá mobilní zařízení pro dočasné 

bydlení a rekreaci jsou v těchto plochách nepřípustné, neboť narušují historický urbanismus 

sídla a tím znehodnocují vnímaní komplexního venkovského prostoru. Svým měřítkem a 

stavebním provedením se negativně podílí na celkovém panoramatu sídla, který 

v historických souvislostech tyto stavby vytlačuje převážně do periferních oblastí sídla. 

využití, které by bylo v rozporu s hlavním využitím plochy nebo by mohlo významně 

narušit pohodu bydlení a kvalitní prostředí pro bydlení anebo toto narušení vyvolávat – 

(§ 20 odst. 1 a 2 vyhláška 501) 

V tomto nepřípustném využití jsou zahrnuty takové funkce, které by byly v rozporu s hlavním 

využitím plochy nebo by mohly narušit pohodu bydlení a kvalitní prostředí pro bydlení (např. 

škodlivými exhalacemi, hlukem, teplem, otřesy, vibracemi, prachem, zápachem, 

znečišťováním ovzduší, vod a půdy, světelným znečištěním zejména oslňováním, zastíněním) 

anebo toto narušení vyvolávat, zejména stavby pro výrobu a skladování velkokapacitního 

charakteru (pily, kovárny, slévárny, chemičky, atp.), velkokapacitní stavby pro zemědělství 

(např. zemědělské areály hospodářských zvířat, velkovýkrmny, velkoobjemové sklady steliva 

a krmiva, atp.), nákladní doprava v klidu (např. odstavná a parkovací stání pro kamionovou 

dopravu, logistické haly, řadové garáže), čerpací stanice pohonných hmot, autobazary, stavby 

se shromažďovacím prostorem, diskotéky, atd. Výrobou jsou myšleny i stavby větrných a 

fotovoltaických elektráren, nikoli však technická zařízení stavby, která představují menší 

systémy výroben energie. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

nové stavební záměry musí vycházet z výškové hladiny okolní zástavby, celková výška 

zástavby bude řádově odpovídat stávajícím budovám v okolí 

Podmínka vychází ze stávajícího charakteru zástavby sídla a nutnosti navázání staveb na 

blízké okolí. Vždy je nutno posoudit případné narušení panorama sídla a negativní ovlivnění 

krajinného rázu. Tato podmínka je vlastně pouze parafrází § 19 odst. 1 písm. e) stavebního 

zákona, která ukládá stavebním úřadům nutnost posuzovat změny v území s ohledem na 

stávající charakter území, hodnoty území a na využitelnost navazujícího území. Stávající 

budovy v sídle (a to ať již novodobější zástavba, tak ta historická) nepřesahují ve většině 

případů výškovou hladinu odpovídající jednomu nadzemnímu podlaží s využitelným 
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podkrovím, ve výjimečných případech dvě nadzemní podlaží s využitelným podkrovím. Tyto 

požadavky jsou stanoveny z důvodu, aby nedošlo k narušení charakteru sídla a vnímání 

venkovského charakteru území a bylo navázáno na stávající zástavbu, do území nevstupovaly 

v rámci těchto ploch výrazné negativní pohledové dominanty a zásadně cizorodé prvky 

narušující hodnoty území. 

2. Občanská vybavenost - Ov 

Z textu byly vypuštěny neaktuální údaje o již nefungujícím obchodu se smíšeným zbožím. 

V plochách I a J byly upraveny podmínky využití - plocha I a J jsou určeny pro zázemí zámku 

včetně možnosti rozvoje golfového hřiště. 

3. Centrální část - Cp 

není zásadně měněno, pouze upřesněno, které plochy se týkají závazné regulativy 

4. Výroba a podnikání -Vp 

Rozvojové plochy v lokalitě Křupavky jsou změnou č. 1 územního plánu obce redukovány. 

Proto je z regulativů ploch Výroby a podnikání vypuštěna neaktuální podmínka, která měla 

zajistit ochranu pozemků, staveb a zařízení před negativními vlivy ze zemědělského areálu. 

Obdobně úprava textu reaguje na vypuštění rozvojové plochy M. 

4.a. plochy výroby a skladování zemědělské – Vz 

V lokalitě za zámkem je stabilizováno využití bývalé sýpky vedené v katastru nemovitostí 

jako zemědělská stavba. Tomu odpovídá stanovený převažující účel využití a navazující 

využití přípustné. Blíže viz úvodní body této kapitoly.  

Hlavní využití (převažující účel využití) 

stávající sýpka 

Přípustné využití 

pouze stávající využití zemědělské stavby – sýpky 
veřejná prostranství (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb.) 

zeleň – zejména ochranná, izolační a doprovodná 

Jedním z hlavních doprovodných prvků staveb, by měla být zeleň a zakomponování stavby do 

lokality pomocí zeleně s upřednostněním autochtonních druhů rostlin. 

Nepřípustné využití 

bydlení - včetně staveb pro bydlení – (§ 2 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb.) 

Stavby pro bydlení, stavby pro rodinnou rekreaci, stavby ubytovacích zařízení vyvolávají 

takové nároky na využívání území, které nejsou v souladu s hlavním využitím plochy. Tyto 

stavby nemohou splnit hygienické limity, jelikož jsou ovlivňovány negativními vlivy z ploch 

výroby a skladování, a proto nejsou funkce bydlení, rekreace a ubytování v plochách 

přípustné. 

rekreace včetně staveb pro rodinnou rekreaci – (§ 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb.) 

viz úvodní odstavec nepřípustného využití 

ubytování včetně staveb ubytovacích zařízení – (§ 2 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb.) 

viz úvodní odstavec nepřípustného využití 

občanské vybavení – zejména stavby a zařízení pro obchodní prodej, stavby pro obchod, 

stavby se shromažďovacím prostorem 

patřící do veřejné infrastruktury (§ 2 odst. 1 písm. k) bodu 3 zákona č. 183/2006 Sb.) a také 
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komerčního charakteru – podnikatelská činnost, a dále sportovní zařízení (§ 2 odst. 3 zákona 

č. 115/2001 Sb.) viz odstavec nepřípustného využití „výroba a skladování včetně zemědělské 

výroby a mimo přípustné“ 

výrobny energií včetně bioplynových elektráren, větrných elektráren, fotovoltaických 

elektráren – Jedná se využití, která by s ohledem na specifikum lokality byly v rozporu 

s hodnotami území. 

výroba a skladování včetně zemědělské výroby mimo přípustné - Jedná se využití, která by 

s ohledem na specifikum lokality byly v rozporu s hodnotami území. Hodnotu vytváří právě 

samotná budova sýpky. Bez konkrétního záměru majitele, hrozí její nevratné narušení a proto 

jiné využití než stávající, a to i s ohledem na okolní plochy, je vyloučeno. 

dále zejména hutnictví, těžké strojírenství, chemie a chemická výroba, stavby a zařízení 

pro nakládání s odpady (zejména ostatní odpady a nebezpečné) a chemickými látkami a 

přípravky, dále činnosti v oblasti nakládání odpadů a skladování odpadů – všechna tato 

využití jsou nepřípustná jako hlavní činnosti, jako vedlejší činnosti související s přípustným 

využitím nejsou nepřípustná 

5. Rekreace - Rs 

není zásadně měněno, pouze upřesněno, které plochy se týkají závazné regulativy 

6. Veřejná zeleň – Zv, veřejná prostranství - Pv 

původní text kapitoly není zásadně měněn, pouze upřesněno, které plochy se týkají závazné 

regulativy 

6.a. Plochy veřejných prostranství - Pv 

Do této kapitoly jsou nově vloženy plochy veřejných prostranství, které v platném řešení chybějí. 

Tyto plochy reprezentují obecně veřejná prostranství bez rozdílu dle § 34 zákona o obcích.  

Základ vymezení plochy je nutné spatřovat ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., blíže v § 7 odst. 1, 

kde je uvedeno, že: „Plochy veřejných prostranství se obvykle samostatně vymezují za účelem 

zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných 

prostranství a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem“. 

Z této definice vyplývá hlavní využití plochy (převažující účel využití): veřejná 

prostranství – (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb.). 

Přípustné využití: 

stavby a zařízení tradičně doprovázející veřejná prostranství typu kaplí, kostelů, 

hasičských zbrojnic apod. a dále drobná architektura 

Drobnou architekturou je myšlena drobná sakrální architektura (např. kříže, boží muka, 

kapličky, smírčí kameny,…), kulturní stavby (památníky, sochy a další umělecká díla) a 

městský mobiliář (všechny stavby a zařízení - ať již mobilní nebo trvalé - sloužící ke 

zvyšování obytnosti a funkčnosti území a užívání veřejného prostoru, který je tímto 

mobiliářem oživován. Patří sem zejména lavičky, sloupky, zábradlí, odpadkové koše, 

květináče, stojany, informační tabule, panely a desky, veřejné osvětlení, přístřešky, atp. 

zastávky a čekárny – pro veřejnou hromadnou dopravu 

zeleň – např. veřejná, izolační, předzahrádky 
Do veřejných prostranství (veřejné zeleně) jsou v některých případech zařazeny i soukromé 

nepřístupné pozemky zejména v podobě předzahrádek či zahrad, které je však možno 

považovat za součást veřejného prostoru, jelikož tvoří neodmyslitelný zelený parter před 

domy lemujícími veřejné prostranství a jsou slučitelné s účelem veřejných prostranství. 
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vodní útvary včetně vodních ploch a toků – (§ 2 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb.) 

veřejně přístupná hřiště 

Do veřejných prostranství patří veřejně přístupná hřiště (např. dětská hřiště, workoutová 

hřiště, samostatné herní a sportovní prvky), která neznemožní veřejné užívání území a jenž 

nevyvolávají potřebu zřízení dalšího provozního zázemí. 

dopravní a technická infrastruktura obecního významu - (§ 9 odst. 2 a § 10 odst. 2 

vyhlášky č. 501/2006 Sb.) viz přípustné využití ploch smíšených obytných 

Nepřípustné využití: 

bydlení včetně staveb pro bydlení – (§ 2 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb.) 

Stavby pro bydlení, stavby pro rodinnou rekreaci, stavby občanského vybavení (mimo 

přípustných), stavby pro výrobu a skladování a stavby pro zemědělství vyvolávají takové 

nároky na využívání území, které nejsou v souladu s hlavním využitím plochy a znemožňují 

veřejné užívání pozemků, proto nejsou funkce bydlení, rekreace, občanské vybavení, výroba a 

skladování a zemědělství v plochách přípustné. 

rekreace včetně staveb pro rodinnou rekreaci – (§ 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb.) 

viz úvodní odstavec nepřípustného využití 

občanské vybavení včetně staveb a zařízení občanského vybavení – zejm. komerčního 

charakteru (§ 2 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. a § 3 písm. b) a c) vyhlášky č. 268/2009 Sb.) 

viz úvodní odstavec nepřípustného využití 

výroba a skladování včetně staveb pro výrobu a skladování – (§ 3 písm. e) vyhlášky 

č. 268/2009 Sb.) viz úvodní odstavec nepřípustného využití 

zemědělství včetně staveb pro zemědělství – (§ 3 písm. f) vyhlášky č. 268/2009 Sb.) viz 

úvodní odstavec nepřípustného využití 

zamezování veřejné přístupnosti zejména formou zaplocování  

Plochy veřejných prostranství musí zůstat bezpodmínečně veřejně přístupné (výjimkou jsou 

soukromé předzahrádky či zahrady), tzn., že v nich nelze umisťovat oplocení, ohrazení a 

žádným jiným způsobem nesmí být zamezováno veřejné přístupnosti. Výjimkou může být 

ohrazování terénních hran, které se zřizuje za účelem zvýšení bezpečnosti a záchytné sítě 

zamezující odlétnutí sportovního náčiní ven ze hřiště. Dále pak je možné oplotit veřejně 

přístupná hřiště pro zajištění ochrany samotného pozemku a jeho uživatelů. 

7. Doprava - D 

není zásadně měněno, pouze upřesněno, které plochy se týkají závazné regulativy 

8. Technická infrastruktura - Ti 

není zásadně měněno, pouze upřesněno, které plochy se týkají závazné regulativy 

9. Přírodní plochy - Nz 

není zásadně měněno, pouze upřesněno, které plochy se týkají závazné regulativy 

10. Produkční plochy - Np 

není zásadně měněno, pouze upřesněno, které plochy se týkají závazné regulativy 

11. Vodní plochy - Nv 

není zásadně měněno, pouze upřesněno, které plochy se týkají závazné regulativy 

12. Plochy zemědělské - Nz 

Do této kapitoly jsou nově vloženy plochy zemědělské, které jsou v platném řešení zastoupeny 
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plochami produkčními, avšak jejich podmínky využití odpovídají času jejich vzniku a ani 

nemohou odpovídat novým požadavkům vyplývajícím z právních předpisů. Cílem změny, však 

není revize celého správního území a všech ploch vymezených v platném územním plánu. Proto 

jsou redukované a vypouštěné plochy nahrazeny plochami zemědělskými a pro tyto plochy jsou 

stanoveny samostatné podmínky využití. Pro ostatní plochy platí nadále podmínky využití pro 

plochy produkční.  

Plochy zemědělské jsou ve změně územního plánu vymezeny zejména na zemědělském půdním 

fondu tvořeném v řešeném území zejména pozemky zemědělsky obhospodařovanými. 

Neznamená to, že součástí těchto ploch nejsou další prvky v krajině např. menší a nevýznamné 

vodní plochy, vodní toky, či remízky, účelové pozemní komunikace. Znamená to, že v těchto 

plochách převládá zemědělské využití, ale současně není ani zpochybněna nutnost respektování 

a podpora ekologické stability území, či jeho využití pro vedení liniových staveb či umisťování 

dalších staveb a zařízení, ale vždy s přihlédnutím k hlavnímu využití a určité míře „zdravého 

rozumu“ při správním uvážení konkrétního orgánu. Proto jsou také za určitých podmínek 

přípustná či podmíněně přípustná různá využití, která nesouvisí přímo se samotným 

zemědělstvím, ale nepřímo vlastně zajišťují jeho dlouhodobou udržitelnost. A to ať již se jedná 

o stabilizující prvky v krajině (vodní plochy a toky, předěly mezi jednotlivými lány), tak 

protierozní opatření, zalesňování, komunikace. Všechna využití ploch zemědělských se musí 

orientovat na jeho hlavní využití (tj. zajištění podmínek pro zemědělství) a zvyšování 

ekologické stability krajiny. Změny druhů pozemků musí probíhat na logických místech, tzn., 

není-li nutno zalesňovat uprostřed pole (např. z důvodu zvýšení ekologické stability či půdní 

eroze), nemělo by toto zalesnění uprostřed zemědělské půdy být povoleno. Stejně tak přípustné 

a podmíněně přípustné stavby a zařízení mohou být povolovány jen v souladu s hlavním 

využitím, tzn., včelíny musí být včelíny a nikoli pobytové místnosti, stejně tak myslivecká 

zařízení. To že součástí ploch zemědělských jsou také např. vodní plochy či toky neznamená, že 

jsou tyto prvky popřeny, či dokonce znemožněno jejich využívání, udržování a rekonstrukce. 

