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II.1. POSTUP  PŘI  POŘÍZENÍ  ÚZEMNÍHO PLÁNU 

O pořízení územního plánu Sudoměřice (dále jen ÚP Sudoměřice) rozhodlo zastupitelstvo obce 

Sudoměřice svým usnesením č. XXVIII/13 ze dne 27.1.2014 které zároveň určilo zastupitele p. Tomáše 

Kočvaru jako spolupracovníka s pořizovatelem územního plánu. Obec dopisem ze dne 31.1.2014 

požádala v souladu s ustanovením § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním  plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) Městský úřad Hodonín o pořízení 

výše uvedeného územního plánu. 

 

Projednání zadání: 

Návrh zadání ÚP Sudoměřice byl vypracován pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem 

na základě pořízených Územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) správního obvodu obce s 

rozšířenou působností (dále jen ORP) Hodonín a projektantem zpracovaných doplňujících průzkumů a 

rozborů a byl projednán podle § 47 stavebního zákona. Návrh zadání byl zaslán jednotlivě dotčeným 

orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Návrh zadání byl vystaven k veřejnému  nahlédnutí na 

Městském úřadu Hodonín a Obecním úřadu Sudoměřice v termínu od 16.7.2014 do 18.8.2014.  Dále byl 

návrh zadání zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na adresách www.hodonin.eu a 

www.obecsudomerice.cz.  

Na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci řádného projednání Zadání, pořizovatel ve 

spolupráci s určeným zastupitelem   upravil návrh zadání a předložil jej ke schválení. Upravené zadání 

Územního plánu  bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice konaného dne 30.11.2015, 

usnesením č. XVII/12. 

 

Zpracování návrhu územního plánu:  

 

Na základě schváleného Zadání, v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 500/2006Sb. a 

vyhláškou č. 501/2006 Sb. vypracoval autorizovaný architekt Ing.arch. Milan Hučík– č. autorizace ČKA 

02483 návrh ÚP Sudoměřice. V zadání nebyly vyžadovány varianty řešení.  

Dotčeným orgánem (KÚ JmK – odbor ŽP) byl uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivů územního 

plánu na udržitelný rozvoj území – zpracování SEA hodnocení – toto hodnocení vypracoval RNDr. Marek 

Banaš, Ph.D., držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudků podle § 19 zák.č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí.  

Dále byl uplatněn požadavek na zpracování Posouzení vlivu územního plánu na soustavu Natura 

2000. Toto hodnocení vypracoval RNDr. Marek Banaš, Ph.D., držitel autorizace k provádění posouzení 

podle § 45i zákona. 

 

Společné jednání o návrhu: 

Návrh ÚP Sudoměřice byl dodán pořizovateli v srpnu 2016 včetně vyhodnocení jeho vlivů na 

udržitelný rozvoj území. Společné jednání o návrhu ÚP a o výše uvedeném vyhodnocení se uskutečnilo 

dne 23.8.2016 na Městském úřadě v Hodoníně. Místo a doba konání společného jednání ve smyslu § 50 

stavebního zákona byly dotčeným orgánům, sousedním obcím a Obci Sudoměřice oznámeny jednotlivě 

nejméně 15 dnů předem. Zároveň byly dotčené orgány vyzvány pořizovatelem k uplatnění stanovisek 

k návrhu ÚP ve lhůtě 30 dní ode dne jednání, ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své 

připomínky. Po tuto dobu pořizovatel umožnil uvedeným orgánům nahlížet do návrhu ÚP. Po posouzení 

návrhu ÚP krajským úřadem ve smyslu § 50 odst. 5 a 7 stavebního zákona byla dokumentace upravena 

dle dosažených dohod s dotčenými orgány k vypořádání stanovisek, uplatněných v rámci projednání 

návrhu ÚP (dokumentace je v souladu s požadavky a stanovisky podle zvláštních právních předpisů).  

Pozn. Usnesením Zastupitelstva obce Sudoměřice ze dne 13.11.2017 bylo rozhodnuto o změně 

pořizovatele ÚP Sudoměřice (z příslušného úřadu územního plánování, tzn. Městského úřadu Hodonín, na 

Obecní úřad Sudoměřice, který zajistil výkon územně plánovací činnosti prostřednictvím osoby splňující 

kvalifikační požadavky dle stavebního zákona). 
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Veřejné projednání upraveného návrhu: 

 

Na základě výsledků společného jednání o návrhu ÚP ve smyslu § 50 stavebního zákona a 

posouzení krajským úřadem byla dokumentace upravena a v květnu 2018 odevzdána pořizovateli 

k zahájení veřejného projednání. 

Termín veřejného projednání, tzv. řízení o ÚP Sudoměřice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný 

rozvoje území ve smyslu § 52 stavebního zákona, pořizovatel oznámil veřejnou vyhláškou ze dne 10. 5. 

2018 zveřejněnou na úřední desce obce Sudoměřice v době 15. 5. 2018 – 21. 6. 2018. Po tuto dobu byl 

zajištěn také dálkový přístup k úplnému znění návrhu ÚP na webových stránkách obce 

(http://www.obecsudomerice.cz/obec-urad/novy-uzemni-plan.html), tištěné vyhotovení dokumentace bylo 

k nahlédnutí na OÚ Sudoměřice. Veřejné projednání upraveného návrhu ÚP včetně vyhodnocení jeho 

vlivů na udržitelný rozvoj území se uskutečnilo dne 14. 6. 2018 na OÚ Sudoměřice. Námitky proti návrhu 

ÚP mohli podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a 

zástupce veřejnosti. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 21. 6. 2018 včetně) mohl 

každý písemně uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musely uvést odůvodnění, 

údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené 

orgány a krajský úřad jako nadřízený úřad uplatnily ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly 

od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny. K později uplatněným stanoviskům, 

připomínkám a námitkám se nepřihlíželo.  

 Po uplynutí zákonné lhůty pro uplatnění stanovisek, připomínek a námitek (nejpozději do 7 dnů 

ode dne veřejného projednání) pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky 

veřejného projednání a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh 

vyhodnocení připomínek. Tyto návrhy doručil dotčeným orgánům a krajskému úřadu a vyzval je, aby 

k nim do 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. O příp. námitkách rozhoduje zastupitelstvo obce. 

Vydání ÚP Sudoměřice formou opatření obecné povahy dle správního řádu je v kompetenci 

Zastupitelstva obce Sudoměřice. 
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II.2. SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR A S ÚPD 

VYDANOU KRAJEM  

Územní plán je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace 

č. 1, schválené usnesením vlády ČR dne 15.4.2015 (dále jen PUR). PUR konkretizuje úkoly územního 

plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech.  

Územní plán naplňuje vybrané republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 

rozvoje území:  

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. 

Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, 

které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako 

turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního 

rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst 

zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je 

živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému 

všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit 

upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.  

 

Vyhodnocení : Celková koncepce řešení návrhu ÚP Sudoměřice respektuje stávající hodnoty území 

a svým řešením plně napomáhá jejich dalšímu rozvoji. Jsou navržena opatření pro ochranu a rozvoj 

urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny.  

Priorita je dodržena. 

 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při 

zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

Vyhodnocení : Celková koncepce řešení ÚP Sudoměřice respektuje stávající funkce území 

z hlediska jeho zemědělského využití a rozvíjí a stabilizuje dále ekologickou funkci krajiny. 

Při vymezování zastavitelných ploch byla zohledněna kvalita půdy dle bonitovaných půdně 

ekologických jednotek. 

Územní plán řeší erozní ohroženost území obce. 

Priorita je dodržena. 

 

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci 

s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci 

dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, 

vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. 

 

Vyhodnocení : Celková koncepce řešení návrhu ÚP Sudoměřice řeší jednoznačný kompaktní rozvoj 

sídla ve vazbě na jednotlivé městské části a jeho přechod do krajiny. Koncepcí jsou jednoznačně 

vytvářeny podmínky pro rozvoj a posílení celkové sociální integrity území. 

Priorita je dodržena. 

 

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 

mailto:milan.hucik@centrum.cz


 

 

Ing.arch. Milan Hučík, Valtická 13, 628 00  Brno 

Tel./Fax.: 774288223 

E-mail: milan.hucik@centrum.cz 

ÚP Sudoměřice 

Odůvodnění územního plánu 

Strana: 8 
 

komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích 

zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky 

na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je 

zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem 

oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 

Vyhodnocení : V územním plánu jsou zohledněny historicky a kulturně cenné plochy (pozemky) 

architektonicky nebo urbanisticky významných staveb na úrovni sídla. S přihlédnutím k jejich hodnotám 

jsou stanoveny podmínky pro využití těchto ploch a prostorové uspořádání.  

Priorita je dodržena. 

 

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména 

měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování 

prostorových, odvětvových a časových hledisek. 

Vyhodnocení : Celková koncepce řešení územního plánu stanovuje podmínky pro rozvoj obce jako 

jednotného celku v návaznosti na sousední sídla a potenciál území. Jsou nastaveny podmínky pro 

usměrněný a koordinovaný rozvoj území. 

Priorita je dodržena. 

 

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení 

partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.  

Vyhodnocení : Priorita je dodržena. 

 

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 

nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při 

územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, 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. 

Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a 

zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro 

ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování 

rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu 

krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití 

přírodních zdrojů. 

Vyhodnocení : V řešeném území se nacházejí rozsáhlé chráněné části území (NATURA 2000, 

EVL, PTO), čímž je do značné míry redukována možnost volného rozvoje území. Navržené rozvojové 

záměry jsou cíleně umisťovány do nejméně konfliktních lokalit, při respektování současného stavu 

v území a jeho přirozenému vývoji v průběhu minulosti. Jsou vytvářeny podmínky pro využívání 

přírodních zdrojů. 

Priorita je dodržena. 

 

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 

živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně 

plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti 

krajiny. 

Vyhodnocení : V řešeném území jsou navrženy jednotlivé prvky ÚSES všech úrovní a prvky 
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krajinné zeleně. Dopravní a technické stavby byly dostatečně prověřeny pozemkovými úpravami, nebo 

odbornými územními studiemi. 

Priorita je dodržena. 

  

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro 

vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) 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 pásů 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.  

Vyhodnocení : V řešeném území jsou v dostatečném rozsahu navrženy plochy přírodní a krajinné 

zeleně. V zastavitelných plochách jsou řešeny plochy veřejné zeleně. 

Priorita je dodržena. 

 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy 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). 

Vyhodnocení : V řešeném území jsou řešeny podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a sportovně 

rekreačních aktivit. Jsou navrženy trasy pro pěší a cyklisty v rámci celého řešeného území, navázané na 

místní , regionální i celostátní trasy a cíle. Jsou řešeny samostatné plochy pro rekreační a sportovní 

využití. 

Priorita je dodržena. 

 

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 

infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména 

uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou 

infrastrukturou přímo podmínit. 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). 

Vyhodnocení : V řešeném území jsou v souladu požadavky PÚR řešeny požadavky na dopravní 

infrastrukturu, včetně vymezení potřebných ploch. Priorita je dodržena.  

 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 

přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah 

případných škod. 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 s ohledem na strukturu osídlení a 

kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.  

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 

přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah 

případných škod. 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 s ohledem na strukturu osídlení a 

kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.  
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Vyhodnocení: územní rozvoj v záplavovém území je územním plánem značně omezen. 

Priorita je dodržena.  

 

(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. 

Vyhodnocení : Rozvoj území je řešen s ohledem na stávající morfologii území, rozsah záplavového 

území a navržená protipovodňová opatření.  

Priorita je dodržena.  

 

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho 

řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh 

a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i 

soukromého sektoru s veřejností. 

Vyhodnocení: V řešeném území jsou v souladu požadavky PÚR stanoveny podmínky pro další 

prověřování záměrů, aby zohledněny nároky na další rozvoj území. Do řešení je zapracován výsledek 

vypořádání doposud uplatněných stanovisek a připomínek. 

Priorita je dodržena.  

 

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat 

plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou 

dopravu umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných 

prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. 

Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat 

obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro 

vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je 

to vhodné.  

Vyhodnocení : V řešeném území jsou v souladu požadavky PÚR řešeny požadavky na dopravní 

infrastrukturu, včetně vymezení potřebných ploch. Jsou řešeny požadavky na dopravní dostupnost a 

prostupnost území v návaznosti na okolní obce a jeho širší vazby. 

Priorita je dodržena.  

 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 

koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. 

Vyhodnocení : Koncepce technické infrastruktury a zejména řešení zásobování území vodou bylo 

v dokumentaci prověřováno a výsledek je v dokumentaci zapracován. Navržené řešení bude umožňovat 

dlouhodobé plnění budoucích požadavků na území. Rozsah navržených změn nezvyšuje nároky na 

stávající způsob odvodu splaškových vod a zásobování vodou.  

Priorita je dodržena 

 
Vztah rozvojových oblastí, os, specifických oblastí, koridorů a ploch dopravy, koridorů a ploch 

technické infrastruktury vymezených v Politice územního rozvoje ČR k řešenému územnímu plánu: 

- řešené území neleží v žádné rozvojové oblasti vymezené v Politice územního rozvoje ČR, 
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- Obec Sudoměřice je součástí území ORP Hodonín, které leží v Rozvojové ose OS11 Lipník 

nad Bečvou– Přerov–Uherské Hradiště–Břeclav–hranice ČR/Rakousko. Území je ovlivněné 

připravovanou rychlostní silnicí D55 v úseku Přerov–Uherské Hradiště–Břeclav, železničními 

tratěmi č. 270 v úseku Lipník nad Bečvou–Přerov (III. tranzitní železniční koridor), č. 330 

Přerov–Břeclav (II. tranzitní železniční koridor) a spolupůsobením center Přerov, Uherské 

Hradiště, Veselí nad Moravou, Hodonín a Břeclav. Zpřesnění vymezení rozvojové osy 

v rozlišení podle území jednotlivých obcí je provedeno v  Zásadách územního rozvoje 

Jihomoravského kraje – návrhu pro veřejné projednání, podle kterých území Obce 

Sudoměřice je součástí rozvojové osy OS11. 

- řešené území neleží ve specifických oblastech vymezených v PÚR ČR, 

- Obec Sudoměřice je součástí území ORP Hodonín, kterým prochází koridor elektroenergetiky 

E8 pro vedení 400 kV Rohatec – Otrokovice. Zpřesnění v rozlišení podle území jednotlivých 

obcí je provedeno v  Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje – návrhu pro veřejné 

projednání, podle kterých koridor vede územím Obce Sudoměřice. V ZÚR je označen TEE01. 

Koridor je zapracován do ÚP Sudoměřice pod označením K-TEE01. 

- řešené území neleží v trase  koridorů vysokorychlostních tratí, koridorů silniční dopravy, 

koridorů vodní dopravy,  koridorů VVTL, koridorů pro dálkovody. 