Naopak tyto nedílné součásti volné krajiny jsou respektovány, avšak s ohledem na podrobnost 

územního plánu a v souladu s cíli a úkoly územního plánování nejsou zobrazovány. 

S ohledem na zkušenosti posledních let a v návaznosti na koncepci uspořádání krajiny jsou do 

nepřípustného využití doplněny body, které by měly jednoznačně ochránit volnou krajinu 

před nežádoucími využitími zejména formami výroben elektrické energie, umisťování 

různých staveb a zařízení, které ať už skrytě či zcela otevřeně budou sloužit pro rekreaci či 

bydlení a zabránit různému druhu znepřístupňování volné krajiny. 

Základ vymezení plochy je nutné spatřovat ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., blíže v § 14 odst. 1, 

kde je uvedeno, že: „Plochy zemědělské se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění 

podmínek pro převažující zemědělské využití.“. Z této definice vyplývá hlavní využití plochy 

(převažující účel využití): zemědělské obhospodařování pozemků. 

Přípustné využití: 

zemědělské obhospodařování pozemků 
Plochy zemědělské jsou v územním plánu vymezeny zejména na zemědělském půdním fondu 

tvořeném v řešeném území zejména pozemky zemědělsky obhospodařovanými. Dle § 1 odst. 

2 zákona č. 334/1992 Sb. tvoří zemědělský půdní fond pozemky zemědělsky obhospodařované, 

to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty a půda, která 

byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není (dále jen 

zemědělská půda). Dle § 1 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb. do zemědělského půdního fondu 

náležejí též rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k 

zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní 

závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před 

zamokřením nebo zátopou, technická protierozní opatření apod. Cílem stanovení tohoto 
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využití plochy je poukázat na zemědělské obhospodařovávání, kterým je zejména 

pěstování rostlin a chov hospodářských zvířat na zemědělském půdním fondu, jenž je 

jednou z hlavních složek životního prostředí. Neznamená to, že součástí těchto ploch nejsou 

další prvky v krajině, např. menší vodní plochy, vodní toky, či remízky, účelové pozemní 

komunikace. S ohledem na podrobnost územního plánu toto znamená, že v těchto plochách 

převládá obhospodařování zemědělských pozemků, ale současně není ani zpochybněna 

nutnost respektování a podpora ekologické stability území, či jeho využití pro vedení 

liniových staveb či umisťování dalších staveb a zařízení, ale vždy s přihlédnutím k hlavnímu 

využití a určité míře zdravého „selského rozumu“. Za určitých podmínek jsou tak přípustná či 

podmíněně přípustná různá využití, která nesouvisí přímo se samotným zemědělstvím, ale 

nepřímo vlastně zajišťují jeho dlouhodobou udržitelnost či souvisí s užíváním krajiny. A to ať 

již se jedná o stabilizující prvky v krajině (vodní plochy a toky, meze či jiné předěly mezi 

zemědělskými pozemky), tak protierozní opatření, zalesňování, komunikace atd. Všechna 

přípustná či podmíněně přípustná využití musí respektovat hlavní využití (tj. zemědělství). 

Změny druhů pozemků musí probíhat na logických místech, tzn., není-li nutno zalesňovat 

uprostřed pole (např. z důvodu zvýšení ekologické stability či půdní eroze), nemělo by toto 

zalesnění uprostřed zemědělské půdy být povoleno. Stejně tak další stavby a zařízení mohou 

být povolovány jen v souladu s hlavním využitím, tzn., včelíny musí být včelíny a nikoli 

pobytové místnosti, stejně tak stavby pro výkon práva myslivosti a pro hospodaření v lesích. 

To že součástí ploch zemědělských jsou také např. vodní plochy či toky neznamená, že jsou 

tyto prvky popřeny, či dokonce znemožněno jejich využívání, udržování a rekonstrukce. 

změny druhu pozemků na trvalý travní porost a ovocný sad bez oplocení a bez možnosti 

umisťování staveb a zařízení (ani těch bezprostředně souvisejících se sadem) a bez 

provádění zemních prací a změn terénu 
Cílem podmínek využití je jasně deklarovat, které změny druhu pozemků jsou 

bezproblémové, jedná se většinou o takové změny, které zvyšují ekologickou stabilitu krajiny, 

současně je však zcela zřejmé, že se za toto využití nemůže schovávat zastavování nebo 

oplocování krajiny. Skryté záměry a „salámová“ metoda na umístění jiných stavebních 

záměrů ve volné krajině je nepřípustná a nelze ji odůvodňovat změnou druhu pozemku na sad, 

následně sad oplotit a následně umisťovat doplňkové stavby, stavby pro rodinnou rekreaci, 

rodinný dům apod. Toto využití pouze umožňuje změnu druhu pozemků, tím také jeho účel 

končí. 

vodní útvary včetně vodních ploch a toků – (§ 2 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb.) 

Vodní útvar byl zvolen jako univerzální pojem obsažený ve vymezených pojmech v § 2 

vodního zákona. Na něj navazují další pojmy, které jsou tak v pojmu vodní útvar obsaženy, 

např. vodní plocha, pod vodními plochami jsou zase obsaženy vodní toky. Proto toto 

přípustné využití umožňuje vodní útvary a tím také všechny obecně užívané pojmy (vodní 

nádrže, koryta vodního toku, rybníky, jezera atd.). S tím souvisí přípustné činnosti, které je 

možné v území povolit, aby tyto stavební záměry mohly vůbec reálně existovat – hráze, 

přelivy, výpusti, odbahnění, revitalizace území atd. včetně jejich rekonstrukcí. Je nutno 

zdůraznit, že se nejedná o různé doplňkové stavby a zařízení, např. na nářadí, sila. Ty nejsou 

pro samotnou existenci rybníka nezbytně nutné. 

stavební záměry pro předcházení povodním a na ochranu před povodněmi – (§ 63 a § 65 

zákona č. 254/2001 Sb.) 

Jedná se o stavební záměry a jiná opatření pro předcházení povodním zejména pro zadržení 

nebo zdržení vody v krajině či zvýšení její retenční schopnosti a na ochranu před povodněmi. 

stavební záměry a jiná opatření proti erozi 

Stavební záměry, jako vodohospodářská opatření zpomalující odtok vody z krajiny  

protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, …). 
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územní systém ekologické stability – (§ 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb.) 

Na plochách zemědělských je možno také realizovat prvky územního systému ekologické 

stability. 

zeleň - zejména doprovodná, liniová, izolační 
Do krajiny samozřejmě patří také zeleň, která zabezpečuje základní ekologické toky v krajině. 

drobná architektura (menší sakrální stavby [např. kříže, boží muka, výklenkové 

kapličky], památníky, sochy, lavičky, informační panely, tabule, desky apod.) 
Tradičními prvky krajiny jsou menší sakrální stavby, např. kříže, boží muka, výklenkové 

kapličky, dále též památníky, sochy, lavičky, informační panely, tabule, desky apod. 

Informační panely, tabule a desky jsou stavby, které zlepší podmínky využití nezastavěného 

území pro účely rekreace a cestovního ruchu, a proto je přípustné tyto stavby do krajiny 

umísťovat. Drobnou architekturou však nejsou myšlena hygienická zařízení, ekologická nebo 

informační centra uvedená v § 18 odst. 5 stavebního zákona. 

včelnice a včelíny bez pobytových místností a bez přípojek technické infrastruktury 

Včelín bez pobytových místností – jedná se o typické stavby a zařízení sloužící pouze a jen 

pro chov včel. Tyto stavby, zařízení a objekty nesmí mít v žádném případě žádné jiné využití 

a to ani jako doprovodné, žádné pobytové místnosti, přípojky energií, vody, sociální zařízení 

atd. Jedná se čistě o možnost zastřešení úlů a uložení nezbytného včelařského nářadí. 

dočasné oplocenky při výsadbě lesa a mimo lesní pozemky dočasná ohrazení pozemků 

pro pastvu dobytka např. formou elektrických ohradníků či jednoduchého dřevěného 

ohrazení 

dopravní a technická infrastruktura obecního významu 

Obecní význam 
Obecní význam je pojem zahrnující: 

a) místní význam (tj. svým významem, rozsahem nebo využitím neovlivňuje území 

více obcí) 

b) nadmístní význam, který svým řešení zůstává v pravomoci obcí, tj. není řešen 

v zásadách územního rozvoje (a tudíž neřešení na úrovni územně plánovací 

dokumentace kraje). 

§ 2 stavebního zákona stanovuje, že plochou nadmístního významu je plocha, která svým 

významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí. Zásady územního rozvoje 

vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu viz § 36 stavebního zákona. Záležitosti 

nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, mohou být součástí 

územního plánu, pokud to krajský úřad ve stanovisku podle § 50 odst. 7 z důvodu 

významných negativních vlivů přesahujících hranice obce nevyloučí. 

Proto změny v území nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 

rozvoje a nenaplňují znaky záměrů řešených v územně plánovací dokumentaci kraje, mohou 

být součástí řešení územního plánu a tudíž v rozhodovací pravomoci na úrovni obcí. 

Klasickým příkladem je dopravní a technická infrastruktura, kdy často záměr zasahuje na 

území více obcí. Při kombinaci s nepřípustným využitím jsou v tomto bodě připuštěny 

zejména záměry typu místních a účelových komunikací, zlepšení parametrů silnic zejména II. 

a III. třídy, meziobecní vodovody, kanalizace včetně přípojek, atd. Dále sem patří zejména 

stavby a zařízení související s bydlením, občanským vybavením, atp., které jsou nezbytné a 

potřebné pro fungování území (např. chodníky, zpevněné pozemní komunikace, vodovody, 

kanalizace, plynovody, stavby a zařízení pro zneškodňování odpadních vod, trafostanice, 

energetická a komunikační vedení, elektronická komunikační zařízení). 

Podmíněně přípustné využití 

změny druhu pozemků na orná půda jen za podmínek, že přípustná ztráta půdy erozí 
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nepřekročí limitní hodnoty; nezhorší a nenaruší stav ploch významných z hlediska 

ochrany přírody a krajiny (např. územního systému ekologické stability) 
Změna druhu pozemku vychází z ustanovení § 2 zákona o ochraně zemědělské půdy a 

upozorňuje dotčený orgán, popř. povolující orgán na nutnost posouzení těchto podmínek. 

změny druhu pozemků na lesní pozemek nebo na vodní plochu jen za podmínek, že budou 

prokázány logické vazby v krajině (např. hydrologické, půdoochranné, ekologické, 

estetické); o pozemky I. a II. tříd ochrany zemědělské půdy se může jednat pouze v 

případě, že navrhované zalesnění je nezbytně nutné k zajištění ochrany zemědělského 

půdního fondu anebo ochrany životního prostředí 
Konkrétní změny druhu pozemků je nutné posoudit ve vztahu ke stanoveným podmínkám. 

Jak je již uvedeno výše, změny druhů pozemků musí probíhat na logických místech, tzn., 

není-li nutno zalesňovat uprostřed pole (např. z důvodu zvýšení ekologické stability či půdní 

eroze), nemělo by toto zalesnění uprostřed zemědělské půdy být povoleno. 

Nepřípustné využití 

změna druhu pozemku na zahrada 

Na základě zkušeností posledních let vede změna druhu pozemku na zahradu ke skrytému 

zastavování či zaplocování zemědělských pozemků, a proto byla tato změna druhu pozemku 

stanovena jako nepřípustná. Definice zahrady dle vyhlášky č. 26/2007 Sb. je: Pozemek, na 

němž se trvale a převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné zahradní plodiny, zpravidla pro 

vlastní potřebu; souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři, který zpravidla tvoří 

souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami. Cílem tohoto ustanovení, resp. 

vyloučení změn druhů pozemků na zahrada, je zabránit umísťování záměrů, z nichž následně 

bude vyplývat přímý či nepřímý tlak na takové využívání nezastavěného území, které bylo od 

samého počátku zahrnuto do nepřípustného využití. 

bydlení - včetně staveb pro bydlení – (§ 2 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb.) 

rekreace - včetně staveb pro rodinnou rekreaci –  (§ 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb.) 

občanské vybavení a ubytování – včetně staveb a zařízení občanského vybavení a 

ubytovacích zařízení – zejm. komerčního charakteru (§ 2 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. a 

§ 3 písm. b) a c) vyhlášky č. 268/2009 Sb.) a (§ 2 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb.) 

výroba a skladování – včetně staveb pro výrobu a skladování a staveb pro zemědělství 
mimo přípustných a podmíněně přípustných – (§ 3 písm. e) a f) vyhlášky č. 268/2009 Sb.) 

Nežádoucí je také umisťování výroben energie (sluneční, větrné, vodní,…) 

doprava v klidu – odstavná stání, parkovací stání a garáže (§ 9 odst. 3 vyhlášky 

č. 501/2006 Sb.) 

stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí 

včetně oplocení, pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a těžbu nerostů, pro 

ochranu přírody a krajiny, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší 

podmínky využití nezastavěného území pro účely rekreace a cestovního ruchu – mimo 

přípustných a podmíněně přípustných – (§ 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.) 

Nepřípustné je umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní 

hospodářství a těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny a dále taková technická opatření a 

stavby, které zlepší podmínky využití nezastavěného území pro účely rekreace a cestovního 

ruchu mimo těch, které jsou umožněny v přípustném nebo podmíněně přípustném využití. 

Toto ustanovení reaguje na novelu stavebního zákona účinnou od 1. 1. 2013, která do § 18 

odst. 5 doplňuje poslední větu, která umožňuje územně plánovací dokumentaci výslovně 

vyloučit v nezastavěném území umisťování staveb, zařízení a jiných opatření uvedených 

v tomto odstavci. Zpracovatel této možnosti využil a vzhledem k hodnotám území a 

samotnému řešení územního plánu vyloučil uvedené záměry. Samotné řešení územního plánu 
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umožňuje umístění těchto staveb v jiných plochách dle způsobu využití, které odpovídají 

uspořádání a kontinuálnímu využití území v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

Územní plán jasně deklaruje, že v těchto plochách nepřipouští mimo jiných hygienická 

zařízení, ekologická a informační centra, atp. Naopak drobná architektura a tradiční stavby 

v krajině, informační panely, tabule, desky, atp. jsou přípustné. Důvodem je - v souladu s cíli 

a úkoly územního plánování - jasná ochrana nezastavěného území, ochrana hodnot a ochrana 

krajinného rázu, jenž je zajišťován ve veřejném zájmu. 

Mimo to některé z těchto záměrů je možno povolit s odkazem na přípustné a podmíněně 

přípustné využití také v těchto plochách. Zde vyloučená nepřípustná využití je možno 

realizovat v rámci jiných ploch urbanizovaného území a není nutné jimi zaplňovat volnou 

krajinu. Navazující zdůvodnění je možno najít u odrážky drobné architektury v přípustném 

využití. 

ohrazování, oplocování, zaplocování a jiné zamezování přístupnosti území mimo 

přípustného 

Jak již bylo v textu odůvodnění několikrát uvedeno, ohrazování, oplocování, zaplocování a 

jiné zamezování přístupnosti území je ve volné krajině nežádoucí a proto je nutné jej 

eliminovat či omezit pouze na nejnutnější případy. 

odstavování či parkování mobilních zařízení a staveb v podobě maringotek apod. 

S ohledem na zkušenosti posledních let a v návaznosti na koncepci uspořádání krajiny jsou do 

nepřípustného využití doplněny body, které by měly jednoznačně ochránit volnou krajinu 

nejen před nežádoucími využitími zejména formami výroben elektrické energie, umisťování 

různých staveb a zařízení, které ať už skrytě či zcela otevřeně budou sloužit pro rekreaci a 

bydlení (viz nepřípustná využití výše), ale také zabránit různému druhu znepřístupňování 

volné krajiny a využívání nevhodným způsobem. Na základě konzultace s dotčenými orgány 

je konkrétně zmiňováno umisťování mobilních zařízení a staveb, které je možno postihnout 

v nepřípustném využívání pozemku, který je např. veden jako trvalý travní porost, ale již 

několik měsíců na něm stojí bez jakéhokoli povolení maringotka či mobilní domek. 

obory, farmové chovy, zájmové chovy a podobné činnosti 
Farmové chovy a zájmové chovy nejsou právními předpisy přímo definovány, ale mnoho 

právních předpisů tyto pojmy používá. Proto je možno jejich výklad čerpat z těchto právních 

předpisů, zejména pak ze zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, zákona č. 449/2001 Sb., 

o myslivosti, zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon. § 2 písm. j) zákona o myslivosti definuje 

oboru jako druh honitby s podmínkami pro intenzivní chov zvěře s obvodem trvale a 

dokonale ohrazeným nebo jinak uzpůsobeným tak, že chovaná zvěř z obory nemůže volně 

vybíhat. 

Cílem je zdůraznit nepřípustnost těchto činností a ochránit tak volnou krajinu před velkými 

tlaky na tyto činnosti. Není cílem tyto činnosti a priory zcela vyloučit, ale jejich umístění 

posoudit v samotné změně s ohledem na souvislosti v území a vymezení speciální plochy, 

která oborní, zájmový nebo farmový chov připustí. 

13. Plochy smíšené nezastavěného území - Ns 

Plochy smíšené nezastavěného území jsou vymezeny na pozemcích, které jsou pro volnou 

krajinu důležité s ohledem na její mimoprodukční funkce. Jedná se o plochy cenné z hlediska 

krajiny jako celku. Plochy smíšené nezastavěného území jsou vymezeny za účelem podpory 

ekologické stability. Tyto plochy nemusí rozhodující části organismů umožňovat trvalou 

dlouhodobou existenci, avšak umožňují jejich migraci (např. mezi biocentry) a plní další 

stabilizující funkce v krajině. Tomu odpovídají stanovené podmínky pro využití plochy, 

kterými jsou migrace organismů a zprostředkování stabilizujících vlivů na okolní intenzivněji 
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využívanou krajinu. Využití by mělo směřovat k jejich funkčnosti, aby napomohly stabilizaci 

krajiny a migraci mezi jednotlivými stabilními částmi území. Plochy reagují na záměr obce na 

vybudování biotopu, vodní plochy a mokřadu. 

Základ vymezení plochy je nutné spatřovat ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., blíže v § 17 odst. 1, 

kde je uvedeno, že: „Plochy smíšené nezastavěného území se obvykle samostatně vymezují v 

případech, kdy s ohledem na charakter nezastavěného území nebo jeho ochranu není účelné 

jeho členění, například na plochy vodní a vodohospodářské, zemědělské a lesní.“. Z této 

definice vyplývá hlavní využití plochy (převažující účel využití): ekologická stabilizace 

krajiny. 

Přípustné využití: 

opatření k vytváření stabilnějších částí krajiny – blíže viz úvodní odůvodnění plochy 

les a hospodaření v lese – (§ 2 písm. a), c), d) zákona č. 289/1995 Sb.) 

Další podmínky využití, které jsou stanoveny pro plochy smíšené nezastavěného území, 

jsou odůvodněny v plochách zemědělských. 

j) 6. odůvodnění článku 6 – Zásady uspořádání dopravy 

2. Místní dopravní síť 

Změnou územního plánu vyly vypuštěny některé plochy pro rozvoj bydlení, což vyvolalo 

v této kapitole vypuštění záměrů s nimi souvisejících. 

j) 7. odůvodnění článku 7 – Zásady uspořádání technické infrastruktury 

Zásady uspořádání technické infrastruktury se nemění. Pouze v podkapitole 2. Vodní 

hospodářství je aktualizován text z důvodu již vybudované splaškové kanalizace. V původním 

územním plánu se pracovalo s jejím návrhem. 

j) 8. odůvodnění článku 8 – Péče o životní prostředí 

Kapitola Péče o životní prostředí se nemění. Pouze v podkapitole 2. Ochrana vod, stejně jako 

v předcházející kapitole, je aktualizován text z důvodu již vybudované a užívané splaškové 

kanalizace. Obec je odkanalizována na centrální čistírnu odpadních vod v Silůvkách. 

j) 9. odůvodnění článku 9 – Ochranné režimy 

Kapitola se nemění. 

j) 10. odůvodnění článku 10 

Vzhledem k časovému odstupu od schválení platného územního plánu obce byla kapitola 

kompletně přepracována. Územně plánovací dokumentací tak nejsou vymezeny žádné 

záměry, pro které by bylo možno uplatnit institut vyvlastnění – viz podkapitola 1. 

V podkapitole 2. jsou vymezeny dvě veřejná prostranství, pro která lze uplatnit institut 

předkupního práva. Jedná se o dvě zásadní veřejná prostranství, která zajišťují dopravní 

napojení největší a dlouhodobě v územně plánovací dokumentaci sledované rozvojové ploše 

v lokalitě Za zahradami. Jedná se o jediné možnosti napojení, bez možnosti jiné varianty, a 

proto bylo přistoupeno k tomuto opatření. 
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j) 10a stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

Jedná se o zcela novou kapitolu, která je doplněna do obsahu územního plánu novými 

právními předpisy. Kompenzační opatření nebylo nutné v územním plánu obce, resp. ve 

změně č. 1 stanovovat. Kompenzační opatření v územním plánu se stanovují v podle § 50 

odst. 6 stavebního zákona, cituji: „Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu 

nebo ptačí oblast vyplyne, že územní plán má významný negativní vliv na příznivý stav 

předmětu ochrany nebo celistvost některé evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, 

který nebyl předmětem posouzení vydaných zásad územního rozvoje z hlediska těchto vlivů, 

postupuje se podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Kompenzační opatření uvede 

příslušný orgán ochrany přírody ve stanovisku podle § 4 odst. 2 písm. b).“. V rámci procesu 

pořízení nebylo požadováno posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí 

oblast a tudíž není ani nutno stanovovat kompenzační opatření. 

j) 10b údaje o počtu listů územního plánu obce a počtu výkresu grafické části 

Obdobně jako u předchozí kapitoly se jedná o zcela novou kapitolu, která je doplněna do 

obsahu územního plánu novými právními předpisy. 

j) 11. odůvodnění článku 11 – Závěrečná ustanovení 

Kapitola se nemění. 

j) 12. odůvodnění článku 12 – Účinnost 

Kapitola se nemění. 

k) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 

vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných 

ploch 

Zastavěné území je účelně a hospodárně využíváno, v souladu s cíli a úkoly územního 

plánování stanovené v § 18 a § 19 stavebního zákona.  

Obecně je možné konstatovat, že v platném územním plánu obce je vymezeno velké množství 

zastavitelných ploch pro funkci bydlení. V průběhu uplatňování územního plánu obce se prokázalo, 

že potřeba ploch pro bydlení je výrazně a zbytečně naddimenzována, a proto změna územního 

plánu obce přistoupila k jejich logické redukci. U rozvojové plochy A změna upravuje podmínky 

využití. Současně dvě menší zastavitelné plochy vymezují možnost kvalitativního zlepšení 

dopravního napojení lokality. Obdobně u rozvojové plochy J, na kterou navazuje nová zastavitelná 

plocha Z3, která umožňuje využití stávajícího velkého sklepa (plochy zeleně zahrady a sady) a 

sousedních pozemků jako plochy veřejných prostranství. Poslední rozvojovou plochou je plocha 

veřejné zeleně v lokalitě u rybníka Karhánek. Zde se jedná o novou plochu veřejné zeleně Zv-1, 

která dokumentuje a spoluvytváří využití území. Pozemek p. č. 961/1, na kterém je plocha 

vymezena, je vklíněn mezi lesní pozemky. Vzhledem k jeho špatné dopravní dostupnosti není 

dlouhodobě zemědělsky využíván. Na pozemku je mimo jiné umístěn zdroj pitné vody pro sídlo 

Prštice. Plocha veřejné zeleně je tak vhodným využitím, které reaguje na faktický stav v území. 

Je nutno konstatovat, že vypuštěné zastavitelné plochy několikanásobně převyšuji nové 

zastavitelné plochy, které mají navíc využití zeleně či veřejných prostranství. 

Podrobnější odůvodnění je uvedeno v kapitole komplexní zdůvodnění navrhovaného řešení a 

vyhodnocení předpokládaných důsledků. 
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l) výčet záležitostí nadmístního významu, které 

nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 

odst. 1 stavebního zákona), s  odůvodněním 

potřeby jejich vymezení  

Změna územního plánu neobsahuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny 

v zásadách územního rozvoje. 

m) výčet prvků regulačního plánu s  odůvodněním 

jejich vymezení  

Změna územního plánu obce nevymezuje prvky regulačního plánu. 

n) text s vyznačením změn 

Viz samostatná příloha. 

o) vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 

pozemky určené pro plnění funkcí lesa  

Tabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 

fond (všechny výměry jsou uvedeny v ha). 

I. II. III. IV. V.

Ov-1
občanské 

vybavení
1,6054 0,0068 1,5986 0,0000 NE NE NE NE

Ov - celkem
občanské 

vybavení
1,6054 0,0068 1,5986 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Pv-1
veřejná 

prostranství
0,1360 0,1352 0,0008 0,0000 NE NE NE ANO

Pv-3
veřejná 

prostranství
0,0348 0,0348 0,0000 NE NE NE ANO

Pv-4
veřejná 

prostranství
0,0078 0,0078 ANO

Pv- celkem
veřejná 

prostranství
0,1786 0,1778 0,0008 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Zs-1

zeleň 

zahrady a 

sady

0,0954 0,0257 0,0697 0,0000 NE NE NE ANO

Zv-1
veřejná 

zeleň
0,6352 0,6352 0,0000 NE NE NE ANO

Z - celkem zeleň 0,7306 0,0257 0,7049 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

So-1
smíšené 

obytné
2,4603 2,4603 0,0000 NE NE NE NE

So - celkem
smíšená 

obytná
2,4603 2,4603 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

CELKEM 4,9749 2,6706 2,3043 0,0000 0,0000 0,0000

informace 

podle 

ustanovení 

§ 3 odst. 2 

písm. g)

třída ochrany/výměraoznačení 

plochy / 

koridoru

souhrn 

výměry 

záboru 

(ha)

navržené 

využití

odhad výměry 

záboru, na 

které bude 

provedena 

rekultivace na 

zemědělskou 

půdu

informace 

o existenci 

závlah

infomace o 

existenci 

odvodnění

informace o 

existenci 

staveb k 

ochraně 

pozemku před 

erozní činností 

vody
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Zdůvodnění navrženého řešení včetně vyhodnocení dodržení zásad  

plošné ochrany zemědělského půdního fondu stanovených v § 4 

zákona, (dále jen „zásady ochrany zemědělského půdního fondu“); 

je- li návrh předkládán variantně, zdůvodnění obsahuje srovnání 

variant, a prokázání výrazně převažujícího veřejného zájmu u 

záboru zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany nad veřejným zájmem 

ochrany zemědělského půdního fondu podle § 4 odst. 3 zákona, 

nejedná-li se o případ podle § 4 odst. 4 zákona  

Z hlediska respektování zásad ochrany zemědělského půdního fondu (dále také „ZPF“) 

vycházel projektant a pořizovatel této územně plánovací dokumentace, resp. její změny z § 4 

zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 

a navrhnul takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných 

obecných zájmů nejvýhodnější. Projektant vyhodnotil předpokládané důsledky navrhovaného 

řešení na ZPF, ve srovnání s jiným možným řešením a zdůvodňuje nejvýhodnější navrhované 

řešení v níže uvedeném textu. Zdůvodnění, proč je přijaté navrhované řešení nejvýhodnější 

(nejen z hlediska ochrany ZPF), se však prolíná celou dokumentací změny územního plánu 

(zejména kapitola komplexní zdůvodnění přijatého řešení). 

Navržené řešení vychází ze stavu a vývoje území. Je tak deklarován určitý kontinuální vývoj 

území v čase a předvídatelnost rozhodování při povolování staveb. Snahou zpracovatele bylo 

využít plochy tak, aby nezbývaly malé hůře obhospodařovatelné pozemky a nedocházelo tak 

k narušení obdělávatelnosti zemědělských pozemků. 

Při vymezování ploch byla zohledněna skutečnost, že správní území obce se nachází 

v rozvojové oblasti OB3 Metropolitní rozvojová oblast Brno vymezené v politice územního 

rozvoje a zpřesněné v zásadách územního rozvoje. Důvod vymezení je ten, že obec leží v území 

ovlivněném rozvojovou dynamikou krajského města Brna. Jedná se o velmi silnou koncentraci 

obyvatelstva, ekonomických činností, jakož i soustředění kulturních, institucionálních, 

organizačních, vzdělávacích a vědecko-výzkumných aktivit, které mají z velké části i 

mezinárodní význam. Rozvojově podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak silniční tak 

železniční dopravou. Navržené řešení platného územního plánu obce Prštice vychází z těchto 

rozvojových předpokladů a vymezuje velké množství rozvojových ploch. Jedním z hlavních 

úkolů změny bylo prověřit a případně přehodnotit rozvojové plochy v sídle. 

Pro upřesnění je nutno na tomto místě odbočit a trochu se podrobněji zmínit o řešení v 

platném územním plánu obce z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu. Při 

prostudování platné dokumentace bylo zjištěno, že rozvojové plochy pro jednotlivá funkční 

využití jsou nazývány buď jako „rozvojové plochy“ anebo „výhledové rezervní plochy“. Dle 

textové části včetně kapitoly týkající se vyhodnocení předpokládaných záborů na zemědělský 

půdní fond (konkrétně kapitola 15. zemědělská příloha) jsou pro oba druhy rozvojových ploch 

(rozvojové plochy i výhledové rezervní plochy) vyhodnoceny dopady na ZPF a plochy jsou 

tak přímo určeny pro rozvoj sídla. Textová část upřesňuje, že se ve své podstatě jedná o 

etapizaci. Tolik platný územní plán obce. 

Řešením změny č. 1 dochází k velké redukci rozvojových ploch, které byly vyhodnoceny jako 

nadbytečné. Tomu dává za pravdu samotný vývoj sídla spolu s názorem samosprávy na její 

vývoj a v neposlední řadě také nenaplnění navrhovaného řešení. Cílem změny je tak 

optimalizace možného rozvoje v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Snahou 

zpracovatele bylo vymezit dostatečné prostory pro rozvoj jednotlivých způsobů využití 

v území odpovídající úměrně velikosti a významu obce ve struktuře osídlení při zachování 

kompaktnosti sídla. Vývoj obyvatel v posledních letech odpovídá rozvoji území. To dokladuje 
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využívání zastavěného území a rozvojových ploch. 