 

Z PUR vyplývá pro ÚP Sudoměřice úkol vytvářet podmínky pro rozvoj veřejné infrastruktury.  

 
Schéma z Politiky územního rozvoje: 

 
Rozvojové oblasti a rozvojové osy 

 
Doprava železniční 

 
Doprava silniční 

 
Elektroenergetika 

mailto:milan.hucik@centrum.cz


 

 

Ing.arch. Milan Hučík, Valtická 13, 628 00  Brno 

Tel./Fax.: 774288223 

E-mail: milan.hucik@centrum.cz 

ÚP Sudoměřice 

Odůvodnění územního plánu 

Strana: 12 
 

 
Plynárenství 

 
Dálkovody 

 

ÚP Sudoměřice je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, není v rozporu 

s požadavky vyplývajícími z polohy na výše uvedené rozvojové ose a v trase koridorů. 

 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR) byly vydány na 29. zasedání 

Zastupitelstva Jihomoravského kraje, které se konalo dne 5.10.2016, usnesením č. 2891/16/Z 29. 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje nabyly účinnosti 3.11.2016. 

ZÚR konkretizují republikové priority územního plánování na podmínky kraje, zpřesňují 

rozvojové oblasti a osy vymezené PÚR, národní koridory dopravní a technické infrastruktury a jejich 

průchod územím. ZÚR rovněž vymezují další plochy a koridory nadmístního významu a plochy a 

koridory územního systému ekologické stability. 

 

Výřez výkresu ploch a koridorů, včetně ÚSES:  
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označení 

v ZÚR 

JMK 

název v ZÚR JMK 
označení v ÚP 

Sudoměřice 
název v ÚP Sudoměřice 

DV01 
Rohatec – Hodonín – soutok 
Morava / Dyje, prodloužení 
vodní cesty – „Baťův kanál“ 

K-DV01 
Koridor pro dopravní 
infrastrukturu – vodní 

TEE01 

Vedení 400 kV Rohatec – 
hranice kraje (– Otrokovice) a 
nasmyčkování vedení V424 do 
TR Rohatec 

K-TEE01 Koridor pro umístění technické  
infrastruktury (elektrických 
vedení VVN) 

TEE09 

Vedení 110 kV; Rohatec – 
Veselí nad Moravou – vazba 
na PS/VVN (400/110 kV) 
Rohatec 

K-TEE09 
Koridor pro umístění technické  
infrastruktury (elektrických 
vedení VVN) 

RBC 5 Mlýnky 
 Biocentrum leží v sousedním 

katastrálním území 

RBC 22 Sudoměřický potok RBC 22  
RBC - regionální biocentrum 
Sudoměřický potok 

K 142N nadregionální biokoridor K 142N 
NRBK – nadregionální 
biokoridor K 155 nadregionální biokoridor K 155 

K 155T nadregionální biokoridor K 155T 

RK 138 regionální biokoridor 

RK 138-1 až RK 138-
5 
a místní biocentra 
RK 138/LBC1 – 
RK 138/6 

RBK – regionální biokoridor 

RK 141 regionální biokoridor 

RK 141/1- RK 141/6 s 
vloženými místními 
biocentry 
RK 141/LBC7 – 
RK 141/LBC11 

RBK – regionální biokoridor 

RDS18-A 
I/55 Petrov – Strážnice – 
Vnorovy, přeložka s obchvaty 
sídel, Varianta A jižně Petrova 

R- RDS18-A 
Koridor územní rezervy pro 
dopravní infrastrukturu - 
silniční 

 

Všechny plochy a koridory obsažené v ZÚR JMK jsou do ÚP Sudoměřice zapracovány. 

 

Soulad ÚP s prioritami územního plánování Jihomoravského kraje: ÚP Sudoměřice je v souladu 

s následujícími prioritami Jihomoravského kraje:   

(1) Nástroji územního plánování 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.  

Prioritu naplňuje celková koncepce ÚP Sudoměřice. 

 

(4) Nástroji územního plánování vytvářet podmínky k řešení územních dopadů různých forem 

urbanizace (zejména v území metropolitní rozvojové oblasti Brno), v koordinaci s obyvateli a dalšími 

uživateli území hledat vyvážená řešení zohledňující ochranu přírody, hospodářský rozvoj i životní úroveň 

obyvatel.  

Prioritu naplňuje celková koncepce ÚP Sudoměřice. 

 

(5) Nástroji územního plánování 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).  
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ÚP Nová Ves řeší území obce komplexně, zapracovává do územního plánu celostátní a  krajské 

záměry a koordinuje územní rozvoj obce s okolními obcemi. 

 

(6) 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.  

Prioritu naplňuje celková koncepce ÚP Sudoměřice. 

 

(8) 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:  

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;  

 

(9) 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.  

ÚP Sudoměřice dbá na přednostní zajištění obsluhy vymezených zastavitelných ploch veřejnou 

infrastrukturou. Zohledňuje širší vazby a upřesňuje v ÚP koridory pro nadmístní infrastrukturu K-TEE01 

a K-TEE09, označené v ZÚR kraje TEE01 a TEE09. 

 

(10) Nástroji územního plánování podporovat přístupnost a prostupnost krajiny, zejména důsledně 

předcházet zneprůchodnění území a fragmentaci krajiny.  

ÚP Sudoměřice  nevymezuje rozsáhlé zastavitelné plochy, které by mohly zneprůchodnit území. 

Zajišťuje dostatečnou prostupnost krajiny, řešení ÚP nepovede ke fragmentaci krajiny. 

 

(12) Vytvářet územní podmínky pro zlepšování kvality životního prostředí a ochranu zdraví lidí.  

Prioritu naplňuje celková koncepce ÚP Sudoměřice. 

 

(13) Nástroji územního plánování 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.  

Prioritu naplňuje celková koncepce ÚP Sudoměřice. 

 

(14) 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.  

Prioritu naplňuje celková koncepce ÚP Sudoměřice. Vymezuje mimo jiné ÚSES všech úrovní. 

 

(15) 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.  

Rozvoj primárního sektoru je zajištěn ve stávajícím areálu. Koncepce ÚP sleduje cíl chránit 

kvalitní zemědělskou půdu a zabránit zhoršování podmínek pro její obhospodařování. 

 

(18) 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.  
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ÚP Sudoměřice vymezuje koridory určené k upřesnění protierozních opatření – viz kap. II.11.6. 

Územní plán znemožňuje výstavbu v aktivní zóně záplavového území. V návrhu ÚP jsou navržena opatření 

pro zvýšení ochrany území před velkými vodami – viz kap. II.11.7. 

 

(20) 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.  

Prioritu naplňuje celková koncepce ÚP Sudoměřice. 

 

(21) 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.  

Prioritu naplňuje celková koncepce ÚP Sudoměřice. 

 

 

Rozvojové oblasti a osy, centra osídlení:   

Obec Sudoměřice je součástí  rozvojové osy OS11 „Lipník nad Bečvou – Přerov – Uherské 

Hradiště – Břeclav – hranice ČR / Rakousko“, vymezené v Politice územního rozvoje ČR, ve znění 

aktualizace 2013, upřesněné Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje.  

Pro OS11 byly v ZÚR vymezeny následující požadavky na uspořádání území a úkoly pro územní 

plánování (uvedeny pouze ty, které se týkají řešeného území): 

b) Podporovat rozvoj ekonomických aktivit především v plochách brownfields a plochách s 

vazbou na silnice nadřazené sítě a železnice. 

d) Podporovat realizaci dopravní infrastruktury:  

 dálnice D55 Moravský Písek (hranice kraje) – Rohatec – D2 včetně MÚK a 

souvisejících staveb;  

 „Baťův kanál“ – prodloužení vodní cesty Rohatec – Hodonín – soutok Moravy / Dyje. 

a) Vytvářet a udržovat územní připravenost na případné zvýšené požadavky na změny v území. 

b) Upřesnit koridory pro dopravní záměry v rámci rozvojové osy napojující území 

Jihomoravského kraje na významné dopravní tahy v Olomouckém kraji: o dálnice D55 

Moravský Písek (hranice kraje) – Rohatec – Břeclav včetně MÚK a souvisejících staveb; o 

„Baťův kanál“ – prodloužení vodní cesty Rohatec – Hodonín – soutok Moravy / Dyje. 

 

Specifické oblasti: Obec Sudoměřice není součástí žádné specifické oblasti. 

 

 

Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních 

hodnot území kraje: ÚP Sudoměřice respektuje následující požadavky na uspořádání území kraje 

a) Podporovat zachování přírodních hodnot a přírodních zdrojů na území kraje, prosazovat šetrné 

formy jejich využívání a v možných případech jejich obnovu a doplnění.  

b) Podporovat posilování retenční schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových a 

podzemních zdrojů vody a pramenišť minerálních a léčivých vod a podporovat jejich hospodárné 

využívání.  

c) Podporovat zachování přírodě blízkých biotopů v území a ochranu ohrožených rostlin a 

živočichů. 

a) Podporovat obnovu a udržování kulturních hodnot kraje.  

b) Respektovat specifickou atmosféru tzv. „genius loci“ dané oblasti (místa či sídla). 

b) Podporovat obslužnost veřejnou infrastrukturou.  

 

ÚP Sudoměřice řeší následující úkoly pro územní plánování: 

a) Vytvářet územní podmínky pro šetrné formy využívání území a zvyšování biodiverzity území.  

b) Vytvářet územní podmínky pro opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti území a ke 
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kultivaci vodních toků, vodních ploch, zdrojů podzemní vody.  

b) Vytvářet územní podmínky k využití kulturních hodnot pro udržitelné formy cestovního ruchu. 

a) Vytvářet územní podmínky pro obsluhu území veřejnou infrastrukturou. 

 

Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně 

plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury:  

H.1. Požadavky na koordinaci ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 

opatření 

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

upřesňování a vymezování ploch a koridorů, uvedených v kap. D. textové části ZÚR JMK a 

zobrazených ve výkrese č. I.2. grafické části ZÚR JMK, v územně plánovací dokumentaci obcí. 

Jako úkol pro územní plánování ZÚR JMK ukládají územně koordinovat, upřesnit a vymezit 

příslušné plochy a koridory v územně plánovací dokumentaci těchto obcí: 

 

Obec 

Plochy a koridory 

Dopravní 

infrastruktura 

Technická 

infrastruktura 

Protipovodňová 

ochrana 
ÚSES 

Sudoměřice 

DV01 TEE01 - 

RBC 5, RBC 22, 

K 142N, K 155, 

K 155T, RK 138, 

RK 141 

 

Vyhodnocení souladu uvedených ploch a koridorů s ÚP – viz výše. 

 

H.2. Požadavky na územní vymezení a koordinaci cyklistických tras a stezek nadmístního významu 

ZÚR JMK stanovují požadavky na územní vymezení a koordinaci koridorů cyklistických tras  

a stezek nadmístního významu, evidovaných v kap. D.1.8. textové části ZÚR JMK, v územně  

plánovací dokumentaci dotčených obcí a to s ohledem na územně technické podmínky, prostupnost 

území pro nemotorovou dopravu a návaznost na související atraktivity takto: 

Obec označení cyklistické  

trasy a sítě 

Sudoměřice ÚP Sudoměřice zpřesňuje vedení mezinárodních 

cyklistických koridorů: 

Moravská stezka (v koridoru (Kraków – Olomouc –) Veselí 

nad Moravou – Hodonín – Lanžhot (– Bratislava) – jako 

stezka podél Baťova kanálu anebo jako tzv. Greenways Odra 

– Morava – Dunaj. 

Beskydsko-karpatská magistrála v koridoru (Sudoměřice 

–) Strážnice – Velká nad Veličkou – Vápenky (– Vizovice – 

Vsetín – Český Těšín). 

 

H.3. ZÚR JMK stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při 

upřesňování a vymezení územních rezerv, uvedených v kap. D.4. textové části ZÚR JMK a 

zobrazených ve výkrese č. I.2. grafické části ZÚR JMK, 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: 

 

Obec Dopravní infrastruktura Technická infrastruktura 

Sudoměřice - - 

 

H.4. ÚR JMK stanovují požadavky na územní vymezení a koordinaci níže uvedených záměrů dopravní a 

technické infrastruktury, nacházejících se v administrativním území jedné obce, v územně 

plánovací dokumentaci dotčené obce, a to s ohledem na celkovou koncepci dopravní a technické 
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infrastruktury a širší návaznosti na nadřazenou dopravní a technickou síť takto: 

Obec Specifikace 

Sudoměřice - 

 

 

II.3. SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Soulad územního plánu s cíli územního plánování uvedenými v § 18 zák.č. 183/2006 Sb., 

v platném znění (dále jen SZ): 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady 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. Cíl je v ÚP splněn. ÚP vymezil zastavitelné plochy 

v přiměřeném rozsahu, při zohlednění kvality zemědělské půdy, ochrany kulturních i krajinných hodnot, 

limitů využití území atd. 

(2) Územní plánování 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. Za tím účelem sleduje společenský 

a hospodářský potenciál rozvoje. Cíl je v ÚP splněn. Územní plán koordinoval územní rozvoj jednotlivých 

funkcí, rozvoj řešil ve vzájemných souvislostech a přihlédl k veřejným i soukromým zájmům. 

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé 

záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných 

zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Tento úkol není plněn územními plány, ale až 

v navazujícím řízení. 

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 

území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako 

podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky 

pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 

pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití 

zastavěného území. Cíl je v ÚP splněn. Územní plán vyhodnotil využití zastavěného území a potřebu 

nových ploch a vymezil zastavitelné plochy pro bydlení, výrobu a skladování atd. 

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná 

opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a 

krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a 

přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které 

zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, 

hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně 

staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v 

případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. Cíl je v ÚP splněn. Územní 

plán upřesňuje podmínky využití ploch v nezastavěném území. 

(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, 

který neznemožní jejich dosavadní užívání. Cíl je v ÚP splněn. Územní plán upřesňuje podmínky využití 

nezastavitelných ploch. 

 

Soulad územního plánu s úkoly územního plánování uvedenými v § 19 SZ: 

(1) Úkolem územního plánování je zejména  

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty: úkol byl v ÚP splněn. 

Do územního plánu byly zapracovány přírodní i technické limity využití území a zohledněny při stanovení 

koncepce dalšího rozvoje obce. 

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky 

území: úkol byl v ÚP splněn. Viz předchozí bod. 
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c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 

problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv 

na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání: úkol byl v ÚP splněn. Vymezené plochy změn 

v území, především zastavitelné plochy, byly posuzovány z výše uvedených aspektů. 

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání 

území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb: úkol byl v ÚP splněn. Územní 

plán vymezuje plošné i prostorové regulativy, jejichž cílem je dosažení vysoké úrovně obytných, 

přírodních, urbanistických i architektonických hodnot, 

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s 

ohledem na stávající charakter a hodnoty území: úkol byl v ÚP splněn. Územní plán řeší plošné i 

prostorové regulativy v celém území obce, a to jak pro plochy stávající, tak i rozvojové. 