Rozvojové plochy vypuštěné změnou č. 1 a nahrazené stávajícím využitím: 

B 1,16 ha Za zahradami - bydlení 

C 1,58 ha Nad vinohrádkem - bydlení 

E 3,46 ha Za zahradami, Krupavky - bydlení 

F 4,2 ha Kelendrov - bydlení 

M 0,79 ha Krupavky - výroba 

 

lokalita Za zahradami 

Změna č. 1 prověřila využití pozemků ve středu sídla v lokalitě Za Zahradami zejména plochu 

označenou v platném územním plánu A. Lokalita je dlouhodobě v územně plánovacích 

dokumentacích sledována pro rozvoj sídla. Platný územní plán obce počítá pouze s rozvojem 

bydlení formou rodinných domů. Vzhledem k vývoji v území a postavení obce ve struktuře 

osídlení je záměrem samosprávy směřovat možnost využití území nejen pro funkci bydlení, ale 

také občanského vybavení zejména veřejného charakteru (např. dům s pečovatelskou službou, 

sportoviště). Proto byla plocha A definována jako plocha smíšená obytná. S určitou mírou 

opatrnosti je tak znovu zařazena do předpokládaných záborů, byť nedochází k zásadní změny 

využití – bydlení je stále jednou z hlavních činností, která se v území bude odehrávat. 

Plochy veřejných prostranství Pv-3, Pv-4 jsou navrženy v zastavěném území při vstupech do 

největší rozvojové lokality sídla Za zahradami. Tyto plochy mají zajistit dostatečné prostorové 

parametry pro obsluhu tohoto území. 

lokalita Za zámkem 

U plochy občanského vybavení J (změnou č. 1 označenou Ov-1) dochází k přesunutí z druhé 

etapy do etapy první. Jedná se o využití bezprostředního okolí zámku, které má při zachování 

hodnot území doplnit areál jako takový. Plocha je vyhodnocena také v platném územním plánu 

obce. 

Současně bylo prověřeno využití sousední sýpky a navazujících pozemků, které byly 

historicky součástí areálu zámku. V tomto případě se jedná o nové doplnění ploch s cílem 

zachování hodnot území. Historická sýpka je stabilizována. Na sousedních pozemcích 

zejména p. č. 582/2, 551/9, 551/8 je umístěna stavba sklepa. Na tuto skutečnost reaguje změna 

vymezením plochy zeleně zahrady a sady Zs-1 a navazující plochou veřejných prostranství 

Pv-1, která tvoří přechodovou funkci mezi jednotlivými využitími. Tímto řešením je 

stabilizován areál zámku včetně nejbližšího okolí a potvrzeno využití stávajících staveb. 

V těchto plochách dochází k záborům zemědělské půdy, avšak např. pozemek p. č. 582/2 je 

sice veden v katastru nemovitostí jako orná půda, avšak s ohledem na stavbu sklepa není 

dlouhodobě zemědělsky využíván. 

lokalita u rybníka Karhánek 

V lokalitě u rybníka Karhánek se jedná o novou plochu veřejné zeleně Zv-1, která dotváří 

využití území. Pozemek p. č. 961/1, na kterém je plocha vymezena je vklíněn mezi lesní 

pozemky. Vzhledem k jeho špatné dopravní dostupnosti není dlouhodobě zemědělsky 

využíván. Na pozemku je mimo jiné umístěn zdroj vody pro Prštice. Plocha veřejné zeleně je 

tak vhodným využitím, které reaguje na faktický stav v území. 
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Návrh není předkládán variantně. Pro navrhovaná řešení neexistují varianty. 

Ve správním území obce a zejména v okolí samotného sídla se nachází převážně 

hodnotné zemědělské půdy. V nových plochách se jedná o zanedbatelné hodnoty 

v porovnání s vypouštěnými plochami. Řešení navržené změnou č. 1 tak přináší v součtu 

menší zábory než platná územně plánovací dokumentace. 

Předpokládaný zábor PUPFL  

Změna nenavrhuje žádný zábor pozemků určených pro plnění funkcí lesa. 

 

p) rozhodnutí o námitkách včetně jejich odůvodnění  

bude doplněno na základě projednávání 

 

q) vypořádání připomínek  

bude doplněno na základě projednávání 

 

 

 

Poučení: 

Proti změně č. 1 územního plánu obce Prštice vydané formou opatření obecné povahy nelze 

podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů).  
 

 

Přílohy:  

1. grafická část změny územního plánu obce 

2. grafická část odůvodnění změny územního plánu obce 

3. text s vyznačením změn 

 

 

 

 

 

………………………………… ……………...………………. 

  Ing. Josef Daněk      Ing. Pavel Sedláček 

                  starosta obce   místostarosta obce 
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íloha od vodn ní zm ny . 1 územního plánu obce Prštice 
 
 
 
 
 

OBEC Prštice 
 
 

zm na . 1 územního plánu obce Prštice 
 
 

text s vyzna ením zm n 
 
Text s vyzna ením zm n provedených v rámci zm ny . 1 územního plánu obce 
Prštice je zpracováno zp sobem jako u zm ny textu legislativního p edpisu, tedy: 
 
1. nov  dopl ovaný text je uveden podtrženým erveným písmem; 
2. zrušený text je uveden eškrtnutým erveným písmem. 
 
 

 



 

lánek 1 
el a obsah vyhlášky 

 
1/ Tato vyhláška vymezuje závazné ásti územního plánu obce Prštice 
schváleného obecním zastupitelstvem obce dne ............................  
 

2/ Vyhláška stanoví jako závazné základní zásady uspo ádání území a limity jeho využití, 
vyjád ené v regulativech. Dále vymezuje ve ejn  prosp šné stavby, pro které lze vyvlastnit, 
nebo vlastnická práva k pozemk m a stavbám omezit. Stanoví též zásady uspo ádání 
dopravy, technického vybaveni a místního systému ekologické stability. 
 
3/ Závazná ást územn  plánovací dokumentace je závazným podkladem pro zpracování a 
schvalování navazující územn  plánovací dokumentace a pro rozhodování v území. 

 
 

lánek 2 

Rozsah platnosti 
 

1/ Vyhláška platí pro katastrální území obce Prštice. 
 
2/ Návrhovým obdobím územního plánu obce Prštice je rok 2015. ÚPN zahrnuje též územní 
rezervy pro dlouhodobý výhled. 
Pozn.: K zástavb  výhledových rezervních ploch je možno p istoupit až po vy erpání 
navržených rozvojových ploch nebo schválenou zm nou a dopl kem, pop . úpravou ÚPNSÚ. 

 
 

lánek 3 
Vymezení pojm  

 
Funk ní plochy jsou vymezeny jako území se stejným zp sobem využití a 

charakterem prostorového uspo ádání. 
 
F u n k n í  p l o c h y  s e  l e n í  n a :  

 
al zastavitelné (urbanizované) plochy, tj. plochy, které jsou zastav né, nebo jsou tímto 
územním plánem ur ené k zastav ní 
Zastavitelné plochy jsou funk ní plochy obytné, centrální, ob anské vybavenosti, rekrea ní, 
výrobní, ve ejné zelen  a obslužné. 
Pozn.: Zastavitelné plochy jsou barevn  znázorn ny ve výkrese . 3 Regula ní zásady. 
Všechny plochy pokryté barvou jsou zastavitelné, všechny plochy bílé jsou nezastavitelné. 
b/ nezastavitelné (neurbanizované) plochy, tj. ostatní území 
Nezastavitelné plochy jsou funk ní plochy krajiny p írodní, produk ní a vodní plochy. 
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A/ stabilizované plochy, tj. plochy bez v tších plánovaných zm n využití 
B/ plochy pro rozvoj, tj. plochy s plánovanou zm nou využití, tedy 

- rozvojové plochy a 
- výhledové rezervní plochy 

Na plochách pro rozvoj je zakázáno jakékoli využití, které by v budoucnu omezovalo zastav ní 
území! P ípustné je zem lské využití s výjimkou investic do p dy za ú elem jejich 
dlouhodobého zhodnocení. 

 
Regulativy stanovují p ípustné, podmín  p ípustné a nep ípustné druhy funk ního 

využití ploch a soubor podmínek, za kterých jsou funk ní plochy využitelné. Regulace jsou v 
ÚPN vztaženy k funk ním plochám, nikoli k parcelám. 

 
Stavební innost v ešeném území se bude realizovat v souladu s obecnými 

požadavky na výstavbu a hygienickými p edpisy. P ípustnost i nep ípustnost využití území 
posuzuje stavební ú ad na podklad  ÚPN v p íslušném ízení podle stavebního zákona. 
Jakékoliv využití ploch pro rozvoj, které by v budoucnu omezilo i znemožnilo jejich využití v 
souladu s územním plánem, je nep ípustné. Zem lské využití je bez omezení, vyjma 
dlouhodobých investic do p dy. 
 
Stavby jsou nep ípustné, jestliže 
1/ elem, kapacitou, umíst ním i architektonicko-urbanistickým ztvárn ním nerespektují 
regulativy 
2/ jsou zdrojem narušení kvality prost edí 
3/ nerespektují ochranné režimy v území (limity v území). 

 
Etapizace: V první etap  realizace územního plánu je t eba zastavovat proluky ve 

stabilizovaných plochách. Ve druhé etap  realizace UPN jsou k dispozici rozvojové 
zastavitelné plochy. Výhledové rezervní plochy smí být zastavovány až po vy erpání i p i 
majetkoprávní nedostupnosti rozvojových ploch dané funkce. 

 
 
 

lánek 4 
Základní zásady uspo ádání území 

 
Územní plán obce Prštice navrhuje kompaktní rozvoj obce s obnovou tradi ních 

hodnot venkovského života. To znamená promísení funkcí, prostorovou blízkost r zných 
aktivit a zachování místního rázu. Stavební rozvoj Prštic se bude dít dostavbami a lokálními 

estavbami v sou asn  zastav ném území a expanzí na p ilehlé plochy. Dosavadní paprs itý 
charakter vesnice bude integrován v souvisle zastav ný celek, lépe dopravn  prostupný všemi 
sm ry. Ve volné krajin  nejsou navrženy nové stavby. 

Podle dosavadních trend  se Prštice budou rozvíjet jako obec s p evážn  obytnou 
funkcí, nebo  leží v blízkosti Brna (7,5 km vzdušnou arou). Pro bydlení v rodinném dom  se 
zahradou jsou navrženy klidové plochy o rozloze p es 13 ha. Obytné území obce je pojato jako 
smíšené, to jest kombinace bydlení s rodinnou živností i hospodá stvím. 



 

K obytné zástavb  rozvoji sídla zejména bydlení a ob anské vybavenosti se zákonit  
nabízí obrovská volná plocha v pomyslném st edu Prštic v trati Za zahradami – smíšené 
využití bydlení a ob anského vybavení. Je též vhodné prodloužit a obestav t zaslepené ulice 
Za humny, U zámku a Jánskou. Z d vodu p dní eroze bude dobré zastav t také svah 

upavky. Nová výstavba musí odpovídat vesnickému m ítku a vytvá et individuální 
prostory: ulice, zákoutí, bloky .... 

 
V D din , na Kope ku, Na bahn  a na Kelendrov  je t eba p i stavební innosti 

respektovat místní ráz (charakterizovaný v ÚPN) a dodržet p dorysnou stopu historického 
jádra vsi (stávající stavební áru). Je nep ípustné v adové zástavb  vybourat d m a postavit 
izolovaný RD ustoupený od silnice. Hluk z místního provozu je t eba eliminovat 
architektonickými prost edky (orientace obytných místností do dvora, moderní okenní profily s 
vícenásobným zasklením). 

 
Pon kud fádn  p sobí obestav né p ímé ulice s nenápaditými p edzahrádkami 

(O echovská, Tyršova, Za humny). Kde je to možné a ú elné, jsou navržena stromo adí, 
parkovací pruhy a pr chody spojující stávající ulice a rozvojové plochy mezi sebou. 

 
Územní plán podporuje centrální funkci úseku Hlavní ulice od zvoni ky k zámku a dále 

severním sm rem. Do tohoto prostoru se má p ednostn  soust ovat ob anská vybavenost. 
Rozvoji ob anského vybavení jsou v novány menší plochy. 

V centrálním prostoru jsou redukovány p edzahrádky. Chodníky mají být dlážd né a 
široké tak, aby umož ovaly tu a tam parkování vozidel. ÚPN navrhuje stromo adí: stromky s 
malými korunkami mezi zvonicí a k ížkem, lípy sm rem severním. Zvonice má být zd razn na 
dv ma okrasnými stromy. 

 
Uvažuje se s intenzivn jším využitím budov i ploch areálu AGRA umís ováním dalších 

výrobních provoz . Nové možnosti podnikání vzniknou také na menších plochách v Písníku a 
za h bitovem. 

 
Je d ležité v novat pozornost p echodu zastav ného území do krajiny a dálkovým 

pohled m. Z tohoto hlediska bude nejvýznamn jší zakomponovat rozvojové obytné lokality 
Nad vínohrádkem a K upavky. 

 
Chloubou a dominantou Prštic je zámek. Zámecký park nutno komponovat tak, aby 

vynikla architektura zámku pr hledem z ul. O echovské a bo ními pohledy z ul. Hlavní. Ze 
západní strany zasadit zámek do volné krajiny, nap . obnovením zámeckého sadu. 

 
Na Šatav  v trati Na rybníkách západn  od zastav ného území Prštic bude obnoven 

rybník, jakožto reten ní nádrž a sou ást místního územního systému ekologické stability. S 
rozvojem chatové oblasti se nepo ítá. 

 
Pro obsluhu rozvojových území budou nutné nové úseky místních komunikací a t i 

zahuš ovací trafostanice. Technickou infrastrukturou možno napojit všechny rozvojové 
plochy. 

Celá obec bude zavád t splaškovou kanalizaci s išt ním na stávající OV v 
Sil vkách. ÚPN navrhuje gravita ní ešení.Obec je odkanalizována na OV v Sil vkách. 
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tabulka zastavitelných ploch ešených zm nou . 1 

ozna ení 
plochy 
(plochy 

dle 
využití) 

umíst ní zp sobu 
využití 
plochy 

podmínky pro využití 
plochy 

prov ení 
zm n 
využití 

plochy D, 
ÚS, RP *) 

etapizace 

Z1-J 
(Ov-1) 

Za zámkem ob anské 
vybavení 

- viz lánek 5 NE NE 

Z2-A 
(So-1) 

Za zahradami bydlení a 
ob anské 
vybavení 

- viz lánek 5 NE NE 

Z3 
(Zs-1, 
Pv-1, 
Pv-2) 

Za Zámkem zahrady, 
ve ejná 

prostranství 

- nejsou stanoveny NE NE 

Z4 
(Zv-1) 

severozápadn  
od sídla u 
rybníka 
Karhánek 

ve ejná 
zele  

- nejsou stanoveny NE NE 

Z5 
(Pv-4) 

Za zahradami ve ejná 
prostranství 

- nejsou stanoveny NE NE 

Z6 
(Pv-3) 

Za zahradami ve ejná 
prostranství 

- nejsou stanoveny NE NE 

*) dohodou o parcelaci, územní studií, regula ním plánem 



 

lánek 5 
Regulativy funk ního využití území 

A/ Regulativy pro z a s t a v i t e l n é plochy 

1. Bydlení 

1.0. Obytné území obce obecn  
 
Obytné území Prštic zahrnuje veškeré zastavitelné území, vyjma areál  ob . 

vybavenosti, sportu a výroby. 
Obytné území vesnice je navrženo smíšené, tzn. promísení funkcí bydlení s dopravn  

nenáro nými živnostmi, vybaveností a drobným hospodá stvím. Vliv všech inností musí 
být utlumen na hranici vlastního pozemku! Obecn  jsou zakázány provozy ohrožující 
životní prost edí a obt žující okolí (hluk, zne išt ní, bezpe nost atd.). 

Možno stav t jedno a dvoupodlažní domy (dle polohy) se sklonitými st echami. 
Stavební parcely v rozvojových plochách mají uvažovanou vým ru 800-2000m2. 

Je t eba respektovat limity v území, navrženou koncepci dopravy (kap. 11), sítí (kap. 
12,13) a ozelen ní (kap. 14)! Odstavování vozidel t eba ešit na vlastním pozemku. 

Stabilizované plochy bydlení jsou tvo eny zaprvé plochami bydlení venkovského 
charakteru (historické jádro obce) a zadruhé plochami bydlení p ím stského charakteru v 
okrajových ástech obce. 

1.1. Plochy bydlení venkovského charakteru - Bv 
 
Jde o stabilizované území - historické jádro vsi. Je to adová zástavba zem lskými 

usedlostmi kolem ulice Hlavní (D dina, Kope ek, Na bahn ) a drobné nepravidelné 
uspo ádané domky na Kelendrov , bez proluk. 

Pozor: ást obytného území venkovského typu (bývalá náves) je p ekryta též funkcí 
centrální! 
 
z á v a z n é  r e g u l a t i v y p r o  p l o c h y  b y d l e n í  v e n k o v s k é h o  
c h a r a k t e r u :  

ípustné druhy funk ního využití: 
- bydlení venkovského typu ve stávajících staveních s hospodá ským zázemím a užitkovými 

zahradami 
- za ízení základní ob anské vybavenosti a služeb (doporu uje se situovat v p ízemí 

obytných objekt ) 
- drobné provozovny (výroba, služby, emesla) nenarušující svým provozem okolí 
 

- obytná zele , uli ní stromo adí 
podmíne né p ípustné duhy funk ního využití: 
- individuální rekreace 
- nutná tech. a obslužná za ízení 
nep ípustné druhy funk ního využití: 
- areály ob . a tech. vybavení 
- pr myslová výroba a skladování, pokud se nejedná o drobnou emeslnou výrobu 

nenarušující okolí 
- zem lská výroba, pokud se nejedná o drobné hospodá ství nenarušující okolí
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podmínky využití území, prostorová regulace: 
- respektovat limity v území 
- realizovat navržené ešení dopravy, tech. sítí a ozelen ní 
- zachovat p dorysnou stopu historické ásti Prštic ( adovou zástavbu) 
- up ednost ovat rekonstrukce stávajících budov p ed demolicemi a následnými 

novostavbami 
- výškové omezení zástavby 1 (Kelendrov) až 2 (ul. Hlavní) nadzemních podlaží 
- odstavování vozidel t eba ešit na vlastním pozemku 
- p i stavebních innostech dodržovat (tv ím zp sobem rozvíjet) místní ráz (kap. 7) 
- pro vyzna enou návesní ást platí též regulativy pro centrální plochy 
 
 
1.1.a. Plochy zelen  zahrady a sady - Zs 

Hlavní využití (p evažující ú el využití) 
 zahrada 

ípustné využití 
 zele  – zejména zahrady a sady 
 dopl kové stavby bezprost edn  související s využíváním soukromých zahrad a 

samozásobitelstvím5 (nap . pergoly, bazény, skleníky, pa eništ , seníky, sklady na 
ná adí, v elíny) 

 oplocení 
 ve ejná prostranství 
 vodní útvary v etn  vodních ploch a tok  
 dopravní a technická infrastruktura obecního významu 

Podmín  p ípustné využití 
 není stanoveno 

Nep ípustné využití 
 stavby pro bydlení 
 stavby pro rodinnou rekreaci 
 ob anské vybavení – etn  staveb a za ízení ob anského vybavení 
 využití, které by bylo v rozporu s hlavním využitím plochy nebo by mohlo narušit 

pohodu bydlení a kvalitní prost edí (nap . škodlivými exhalacemi, hlukem, teplem, 
ot esy, vibracemi, prachem, zápachem, zne iš ováním ovzduší, vod a p dy, sv telným 
zne išt ním zejména osl ováním, zastín ním) anebo toto narušení vyvolávat, zejména: 

 výroba a skladování v etn  staveb pro výrobu a skladování mimo uvedených jako 
ípustné 

 zem lství v etn  staveb pro zem lství 
 dále nap . my ky, diskotéky, garáže a odstavná a parkovací stání pro nákladní 

automobily, hromadné a adové garáže, autobazary, stavby se shromaž ovacím 
prostorem 

Podmínky prostorového uspo ádání 
 nejsou stanoveny 

 
 
1.2. Plochy bydlení p ím stského charakteru - Bp 

 
Jde o stabilizované území - izolované a adové jednopodlažní a dvoupodlažní domky a 

vilky stav né od 20. let podnes, lemující ulice O echovskou, Za humny, Tyršovu, Jánskou, Na 
škarpách, U zámku a jižní ást Prštic mezi ul. Hlavní a Pod horkou. V této zón  se nachází až 
32 proluk vytipovaných k zástavb . 
 
z á v a z n é  r e g u l a t i v y p r o  p l o c h y  b y d l e n í  p í m s t s k é h o  
c h a r a k t e r u :  

ípustné druhy funk ního využití: 



 

- bydlení v rodinných domech a vilkách 
- drobné živnosti a zem. samozásobitelství, pokud nenarušují životní a obytné prost edí 
 

- základní ob anská vybavenost a služby 
podmíne  p ípustné druhy funk ního využití: 
- rekreace 
- areálová ob anská vybavenost 
- nutná tech. a obslužná za ízení 
nep ípustné druhy funk ního využití: 
- pr myslová a zem lská výroba, vyjma dopravn  nenáro ných drobných provoz  

neobt žujících okolí 
podmínky využití území, prostorová regulace: 
- respektovat znázorn né limity v území 
- realizovat navržené ešení dopravy, tech. sítí a ozelen ní 
- p i dostavbách proluk je nutno umístit stavbu na spojnici pr elí sousedních dom  -1-2 
nadzemní podlaží, v ul. Jánské pouze jednopodlažní domy 
- sklonité st echy 
- podlaha p ízemí bude max. 80 cm nad úrovní terénu 
- garážování a odstavování vozidel musí být vy ešeno na vlastním pozemku, v úrovni terénu, 

suterénní garáže s rampami nejsou povoleny 
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1.3. Plochy pro rozvoj bydlení - Br 
 
Plochy pro rozvoj bydlení jsou tvo eny rozvojovými plochami a výhledovými 

rezervními plochami, vzniklými prodloužením stávajících ulic a zástavbu polností mezi 
výb žky silnic. 
 
navržené rozvojové plochy v sou asn  zastav ném území; 
A - Za zahradami (volné obecní pozemky) 
B - Za zahradami (v zahradách usedlostí) 
navržené rozvojové plochy vn  sou asn  zastav ného území: 
C - Nad vinohrádkem 
D - Za humny 
výhledové rezervní plochy: 
E - Za zahradami - Za humny 
F - Kelendrov (II. etapa) 
 
z á v a z n é  r e g u l a t i v y  p r o  p l o c h y  p r o  r o z v o j  b y d l e n í :  

ípustné druhy funk ního využití: 
- bydlení v rodinných domech 
- základní ob anská vybavenost a služby 
- živnosti neobt žující svým vlivem okolní obytnou zástavbu 
- obytná zele  v . d tských h išt 
podmín  p ípustné druhy funk ního využití území: 
- bytové domy 
- rekrea ní a sportovní objekty a za ízení 
- areály ob anské vybavenosti 
- nutná tech. a obslužná za ízení 
nep ípustné druhy funk ního využití: 
- areály pr myslové a zem lské výroby 
podmínky využití území, prostorová regulace: 
- respektovat znázorn né limity v území 
- p eložka úseku VN pro zástavbu lok. C 
- zástavba plochy B, C, D ur ena stavební arou 
 

- zástavba obytných ploch A, C, E a F je podmín na vypracováním regula ního plánu i 
urbanistické studie. Podrobn jší ÚPD ur í druh zástavby: venkovký i m stský typ, uli ní i 
hnízdové uspo ádání apod. Nastín ná p edstava o rozvržení lok. A je sm rná. 

- výšková hladina budov: 1 NP v plochách E (jih), F, C; 2 NP v plochách A, B, E 
- sklonité st echy 
- odstavování vozidel na vlastním pozemku, garáže v úrovni terénu 
- dopravní napojení lok. A a B ze stáv. (rozší ené) záhumenní cesty 
- dopravní napojení lok. C z prodloužených ulic Jánské a U zámku 
- dopravní napojení výhledových obytných ploch E, F z komunikace za h bitovem, 
- prodloužení ul. Za humny 
- p ší pr chody z lok. Za zahradami do ul. Hlavní, O echovské, Za humny, K upavky 
- v lok. Za zahradami umístit d tské h išt  
- protierozní ešení svah  Nad vinohrádkem a K upavky, plynulý p echod zástavby do krajiny 

(zele ) 
- vymíst ní živo išné výroby z areálu AGRA O echov -podm. pro zástavbu K upavek 



 

1.4.  Plochy pro rozvoj smíšené funkce bydlení a ob anského vybavení 
 

Mísení a prolínání funkce bydlení a ob anského vybavení se p edpokládá v nejv tší 
rozvojové lokalit  A - Za zahradami. Vzhledem k rozlehlosti plochy, charakteru 

edpokládané zástavby, urbanistické struktu e a zp sobu využití není ú elné lenit území na 
samostatné plochy bydlení a ob anského vybavení. 
 
 
Plochy smíšené obytné – So 

Hlavní využití (p evažující ú el využití) 
 není stanoveno 

ípustné využití 
 bydlení 
 ob anské vybavení 
 ve ejná prostranství 
 zele  – nap . ve ejná, izola ní, zahrady, sady 
 vodní útvary etn  vodních ploch a tok  
 územní systém ekologické stability 
 dopravní a technická infrastruktura 

Podmín  p ípustné využití 
 obchodní innosti do velikosti 200 m2 prodejní plochy (nap . prodej potravin a 

drobného zboží)  

Nep ípustné využití 
 stavby pro rodinnou rekreaci 
 využití, které by bylo v rozporu s hlavním využitím plochy nebo by mohlo 

významn  narušit pohodu bydlení a kvalitní prost edí pro bydlení (nap . škodlivými 
exhalacemi, hlukem, teplem, ot esy, vibracemi, prachem, zápachem, zne iš ováním 
ovzduší, vod a p dy, sv telným zne išt ním zejména osl ováním, zastín ním) anebo 
toto narušení vyvolávat, zejména: 

 výroba a skladování v etn  staveb pro výrobu a skladování 
 zem lství v etn  staveb pro zem lství 
 dále nap . my ky, diskotéky, garáže a odstavná a parkovací stání pro nákladní 

automobily, hromadné a adové garáže 

Podmínky prostorového uspo ádání 
 nové stavební zám ry musí vycházet z výškové hladiny okolní zástavby, celková 

výška zástavby bude ádov  odpovídat stávajícím budovám v okolí 
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2. Ob anská vybavenost - Ov 
 
Ob anskou vybavenost Prštic lze hodnotit jako p im enou velikosti obce a poloze v 

blízkosti m st. Vybavenost je do zna né míry pokryta privátními podnikatelskými aktivitami. 
Vybavenost Prštic je soust ed na do zámku, který je od 20. let v obecním vlastnictví. 

Nyní je zde obecní ú ad, zasedací sál, pošta, mate ská škola, knihovna, dv  modlitebny a dva 
soukromé obchody. Vedle zámku stojí hasi ská zbrojnice. 

Se zámkem sousedí obrovská sportovní hala ze 70. let, kde je t locvi na, restaurace a 
ubytování. Sportovní hala slouží pro místní sportovní i kulturní akce i pro pobyty sportovní a 
vzd lávací. Naproti stojící stará sokolovna je nyní nevyužita. Na návsi stojí starobylá škola a 
pohostinství. Na Kelendrov  funguje samoobsluha. Východní okraj Prštic uzavírá h bitov s 
kaplí. 

Obyvatelé využívají též vybavenost v O echov  (základní škola 6.-9.t ., zdravotní 
st edisko, lékárna, farnost), Radosticích (základní škola 4.-5. t .), St elících (stavební ú ad), 
Ivan icích (pov ený m stský ú ad), Židlochovicích (katastrální ú ad) a v Brn . 

V sektoru ob anské vybavenosti a komerce se po ítá do budoucna p edevším s 
privátními aktivitami, provozovanými v obytném území. Rozvoj dosud nespecifikované 
ob anské vybavenosti (zdravotnictví, správa, školství...) jsou v novány dv  menší obecní 
plochy v centrální ásti Prštic. Jako zázemí zámku jsou vymezeny p ilehlé plochy. Budovu 
staré sokolovny lze využít alternativn  jak pro ú ely vybavení, tak pro bydlení i podnikání. 
 

ehled ploch pro rozvoj ob anské vybavenosti: 
G - ul. Hlavní, plocha po býv. hostinci 
H - ul. Hlavní, volná plocha 
I - plocha s hasi kou u zámku 
J - výhledová rezervní plocha, pole za zámkem 
K - rezerva pro rozší ení h bitova 
 
z á v a z n é  r e g u l a t i v y  p r o  p l o c h y  o b a n s k é  v y b a v e n o s t i :  

ípustné druhy funk ního využití: 
- veškerý sortiment ob anské vybavenosti a služeb 
- nezbytná tech. a dopravní za ízení 
- parková zele  
- plochy I a J rezervovány pro zázemí zámku plochy I a J jsou ur eny pro zázemí zámku 

etn  možnosti rozvoje golfového h išt  
podmíne  p ípustné druhy funk ního využití: 
- bydlení provozovatel  
- hromadná rekrea ní za ízení 
- nutná tech. a obslužná za ízení 
nep ípustné druhy funk ního využití: 
- provozy zhoršujícící kvalitu životního a obytného prost edí 
- stavby pro výrobu a skladování 
- objekty individuální rekreace 
podmínky využití území, prostorová regulace: 
- realizovat navrženou koncepci dopravy, tech. vybavení a ozelen ní 
- plochy G a H maximáln  zastav t (50-80%), 1-2 NP, sklonitá st echa, dodržet regula ní 

áry, stavby inspirovat místním rázem (kap. 7) 
- využitím ploch I a J umocnit dominantnost a kulturní hodnotu zámku 
- plochy I a K ohradit zídkou 
- ešit parkování vozidel 
- p itažlivá úprava parteru 



 

 
3. Centrální ást - Cp 

 

Centrální funkce je p ekryvnou funkcí v ásti obytného území venkovského typu. Jako 
plochu plnící centrální funkci Prštic lze chápat prostor mezi zvoni kou a zámeckým areálem 

. rozvojových ploch ob . vybavení. V centrálním území se kombinuje funkce bydlení 
(venkovského charakteru), ob anské vybavenosti, dopravy a ve ejné zelen . 