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci): úkol byl v ÚP splněn. 

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 

odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem: úkol byl v ÚP splněn. ÚP vymezuje územní 

systém ekologické stability a zabývá se ochranou ploch proti větrné erozi.  

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn: úkol byl v ÚP 

splněn. 

 i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení: úkol byl v ÚP 

splněn. 

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů 

na změny v území: úkol byl v ÚP splněn. ÚP vytváří předpoklady pro hospodárné budování veřejné 

infrastruktury v rozvojových plochách 

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany: úkol byl v ÚP splněn v rozsahu požadavků 

uplatněných dotčenými orgány. 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území: úkol nebyl v ÚP Sudoměřice 

uplatněn. 

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy 

záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak: úkol 

nebyl v ÚP uplatněn. 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů: regulace je obsažena v podmínkách využití 

jednotlivých ploch. 

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního  plánování a ekologie a 

památkové péče: úkol byl v ÚP splněn:  

 

(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního 

rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se 

zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na 

evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast: úkol byl v ÚP splněn. 

 

 

II.4. SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Územní plán je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. 

V souladu s ustanovením § 43 stavebního zákona stanovuje mimo jiné  

 základní koncepci rozvoje území obce,  

 ochrany jeho hodnot,  

 koncepci jeho plošného a prostorového uspořádání,  

 koncepci uspořádání krajiny.  

Územní plán dále: 

 Vymezuje zastavěné území,  
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 Vymezuje plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy  

 řeší koncepci veřejné infrastruktury 

 vymezuje plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro 

územní rezervy 

 stanoví podmínky pro využití ploch a koridorů a podmínky pro ochranu ploch a koridorů 

územních rezerv 

 V podrobnostech území obce rozvíjí a zpřesňuje cíle a úkoly územního plánování. 

 Neobsahuje podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním 

rozhodnutím 

 

Územní plán je zpracována a pořízena v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v 

§§ 18 a 19 stavebního zákona, které se k ÚP vztahují. 

Územní plán splňuje požadavky na obsah územního plánu a jeho odůvodnění stanovené v § 43 a § 

54 stavebního zákona a v příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

V souladu s § 158 stavebního zákona byl Územní plán zpracován osobou, která má oprávnění k 

výkonu vybraných činností ve výstavbě podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). 

V souladu s § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona je pořizovatelem Územního plánu Sudoměřice 

Městský úřad Hodonín, Odbor  rozvoje města , vykonávající územně plánovací činnost prostřednictvím 

úředníků splňujících kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti stanovené v § 24 odst. 

3, resp. 4 stavebního zákona. 

Při projednávání jednotlivých fází územního plánu bylo postupováno v souladu se stavebním 

zákonem a jeho prováděcími předpisy. 

 

Po obsahové stránce je územní plán v souladu s přílohou č. 7 k vyhl.č. 500/2006 Sb., v platném 

znění. 

 

II.5. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

Obrana státu 

 
V řešeném území nejsou evidovány objekty a zařízení ve vlastnictví ČR – Ministerstva obrany, 

nezasahují zde ochranná pásma a bezpečnostní pásma AČR. Zůstává povinnost konzultovat 

s Ministerstvem obrany stavby z hlediska obecných zájmů vojenského letectva a vojenské dopravy 

(zejména - výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, silnic I. II. a III.třídy, výstavba a rekonstrukce 

železničních tratí a jejich objektů, výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení, výstavba 

vedení a rekonstrukce VN a VVN, výstavba větrných elektráren, výstavba radioelektronických zařízení 

včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí, výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad 

terénem,  stavby tvořící dominanty v terénu, výstavba vodních nádrží, výstavba souvislých kovových 

překážek, stavby, které jsou zdrojem elektromagnetického rušení). 

Nejsou známy žádné konkrétní požadavky.  

 
Civilní ochrana 

 
Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování, vyplývající z havarijních plánů a 

krizových plánů, uplatňují dotčené orgány civilní ochrany při návrhu zadání územně plánovací 

dokumentace (§ 18 až 21 vyhl.č. 380/2002 Sb.), a to v rozsahu, který odpovídá charakteru území a druhu 

územně plánovací dokumentace. 
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a) ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní. 

Zájmové území není potenciálně ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní. 

V územním plánu proto nebylo třeba vymezovat žádná opatření. 

Území je ohroženo přirozenou povodní (řeka Morava). 

 

b) zóny havarijního plánování. 

Zájmové území není součástí zón havarijního plánování a není potenciálně ohroženo haváriemi 

zdrojů nebezpečných látek. Žádná opatření v územním plánu. 

 

c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události. 

Způsob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím stanoví §16 vyhlášky MV č. 380/2002 

Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Těžiště ukrytí obyvatelstva je v improvizovaném ukrytí.  

Stálé úkryty se v katastru obce nevyskytují. 

Improvizované úkryty - IÚ, se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného 

záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivními prachem a proti tlakovým účinkům zbraní 

hromadného ničení, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálé úkryty. IÚ je vybraný vyhovující 

prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, který bude pro 

potřeby zabezpečení upraven. Prostory budou upravovány svépomoci fyzickými a právnickými osobami 

pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců s využitím vlastních materiálních a finančních 

zdrojů. Je třeba doporučit, aby nově budované objekty byly v zájmu jejich majitelů řešeny tak, aby 

obsahovaly prostory vyhovující podmínkám pro možné vybudování IÚ. 

Organizační ani technické zabezpečení budování IÚ není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány 

obce v jejich dokumentaci. 

 

d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování. 

Způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení stanoví §12 a13 vyhlášky MV č. 

380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Evakuace se provádí z míst ohrožených 

mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a 

stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. 

V zájmovém území není plánovaná evakuace ze zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny 

Dukovany. Organizační ani technické zabezpečení evakuace není úkolem územního plánu.  

 

f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území 

obce. 

V zájmovém území nejsou skladovány nebezpečné chemické látky.  

Z hlediska funkčního využití ploch, které řeší  územní plán, není s dislokací skladů nebezpečných 

chemických látek uvažováno. 

 

g) usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení 

škodlivých účinků kontaminace, vzniklých událostí. 

K usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je v urbanistickém řešení prostoru 

obce zásadní: 

- výrobní zóna je prostorově a provozně oddělena od zóny obytné. 

- není přípustná výstavba uzavřených bloků, 

- doprava na místních a obslužných komunikacích  je řešena tak, aby umožnila příjezd zasahujících 

jednotek (včetně těžké techniky) a nouzovou obsluhu obce v případě zneprůjezdnění části 

komunikací v obci,  

- při řešení důležitých místních komunikací bude zabezpečena jejich nezavalitelnost v důsledku 

rozrušení okolní zástavby, tedy jejich šířka bude minimálně (v1+v2)/2+6m,kde v1+v2 je výška 

budov po hlavní římsu v metrech na protilehlých stranách ulice, 

- sítě technické infrastruktury jsou dle možností zaokruhovány a umožňují operativní úpravu 

dodávek z jiných nezávislých zdrojů. 
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Organizační ani technické zabezpečení záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není 

úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci. 

 

h) ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území. 

V zájmovém území nejsou skladovány nebezpečné chemické látky. 

 

i) nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. 

Podle povahy narušení systému zásobování obyvatelstva pitnou vodou se v prvé řadě posuzuje a 

využívá schopnost vodovodu dodávat vodu, byť ve zhoršené kvalitě, nastavením systému uzávěrů 

z jiného nezávislého zdroje. 

Sudoměřice jsou zásobovány vodou z vodního zdroje nacházejícího se mimo řešené území. 

Vodovody jsou podle možností zaokruhovány, takže v případě lokální havárie lze zajistit zásobování 

převážné části území z jiné větve.  

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet 

balenou vodu nebo vodu v cisternách. V případě mimořádné události lze také využít stávajících studní, 

které byly v minulosti u rodinných domů vybudovány a dnes slouží zpravidla jako zdroj užitkové vody. 

 

Dlouhodobý plošný výpadek elektrické energie je málo pravděpodobný. V obci nejsou umístěny 

žádné provozy (nemocnice apod.) vyžadující nepřetržitou dodávku elektrické energie, u nichž by bylo 

nutno řešit krizovou situaci náhradním zdrojem. 

 

Organizační ani technické zabezpečení nouzového zásobování pitnou vodou není úkolem 

územního plánu. Je řešeno orgány s využitím „Služby nouzového zásobování vodou“, kterou stanovuje 

Směrnice Ministerstva zemědělství ČR, č.j. 41658/2001-6000 ze dne 20.prosince 2001, uveřejněná ve 

Věstníku vlády částka 10/2001. 

 

Ochrana nerostů 

 

V katastrálním území Sudoměřice nejsou vyhodnocena žádná výhradní ložiska nerostů, nejsou 

zde  také evidovány žádné dobývací prostory. 

 

 

Ochrana před povodněmi 

 

V katastrálním území Sudoměřice jsou evidovány aktivní zóna záplavového území – stanovené 

JMK 44609/2009 OŽP-Bu, záplavové území Q100 vyhlášené (Morava, Dyje, Kyjovka), aktivní zóna 

záplavového území vodního toku Radějovka v ř. km 0,000 – 19,514 a toku Sudoměřický potok v ř. km 

0,000 – 2,747 (viz Opatření obecné povahy vydané KrÚ JMK, OŽP pod čj. JMK 139534/2015). 

Územní plán znemožňuje výstavbu v aktivní zóně záplavového území. Protipovodňová opatření 

nejsou navrhována. 

 

Územní plán je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 

 

 

Ochrana zdraví 

 

Územní plán Sudoměřice stanoví regulativy využití jednotlivých ploch se zřetelem k ochraně 

zdravého životního prostředí. Jednotlivé záměry byly posouzeny z hlediska hlukové zátěže ze stávajících 

ploch výroby a skladování, z ploch dopravy apod. 
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ÚP Sudoměřice je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 

orgánů podle zvláštních právních předpisů.  

V rámci společného jednání o návrhu ÚP ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel 
vyzval dotčené orgány k uplatnění stanovisek ve lhůtě do 30 dnů ode dne jednání.  

Výsledky společného jednání o návrhu ÚP Sudoměřice: 

 

2

2. 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

územní odbor Hodonín 

třída bří Čapků 3233/3 

695 03 Hodonín 

HSBM-10-84/2016 

1. 9. 2016 

por. Ing. Soňa Macková 

mjr. Ing. Jarmila Brázdová 

STANOVISKO VYHODNOCENÍ 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 

239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 

Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 

posoudil výše uvedené zadání ÚP, předložené č.j. 

MUHOCJ 53344/2016 ze dne 08.08.2016. 

K předmětné dokumentaci vydává souhlasné 

koordinované stanovisko.  

Projednávanou dokumentací není návrh zadání ÚP, 

ale návrh ÚP a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný 

rozvoj území ve smyslu § 50 stavebního zákona 

zpracované na základě dříve projednaného a 

schváleného zadání ÚP. 

 

 

 

Vzato na vědomí. 

  

3

3. 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje  

územní pracoviště Hodonín 

Plucárna 3832/1a 

695 27 Hodonín 

KHSJM 

44220/2016/HO/HOK 

1. 9. 2016 

Ing. 

Jaroslava Švarcová 

STANOVISKO VYHODNOCENÍ 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 

(dále také „KHS JmK“) jako dotčený orgán ochrany veřejného 

zdraví místně příslušný dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také 

„zákon č. 258/2000 Sb.“), a věcně příslušný dle ustanovení § 82 

odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., § 4 odst. 2 písm. b) a § 50 

odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také 

„stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také 

„správní řád“), uplatňuje toto stanovisko: 

 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem 

v Brně s návrhem územního plánu Sudoměřice a s 

vyhodnocením jeho vlivů na udržitelný rozvoj území 

projednanými na společném jednání o návrhu a vyhodnocení 

jeho vlivů na udržitelný rozvoj území konaném dne 23.08.2016 

s Městským úřadem Hodonín, odborem rozvoje města, 

Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín, IČO 00284891, jako 

pořizovatelem územně plánovací dokumentace podmíněně 

souhlasí s tím, že vzhledem k nutnosti eliminace resp. 

minimalizace potenciálních zdravotních rizik pro populaci 

vystavenou rizikovým faktorům životních podmínek ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 2 a 4, § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. j) a t) 
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zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na ustanovení § 30 odst. 2 a 

§ 77 odst. 3 a 4 (druhá věta) novelizace zákona č. 258/2000 Sb. 

provedené zákonem č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony (dále také „novelizace zákona č. 258/2000 

Sb.“), která nabyla účinnosti 

01.12.2015, a vzhledem k nutnosti omezení střetů vzájemně 

neslučitelných činností na plochách s rozdílným způsobem využití 

ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

přepisů (dále také „vyhláška č. 501/2006 Sb.“), s odkazem na část 

I. odst. 1 písm. f) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o 

územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 

a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 

pozdějších předpisů, požaduje 

 

1. pro všechny plochy s možností situovat zdroje hluky (mj. 

Z 42, Z 48) stanovit 

 nepřípustné využití pro všechny druhy staveb, zařízení a 

činností, jejichž negativní účinky na veřejné zdraví v souhrnu 

kumulativních vlivů překračují hygienický limit stanovený v 

prováděcích právních předpisech pro stávající chráněné 

prostory a na hranici ploch s možností situovat chráněné 

prostory vymezené v územně plánovací dokumentaci, nebo 

takové důsledky vyvolávají druhotně, 

 

2. u všech ploch s možností situování bytu správce, majitele, 

ostrahy apod. upřesnit podmínku související s předmětným 

využitím, a to 

 umístění těchto zařízení je podmíněně přípustné v 

omezeném rozsahu s tím, že v územním řízení, v 

odůvodněných případech v dalších řízeních dle stavebního 

zákona, prokázáno, že v chráněných vnitřních prostorech 

staveb nebudou v souhrnu kumulativních vlivů překračovány 

hygienické limity hluku stanovené právním předpisem na 

úseku ochrany veřejného zdraví; hygienické limity hluku pro 

chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor 

stavby se na takovou stavbu nevztahují; takové byty nelze 

pronajímat k bydlení dalším osobám, 

 

3. vzhledem k situování ploch Z 39, Z 46 a 49 u ploch VD 

doplnit podmínku 

 situování obytných objektů a dalších objektů obsahujících 

chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory 

staveb v blízkosti zdrojů hluku je podmíněno prokázáním 

dodržení nejvyšší přípustné hladiny hluku v navazujícím 

řízení. Celková hluková zátěž v souhrnu kumulativních vlivů 

nesmí překročit stanovené hygienické limity hluku pro 

chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory 

staveb, 

 

4. u plochy Z 23 bude s odkazem na ustanovení § 17 odst. 1 

ve spojení s ustanovením § 18 zákona č. 256/2001 Sb., o 

pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, doplněn požadavek na využití plochy ve smyslu níže 

uvedeného 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutno respektovat v rámci úpravy návrhu 

ÚP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutno respektovat v rámci úpravy návrhu 

ÚP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutno respektovat v rámci úpravy návrhu 

ÚP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutno respektovat v rámci úpravy návrhu 

ÚP. 
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 Budou-li součástí nově vzniklé části hřbitova hroby, bude 

za účelem ověření vhodnosti tohoto způsobu pohřbívání v 

předmětné části hřbitova proveden hydrogeologický 

průzkum, jehož výsledky budou jedním z podkladů pro 

stanovení tlecí doby v řádu veřejného pohřebiště. 