Do centra je žádoucí soust ovat ob anskou vybavenost; dostavby a stavební úpravy 
zvláš  citliv  architektonicky ešit, dbát na p itažlivý parter, pohodlné široké chodníky s 
parkovacími p íležitostmi. Je navrženo vysázet stromky s malými korunkami, ke zvoni ce 
strom s velkou korunou. Zámecký park se musí op t zvelebit, aby lidé mohli posed t a 
pobesedovat ve stínu strom . 
 
z á v a z n é  r e g u l a t i v y  p r o  p l o c h y  s  c e n t r á l n í  f u n k c í :  

ípustné druhy funk ního využití: 
- bydlení 
- bydlení v kombinaci s živnostmi charakteru služeb obyvatelstvu 
- ob anské vybavení 
- um lecké objekty, drobná architektura 
- parkové úpravy 
podmín  p ípustné druhy funk ního využití: 
- drobné výrobní provozy nenarušující svým provozem okolí 
- stavby pro individuální rekreaci 
nep ípustné druhy funk ního využití: 
- stavby pro výrobu a skladování 
- stavby pro zem lskou výrobu 
podmínky využití území, prostorová regulace: 
- realizovat navržené dopravní, sí ové a sadovnické ešení (kap. 11-14) 
- d sledn  zachovat stávající p dorysné uspo ádání historického jádra vsi ( adová zástavba) 
- up ednost ovat rekonstrukce budov p ed p estavbami 
- stavební innost musí dodržet místní ráz (viz kap. 7) 
- budovy jednopodlažní až dvoupodlažní (p i Hlavní ul.) 
- sklonité st echy orientovat okapem do ulice 
- podlaha p ízemí cca 40 cm nad terénem 
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4. Výroba a podnikání -Vp 
 
charakteristika: 

Pr myslová výroba se v k.ú. Prštice nevyskytuje. ile se však rozvíjejí živnosti ob an  
v oblasti výrobních i nevýrobních služeb i obchodu. Živnostenské podnikání se realizuje 

tšinou v obytném území ve spojení s obydlím. 
Na zem lské p  hospoda í AGRO O echov a.s. a n kolik drobných soukromých 

zem lc . Jihovýchodn  od obytného území vsi leží farma AGRA. 
Na lesní p  hospoda í Lesy R, Lesní správa Nám  nad Oslavou, 

lesní revír Bu ín. Na ástí lesní p dy hospoda í Madrev s.r.o. se sídlem v Hlín . 
Stávající obytné území i navržené obytné plochy mají charakter smíšený, tzn. bydlení 

v symbióze s drobným hospodá stvím i živností nenáro nou na dopravní obsluhu Vždy je 
však t eba utlumit vlivy inností na hranici vlastního pozemku! 

ÚPN v nuje rozvoji výroby a podnikání, které nelze uskute nit ve spojení s bydlením, 
plochu za h bitovem, p ístupnou z komunikace po vých. okraji Prštic, a severn  položenou 
plochu (bývalou skládku) v Písníku, p ístupnou ze silnice do Radostic. 

V souvislosti s omezováním živo išné výroby v areálu AGRA O echov budou stávající 
budovy a plochy o rozloze 3,28ha postupn  k dispozici investor m. 

Pro podnikání (též bydlení i vybavenost) lze eventueln  využít zchátralé obecní 
budovy sokolovny (p i Hlavní ulici) a sýpky (u zámku). 
 
z á v a z n é  r e g u l a t i v y  p r o  p l o c h y  v ý r o b y  a  p o d n i k á n í :  

ípustné druhy funk ního využití: 
- výrobní a skladovací provozy v . administrativy, jejichž provoz nebude mít negativní vliv na 

životní prost edí a obytné kvality obce a jejichž ochranná pásma nezasáhnou obytnou 
zástavbu 

- stavby technické vybavenosti 
podmín né p ípustné druhy funk ního využití: 
- bydlení provozovatele (majitele) 
nep ípustné druhy funk ního využití: 
- stavby narušující svým provozem životní a obytné prost edí 
- bydlení 
- školská, zdravotnická a sociální za ízení 
- innosti, jejichž PHO by zasahovalo do rezervní obytné plochy K upavky 
podmínky využití území, prostorová regulace: 
- stavby musí respektovat zakreslené stavební áry a ochranná pásma 
- zast ešení sklonitou st echou 
- výška objekt  po h eben st echy 9 m 
- výsadby izola ní zelen  
- p ípadné PHO nesmí zasáhnout obytné území Prštic 
 
 



 

4.a. plochy výroby a skladování zem lské - Vz 
 
Hlavní využití (p evažující ú el využití) 
 stávající sýpka 

ípustné využití 
 pouze stávající využití zem lské stavby - sýpky 
 ve ejná prostranství 
 zele  – zejména ochranná, izola ní a doprovodná 

Podmín  p ípustné využití 
 není stanoveno 

Nep ípustné využití 
 bydlení – v etn  staveb pro bydlení 
 rekreace – v etn  staveb pro rodinnou rekreaci 
 ubytování – v etn  staveb ubytovacích za ízení 
 ob anské vybavení – zejména stavby a za ízení pro obchodní prodej, stavby pro 

obchod, stavby se shromaž ovacím prostorem 
 výrobny energií v etn  bioplynových elektráren, v trných elektráren, fotovoltaických 

elektráren 
 výroba a skladování v etn  zem lské výroby mimo p ípustné 
 dále zejména hutnictví, t žké strojírenství, chemie a chemická výroba, stavby a 

za ízení pro nakládání s odpady (zejména ostatní odpady a nebezpe né) a 
chemickými látkami a p ípravky, dále innosti v oblasti nakládání odpad  a 
skladování odpad  – všechna tato využití jsou nep ípustná jako hlavní innosti, jako 
vedlejší innosti související s p ípustným využitím nejsou nep ípustná 

Podmínky prostorového uspo ádání 
 není stanoveno 
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5. Rekreace - Rs 
 
Prštice mají kvalitní p írodní zázemí v podob  p írodního parku Bobrava, který zabírá 

celou severozápadní polovinu katastru. Do les  vede polní cesta od zámku v soub hu s 
potokem Šatava. 

i hranici lesa u železnice vyrostla od 50. let chatová (p v. zahrádká ská)) oblast, 
ítající dnes 73 chat. Chatová kolonie je p ístupná lesními cestami a z železni ní zastávky 

Radostice. 
V obci je možnost rekrea  - sportovního vyžití na h ištích (fotbal, hokej, tenis) a v 

locvi  sportovní haly. Rekrea -sportovním pobyt m a školám v p írod  slouží ubytovací 
za ízení v prštické sportovní hale. 

V ÚPN není vymezena žádná plocha pro rozvoj rekreace. S rozvojem chatové lokality 
se neuvažuje. P edpokládá se, že rekrea  - sportovní vyžití obyvatel Prštic se nadále bude 
uskute ovat v rámci sou asných sportovních h iš , v t locvi  sportovní haly a ve volné 

írod . Obnovený rybník m že sloužit ke koupání, resp. bruslení. V rámci ešení lokality pro 
rozvoj bydlení má být umíst no d tské h išt , P ípadná výstavba rekrea ních a sportovních 
za ízení je možná na plochách pro rozvoj ob anského vybavení (viz výše). 
 
z á v a z n é  r e g u l a t i v y  p r o  p l o c h y  r e k r e a c e  a  s p o r t u :  

ípustné druhy funk ního využití: 
- rekreace 
- sport 
podmín  p ípustné druhy funk ního využití: 
- nutná tech. a dopravní za ízení 
- maloobchod, služby, stravovací za . 
- trvalé bydlení 
nep ípustné druhy funk ního využití: 
- výroba pr myslová, zem lská 
- obecn innosti zhoršující kvalitu p írodního a rekrea ního prost edí 



 

6. Ve ejná zele  – Zv, ve ejná prostranství - Pv 
 
Ve ejnou zele  p edstavuje p edevším zámecký park, h bitov a n kolik malých pláck  

v d din . Jinak zele  ve vsi tvo í p evážn  soukromé zahrady, vyhrazená zele  p i mate ské a 
základní škole. 

Je t eba kultivovat stávající ve ejnou zele  a zakládat mnohá uli ních stromo adí. 
Doporu ení pro zušlecht ní ve ejné zelen  obsahuje kap. 14. 

Zámecký park s jezírkem, nejv tší plocha ve ejné zelen , má být uveden do p vodní 
podoby p st né zahrady s mohutnými stromy i kv tinovými záhony. Komponovat pr hled na 
zámek z O echovské ulice, umístit lavi ky. 

Náves, centrální prostor mezi zvoni kou a zámkem, bude dlážd na a osázena stromky 
s malými korunkami. Ve ejné prostory u kapli ky, u rybní ka, na Kelendrov , p ed sportovní 
halou a starou sokolovnou a další budou také sadovnícky ešeny. 

V nejv tší obytné rozvojové lokalit  Za zahradami je t eba vysazovat uli ní stromo adí 
a založit d tské h išt . 

Výhledov  má být rozší en h bitov. 
 
z á v a z n é  r e g u l a t i v y  p r o  p l o c h y  v e e j n é  z e l e n :  

ípustné druhy funk ního využití: 
- výsadby zelen  v travnatých plochách 
- vodní prvky, drobná architektura 
- chodníky 
- rekreace (posezení) 
- sport (d tské hrací prvky) 
podmín  p ípustné druhy funk ního využití: 
- zele  v nádobách 
- parkování vozidel 
- nutná tech. vybavenost 
nep ípustné druhy funk ního využití: 
- výstavba budov všech funkcí 
- reklamy 
- innosti narušující pohodu prost edí 
podmínky pro využití území, prostorová regulace: 
- realizovat sadovnické návrhy dle kap. 14 
- up ednost ovat místní druhy d evin 
- nepoužívat zákrsky 
- komponovat pohledy (zámecká v ž) 
- umis ovat lavi ky pod stromy 
 
 
6.a. Plochy ve ejných prostranství - Pv 

 
Hlavní využití (p evažující ú el využití) 
 ve ejná prostranství 

ípustné využití 
 stavby a za ízení tradi  doprovázející ve ejná prostranství typu kaplí, kostel , 

hasi ských zbrojnic apod. a dále drobná architektura (drobná sakrální architektura, 
kulturní stavby a m stský mobiliá ) 

 zastávky a ekárny 
 zele  – nap . ve ejná, izola ní, p edzahrádky 
 vodní útvary v etn  vodních ploch a tok  
 ve ejn  p ístupná h išt  
 dopravní a technická infrastruktura obecního významu 

Podmín  p ípustné využití 
 není stanoveno 
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Nep ípustné využití 
 bydlení – v etn  staveb pro bydlení 
 rekreace – v etn  staveb pro rodinnou rekreaci 
 ob anské vybavení – v etn  staveb a za ízení ob anského vybavení mimo p ípustné 
 výroba a skladování – v etn  staveb pro výrobu a skladování 
 zem lství – v etn  staveb pro zem lství 
 zamezování ve ejné p ístupnosti – zejména formou zaplocování 

Podmínky prostorového uspo ádání 
 nejsou stanoveny 

 



 

8.7. Doprava - Dp 
 

Stabilizovaný dopravní systém na k.ú. Prstíce tvo í t i silnice t etí t ídy Hlína-Prštice, 
Tikovice-Prštice a Sil vky-Radostice-St elice, které se k ižují v zastav ném území obce. 
Pr jezdná silnice spojující Pršice se Sil vkami a Radosticemi je hlavní páte í vesnice. Z ní 
odbo ují krátké, asto zaslepené úseky místních komunikací. 

Prštický katastr p lí v severojižním sm ru regionální železni ní tra D Brno 
-Hrušovany nad Jevišovkou. Nejbližší zastávka je v Sil vkách (1 km). 

Koncepcí dopravy se zabývá lánek 6. 
 
z á v a z n é  r e g u l a t i v y  p r o  p l o c h y  d o p r a v y :  

ípustné druhy funk ního využití: 
- železnice a silnice 
- místní a ú elové komunikace 
- parkovišt , parkovací pruhy 
- chodníky, parkování na chodníku 
podmín  p ípustné druhy funk ního využití: 
- nezbytné tech. vybavení 
nep ípustné druhy funk ního využití: 
- stavby jiných funkcí, a to i v ochranných pásmech dopravních staveb 
- odstavování vozidel a garáže mimo vlastní pozemek 
 
 

8. Technická infrastruktura - Ti 
 
Technické infrastruktura slouží vedle dopravních ploch pro obsluhu území. Jde v 

zásad  o liniové nadzemní i podzemní stavby procházející celým územím. Trasy sítí jsou 
sou ástí všech funk ních ploch. T eba respektovat jejich ochranná pásma. Jako samostatné 
funk ní plochy tech. infrastruktury jsou v regula ním výkrese znázorn ny transforma ní 
stanice a plocha pro t íd ný odpad. Podrobn ji viz lánek 7. 
 
z á v a z n é  r e g u l a t i v y p l o c h y  t e c h n i c k é  i n f r a s t r u k t u r y :  

ípustné druhy funk ního využití: 
- transforma ní stanice 
- za ízení pro t íd ný odpad 
- podzemní trasy tech. infrastruktury jsou p ípustné ve všech funk ních plochách 
podmín  p ípustné druhy funk ního využití: 
- nadzemní za ízení tech. infrastruktury (jsou podmín  p ípustné ve všech funk ních 

plochách) 
podmínky využití území, prostorová regulace: 
- stávající trasy a ochranná pásma tech. vybavení nutno respektovat 
- sdružovat trasy sítí 
- preferovat podzemní za ízení 
- minimalizovat plochy tech. infrastruktury 
- neumis ovat za ízení infrastruktury do dominantních poloh (p ipravované vedení WN) 
- za ízení TI ešit s ohledem na místní ráz 
- používat izola ní zele  
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B/ Regulativy pro n e z a s t a v i t e l n é plochy 
 
9. P írodní plochy - Nz 

írodní plochy jsou nezastavitelné. Tvo í je lesy a rozptýlená krajinná zele . 
Obec Prštice se bude rozvíjet jako souvisle urbanizovaný celek. Ve volné krajin  

nejsou navrhovány nové stavby, s plošným rozvojem chatové lokality se neuvažuje. 
Celá vesnice leží v ochranném pásmu nadregionálního koridoru, kde je žádoucí 

maximáln  chránit a obnovovat p írodní plochy. 
V kap. 14 je navržen územní systém ekologické stability, vzájemn  propojující cenná 