 

 

 

 

 

Odůvodnění: 

 

KHS JmK bylo dne 08.08.2016 Městským úřadem Hodonín, 

odborem rozvoje města, Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín, 

IČO 00284891, jako pořizovatelem územně plánovací 

dokumentace pro obec Sudoměřice, v souladu s ustanovením § 50 

odst. 2 stavebního zákona doručeno Oznámení o konání 

společného jednání o návrhu územního plánu Sudoměřice a 

vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území (dále také “ÚP 

Sudoměřice” a „VVURÚ“), ze dne 03.08.2016 (spis. zn. MUHO 

2518/2014 ORM, č. j. MUHOCJ 53344/2016). 

K návrhu zadání ÚP Sudoměřice se KHS JmK vyjádřila dne 

25.07.2014, pod číslem jednacím KHSJM 30561/2014/HO/HOK, s 

tím, že neuplatnila požadavky na obsah ÚP Sudoměřice. 

Návrh ÚP vypracoval Ing.arch. Milan Hučík, autorizace č. 02 483, 

v 07/2016, číslo zakázky 04 00. Současně bylo v 07/2016 

zpracovatelem návrhu s odkazem na ustanovení § 19 odst. 2 

stavebního zákona resp. ustanovení § 47 odst. 3 stavebního zákona 

zpracováno VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA 

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ včetně Vyhodnocení vlivů 

územně plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona 

č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v 

platném znění, zpracovaného společností Ekogroup Czech s.r.o., 

č.p. 52, 783 16 Dolany (RNDr. Marek Banaš, Ph.D., držitel 

autorizace dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů, č.j.: 42028/ENV/14, a kolektiv spoluautorů); dále také 

„VVURÚ“ a „SEA“. 

 

Základní údaje vyplývající návrhu územního plánu 

Sudoměřice 

ÚP v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve 

znění aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády ČR dne 

15.04.2015 (dále také „PÚR“ a „PÚR ČR“). Obec Sudoměřice 

součástí území ORP Hodonín, které leží v rozvojové ose OS11 - 

území ovlivněno připravovanou rychlostní silnicí R55 (nyní D55), 

železničními tratěmi č. 270 a č. 330a spolupůsobením center 

Přerov, Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou, Hodonín a 

Břeclav. Řešené území neleží ve specifických oblastech 

vymezených v PÚR ČR. 

ÚP stanoví regulativy využití jednotlivých ploch ve vztahu k 

ochraně zdravého životního prostředí; jednotlivé záměry byly 

posouzeny z hlediska hlukové zátěže ze stávajících ploch výroby a 

skladování, z ploch dopravy apod., a to mj. 

 pro plochu Z14 SO Plocha smíšená obytná pro navazující 

řízení stanoveno 

 situování obytných objektů a dalších objektů obsahujících 

chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory 

staveb v blízkosti silnice je podmíněno prokázáním dodržení 

nejvyšší přípustné hladiny hluku v navazujícím řízení. 

Celková hluková zátěž nesmí překročit stanovené hygienické 

limity hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné 

 

 

Vzato na vědomí. 

mailto:milan.hucik@centrum.cz


 

 

Ing.arch. Milan Hučík, Valtická 13, 628 00  Brno 

Tel./Fax.: 774288223 

E-mail: milan.hucik@centrum.cz 

ÚP Sudoměřice 

Odůvodnění územního plánu 

Strana: 25 
 

venkovní prostory staveb, 

 v odůvodněných případech stanoveno nepřípustné využití 

pro veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na 

veřejné zdraví a životní prostředí překračují nad přípustnou 

mez hygienické limity, nebo takové důsledky vyvolávají 

druhotně (v souhrnu),  

 v odůvodněných případech stanoveno podmíněně 

přípustné využití s tím, že stavby pro bydlení musí splňovat 

podmínky, a to bude se jednat o bydlení majitele či správce a v 

územním řízení, popřípadě v odůvodněných případech v 

dalších řízeních bude prokázáno, že v chráněných vnitřních 

prostorech staveb nebudou překračovány hygienické limity 

hluku stanovené právními předpisy na úseku veřejného zdraví. 

Současně se hygienické limity hluku pro chráněný venkovní 

prostor a chráněný venkovní prostor stavby na takovou stavbu 

nevztahují. Takové byty nelze pronajímat dalším osobám. 

 

ÚP navrhuje plochy bydlení v rodinných domech, plochy smíšené 

obytné – venkovské, plochy smíšené obytné, plochy výroby a 

skladování, plochy smíšené výrobní, plochy občanské 

vybavenosti, plochy rekreace, plochy pro technickou 

infrastrukturu, plochy veřejných prostranství, plochy dopravní 

infrastruktury, koridor pro veřejně prospěšné stavby dopravní 

infrastruktury – vodní cestu, plochu vodní a vodohospodářskou. 

ÚP vymezuje koridor územní rezervy R-DS18-A dopravní 

infrastruktury, a to pro přeložku silnice č. I/55 (obchvat obce 

Petrov), zasahující do severní části k.ú. Sudoměřice a plochu 

územní rezervy R 01 (bydlení). 

 

Zásobování vodou 

 koncepce se nemění, skupinový vodovod Bzenec – 

komplex 

 

Odkanalizování a čištění odpadních vod 

 jednotná kanalizace, 1 čerpací stanice, ČOV na západním 

okraji obce, recipient Sudoměřický potok 

 

Nakládání s odpady 

 sběrný dvůr v blízkosti ČOV, systém stabilizovaný 

 ÚP umožňuje umístit recyklační linku na zpracování 

stavebního odpadu, popř. kompostárnu, v ploše Z 25 

 

V ÚP nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých rozhodování 

podmíněno zpracováním územní studie nebo pořízení a vydání 

regulačního plánu. 

 

Základní údaje vyplývající z VVURÚ a SEA 

 v rámci vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na jednotlivé 

složky životního prostředí bylo zohledněno jak navržené 

funkční využití jednotlivých lokalit, tak i možná kumulace 

vlivů více různých lokalit a různých druhů využití 

 mezi charakteristikami životního prostředí potenciálně 

ovlivnitelné realizací návrhu ÚP definovány „Veřejné zdraví 

obyvatelstva“, a to „Kvalita ovzduší„ a „Hluková situace a 

vibrace“ 

 v území se v současné době (s výjimkou dopravy) 

nenacházejí žádné významné zdroje znečišťování ovzduší; 

stávající stav příznivě ovlivňuje plynofikace; u většiny 
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rozvojových ploch je s plynofikací uvažováno 

 hluková situace v obci závislá především na intenzitě 

silniční dopravy; nejsou navrhovány nové významné zdroje 

hluku; realizací ÚP může dojít k velmi mírnému navýšení 

dopravní zátěže v obci 

 kumulativní vlivy realizace jednotlivých ploch mohou 

nastat zejména se stávajícími plochami, ale ani při zvážení 

kumulace vlivů (především v oblasti dopravní zátěže) se 

neočekávají významné změny 

 míru vlivů na veřejné zdraví nelze bez znalosti 

konkrétního naplnění ploch stanovit 

 vlivem obslužné dopravy a spalování paliv v nové 

rodinné zástavbě se zátěž mírně navýší (předpokládá se 

plynofikace nové zástavby) 

 vlivy na veřejné zdraví budou celkově zanedbatelné 

 potenciální negativní vliv realizace návrhu na kvalitu 

ovzduší a kumulaci znečištění z dopravy s ostatními zdroji v 

okolí nelze vyloučit zejména vzhledem k předpokládanému 

rozvoji ploch bydlení, občanské vybavenosti a výroby a 

skladování 

 vliv bude kompenzován plánovanou plynofikací 

 rozvojové plochy, které by samy o sobě měly výrazně 

negativní vliv na ovzduší, nebyly v návrhu ÚP 

identifikovány 

 vzhledem k současnému stavu znalostí se neočekávají 

významné negativní vlivy 

 regulativy uvedené v textové části návrhu ÚP 

Sudoměřice jsou ze strany zpracovatelů SEA dostatečné 

 přesnější zhodnocení především v oblasti hlukové a 

imisní zátěže bude vyžadováno vždy ve fázi územního 

rozhodování, kdy u ploch občanského vybavení a 

podnikání bude známo konkrétní technické řešení 

 vlivy hluku a znečištění ovzduší je nutno považovat za 

vlivy synergické, tedy jejich míra je při souběhu hlukových a 

imisních vlivů vždy větší, než připadá na jejich prostý součet 

 v průběhu hodnocení nebyly shledány takové 

významné negativní vlivy, které by realizaci návrhu ÚP 

jako celkové koncepce bránily nebo ji výrazně omezovaly 

 vliv návrhu ÚP jako celkové koncepce je i při zahrnutí 

kumulativních vlivů dosavadních aktivit v území 

akceptovatelný; závěry SEA posouzení a navrhovaná 

opatření jsou zapracovány do územního plánu  

 významně negativní vliv na jednotlivé složky životního 

prostředí nebyl konstatován u žádné z návrhových ploch 

 návrh ÚP je při dodržení doporučení uvedených v 

SEA akceptovatelný; ÚP splňuje požadavky právních 

předpisů, požadavky na potřebnou úroveň bydlení a jeho 

technické zabezpečení, na rozvoj podnikání v území a 

požadavky ochrany životního prostředí a veřejného zdraví 

Předmětný návrh ÚP a vyhodnocení souvisejících vlivů na 

udržitelný rozvoj území včetně SEA byl ze strany KHS JmK 

posouzen ve smyslu ustanovení § 2 správního řádu, a to v rozsahu 

požadavků na ochranu veřejného zdraví vyplývajících ze 

souvisejících ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. a právních 

předpisů prováděcích. 

Při posuzování KHS JmK postupovala v souladu s ustanovením § 

3 správního řádu tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou 
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důvodné pochybnosti, a ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 a § 50 

odst. 1 správního řádu KHS JmK uvážila skutečnosti známé z 

moci úřední a skutečnosti obecně známé a podklady vyhodnotila 

ve smyslu ustanovení § 50 odst. 4 správního řádu dle své úvahy, s 

tím, že se primárně zabývala otázkou potenciálních vlivů na 

obyvatelstvo a lidské zdraví, které mohou ve svém důsledku při 

uplatňování ÚP v podobě deklarované v projednávaném návrhu 

predikovat zdravotní rizika pro populaci vystavenou rizikovým 

faktorům životních podmínek. 

Dále bylo posouzení návrhu ze strany KHS JmK zaměřeno na 

zjištění, zda lze podmínky a požadavky uplatněné v návrhu ÚP ve 

vztahu k ochraně veřejného zdraví považovat za opatření směřující 

k řízení potenciálních zdravotních rizik ve smyslu ustanovení § 2 

odst. 4 a § 82 odst. 2 písm. j) a t) zákona č. 258/2000 Sb.. 

Současně bylo ze strany KHS JmK s odkazem na ustanovení § 82 

odst. 2 písm. j) a t) zákona č. 258/2000 Sb. s přihlédnutím k 

ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. posuzováno, zda 

VVURÚ a SEA jsou v předkládaném rozsahu a podobě 

dostatečným (a vzhledem k míře podrobnosti úplným a 

objektivním) podkladem pro posouzení a následné uplatnění 

stanoviska KHS JmK k návrhu ÚP z hlediska ochrany veřejného 

zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik, a to s 

respektem k dikci principu předběžné opatrnosti a obezřetnosti. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že se KHS JmK při posuzování 

návrhu ÚP zabývala identifikací potenciálních zdravotních rizik 

souvisejících s využíváním konkrétních ploch a koridorů 

vymezených v návrhu ÚP a dospěla k závěru, že návrh sice 

nevymezuje plochy a koridory v dimenzích zcela zásadně 

vylučujících řešení případných střetů zájmů v navazujících 

řízeních, ale současně není u některých ploch zcela jednoznačné, 

jakými opatřeními směřujícími v souladu s ustanovením § 3 odst. 

3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. k omezení střetů vzájemně 

neslučitelných činností na předmětných plochách bude zajištěno 

řízení zdravotních rizik ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 a 4 a § 82 

odst. 2 písm. j) a t) zákona č. 258/2000 Sb. 

Proto KHS JmK po projednání na společném jednání ve výrokové 

části tohoto stanoviska specifikovala požadavky na úpravu návrhu 

směřující v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhlášky č. 

501/2006 Sb. k omezení střetů vzájemně neslučitelných činností 

na předmětných plochách resp. k řízení zdravotních rizik ve 

smyslu ustanovení § 2 odst. 2 a 4 a § 82 odst. 2 písm. j) a t) zákona 

č. 258/2000 Sb. 

KHS JmK uzavírá, že za předpokladu respektování požadavků 

uvedených ve výrokové části tohoto stanoviska 

lze důvodně předpokládat, že uplatňováním územního plánu bude 

dán předpoklad pro naplnění cílů územního plánování 

vyplývajících z ustanovení § 18 stavebního zákona, a to mj. 

vytvářet předpoklady 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. 
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7. 

Městský úřad Hodonín  

odbor životního prostředí 

Národní třída 25 

695 35 Hodonín 

MUHOCJ 64318/2016 

20. 9. 2016 

Ing. Kotrlová 

STANOVISKO VYHODNOCENÍ 

Podáním ze dne 5.8.2016 bylo Městskému úřadu 

Hodonín, odboru ŽP oznámeno společné jednání o 

návrhu Územního plánu Sudoměřice a vyhodnocení 

jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. 

 

Žadatelem a adresátem je: Městský úřad Hodonín, 

odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 

Hodonín 

Pořizovatelem dokumentace je: Městský úřad 

Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 53/1, 

695 35 Hodonín 

Objednatel: Obec Sudoměřice, ul. Nádražní č.p. 322, 

696 66 Sudoměřice  

Zpracovatel: Ing. arch. Milan Hučík, autorizace č. 

02 483 – č. zakázky 0400 z 07/2016 

řešení ÚSES – Ing. Michaela Kolibová (osvědčení č. 

04 235) 

 

Obsahem předložené dokumentace je:  
Předmětem návrhu územního plánu obce Sudoměřice 

je vymezení 60 zastavitelných ploch, jedné plochy 

přestavby, dvou koridorů pro VPS technické 

infrastruktury – elektrické vedení VVN, jednoho 

koridoru pro VPS dopravní infrastruktury – vodní 

cestu, jednoho koridoru pro VPS dopravní 

infrastruktury, jednoho koridoru pro umístění 

protierozních opatření, dvou územních rezerv a 21 

nezastavitelných ploch (plochy přírodní, plochy 

zemědělské TTP). Výše uvedené koridory VPS a 

protierozních opatření jsou navrženy v případech, kdy 

teprve v navazujícím řízení bude řešena a upřesněna 

poloha jednotlivých záměrů. Většina navržených 

zastavitelných ploch je situována v návaznosti na 

zastavěné území, má lokální význam a z hlediska 

širších vztahů v území nemá žádný vliv na okolní obce. 

Výjimkou je např. plocha Z11 (určená pro výstavbu 

archeoparku) a plochy Z02 a Z05 (sportovní plochy), 

jež jsou navrženy v návaznosti na Baťův kanál a 

nachází se tak v izolované poloze. 

V územním plánu jsou dále vymezeny plochy přírodní 

(NP), konkrétně plochy N01 – N04, N06 – N18, které 

zahrnují zejména přírodní rezervaci, území Natura 

2000 a plochy ÚSES a plochy N05 a N19 – N21 pro 

plochy zemědělské – TTP, které jsou navrženy v trase 

regionálního biokoridoru pro zatravnění. 

Součástí návrhu ÚP je vymezení i dvou územních 

rezerv. Rezerva R 01 je vymezena pro možné budoucí 

využití jako plocha pro bydlení, rezerva R- RDS18-A 

pro možné budoucí umístění silnice I. třídy I/55 Petrov 

– Strážnice – Vnorovy (přeložka s obchvaty sídel, 

varianty A jižně Petrova). Tyto územní rezervy nejsou 

v souladu s metodickým pokynem MŽP a MMR 
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podrobněji hodnoceny. 

 

Odbor ŽP MěÚ Hodonín posuzuje dokumentaci (dále 

jen záměr) podle následujících hledisek: 

1. Z hlediska ochrany přírody a krajiny - zák. č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

2. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů ve znění novel (dále jen vodní zákon) a zák. 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a ve znění novel (dále jen zákon 

o vodovodech a kanalizacích). 

3. Z hlediska odpadového hospodářství – dle § 

79 odst. 1 písm. j) zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, v platném 

znění. 

4. Z hlediska ochrany ovzduší – podle zákona č. 

201/2012  Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. 

5. Z hlediska ochrany zemědělského půdního 

fondu – podle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, v platném znění. 

6. Z hlediska ochrany pozemků určených 

k plnění funkcí lesa a hospodaření v lesích – podle 

zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů, v platném znění. 

 

Stanovisko: 

ad 1) Z hlediska ochrany přírody a krajiny sdělujeme: 

A. I nadále trváme na tom, co jsme požadovali k 

zadání ÚP, tj. aby grafická část územního plánu 

obsahovala samostatný výkres ÚSES a ochrany 

přírody a krajiny (M 1:5000), jehož obsahem bude: 

ÚSES (vč. cílového společenstva – myšleno lesní, 

luční, vodní, smíšené,..) 

chráněná území (NATURA 2000, zvláště chráněná 

území (ZCHÚ), přírodní park,..) 

pásmo 50 m od hranice lesa 

Pozn. návrh obsahuje pouze výkres ÚSES 

 

B. Po komplexním zhodnocení návrhu ÚP 

Sudoměřice vzhledem k současnému a výhledovému 

stavu jednotlivých složek životního prostředí a s 

přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem 

konstatujeme, že návrh Územního plánu 

Sudoměřice není akceptovatelný v těchto lokalitách: 

 

a) Část plochy Z 01, její severovýchodní větev 

směřující od Výklopníku k silnici I/55 

Obsluha zemědělských pozemků i zastavěného území 

(Výklopník) je zajištěna stávající (původně dočasnou 

účelovou komunikací směřující severozápadně od 

Výklopníku), jež je také předmětem změny Z 01 a 

stabilizovanou účelovou komunikací na hrázi Baťova 

kanálu. Z tohoto důvodu nesouhlasíme s budováním 

„zdvojené“ účelové komunikace (nad a pod hrází) 

podél Baťova kanálu, 

neboť se území nachází v Přírodním parku Strážnické 

Pomoraví, které bylo vyhlášeno za účelem ochrany 

 

Předmětný výkres byl upraven, resp. doplněn o 

další jevy ochrany přírody, ve smyslu uplatněného 

požadavku. Pořizovatel v této souvislosti zároveň 

doporučuje upravit název výkresu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navržený koridor Z01 (DU - dopravní infrastruktura – 

účelové komunikace) je vymezen pro vybudování 

účelové komunikace a dále také cyklotrasy, příp. 

cyklostezky, směrem k lokalitě Výklopník. Přitom je 

kladen důraz na eliminaci zásahů do stávající vzrostlé 

zeleně. Nejedná se tedy o duplicitu již stávající účelové 

komunikace, ale zejména možnosti paralelního 

trasování koridoru pro cyklisty.  

Rovněž navržený koridor Z04 (DU - dopravní 

infrastruktura – účelové komunikace) vymezený na 
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krajinného rázu, přičemž takovéto rozšiřování dopravní 

infrastruktury považujeme za nadbytečné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Plocha Z 05 

Dle podmínek využití této plochy se nepřipouští 

výstavba budov, oplocení ani větší terénní úpravy. 

Proto s ohledem na skutečnost, že se území nachází v 

Přírodním parku Strážnické Pomoraví považujeme 

zařazení této plochy do ploch zastavitelných za 

neopodstatněné. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Plocha Z 011 

Akceptovatelné by bylo, kdyby byly podmínky využití 

území doplněny o dovětek, že v této ploše je nutné řešit 

vliv každého umisťovaného záměru na krajinný ráz, 

neboť se jedná o zastavitelnou plochu ve volné krajině. 

Obzvlášť s odkazem na skutečnost, že podmínky pro 

využití území neřeší prostorové ani výškové (u 

rozhledny) parametry umisťovaných záměrů. 

 

d) Plochy Z 52, Z 53, Z 54, Z 55 

Plochy Z 52, Z 53, Z 54 jsou dle odůvodnění převzaty 

z platného ÚPN SÚ (Z 55 je nově vymezená plocha), 

nicméně nové funkční využití tohoto území má zcela 

odlišný charakter, než bylo odsouhlaseno v rámci 

projednávání předchozí změny č.1 (konkrétně se 

jednalo o změny č. 1.06. 

A, B, C). 

 

Pro srovnání: 

Současné funkční využití území: 

plocha pro sport a rekreaci – závazný funkční typ RP 

- funkční typ rekreace v přírodě – odpočinkové plochy 

u vodní nádrže bez výstavby objektů (podmíněně 

přípustné sociální zařízení za podmínky, že je mimo 

území vymezeného pro úses), nepřípustná výstavba 

protější straně Baťova kanálu je uvažován pro 

zbudování cyklostezky propojující sídlo a lokalitu 

Výklopník (jedná se o prodloužení stávající účelové 

komunikace). Při vlastní realizaci cyklostezky jsou 

vyloučeny zásahy do koryta Baťova kanálu jako 

významného krajinného prvku.   

Cílem vymezení těchto koridorů je zlepšení podmínek 

pro rekreaci a cestovní ruch. Navrhovaný záměr 

vychází ze schváleného zadání ÚP a naplňuje prioritu 

politiky územního rozvoje (22) – vytvářet podmínky 

pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé 

formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, 

agroturistika, poznávací turistika) při zachování a 

rozvoji hodnot území. Podporovat propojení z hlediska 

cestovního ruchu turistickými cestami, které umožňují 

celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, 

cyklo, lyžařská, hipo). 

S odkazem na výše uvedené zůstane návrh ÚP 

v tomto ohledu beze změn.  

 

Doporučuje se předmětnou plochu Z05 ponechat ve 

stávající kategorii ploch s rozdílným způsobem 

využití, tzn. jako OT – plochu občanského vybavení 

– sportu, ale z důvodu, že není určena k urbanizaci, 

bude opraveno označení plochy změny s kódem „N“ 

(jako plocha změny v nezastavěném území). 

Stejným způsobem (a ze stejného důvodu) bude 

upraveno označení i plochy Z02 vymezené v lokalitě 

Výklopník. 

Alternativně lze také zvážit změnu funkčního 

využití obou ploch na plochu RN – plocha rekreace 

– na plochách přírodního charakteru, která není 

zařazena mezi zastavitelné plochy. 

 

Specifické podmínky pro zastavitelnou plochu Z11 

(OA - plocha občanského vybavení – archeopark) 

budou doplněny ve smyslu uplatněného požadavku, 

tzn. „V rámci umísťování konkrétního záměru nutno 

řešit vliv na krajinný ráz“. 

 

 

 

 

Zastavitelné plochy Z52 až Z55 (RI – plochy 

rekreace – rekreace individuální) budou upraveny 

ve smyslu uplatněného požadavku, tzn. budou 

zahrnuty do plochy RN – plocha rekreace – na 

plochách přírodního charakteru, která není zařazena 

mezi zastavitelné plochy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:milan.hucik@centrum.cz


 

 

Ing.arch. Milan Hučík, Valtická 13, 628 00  Brno 

Tel./Fax.: 774288223 

E-mail: milan.hucik@centrum.cz 

ÚP Sudoměřice 

Odůvodnění územního plánu 

Strana: 31 
 

objektů individuální a hromadné rekreace 

 

Návrh funkčního využití: 

RI - PLOCHY REKREACE – REKREACE 

INDIVIDUÁLNÍ 

Hlavní využití: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci. 

Přípustné využití: pozemky dalších staveb a zařízení, 

které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například 

veřejných prostranství, občanského vybavení místního 

významu, veřejná dopravní a technická infrastruktura, 

související dopravní a technická infrastruktura a 

stavby, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené 

ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami (např. 

parkoviště pro osobní automobily o velikosti do 20 

parkovacích míst, rodinné vinné sklepy). ........ 

+ Opatření a specifické koncepční podmínky pro 

využití jednotlivých ploch 

 

Ačkoliv jsou navrženy opatření a specifické koncepční 

podmínky pro využití jednotlivých ploch není toto 

řešení akceptovatelné. Dle návrhu mají vzniknout 

urbanizovaná zastavitelná území, přičemž doposud se 

jednalo o neurbanizovaná území. Z tohoto důvodu by 

přijatelným řešením bylo tyto plochy vymezit jako 

plochy s rozdílným způsobem využití RN - plochy 

rekreace – na plochách přírodního charakteru, jejichž 

podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití 

více odpovídají platnému ÚP. 

 

C. K ploše Z14 požadujeme k opatřením a specifickým 

koncepčním podmínkám pro využití této plochy 

doplnit následující podmínku: 

„Při navazujících řízeních bude respektováno ochranné 

pásmo vzrostlé lípy na severovýchodním okraji plochy, 

které je vymezeno průmětem koruny na zem, tzv. 

okapovou linií.“ 

Pro zachování lípy je nezbytné ochránit její kořenový 

prostor. Trváme na tom, aby bylo vyloučeno v 

navazujících řízeních umisťování jakýchkoliv (byť i 

liniových) staveb do jejího kořenového prostoru. 

Změna funkčního využití vyvolá potřebu do tohoto 

území zavést potřebnou infrastrukturu, která by mohla 

znamenat vysoké riziko, že k poškození lípy dojde. 

Z tohoto důvodu orgán ochrany přírody vnáší tento 

požadavek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifické podmínky pro zastavitelnou plochu Z14 

(SO - plocha smíšená obytná) budou doplněny ve 

smyslu uplatněného požadavku, tzn. „Při 

navazujících řízeních bude respektováno ochranné 

pásmo vzrostlé lípy na severovýchodním okraji plochy, 

které je vymezeno průmětem koruny na zem, tzv. 

okapovou linií“. 

 

ad 2) Stanovisko vodoprávního úřadu MěÚ Hodonín:  

z hlediska zákona o vodách a zákona o vodovodech a 

kanalizacích souhlasíme s předloženým „návrhem 

Územního plánu Sudoměřice a vyhodnocení jeho 

vlivů na udržitelný rozvoj území“ s těmito 

připomínkami: 

 

1. Plocha „Z05 (OT) – plochy občanského vybavení – 

sport“ – upozorňujeme, že plocha se nachází ve 

vyhlášené aktivní zóně záplavového území řeky 

Moravy. Dle § 67 odst. 2 písm. c) vodního zákona je v 

aktivní zóně zakázáno zřizovat oplocení, živé ploty a 

jiné podobné překážky. 

 

 

 

 

 

 

 

Je respektováno (viz grafická část a textové části 

návrhu ÚP). 
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2. Plocha „Z25 (TO) – plochy pro technickou 

infrastrukturu“ – nesouhlasíme s možným využitím 

jako skládka odpadu nebo kompostárna z důvodu 

umístění plochy v bezprostřední blízkosti 

Sudoměřického potoka a její jižní části v záplavovém 

území Sudoměřického potoka 

 

 

 

 

3. Plocha Z51 (SVs) – plochy smíšené výrobní – vinné 

sklepy a rekreace“ – výstavba na ploše Z51 je 

podmíněna prodloužením vodovodu a splaškové 

kanalizace z důvodu zajištění zásobování pitnou 

vodou a odvedením splaškových vod. 

 

4. Plocha Z52 (RI) – plochy rekreace – rekreace 

individuální“ – souhlasíme pouze v případě, že 

nebudou jakkoliv ovlivněny cenné vodní a 

mokřadní biotopy, jelikož dle § 27 vodního zákona 

jsou vlastníci pozemků povinni zajistit takovou péči o 

ně, aby nedocházelo ke zhoršení vodních poměrů, 

zejména aby nedocházelo ke zhoršení retenční 

schopnosti krajiny. 

 

Zastavitelná plocha Z25 je určena pro příp. rozšíření 

ČOV. 

Konkrétní umístění a stavebně technické řešení objektů 

zohlední, že jižní část plochy leží v záplavovém území. 

Je doporučeno zvýšit úroveň terénu nad úroveň hladiny 

Q100. Přesto (v návaznosti na připomínku KrÚ JMK, 

OŽP – viz stanovisko č. 15) bude rozsah zastavitelné 

plochy Z25 upraven dle dosavadního územního 

plánu ve znění Změny č. 7. 
 

Vzato na vědomí. V rámci úpravy návrhu ÚP bude 

ve výkresu „Technická infrastruktura – vodní 

hospodářství“ schematicky naznačeno prodloužení 

vodovodního řadu a splaškové kanalizace. 
 