írodní území (biocentra). Bioridory vedou p edevším kolem potok  Šatavy a Lejtny. 
Interak ní prvky tvo í p edevším dnešní i navržené meze, rozptýlená zele  a stromo adí, 
chránící krajinu p ed v trnou a vodní erozí. Viz též lánek 8. 

z á v a z n é  r e g u l a t i v y  p r o  p l o c h y  p í r o d n í :  
ípustné druhy funk ního využití: 

- p írodní a p írod  blízké porosty 
- vodní plochy 
- rekreace, turistika ve volné p írod  
podmín  p ípustné druhy funk ního využití: 
- nutná za ízení pro obsluhu území 
- nutné stavby pro lesní hospodá ství 
- nau né a informa ní programy 
nep ípustné druhy funk ního využití: 
- innosti zhoršující kvalitu životního prost edí 
- úbytek p írodních ploch (nap . ve prosp ch produk ních) 
- stavby, v . objekt  individuální rekreace 
- reklamy 
podmínky pro využití území, prostorová regulace: 
- zachování ekologické rovnováhy krajiny 
- zachování krajinného rázu 
 

10. Produk ní plochy - Np 
Produk ní krajinu tvo í plochy omé p dy a ostatních zem lských kultur a plochy k 

innosti související s hospoda ením. Jde o zem lsky využívanou ást katastru, vyjma ploch 
pro rozvoj obce. Realizovány malé pozemkové úpravy. 
z á v a z n é  r e g u l a t i v y  p r o  p l o c h y  p r o d u k n í :  

ípustné druhy funk ního využití: 
- zem lská malovýroby i velkovýroba 
- krajinná zele , územní systém ekologické stability 
- z izování vodních ploch 
- polní cesty 
podmín  p ípustné druhy funk ního využití: 
- stavby obecn , vyjma nutných staveb pro vykonávání zem lské innosti 
- nutná dopravní a technická infrastruktura 
- investice do p dy (vyjma ploch pro rozvoj) 
- zahradní chatky ( v zahradách) 
nep ípustné druhy funk ního využití: 
 

- na plochách pro rozvoj obce a na plochách pro ÚSES jsou zakázány innosti, které by 
blokovaly jejich využití v souladu s ÚPN 

- innosti, které jakkoliv zhoršují životní prost edí 
- objekty individuální rekreace 
podmínky využití území, prostorová regulace: 
- využití produk ní krajiny nesmí porušit krajinný ráz 
- využití produk ní krajiny nesmí znesnadnit odtok vod z území 
- využití produk ní krajiny má zabra ovat vodní a v trné erozi 
- civiliza ní dominanty (nap . plánované vedení VVN) umis ovat s ohledem na dálkové pohledy 
- možná zm na uspo ádání krajiny dle komplexních pozemkových úprav



 

11. Vodní plochy - Nv 
Jde o nezastavitelné plochy - vodní toky a nádrže. 
Prštickým katastrem protékají dva malé potoky: Šatva, jež protéká zastav ným 

územím vesnice a Lejtna, protékající po východní hran  prštického katastru. Šatava je ve 
správ  Povodí Moravy, Lejtna je ve správ  Státní meliora ní správy. Inunda ní území nebylo 
stanoveno. 

Na prštickém katastru je zmi ováno 5-6 rybník , dochoval se jediný - lesní rybník 
Karhánek. V t sné blízkosti zastav ného území Prštic bude na Šatav  obnoven rybník (na 
ploše N) o rozloze p es 2ha s p írodními b ehy (plocha O). Rybník - reten ní nádrž - ochrání 
jižní ást Prštic p ed velkou vodou. Rybník bude též sou ástí ÚSES. Rybník i splašková 
kanalizace, na níž bude záviset istota vody v rybníce, jsou projek  p ipraveny. 
 
z á v a z n é  r e g u l a t i v y  p r o  p l o c h y  v o d n í :  

ípustné druhy funk ního využití: 
- vodní toky a plochy 
- obnova rybník  
- za ízení na využití vodní energie, vodohospodá ská za ízení 
- terénní úpravy chránící území p ed povodn mi (poldery apod.) 
- b ehové porosty 
- rekreace, rybá ství 
podmín  p ípustné druhy funk ního využití: 
- chov ryb a dr beže 
- koupání 
nep ípustné druhy funk ního využití: 
- innosti ohrožující kvalitu vod 
- innosti narušující vodní režim krajiny 
- rušení vodních ploch 
- regulace tok  násilnými stavebními úpravami 
podmínky pro využití území, prostorová regulace: 
- dodržet volné manipula ní pámo tok  (6m) 
- stavby umis ovat min. 20m od tok  
- b ehové porosty konzultovat se správci tok  
 

12. plochy zem lské - Nz 

Hlavní využití (p evažující ú el využití) 
 zem lské obhospoda ování pozemk  

ípustné využití 
 zem lské obhospoda ování pozemk  
 zm ny druhu pozemk  na: 

 trvalý travní porost 
 ovocný sad bez oplocení a bez možnosti umis ování staveb a za ízení (ani t ch 

bezprost edn  souvisejících se sadem) a bez provád ní zemních prací a zm n 
terénu 

 vodní útvary v etn  vodních ploch a vodních tok  
 stavební zám ry a jiná opat ení pro p edcházení povodním a na ochranu p ed 

povodn mi 
 stavební zám ry a jiná opat ení proti erozi 
 územní systém ekologické stability 
 zele  - zejména doprovodná, liniová, izola ní 
 drobná architektura (menší sakrální stavby [nap . k íže, boží muka, výklenkové 

kapli ky], památníky, sochy, lavi ky, informa ní panely, tabule, desky apod.) 
 elnice a v elíny bez pobytových místností a bez p ípojek technické 

infrastruktury 
 do asná ohrazení pozemk  pro pastvu dobytka nap . formou elektrických ohradník  

i jednoduchého d ev ného ohrazení 
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 dopravní a technická infrastruktura obecního významu 

Podmín  p ípustné využití 
 zm ny druhu pozemk  na orná p da pod podmínkou, že: 

 p ípustná ztráta p dy erozí nep ekro í limitní hodnoty 
 nezhorší a nenaruší stav ploch významných z hlediska ochrany p írody a krajiny 

(nap . územního systému ekologické stability) 
 zm ny druhu pozemk  na lesní pozemek nebo na vodní plochu pod podmínkou, že: 

 budou prokázány logické vazby v krajin  (nap . hydrologické, p doochranné, 
ekologické, estetické) 

 o pozemky I. a II. t íd ochrany zem lské p dy se m že jednat pouze v p ípad , 
že navrhované zalesn ní je nezbytn  nutné k zajišt ní ochrany zem lského 

dního fondu anebo ochrany životního prost edí 

Nep ípustné využití 
 zm na druhu pozemku na zahrada 
 bydlení – v etn  staveb pro bydlení 
 rekreace – v etn  staveb pro rodinnou rekreaci 
 ob anské vybavení a ubytování – etn  staveb a za ízení ob anského vybavení a 

ubytovacích za ízení 
 výroba a skladování – v etn  staveb pro výrobu a skladování a staveb pro zem lství 

mimo p ípustných a podmín  p ípustných 
 doprava v klidu – odstavná stání, parkovací stání a garáže 
 stavby, za ízení a jiná opat ení v etn  staveb, které s nimi bezprost edn  souvisejí 

etn  oplocení, pro zem lství, lesnictví, vodní hospodá ství a t žbu nerost , 
pro ochranu p írody a krajiny, a dále taková technická opat ení a stavby, které 
zlepší podmínky využití nezastav ného území pro ú ely rekreace a cestovního 
ruchu – mimo p ípustných a podmín  p ípustných 

 ohrazování, oplocování, zaplocování a jiné zamezování p ístupnosti území mimo 
ípustného 

 odstavování i parkování mobilních za ízení a staveb v podob  maringotek apod. 
 obory, farmové chovy, zájmové chovy a podobné innosti 

Podmínky prostorového uspo ádání 
 nejsou stanoveny 

 

13. plochy smíšené nezastav ného území - Ns 

Hlavní využití (p evažující ú el využití) 
 ekologická stabilizace krajiny 

ípustné využití 
 opat ení k vytvá ení stabiln jších ástí krajiny 
 dopravní a technická infrastruktura obecního významu 
 stavební zám ry a jiná opat ení pro p edcházení povodním a na ochranu p ed 

povodn mi 
 stavební zám ry a jiná opat ení proti erozi 
 zem lské obhospoda ování pozemk  
 les a hospoda ení v lese 
 vodní útvary v etn  vodních ploch a vodních tok  
 do asné oplocenky p i výsadb  lesa a mimo lesní pozemky do asná ohrazení 

pozemk  pro pastvu dobytka nap . formou elektrických ohradník i jednoduchého 
ev ného ohrazení 

 drobná architektura (menší sakrální stavby [nap . k íže, boží muka, výklenkové 
kapli ky], památníky, sochy, lavi ky, informa ní panely, tabule, desky apod.) 

Podmín  p ípustné využití 
 nejsou stanoveny 

Nep ípustné využití 



 

 zm ny druhu pozemku na zahrada 
 bydlení – v etn  staveb pro bydlení 
 rekreace – v etn  staveb pro rodinnou rekreaci 
 ob anské vybavení a ubytování – etn  staveb a za ízení ob anského vybavení a 

ubytovacích za ízení 
 výroba a skladování – v etn  staveb pro výrobu a skladování, výroben energie 
 žba 
 doprava v klidu – odstavná stání, parkovací stání a garáže 
 ohrazování, oplocování, zaplocování a jiné zamezování p ístupnosti území mimo 

ípustného 
 stavby, za ízení a jiná opat ení, které s nimi bezprost edn  souvisejí v etn  

oplocení, pro zem lství, lesnictví, vodní hospodá ství a t žbu nerost , pro 
ochranu p írody a krajiny – mimo p ípustných 

 odstavování i parkování mobilních za ízení v podob  maringotek apod. 
 obory, farmové chovy, zájmové chovy a podobné innosti 

Podmínky prostorového uspo ádání 
 nejsou stanoveny 
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lánek 6 
Zásady uspo ádání dopravy 

1. Nad azená dopravní sí  
ÚPN nenavrhuje zm ny v trasách a profilech nad azené dopravní sít . 

V severojižním sm ru p lí katastr Prštic regionální železni ní tra D Hrušovany nad 
Jevišovkou - Brno. Jedná se o jednokolejnou neelektrifikovanou tra  provozovanou nezávislou 
dieselovou a motorovou trakcí. Nejbližší železni ní stanice je v obci Sil vky v docházkové 
vzdálenosti cca 1-2 km. Tra  obchází ze západu zastav né území, na jihozápad  se k n mu 

sn  p imyká. 
Katastrálním územím Prštic procházejí t i silnice t etí t ídy za azené do ostatní silni ní 

sít , a to 
1/ III/15260 Sil vky-Radostice-St elice 
2/ III/15263 Tikovice-Prštice 
3/ III/39512 Hlína-Prštice 

sn  p i jižních hranicích katastru Prštic prochází silnice 11/152 Nová Byst ice - Mor. 
Bud jovice – lvan ice – Brno - Slatina za azená do vybrané silni ní sít . Z ní vycházejí silnice 
III. t ídy 15260 a . 15263. Tato silnice má být vedena obchvatem jižn  pod Sil vkami. 

2. Místní dopravní sí  
ÚPN navrhuje úpravy a rozší ení místní dopravní sít . Jde o nov  trasované úseky 

místních komunikací, odbo ující ze stávající komunikace po východním okraji Prštic, pro 
obsluhu navržených obytných lokalit Za zahradami a K upavky. Z d vodu rozvoje obytné 
výstavby budou prodlouženy stávající ulice Jánská, Za humny a U zámku. Definitivní trasování 
nových úsek  místních komunikací vy eší regula ní plán i urbanistické studie jednotlivých 
ploch pro rozvoj bydlení. 

i nutných opravách komunikací vyvolaných kladením potrubí splaškové kanalizace 
budou sou asn , kde je to možné a pot ebné, z izovány parkovací pruhy. Na návsi, v úseku ul. 
hlavní mezi zvonicí a zámkem budou rozší eny chodníky s možností parkování vozidel. 
Navrženo je také z ídit parkovišt  u samoobsluhy a h bitova. Podél n kterých komunikací se 
vysadí stromo adí (viz kap. 14). 

ší propojení vesnice bude zdokonaleno pr chody s chodníky mezi ul. Hlavní a 
obytnou lok. Za zahradami, mezi ul. O echovskou a Za humny a dále do K upavek, mezi lok. 

upavky a Kelendrovem. 
elové polní a lesní cesty budou zachovány. Pro zem lskou dopravu je navržena 

obnova záhumenní cesty po severovýchodním okraji vesnice, aby se omezil pr jezd 
zem lské techniky zastav ným územím. 

 
3. Negativní ú inky hluku 

Provoz na regionální železnici a na silnicích III. t ídy ohrožuje vesnici hlukem. Hluk ve 
stávající zástavb  nutno eliminovat stavebními prost edky a orientací obytných místností do 
dvor . Plochy pro rozvoj bydlení (vyjma n kolika proluk) se nacházejí v klidových zónách.



 
lánek 7 

Zásady uspo ádání technické infrastruktury 

1. Energetika, spoje 
Dle podklad epro Klobouky u Brna a MERO R Kralupy nad Vltavou te uje ze 

severovýchodu ešené území dálkovod: ropovody DN 500 a 700, VVTL plynovod DN 500 a 
produktovod DN 200. 

Katastrem Prštic jsou vedeny trasy VN a jedna VVN ve sm ru východozápadním, 
obcházející ze severu zastav né území. Do roku 2010 se dle sd lení Jihomoravské 
energetiky Brno plánuje výstavba vedení 2x110kV v koridoru ší ky 32m (v . OP). Tento koridor 
je v ÚPN veden po východním okraji katastru. 

Na k.ú. Prštice je vybudováno 5 transforma ních stanic, které mohou dle pot eby zvýšit 
íkon. UPN navrhuje vybudování t í zahuš ovacích trafostanic pro lepší pokrytí zastav ného 

území el. p íkonem. 
Dokon uje se plynofikace obce, VTL p pojka p ichází z k.ú. O echov. Na vých. okraji 

vesnice stojí regula ní stanice, rozvody plynu jsou st edotlaké. P es Prštice mohou být STL 
plynovodem napojeny Radostice a Sil vky. V obci je vybudováno ve ejné osv tlení a místní 
rozhlas. 

V r. 1996 byla provedena komplexní modernizace telefonní sít , která je v celém 
rozsahu kabelizována, dimenzovaná na stoprocentní kabelizaci. Obec Prštice je sou ástí 
okrajového místního telefonního obvodu O echov, uzlu Brno. 

Dálkové kabely ešeným územím nevedou. 

2. Vodní hospodá ství 
Je vybudován ve ejný vodovod (1994) ze zdroje a vodojemu (kóta 333 m nad mo em) v 

k.ú. Radostice, který m že být výhledov  napojen na vírský oblastní vodovod. Vodovod je v 
majetku obce. Lokality navržené k zástavb  budou napojeny prodloužením stávajících ad  
vodovodní sít . Nové rozvody je vhodné zaokruhovat, potrubí vodovodu ukládat p ednostn  
mimo zpevn ní vozovek. 