 

Vymezení plochy Z52 je převzato již z dosavadního 

územního plánu (plocha byla vymezena v rámci 

Změny č. 1 územního plánu schválené v r. 2007).  

V návaznosti na požadavek MěÚ Hodonín, OŽP 

z hlediska ochrany přírody a krajiny budou plochy 

Z52 až Z55 nadále uvažovány bez možnosti 

urbanizace. 

  

ad 3) Stanovisko z hlediska odpadového hospodářství:  

nemáme připomínek.  

 

Vzato na vědomí. 

ad 4) Z hlediska ochrany ovzduší:  

Stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu 

obce v průběhu jejího pořizování vydává dle § 11 odst. 

2 písm. a) zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

Krajský úřad (v tomto případě Krajský úřad 

Jihomoravského kraje, odbor ŽP). 

 

Vzato na vědomí. Krajský úřad byl vyzván 

k uplatnění stanoviska k návrhu ÚP ve smyslu § 50 

stavebního zákona. 

ad 5) Z hlediska ochrany ZPF sdělujeme:  

Ke stanovisku k územně plánovací dokumentaci je dle 

§ 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů kompetentní Krajský úřad (v tomto případě 

Krajský úřad Jihomoravského 

kraje, odbor ŽP), přesto správní orgán ochrany ZPF 

ORP Hodonín na základě dodaných podkladů a 

znalostí místních poměrů vydává toto vyjádření: 

 

Plochy bydlení a plochy smíšené obytné – 

nedoporučujeme odsouhlasení nových zastavitelných 

ploch. ÚP nezhodnotil všechny podstatné skutečnosti, 

kdy při stanovení potřeby počtu nových RD vychází z 

počtu obyvatel roku 2011 a potřeby nových ploch k 

výstavbě, kdy však nebyly vzaty v úvahu neobydlené 

domy a možnost jejich využití. Dále v rámci 

argumentů pro nové plochy výstavby nebyla zcela 

zohledněna změna týkající se „převodu“ zastavitelných 

ploch do ploch zastavěných. Z toho plyne, že v rámci 

vyhodnocení potřebných ploch pro bydlení je nutné 

zohlednit i plochy, které jsou již nyní součástí 

zastavěného území a k jejichž zastavění došlo po roce 

2011 a potřeba ploch pro RD již tedy byla částečně 

uspokojena. 

 

Vzato na vědomí. Krajský úřad byl vyzván k uplatnění 

stanoviska k návrhu ÚP ve smyslu § 50 stavebního 

zákona. Kompetentní orgán ochrany ZPF vydal ke 

všem navrženým zastavitelným plochám souhlasné 

stanovisko.  

S odkazem na tuto skutečnost zůstane návrh ÚP 

v tomto ohledu beze změn. 
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Dle podkladů ÚP je prognóza bytové výstavby do roku 

2025 celkem 493 bytů, kdy v roce 2011 bylo celkem 

423 bytů (z toho 33 neobydlených) – tzn. potřebu 70 

nových bytů. V současné době je odsouhlaseno 6,65 ha 

zemědělské půdy pro plochy bydlení a plochy smíšené 

obytné, kdy do potřeby 70 nových bytů nebyly jak je 

výše uvedeno započteny plochy, které byly již od roku 

2011 do nových zastavěných ploch bydlení zahrnuty v 

rámci změny z ploch půdy. 

 

Plocha občanské vybavenosti Z11 – jedná se o zábor 

cca 1 ha obhospodařované zemědělské půdy IV. třídy 

ochrany za účelem vybudování archeoparku s mírně 

negativním vlivem na půdu. Dle přípustného využití je 

zde možnost výstavby rozhledny, repliky původních 

objektů a provozních budov. Vzhledem ke konkrétním 

záměrům doporučujeme i upřesnění přípustného 

využití, kdy za provozní budovy se považují stavby 

bezprostředně související s výzkumem a nálezy 

archeoparku. 

 

Cyklostezky – jsou v převážné většině vedeny po 

stávajících komunikacích vyjma cyklostezky vedoucí 

podél Radějovky navazující na Z04, která je však díky 

svému umístění a návaznosti na rozvojové aktivity 

obce je opodstatněná. Cyklostezka vedoucí v souběhu 

s dopravní infrastrukturou Z38 je vedena přes ZPF IV. 

třídy ochrany a k jejímu umístění nemáme zásadních 

námitek. 

 

Dopravní infrastruktura DU – nesouhlasíme se 

„zdvojením“ komunikace Z01 vedenou podél již 

vymezené dopravní infrastruktury (cyklostezky). Tato 

komunikace je navržena na ZPF II. třídy ochrany. 

Obslužnost území je možná ze severní strany již 

vymezenou dopravní infrastrukturou. 

 

Plocha občanského vybavení Z02 a Z05 - tyto plochy 

nejsou konkrétně uvedeny ve vyhodnocení záborů ZPF 

– avšak v konečném součtu záboru jsou započítány 

(došlo pouze k neuvedení dílčích řádků, které neměly 

vliv na konečný součet záboru). U plochy Z05 dojde k 

záboru cca 1 ha zemědělské půdy, z čehož jsou cca 0,4 

ha pozemky I. třídy ochrany (i v rámci vyhodnocení 

vlivu ÚPD na ŽP tato lokalita z hlediska půdy vyšla s 

mírně až výrazně negativním vlivem). Na této ploše se 

nepřipouští výstavba budov, oplocení ani větší terénní 

úpravy, proto považujeme zařazení této plochy do 

ploch zastavitelných za zbytečné. Dle našeho názoru 

nebyla dostatečně odůvodněna nezbytnost tohoto 

záboru a proto nedoporučujeme zařazení do ploch 

zastavitelných. 

 

Plochy rekreace Z55 – vymezování nových 

zastavitelných ploch se nám jeví jako neodůvodněné (v 

rámci vyhodnocení vlivu ÚPD na ŽP tato lokalita z 

hlediska půdy vyšla s mírně až výrazně negativním 

vlivem). Nedoporučujeme tuto plochu k zařazení do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:milan.hucik@centrum.cz


 

 

Ing.arch. Milan Hučík, Valtická 13, 628 00  Brno 

Tel./Fax.: 774288223 

E-mail: milan.hucik@centrum.cz 

ÚP Sudoměřice 

Odůvodnění územního plánu 

Strana: 34 
 

ploch zastavitelných. 

 

Rozporujeme zařazení plochy RI (mezi RI54 a 

RI55) do ploch zastavěných – jedná se o 0,23 ha půdy 

II. třídy ochrany, která je dle platného územního plánu 

součástí nezastavěného území ploch Et (trvalé travní 

porosty). 

ad 6) Z hlediska ochrany PUPFL a hospodaření 

v lesích:  

Není připomínek. 

 

 

Vzato na vědomí. 

 

8

8. 

Ministerstvo dopravy  

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 

PO BOX 9 

110 15 Praha 1 

603/2016-910-UPR/2 

19. 9. 2016 

Ing. Peter Marec 

STANOVISKO VYHODNOCENÍ 

Zákon č. 2/1969 Sb. § 17, ve znění pozdějších předpisů, 

ustanovuje Ministerstvo dopravy jako ústřední orgán státní 

správy ve věcech dopravy. Ustanovení § 22 dále uvádí, že 

Ministerstvo dopravy zpracovává koncepce rozvoje svěřených 

odvětví – dopravních sítí v rámci jednotlivých druhů dopravy. 

Při výkonu působnosti DO v rámci územně plánovací činnosti 

prosazuje Ministerstvo dopravy rozvojové záměry státu na úseku 

dopravní infrastruktury do PÚR ČR a územně plánovací 

dokumentace na úrovni ZÚR a ÚP jednotlivých obcí. 

Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 

350/2012 Sb., vydává Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán 

ve věcech dopravy podle § 40 odst. 2 písm. g) zák. č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

podle § 56 písm. d) zák. č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění 

pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. o) a p) zák. č. 

49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, a 

podle § 4 zák. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění 

pozdějších předpisů, stanovisko k návrhu ÚP Sudoměřice. 

 

Územím obce jsou vedeny silnice I/55 Olomouc–Uherské 

Hradiště–Břeclav–st. hranice, I/70 Sudoměřice – st. hranice a 

I/70H Sudoměřice–obchvat. 

V ÚP Sudoměřice je navržen koridor územní rezervy pro 

přeložku silnice I/55, ozn. R-DS18-A. Tento záměr není námi 

sledován. Prioritně je sledován záměr na vybudování dálnice 

D55 (původně označován jako R55). Viz novela zákona č. 

268/2015 Sb., ze dne 15. září 2015. Na základě uvedené novely 

požadujeme upravit v ÚPD ve smyslu nahrazení označení 

záměru původně označovaného jako rychlostní silnice R55 na 

dálnici D55. Toto se týká obce Sudoměřice pouze ve smyslu 

širších územních vztahů – navržená dálnice D55 se území obce 

nedotýká. 

V souvislosti s územní rezervou R-DS18-A ještě upozorňujeme, 

že v textové části I.A projednávaného návrhu ÚP Sudoměřice je 

tento koridor v podmínkách pro využití (str. 42) uveden 

nesprávně – jako „koridor pro budoucí umístění rychlostní 

silnice I/55“. Ve skutečnosti se jedná o koridor územní rezervy 

pro přeložku sil. I/55. Nesprávné označení požadujeme opravit.  

   

V souladu s § 30 Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci úpravy návrhu ÚP bude označení 

tohoto koridoru dopravní infrastruktury 

opraveno ve smyslu uplatněného 

požadavku, tzn. rychlostní silnice R55 na 

dálnici D55. 

 

 

V rámci úpravy návrhu ÚP bude označení 

tohoto koridoru dopravní infrastruktury 

opraveno ve smyslu uplatněného 

požadavku. 
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komunikacích, požadujeme vymezit a respektovat u silnic I. třídy 

ochranná pásma jako limit v území. Silniční ochranná pásma 

jsou území se zvláštním režimem, jejichž využití podléhá 

souhlasu územně příslušného silničního správního úřadu. 

Souvisle zastavěné území obce stanovuje § 30 odst. 3 Zákon č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

zákonů. 

Dopravní obsluhu nově navrhovaných lokalit požadujeme řešit 

přednostně ze stávajících (přilehlých) místních komunikací a 

sjezdů. Požadujeme nezvyšovat počet nových dopravních 

připojení na silnice I/55, I/70, resp. I/70H. Uvedený požadavek 

se týká zejména plochy Z05 (plocha občanského vybavení OT) u 

sil. I/55, plochy Z09 (plochy výroby a skladování VS) u sil. 

I/70H, ploch Z28 a Z31 (plochy smíšené obytné SO) u sil. I/70, 

plochy Z40 (plochy veřejných prostranství – veřejné parkové 

zeleně UZ) u sil. I/70H a ploch Z29 a Z30 (plochy veřejných 

prostranství – místní komunikace a veřejná prostranství UZ) u 

sil. I/70. Návrh nového připojení (sjezdu) event. úpravu 

stávajícího je nutné před vlastní realizací projednat s ŘSD ČR, 

majetkovým správcem dálnic a silnic I. třídy. 

K plochám Z28 a Z31 (plochy smíšené obytné SO) uvádíme, že 

tyto musí být v následném stavebním řízení posouzeny 

z hlediska vlivů z provozu dopravy (zejména hlukem a 

vibracemi) na výhledové období 30 let, tzn. je třeba zajistit, aby 

nebyly překročeny hygienické limity, vyplývající z Nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění. Plochy Z28 a Z31 

požadujeme vyznačit jako podmíněně přípustné z hlediska 

nepříznivých vlivů z dopravy. 

 

Je respektováno (viz grafická část a textové 

části návrhu ÚP). 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. ÚP nenavrhuje konkrétní 

dopravní připojení na předmětné silnice I. 

třídy. Vymezuje jednotlivé zastavitelné plochy 

a konkrétní záměry v plochách budou včetně 

napojení na silniční/ komunikační síť 

prověřeny (a se zástupci ŘSD ČR projednány) 

v rámci navazujících projektových 

dokumentací. 

 

 

 

 

 

V rámci úpravy návrhu ÚP budou 

zastavitelné plochy Z28 a Z31 (SO – plochy 

smíšené obytné) upraveny ve smyslu 

uplatněného požadavku, tzn. budou 

vymezeny jako podmíněně přípustné s 

podmínkou prověření územní studií (prověření 

příp. negativního vlivu hluku od silniční 

dopravy). 

Z hlediska železniční a letecké dopravy nemáme k návrhu ÚP 

připomínky, neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy. 

Vzato na vědomí. 

V řešeném území se nachází Baťův kanál, který je využívanou 

vodní cestou a požadujeme ji respektovat. 

Je respektováno (viz grafická část a textové 

části návrhu ÚP). 

 

9. 

Sekce ekonomická a majetkoprávní Ministerstva obrany 

Odb. ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, 

oddělení ochrany územních zájmů Brno 

Svatoplukova 2687/84 

662 10 Brno 

74-614/2016-

8201 

8. 9. 2016 

Ing. Darina 

Dostálová 

STANOVISKO VYHODNOCENÍ 

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č.222/1999 Sb. o 

zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v 

souladu s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, 

Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, 

Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, 

Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, 

Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení 

výše uvedené akce. 

 

Ministerstvo obrany jednající Oddělením ochrany územních 

zájmů Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů 

nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové, jako 

věcně a místně příslušným ve smyslu § 6, odst. 1, písmeno h 

zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná ministerský rada 

Oddělení ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních 

zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Sekce 

ekonomické a majetkové Ministerstva obrany Ing. Darina 
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DOSTÁLOVÁ v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 

39/2011 Věstníku MO-Zabezpečení výkonu působnosti MO ve 

věcech územního plánování a stavebního řádu v platném znění, 

vydává k Společnému jednání o návrhu územního plánu 

Sudoměřice stanovisko: Souhlasíme s předloženou ÚPD. 

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo obrany neshledalo rozpor 

mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy Ministerstva 

obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemáme 

k řešené ÚPD při dodržení ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 

Sb. připomínek. 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 

 

 

 
 

11. 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty 

Nádražní 318 

763 26 Luhačovice 

1691/BK/16 

20. 9. 2016 

Ing. Klára Buchwaldková 

STANOVISKO VYHODNOCENÍ 

Agentura obdržela dne 8.8.2016 pozvánku na společné 

jednání a žádost o připomínky k návrhu územního 

plánu Sudoměřice, která obsahuje žádost o vydání 

stanoviska. 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen 

„Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný 

podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon), vydává v souladu s § 2 odst. 2 

písmene g) zákona toto STANOVISKO 

 

- Nesouhlasíme se zařazením lokalit Z52, Z53 a Z54 

do ploch zastavitelných rekreačních. Území, ve 

kterém se lokality nacházejí, jsou vymezeny jako 

skladebné části ÚSES (Z54 – RBC Mlýnky, Z52 – 

LBC Kostolnice) a jejich zařazení je tedy plocha 

přírodní P. Plochy Z53 a Z54 jsou navíc součástí 

evropsky významné lokality Čertoryje a jejich 

zastavění by znamenalo propojení velkých 

rekreačních ploch. Zachování tohoto volného 

prostoru je nutné z hlediska průchodnosti krajiny. 

Možnost změny využití území v lokalitě Z55, kde 

již je stávající stavba, je se Správou dlouhodobě 

konzultována a jsou projednány podmínky za 

kterých je změna přijatelná. 

 

 

 

 

 

 

- Z důvodu ochrany krajinného rázu a zachování 

jednotné struktury sídla nesouhlasíme s plochou 

rezervy R1 v severovýchodní části obce a s 

plochami SO Z28 a Z31 v severní části obce. 

Plochy SO vystupují už poměrně vysoko k 

horizontu a postupným prodlužováním zástavby 

podél hlavní komunikace může postupně dojít k 

propojování se sousední obcí. Navíc současný trend 

zástavby upřednostňuje samostatně stojící domy a 

na příjezdech do obcí se postupně vytrácí typická 

slovácká řadová zástavba a bývá nahrazena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vymezení zastavitelných ploch Z52 až Z54 je 

převzato již z dosavadního územního plánu (plochy 

byly vymezeny pro rekreační charakter využití (bez 

výstavby budov) v rámci Změny č. 1 územního plánu 

schválené v r. 2007).  

V návaznosti na požadavek MěÚ Hodonín, OŽP 

z hlediska ochrany přírody a krajiny (viz stanovisko 

č. 7) budou předmětné zastavitelné plochy včetně 

nově navržené plochy Z55 nadále uvažovány bez 

možnosti urbanizace. Zastavitelné plochy Z52 až Z55 

(RI – plochy rekreace – rekreace individuální) tedy 

budou zahrnuty do plochy RN – plocha rekreace – na 

plochách přírodního charakteru, která není zařazena 

mezi zastavitelné plochy. Skladebné části ÚSES jsou 

v návrhu ÚP vymezeny překryvnou funkcí a jejich 

ochrana je zajištěna stanovením specifických 

podmínek v kap. I.E.3 textové části návrhu ÚP (kdy 

se pro všechny části ploch s rozdílným způsobem 

využití začleněné do biokoridorů ÚSES nepoužijí 

obecné podmínky využití stanovené pro příslušné typy 

ploch s rozdílným způsobem využití). 

V rámci úpravy návrhu ÚP bude plocha územní 

rezervy R1 (BR – plocha bydlení – v rodinných 

domech) vyloučena ve smyslu uplatněného požadavku.  

Po dohodě (viz pracovní schůzka pana starosty v sídle 

AOPK ČR, Správy CHKO Bílé Karpaty Luhačovice 

dne 20.9.2016) zůstanou obě zastavitelné plochy Z28 

a Z31 (SO – plochy smíšené obytné) v návrhu ÚP 

ponechány, ovšem bude pro tyto plochy stanovena 

podmínka prověření územní studií s cílem stanovení 

odpovídající regulace k zachování typické struktury 
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typovými domy bez jednotících prvků. Tento trend 

je z hlediska zachování typických struktur zástavby 

a ochrany krajinného rázu nežádoucí. 

- Nesouhlasíme se zařazením zahrad (humen) do 

ploch smíšených obytných. Ve většině případů se 

jedná se o nezastavěné zahrady, které požadujeme 

zařadit do ploch zahrad a sadů. V případě 

požadavků na zastavění pak do ploch smíšených 

obytných návrhových. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Plochy podél vodního toku Radějovka spadající do 

RBK požadujeme zařadit do ploch NK, protože v 

současné době se zde již nachází zapojený břehový 

porost. 

- Část plochy ZZ (parcely č. 4538, 4539, 4540, 4541, 

4542 k. ú. Sudoměřice) požadujeme začlenit jako 

plochu přírodní z důvodu výskytu kriticky 

ohroženého rostlinného druhu. 

- V textové části v kapitole I.E.3 Podmínky pro 

využití ploch ÚSES požadujeme změnit text 

„…..stavby ve veřejném zájmu…“ za text 

„…stavby veřejně prospěšné….“ 

- V podmínkách pro využití ploch požadujeme 

doplnit pro plochy BR a SO Podmínky 

prostorového uspořádání o nutnost stanovení a 

dodržování stavební čáry, aby byla zachována 

struktura zástavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- V podmínkách pro využití ploch zemědělských 

požadujeme vyjmout stavby pro chov ryb z 

přípustného využití a začlenit je do podmíněně 

přípustného využití za podmínky, že nebude 

snížena či omezena funkčnost ÚSES 

- Pro plochy lesní NL je oplocení možné pouze 

dočasné jako ochrana sazenic. Totéž platí pro 

plochy NS a NK. 

 

 

zástavby apod.). V tomto smyslu bude návrh ÚP 

upraven. 
 

S přihlédnutím k účelu a podrobnosti popisu a 

zobrazování v ÚP se plochy vymezují zpravidla o 

rozloze větší než 2000m
2
 (viz § 3 vyhlášky č. 501/2006 

Sb., ve znění pozdějších předpisů).  

Rovněž dle „Příkladu k metodickému pokynu k obsahu 

územního plánu“ (části „7a“ a „7b“) zveřejněného dne 

7. 5. 2014 na webových stránkách Ústavu územního 

rozvoje (viz 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=4633#index_5) je 

zřejmé, že zahrady náležející ke stávajícím rodinným 

domům jsou zahrnuty do zastavěného území a v rámci 

členění na plochy s rozdílným způsobem využití také 

do stejné funkce – tedy jako součást stabilizované 

plochy bydlení, smíšené obytné apod. Pro případnou 

možnost zástavby i v ploše zahrad musí být naplněna 

podmínka obsluhy této části plochy (přímé napojení na 

nezbytnou dopravní a technickou infrastrukturu 

z veřejného prostranství). 

S odkazem na výše uvedené zůstane návrh ÚP 

v tomto ohledu beze změn.  

Bude prověřeno v rámci zpracování úpravy návrhu 

ÚP, přitom bude přihlédnuto ke kategorizaci druhu 

předmětných pozemků dle stavu v KN. 

 

Bude prověřeno v rámci zpracování úpravy návrhu 

ÚP, přitom bude přihlédnuto ke kategorizaci druhu 

předmětných pozemků dle stavu v KN. 

 

V rámci úpravy návrhu ÚP bude část textu 

upravena ve smyslu uplatněného požadavku. 

 

 

Ve smyslu § 43 odst. 3 stavebního zákona ÚP nesmí 

obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem 

regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím. 

S použitím přílohy č. 11 části I. odst. 2 k vyhlášce č. 

500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podmínky 

ochrany krajinného rázu (např. uliční a stavební čáry, 

…) obsahuje regulační plán. Proto ÚP nesmí být přímo 

stanovena stavební čára. Za účelem prostorové 

regulace konkrétní zástavby jsou v kap. I.F.3 textové 

části stanoveny další podmínky prostorového 

uspořádání, které odpovídají podrobnosti řešení v ÚP. 

S odkazem na výše uvedené zůstane návrh ÚP 

v tomto ohledu beze změn. 

V rámci úpravy návrhu ÚP bude část textu 

upravena ve smyslu uplatněného požadavku. 

 

 

 

Možnost regulace oplocení v plochách v rámci 

nezastavěného území vychází z § 18 odst. 5 stavebního 

zákona. Oplocení v těchto plochách, tzn. NL – plochy 

lesní, NS – plochy smíšené nezastavěného území a NK 

– plochy zeleně krajinné (nelesní), je v návrhu ÚP 

mailto:milan.hucik@centrum.cz
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- U ploch přírodních přesunout stavby pro vodní 

hospodářství do podmíněně přípustného využití. 

 

 

 

- Vzhledem k tomu, že územním plánem nelze 

stanovit podmínky prostorového uspořádání v 

dostatečné podrobnosti, žádáme o vložení věty 

„Krajinný ráz dle § 12 zákona 114/1992 Sb., bude 

orgánem ochrany přírody a krajiny posuzován v 

navazujících stavebně správních řízeních“. 

vymezeno jako podmíněně přípustné (zejména s 

podmínkou zachování obecné prostupnosti krajiny – 

neomezení funkce ÚSES, nepřerušení dopravních 

koridorů, nezhoršení vodohospodářských poměrů 

v území, nezvyšování rizika záplav). 

Přesto bude v rámci úpravy návrhu ÚP požadavek 

prověřen a příp. textová část v tomto smyslu 

upravena. 

Požadavek není nijak odůvodněný a není stanovena 

žádná podmínka, za které je stavba pro vodní 

hospodářství v předmětné ploše přípustná. S odkazem 

na výše uvedené zůstane návrh ÚP v tomto ohledu 

beze změn. 

Textová část ÚP (výrok) nesmí obsahovat žádné 

odkazy na konkrétní právní předpis (lze stanovit pouze 

obecně). V rámci úpravy návrhu ÚP bude doplněna 

kap. I.F.3 textové části ve smyslu uplatněného 

požadavku. 

 

1

15. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje 

odbor územního plánování a stavebního řádu 

Žerotínovo náměstí 3/5 

601 82 Brno 

JMK 121750/2016 

21. 9. 2016 

Ing. Stanislav Lunga 

STANOVISKO VYHODNOCENÍ 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního 

plánování a stavebního řádu (dále OÚPSŘ), obdržel 

dne 08.08.2016 oznámení o společném jednání o 

„Návrhu územního plánu (ÚP) Sudoměřice“ a 

vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území ve 

smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona, které se 

uskutečnilo dne 23.8.2016 na MěÚ Hodonín, 

Masarykovo nám. 1.  

OÚPSŘ vydává za krajský úřad ve smyslu § 4 odst. 

7 stavebního zákona toto koordinované stanovisko:  

 

A) stanovisko odboru životního prostředí (OŽP)  
 

„Návrh územního plánu Sudoměřice“ navrhuje plochy, 

jejichž tabelární vyhodnocení je nedílnou součástí 

tohoto stanoviska.  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor 

životního prostředí, jako věcně a místně příslušný 

úřad podle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o 

krajích, ve znění pozdějších předpisů, k „Návrhu 

územního plánu Sudoměřice“ uplatňuje následující 

stanoviska:  
 

1. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a 

změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon):  

Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním 

úřadem k uplatňování stanovisek k územnímu plánu je 

dle § 106 odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad 

první instance, tj. obecní úřad obce s rozšířenou 

působností v místě požadované činnosti nebo stavby, v 

daném případě se jedná o Městský úřad Hodonín, OŽP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. Městský úřad Hodonín, OŽP byl 

vyzván k uplatnění stanoviska k návrhu ÚP ve 

smyslu § 50 stavebního zákona jako dotčený orgán. 
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2. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon):  

Orgán ochrany ZPF krajského úřadu posoudil 

předmětný návrh územního plánu z hlediska zájmů 

ochrany zemědělského půdního fondu a jakožto 

dotčený správní orgán dle ust. § 17a písm. a) zákona 

uplatňuje v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona 

souhlasné stanovisko k „Návrhu územního plánu 

Sudoměřice“.  
 

Své stanovisko orgán ochrany ZPF krajského úřadu 

zdůvodňuje následovně:  

Převážná část návrhových ploch je převáděna z dosud 

platné územně plánovací dokumentace. K těmto 

plochám nemá orgán ochrany ZPF krajského úřadu 

připomínky, neboť tyto plochy byly již jednou 

projednány a ani při jejich opětovném posouzení u nich 

nebyl shledán zásadní rozpor se základními zásadami 

ochrany zemědělského půdního fondu vyplývajícími 

z ust. § 4 zákona.  

Rozpor se základními zásadami ochrany zemědělského 

půdního fondu nebyl shledán ani u zbývající části nově 

navrhovaných ploch.  

Plochy pro bydlení a plochy smíšené obytné – svým 

rozsahem a velikostí odpovídají potřebám sídla, jejich 

vymezení bylo řádně odůvodněno a podloženo 

výpočtem (viz odůvodnění ÚP Sudoměřice, str. 70 – 

71). Plochy pro bydlení by měly být etapovitě 

zastavovány, to znamená teprve po zastavění jedné 

plochy pro bydlení nejlépe z 80 % započít s výstavbou 

plochy druhé pro bydlení. Plochy pro bydlení lze 

z výše uvedených důvodů akceptovat.  

Plochy výroby a skladování – jsou převážně přebírány 

z dosud platné územně plánovací dokumentace. Jedná 

se zejména o rozšíření těchto ploch. Plochy 

bezprostředně navazují na zastavěné území obce. Svým 

tvarem a lokalizací dotváří kompaktní půdorys sídla, 

aniž by se vytvářely nežádoucí proluky.  Navržené 

plochy lze z hlediska zájmů ochrany ZPF akceptovat. 

Plochy občanské vybavenosti – odpovídají velikosti a 

potřebám sídla. Jejich nezbytnost nezemědělského 

využití byla řádně prokázána, umocněna veřejným 

zájmem.  

Ostatní nově navrhované plochy v maximální míře 

navazují bezprostředně na zastavěné území obce, svým 

tvarem a lokalizací dotváří kompaktní půdorys sídla, 

aniž by vytvářely nežádoucí proluky či narušovaly 

organizaci a obhospodařování přiléhajících pozemků 

zemědělského půdního fondu. Rozsahem plochy 

odpovídají velikosti a potřebám sídla. 

Nově navrhované plochy vymezené na zemědělské 

půdě I. a II. třídy ochrany mají řádně prokázán veřejný 

zájem. Jednoznačně se jedná o případy, kdy jiný 

veřejný zájem výrazně převyšuje nad veřejným 

zájmem ochrany ZPF a lze je tudíž z hlediska zájmů 

ochrany ZPF akceptovat. 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 
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3. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:  

„Návrh územního plánu Sudoměřice“ řeší jedno k. ú. – 

Sudoměřice. 

Správní orgán příslušný podle § 77a odst.  4) písm. n) 

výše uvedeného zákona uplatnil k „Návrhu zadání ÚP 

Sudoměřice“ stanovisko podle § 45i výše uvedeného 

zákona ve smyslu, že pro daný územní plán nevyloučil 

jeho významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany 

nebo celistvost ptačí oblasti (dále jen PO) Bzenecká 

Doubrava – Strážnické Pomoraví (CZ0621025) a 

evropsky významné lokality (dále jen EVL) Strážnická 

Morava (CZ0624068), které se nachází na k. ú. 

Sudoměřice; proto v tomto směru bylo provedeno jeho 

hodnocení ve smyslu § 45i zákona, které zpracoval 

RNDr. Marek Banaš, Ph.D. 