Zámek a sportovní hala jsou zásobeny vodou z místního kvalitního zdroje na Fialské. U 
zámeckého jezírka je ve ejný výtok. Údajn  vydatný, nevyužitý zdroj vody se nachází v trati na 
Lou kách. Areál AGRO má vlastní vydatný zdroj vody v k.ú. Sil vky. 

Kanaliza ní sí  v obci byla vybudována k odvedení deš ových vod, stoky jsou zaúst ny 
do místních vodote í. 

Prštice mají vyprojektovanouzbudovanou splaškovou kanalizaci s využitím stávající 
istírny odpadních vod v Sil vkách. Stoky jsou navrženy z trub PVC p evážn  DN 300. Projekt 

je nutno upravit - bo ní stoky zahloubit - aby mohly být gravita  odkanalizovány všechny 
plochy pro rozvoj. Lokality navržené k nové zástavb  budou odvodn ny prodloužením 
splaškových a deš ových stok. U deš ových vod musí být odtok v lokalitách rodinných dom  
maximáln  omezen, což nastane využíváním deš ové vody k zalévání zahrad. 

Pro ochranu jižní  ásti  obce  p ed  velkou  vodou je navržena (jíž vyprojektovaná) 
reten ní nádrž na Šatav  v trati Na rybníkách. Rozloha 2,23 ha. V souvislosti s touto stavbou 
bude provedena úprava i úprava koryta Šatavy. 
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lánek 8 

Pé e o životní prost edí 
Zachování a kultivace kvality životního (a obytného) prost edí je rozhodujícím kritériem 

návrhu územního plánu a trvale udržitelného rozvoje spole nosti v bec. Pro zlepšení stavu 
životního prost edí je t eba odstranit d sledky i p iny narušení. 

Pro všechny funkce a innosti na katastru Prštic platí, že nesmí ohrožovat kvalitu 
životního prost edí. Vliv inností (živností) v obytném území vesnice musí být utlumen na 
hranici vlastního pozemku! 

1. Ochrana ovzduší 
Zdrojem zne išt ní ovzduší v Pršticích je místní a v malé mí e též tranzitní doprava. Se 

silni ní dopravou souvisí též druhotná prašnost vozovek. Rozptylové podmínky v Pršticích 
jsou dobré, t eba zabezpe it úklid vozovek. 

Organoleptický zápach z chovu hospodá ských zví at neohrožuje stávající obytné území, 
vyhlášené PHO nezasahuje vesnici. Chov hospodá ských zví at v Pršticích má být ukon en. 

2. Ochrana vod 
Kanaliza ní splašky z domácností kon í v tšinou v koryt  Šatavy, která se tak m ní ve 

stoku. Zem lská výroba se na zne išt ní vod podílí smyvem a pr sakem hnojiv a 
agrochemikálií. K zne išt ní vod p ispívají též divoké skládky. 

Prštice intenzivn  usilují o vybudování (již vyprojektované) splaškové kanalizace s 
odvedením splaškových vod na funk ní isti ku v Sil vkách.Prštice odvádí splaškové vody na 
centrální istírnu odpadních vod v Sil vkách. 

3. Ochrana p d 
Kvalita p d je snižována zp sobem hospoda ení na zem lském i lesním p dním 

fondu. P dy jsou zhut ovány t žkými mechanismy a zatíženy toxickými látkami. Velkoplošn  
obhospoda ované plochy jsou náchylné k v trné i vodní erozi. 

Požaduje se zavedení (obnovení) ekologických metod hospoda ení na p . 

4. Ochrana p ed hlukem 
Obecným a nar stajícím problémem narušení životního prost edí je hluk z dopravy. 

Jeho intenzita stále roste. 
Frekvence dopravy v Pršticích je našt stí nízká. Negativní ú inky hluku se doporu uje 

eliminovat architektonickými prost edky, nap . vícenásobným zasklením okenních profil , 
orientací obytných místností do dvora apod. Pro výrobní innosti je požadováno, že nesmí 
negativními ú inky, v . hluku, zasáhnout obytné území! 

5. Odpadové hospodá ství 
eba asanovat nepovolené skládky, represivn  zamezit jejich dalšímu vytvá ení, 

zabezpe it systém sb ru, seperace a zneškod ování komunálního i nebezpe ného odpadu. 
Nakládání s odpady se v Pršticích ídí obecní vyhláškou. Pro t íd ní odpadu je v ÚPN 

vyhrazena plocha p i výjezdu z vesnice severním sm rem. 

6. Ochrana bioty, krajinného rázu 
Biota jsou všechny živé organismy ve vymezeném prost edí. ím více p vodních 

rostlinných a živo išných druh  se nachází v ur itém území, tím v tší je ekologická stabilita 
území. Drancování p írody, nap . kácením strom , vypalováním trávy, skládkováním, 
chemickými prost edky, trvale ochuzuje biotu. V prštickém katastru se na tvá nosti krajiny 
nejvíce podepsal lov k intenzivní zem lskou výrobou. 

Pot ebné je d sledn  zachovat všechny p irozené formace v krajin , zvyšovat podíl trvalých 
vegeta ních formací, provád t osv tu, realizovat územní systém ekologické stability.... 

7. Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
ÚSES je vzájemn  propojený systém p írod  blízkých ekosystém , které udržují 

írodní rovnováhu. 
Prštickým k.ú. prochází okrajem lesních porost  p írodního parku Bobrava osa 

nadregionálního biokoridoru K 139, který reprezentuje teplomilnou biotu. 
Generel místního územního systému ekologické stability navazuje na K 139. Hlavní 

místní biokoridor sleduje potok Šatava. Další biokoridor sleduje tok Lejtny a od jejího pramene 
je veden polní krajinou do radostických les . V k.ú. Prštice jsou vymezena a popsána 



 
biocentra, biokoridory a ekologicky významné krajinné segmenty. Realizace ÚSES je ve ejn  
prosp šným opat ením. 
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lánek 9 

Ochranné režimy 
1. Ochranná pásma 
bezpe nostní pásmo dálkovodu (ropovody, produktovod, plynovod): 2 x 150 m = cca 330 m 
OP VTL plynovod  = 15 (do DN 100), 20m (do DN 250) OP 
NTL a STL plynovod  a p ípojek v zastav, úz. = 1 m OP 
regula ních stanic VTL = 10m 
plynovod DN 500 má OP 8m, bezpe nostní pásmo 150m na ob  strany od osy. innosti v bezp. 
pásmu t eba projednávat s provozovatelem. Omezena není pouze b žná zem lská innost. 
 

OP WN 110kV . 511/512 = 15m od svilých pr  krajních vodi  
OPVN22kV = 10m dtto (vedení realizovaná do konce r. 1994), 7m (od 1995) 
OP stožárového trafa = 10m 
OP kabelových vedení VN = 1m 
 

regionální tra D Hrušovany nad Jevišovkou - Brno dol. nádraží: OP 60m od osy oboustrann  
OP silnic III, a N. t ídy: dle nového silni ního zákona 13/1997 jsou ochranná pásma silnic III. 

ídy snížena na 15m od osy vozovky (mimo souvisle zastav né území) 
 
hluková pásma silnic :  III/15260 - 35m od osy (dle vlastního s ítání dopravy) 

III/15263 - 11m od osy 
 

PHO AGRO O echov vyhlášeno stav. ú adem St elíce, iní 353m. Obytná výstavba v lok. 
upavky je podmín na plánovaným zrušením živo išné výroby 

Podnikání a soukr. hospoda ení: P i provozování živností a hospodá ství p i rodinném dom  je 
eba utlumit vlivy inností na hranici vlastního pozemku! 

PHO h bitova se p i zásobení vodou z ve ejného vodovodu nestanoví 
 

Potok Lejtna (ve správ  SMS) má OP 6m jednostranné, b ehové porosty konzultovat se SMS 
Potok Šatava (ve správ  Povodí Moravy) má mít 6metrový volný manipula ní pruh, stavby v 
min. vzdálenosti 20m. Zátopové území Šatavy dle sd lení správce toku nebylo zpracováno. 
PHO 2. stupn  vnit ní vodního zdroje Dolní Kounice - M any prochází zastav ným územím Prštic 
 

OP lesa = 50m 
Nadregionální biokoridor K 139 má OP 2 x 2 km 

2. Chrán ná území 
Z vyjád ení MŽP R - územního odboru pro brn nskou oblast a Obvodního bá ského 

adu v Brn  plyne, že v k.ú. Prštice není evidován žádný dobývací prostor ani nebyla 
stanovena chrán ná ložisková území. 

i meliorované plochy nejsou ve správ  SMS, nýbrž jsou majetkem vlastník . 
Západní lesnatá polovina prštického katastru leží v p írodním parku Bobrava. V 

prštickém k.ú. je registrováno 11 významných krajinných prvk . Katastrem Prštic prochází osa 
nadregionálního biokoridoru K 139/T. Ochranu p írody a krajiny upravuje zákon NR . 
114/1992 Sb. 

3. Památková ochrana 
Dle sd lení Památkového ústavu Bm  a RRR OkÚ Brno-venkov je do úst edního 

seznamu nemovitých kulturních památek zapsaný zámek pod r. . 0914. parc. .1. „Okolí této 
památky by nem lo být dot eno nevhodnou moderní výstavbou. Zámecký p edprostor by 
zasluhoval kultivovaný p ístup s navržením parkové úpravy." 

Katastr Prštic byl osídlován již od starší doby kamenné. Hradisko Horka, mající 
charakter nemovité kulturní památky, je evidované jako ÚAZ I. kat., dalších 11 lokalit je 
za azeno do ÚAZ II. stupn , v tší ást katastru je za azena jako ÚAZ III. kat. a zbytek katastru 
jako ÚAZ IV. kat. Území archeologického zájmu a stavební režim v n m jsou doloženo 

ílohou . 19. 



 
lánek 10 

Ve ejn  prosp šné stavby 
 
Ve ejn  prosp šné stavby jsou nezbytné pro komplexní a vyvážený rozvoj obce. Pro 

jejich realizaci je možné (v souladu s § 108 odst.2 zákona . 50 ve zn ní pozd jších p edpis ) 
pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit. 

V ÚPN jsou znázorn ny v samostatném výkrese. 
 

Ve ejn  prosp šné stavby: 
Ob anská vybavenost 

I Rozvojová plocha „G" pro rozvoj ob anské vybavenosti (parc. .577, pare. 
.578, 579, 575) 

II Rozvojová plocha „H" pro rozvoj ob anské vybavenosti (parc. .57) 
III Rezervní plocha „K" pro rozší ení h bitova (pare. . 276, 277) 

Doprava 
IV Plochy pro dopravní obsluhu ploch pro rozvoj bydlení „A", „E" 
V Plochy pro dopravní obsluhu rozvojové obyt. plochy „C" (prodloužení ulic 

Jánské a U zámku a jejich propojení) 
VI Plochy pro dopravní obsluhu rezervní plochy pro bydlení „F" 
VII Plochy pro prodloužení ulice Za humny, obsluhující 

rozvojové plochy „M", „E" 
VIII Plocha pro rozší ení pr jezdného profilu stávající komunikace v lokalit  Za 

zahradami 
IX Plocha pro p ší pr chod z ul. Hlavní do obytné lok. Za zahradami (pare. . 417, 418, 

420, 421) - viz asana ní opat ení 
X Plocha pro p ší pr chody mezi ulicí O echovskou a lokalitou Za zahradami, ulicí 

Za humny, K upavkami a Kelendrovem 
XI Plochy pro parkovací pruhy ve stávajících ulicích Za humny, O echovské, 

Tyršov  
XII Plochy pro dlážd né prostranství na návsi a široké chodníky s možností 

parkování v centrální ásti (ul. Hlavní) 
XIII Plocha pro parkovišt  p ed samoobsluhou 
XIV Plocha pro parkovišt  za h bitovem (parc. .574, 575) 

Technická infrastruktura 
XV Plochy pro vybudování splaškové kanalizace v Pršticích 
XVI Plochy pro p eložku vedení VN v rozvojové ploše C 
XVII Plochy pro zahuš ovací trafostanice TS 6, TS 7, TS 8 v . p ípojek VN 
XVIII Plochy pro napojení a rozvody sítí v rozvoj. a rezervních plochách 
XIX Plocha pro kontejnery na t íd ný odpad (parc. . 58/1) 

Krajina 
 

XX Plocha „N" pro reten ní nádrž na Šatav  (parc. .657) 
Ve ejn  prosp šná opat ení: 

Doprava 
XXI Rekonstrukce místních komunikací v ulici Jánská západ 
XXII Rekonstrukce místních komunikací v ulici Za humny 
 

XXIII Obnovení záhumenní polní cesty po severovýchodním okraji Prštic 
Ve ejná zele  

XXIV Uli ní stromo adí a sadovnické úpravy (dle kap. 14.6) 
XXV Krajina 
XXVI Územní systém ekologické stability 
XXVI B ehové porosty reten ní nádrže (plocha „O", parc. . 657, 658) 
Asana ní opat ení: 
XXVII demolice neobydleného domu pare. .417 v Hlavní ulici z d vodu 

dopravní závady (d m vy nívá z uli ní fronty) a z d vodu p šího 
propojení centra obce s rozvojovým územím Za zahradami. 
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1. vymezení ve ejn  prosp šných staveb, 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 
Ve ejn  prosp šné stavby, pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit, nejsou 
vymezeny. 

ve ejn  prosp šné opat ení  
Ve ejn  prosp šná opat ení, pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit, nejsou 
vymezena. 

stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu 
Stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu, pro které lze práva k pozemk m a 
stavbám vyvlastnit, nejsou vymezeny. 

plochy pro asanaci 
Plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit, nejsou vymezeny. 

2. vymezení ve ejn  prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro 
které lze uplatnit p edkupní právo 

ve ejn  prosp šné stavby 
Nejsou vymezeny ve ejn  prosp šné stavby, pro které lze uplatnit p edkupní právo. 

ve ejné prostranství 

ozna ení plochy i 
ploch, ve kterých je 
ve ejné prostranství 

navrženo 

katastrální 
území 

dot ené pozemky edkupní 
právo pro 

Pv-3 Prštice p. . 465, 461, 459, 457, 455 obec Prštice 

Pv-4 Prštice p. . 411 obec Prštice 

 

 

lánek 10a 

stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
Kompenza ní opat ení nejsou stanovena. 

 

lánek 10b 

údaje o po tu list  územního plánu obce a po tu výkres  grafické ásti 
Po et list  územního plánu obce   25 (50) 
Po et výkres  grafické ásti        2 

 

 



 

lánek 11 
Záv re ná ustanovení 

Dokumentace územního plánu obce Prstíce je uložena: 

a/ na Obecním ú ad  Prštice 

b/ na Stavebním ú ad  St elice 

c/ u nad ízeného orgánu územního plánování - na referátu regionálního rozvoje Okresního 
adu Bmo-venkov 

 
 
 
 
 

lánek 12 
innost 

 
Tato vyhláška nabývá ú innosti 15-tým dnem po jejím vyhlášení. 

 