Ze závěrů hodnocení vyplývá, že „Návrh územní plán 

Sudoměřice“ nebude mít významný negativní vliv jak 

na předměty ochrany, tak na celistvost výše uvedených 

lokalit soustavy Natura 2000 za předpokladu, 

že předmětný územní plán beze zbytku zapracuje 

zmírňující opatření stanovená komplexním SEA 

hodnocením, shrnutá v kapitolách 8 a 11. 

Správní orgán konstatuje, že s tímto závěrem je možno 

se ztotožnit. Srovnáním výstupů SEA hodnocení 

s výstupy „Návrhu ÚP Sudoměřice“ lze říci, že „Návrh 

ÚP Sudoměřice“ reflektuje výstup SEA hodnocení, což 

je patrno zejména z kapitol I.C, I.D a I.E výroku. 

Nicméně i přesto správní orgán uplatňuje některé 

připomínky: 

 

K-DV01 – koridor pro prodloužení vodní cesty Baťův 

kanál (str. 13 výroku) 

Zde požadavek vyplývající ze SEA hodnocení chybí. 

Je třeba doplnit, že realizace záměru musí respektovat 

podmínky souhlasného stanoviska EIA, které již bylo 

vydáno (č. j. 35392/ENV/07 ze dne 9. 5. 2007). 

 

N19, 20, 21 – plochy zemědělské pro trvalé travní 

porosty v biokoridoru 

Tyto plochy úzce souvisí s předchozím záměrem a byly 

jako kompenzační opatření stanoveny právě výše 

zmíněným stanoviskem EIA, včetně jejich znázornění 

v územně plánovacích dokumentacích příslušných obcí 

i vyšších územních celků. V předloženém hlavním 

výkrese však jejich znázornění chybí. OŽP je požaduje do 

výkresu doplnit.  

 

Z hlediska dalších zájmů ochrany přírody a krajiny, 

k jejichž uplatnění je správní orgán příslušný podle 

§ 77a odst.  4) písm. x) výše uvedeného zákona, OŽP 

konstatuje:  

Koncepční vymezení nadregionálního a regionálního 

ÚSES udává na k. ú. Sudoměřice (mimo CHKO Bílé 

Karpaty) NRBK 142 N podél Moravy (nivní osa) a 

RBK 138 podél Sudoměřického potoka a Baťova 

kanálu. „Návrh ÚP Sudoměřice“ v souladu s tímto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci úpravy návrhu ÚP bude textová část 

doplněna ve smyslu uplatněného požadavku. 

 

 

 

 

 

Bude prověřeno a příp. doplněno v rámci 

zpracování úpravy návrhu ÚP ve smyslu 

uplatněného požadavku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 
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vymezením přebírá a dle měřítka územního plánu 

zpřesňuje všechny jmenované prvky ÚSES. Z pohledu 

funkce RBK 138 však OŽP uplatňuje k „Návrhu ÚP 

Sudoměřice“ tuto připomínku: 

 

Z25 – plochy technické infrastruktury 

„Návrh ÚP Sudoměřice“ uvádí, že plocha je převzata 

z platného ÚP jen s nevýznamným rozšířením. Správní 

orgán upozorňuje, že tato plocha byla předmětem 

předchozí změny ÚP sídelního útvaru Sudoměřice 

(změny č. 7) jako dílčí změna 7.03a, jejíž konečná 

verze byla výsledkem poměrně složitých jednání 

správního orgánu s pořizovatelem a projektantem 

změny. Zmíněné „nevýznamné“ rozšíření překračuje 

dohodnutou hranici plochy, správní orgán s tímto 

rozšířením nesouhlasí ze stejných důvodů, jež uváděl 

k počáteční verzi změny č. 7, a požaduje zachování 

rozsahu plochy dle schválené změny č. 7 znázorněním 

v hlavním výkrese.  

 

Dále je návrhem územního plánu vymezena územní 

rezerva pro koridor vyplývající z připravované 

nadřazených územně plánovacích dokumentací. Jedná 

se o plochu R-DS18-A (územní rezerva pro přeložku 

I/55, varianta jižní obchvat Petrova), navrženou k 

územní ochraně za účelem pověření možnosti 

předpokládaného budoucího využití. Nejedná se o 

umístnění konkrétního záměru a bez schválení změny 

nadřazené dokumentace, která by ji vymezila jako 

návrhovou, a změny územně plánovací dokumentace 

obce do ní nelze předpokládaný záměr umístit. 

Vymezení formou územní rezervy tak není spojeno s 

žádným negativním vlivem na sledované složky 

životního prostředí, vyhodnocení těchto vlivů bude 

předmětem při prověřování možnosti budoucího 

využití plochy územní rezervy pro daný účel.  

Další připomínky nejsou. 

 

4. Z hlediska zákona č.201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:  

OŽP jako dotčený orgán příslušný dle § 11 odst. 2 

písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve 

znění pozdějších předpisů uplatňuje k předloženému 

„Návrhu územního plánu Sudoměřice“ stanovisko 

v tom smyslu, že po posouzení předložené 

dokumentace nemá k předloženému návrhu 

připomínky.  

 

5. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů:  

OŽP jak orgán příslušný podle ust. § 22 písm. e) výše 

uvedeného zákona v této fázi projednávání 

předloženého návrhu územního plánu konstatuje, že 

nemá k „Návrhu územního plánu Sudoměřice“ ani k 

vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území 

připomínky.  

 

 

 

 

 

 

Rozsah zastavitelné plochy Z25 bude upraven dle 

dosavadního územního plánu ve znění Změny č. 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 

 

 

 

Vzato na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 
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Stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na 

životní prostředí ve smyslu ustanovení § 10i zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

(dále jen SEA stanovisko), bude vydáno samostatně 

poté, co pořizovatel předloží ve smyslu § 50 odst. 5 

stavebního zákona Krajskému úřadu Jihomoravského 

kraje, odboru životního prostředí, kopie stanovisek a 

připomínek k problematice životního prostředí.  

 

Z hlediska dalších zájmů sledovaných odborem 

životního prostředí nejsou k předloženému návrhu 

připomínky.   

OŽP mimo rámec výše uplatněných stanovisek 

požaduje, aby v dalších fázích projednávání 

předmětné územně plánovací dokumentace byly 

všechny změny řešení provedené od společného 

jednání v textové části zřetelně vyznačeny; 

v tabelárních přehledech záborů ZPF a PUPFL 

doporučujeme vyznačit případné změny formou 

rozšíření původní tabulky o sloupec označený v 

záhlaví „Úpravy po společném jednání“. 

Vzato na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 

 

 

Vzato na vědomí. Výčet všech úprav provedených na 

základě výsledků společného jednání o návrhu ve 

smyslu § 50 stavebního zákona bude doplněn do 

kapitoly II.20 textové části odůvodnění. 

B) stanovisko odboru rozvoje dopravy  
 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje 

dopravy (dále jen KrÚ JMK ORD), uplatňuje za 

použití ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a 

podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném 

znění (dále jen zákon o PK), následující stanovisko k 

návrhu územního plánu a souhlasí s řešením silnic II. a 

III. třídy za podmínky splnění následujících 

požadavků:  

 

1. Kategorie silnic III. třídy budou na řešeném území 

upravovány v souladu s Návrhovou kategorizací 

krajských silnic JMK. 

2. V textové části odůvodnění ÚP bude silnice 

III/4263 zařazena mezi stávající silnice procházející 

řešeným územím. 

3. Popis podmíněně přípustného využití pro plochy 

DS bude upraven pro silnice III. třídy. 

 

4. Podmínky využití návrhových ploch s chráněnými 

prostory přiléhajících k silnicím III. třídy nebudou 

z hlediska hlukové ochrany v dalším projednávání 

oslabovány. 

 

 

 

 

 

 

Odůvodnění 

KrÚ JMK ORD podle ustanovení § 4 odst. 2 

stavebního zákona a § 40 odst. 3 písm. f) zákona o PK 

uplatňuje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán 

stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné 

stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci úpravy návrhu ÚP bude prověřena a příp. 

upravena kategorizace krajských silnic JMK ve 

smyslu uplatněného požadavku. 

V rámci úpravy návrhu ÚP doplnit silnici III/4263 

ve smyslu uplatněného požadavku. 

 

V rámci úpravy návrhu ÚP bude doplněno 

podmíněně přípustné využití plochy DS ve smyslu 

uplatněného požadavku.  

Je respektováno. Ke stávající silnici III. třídy přiléhá 

pouze navržená zastavitelná plocha Z14 (plocha 

smíšená obytná – SO), jejíž možné využití je 

podmíněno prokázáním dodržení nejvyšší přípustné 

hladiny hluku v navazujícím řízení (viz specifické 

podmínky dle kap. I.C.5 textové části návrhu ÚP). 

Ostatní zastavitelné plochy nejsou navrženy v přímé 

návaznosti na silnice III. třídy, resp. nevymezují 

chráněné prostory (např. plocha přestavby P01 pro 

plochu výroby a skladování). 

 

Vzato na vědomí. 
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a III. třídy.  

1. Požadavek byl uváděn již ve vyjádření KrÚ JMK 

ORD k návrhu zadání ÚP. Návrhová kategorizace 

krajských silnic JMK je koncepční dokument JMK 

pro stanovení výhledového stavu krajské silniční 

sítě v roce 2030 a slouží vlastníkovi silnic jako 

podklad při řešení územně plánovací dokumentace 

obcí a kraje a pro výhledové úpravy krajských 

silnic II. a III. třídy. Dle Návrhové kategorizace 

krajských silnic JMK jsou silnice III/4262 a 

III/4262h sledovány v šířkové kategorii S 6,5 a 

silnice III/4263 jako zbytný úsek silnice v šířkové 

kategorii S 4,0. 

2. V textové části odůvodnění ÚP v kapitole II.12.2 

je nesprávně uvedeno, že silnice III/4263 

Sudoměřice-příjezdná byla zrušena. Silnice 

III/4263 musí být uvedena v soupisu silnic 

procházejících řešeným územím obce jako 

stávající silnice, protože ke zrušení silnice nedošlo. 

V návrhu zadání ÚP požadoval KrÚ JMK ORD 

u silnice III/4263 v rámci zpracování návrhu ÚP 

prověření možnosti vyřazení silnice ze silniční 

sítě. Tento záměr je v souladu s Generelem 

krajských silnic JMK (2006), dle kterého silnice 

III/4263 neplní funkci silnice III. třídy podle 

zákona o PK, ale funkci místní komunikace na 

území obce.  

3. Popis podmíněně přípustného využití pro funkční 

plochy DS v textové části ÚP v kapitole I.F.2 musí 

zahrnovat také silnice III. třídy, které řešeným 

územím procházejí.  

4. Využití návrhových ploch s chráněnými prostory 

přiléhajících k silnici III. třídy musí být z hlediska 

hlukové ochrany ošetřeno tak, aby nevznikaly 

nároky na omezování provozu na silnicích. Návrh 

ÚP správně uvádí „Situování obytných objektů a 

dalších objektů obsahujících chráněný venkovní 

prostor a chráněné venkovní prostory staveb 

v blízkosti silnice je podmíněno prokázáním 

dodržení nejvyšší přípustné hladiny hluku 

v navazujícím řízení. Celková hluková zátěž nesmí 

překročit stanovené hygienické limity hluku pro 

chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní 

prostory staveb“. 

KrÚ JMK ORD souhlasí s návrhem územního plánu, 

ovšem pouze při respektování požadavků uvedených 

ve výroku. Podle ustanovení § 4 odst. 2. písm. b) 

stavebního zákona je toto stanovisko závazným 

podkladem pro opatření obecné povahy vydávané 

podle stavebního zákona. 

KrÚ JMK ORD dále upozorňuje na nesprávný popis v 

textové části ÚP v kapitole I.J Vymezení ploch a 

koridorů územních rezerv, ve které se v podmínkách pro 

využití koridoru územní rezervy R-DS18-A nesprávně 

uvádí, že koridor je určen pro možné budoucí umístění 

rychlostní silnice I/55, na základě příslušného 

posouzení. Podkladová územní studie s názvem 

„Územní studie silničních obchvatů sídel Strážnice a 
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Petrov“, jejímž objednatelem byl Jihomoravský kraj, 

řešila přeložku stávající silnice I/55 do obchvatů sídel 

Strážnice a Petrova, nikoliv rychlostní silnice I/55. 

Stejná nesprávnost v návrhu ÚP je uvedena rovněž 

v textové části odůvodnění ÚP v kapitole II.10 

Zdůvodnění vymezení ploch a koridorů ÚR. 

V souvislosti s použitým termínem „rychlostní silnice“ 

KrÚ JMK ORD dále upozorňuje, že pojem „rychlostní 

silnice“ jako zvláštní třída silnic I. třídy byl novelou 

zákona o PK účinnou od 31.12.2015 opuštěn. Termín 

rychlostní silnice se užívá v textové části ÚP i 

odůvodnění ÚP.  

C) stanovisko odboru regionálního rozvoje, 

oddělení památkové péče  
 

Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 

uplatňuje krajský úřad stanovisko k územně plánovací 

dokumentaci pro území, ve kterém je památková zóna 

nebo nemovitá kulturní památka, nejde-li o působnost 

ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c). 

V daném případě nejsou dotčeny zájmy v kompetenci 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru 

regionálního rozvoje, oddělení památkové péče.  

 

 

 

Vzato na vědomí. 

 

 Následně v rámci veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP ve smyslu § 52 

odst. 3 stavebního zákona uplatňují dotčené orgány a krajský úřad ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného 

projednání stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) 
změněny.  

 

Výsledek veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP Sudoměřice: 

1

1. 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

Územní odbor Hodonín 

Tř. bří Čapků 3 

695 03 Hodonín 

HSBM-1-42/2018 

19. 6. 2018 

por. Ing. Soňa Macková 

mjr. Ing. Jarmila Brázdová 

STANOVISKO VYHODNOCENÍ 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále 

jen HZS JMK) v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 

písm. i) zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou 

dokumentaci, předloženou oznámením ze dne 

10.05.2018. 

K předmětné dokumentaci vydává HZS JMK 

souhlasné koordinované stanovisko. 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 

Odůvodnění: 

Z předmětného návrhu ÚP Sudoměřice je zřejmé, že 

bude naplněn požadavek ustanovení § 20 vyhlášky č. 

380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva, proto HZS JmK rozhodl tak, jak je ve 

výroku uvedeno. 

Vzato na vědomí. 
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2

2. 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se 

sídlem v Brně 

Jeřábkova 4 

602 00 Brno 

KHSJM  

27584/2018/HO/HOK  

23. 5. 2018 

Ing. Jaroslava Švarcová 

STANOVISKO VYHODNOCENÍ 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se 

sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“) jako dotčený 

orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný dle 

ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále také „zákon č. 258/2000 Sb.“), a věcně příslušný 

dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 

Sb., § 4 odst. 2 písm. b) a § 52 odst. 3  zákona  č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 

také  „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 2 

odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), 

uplatňuje toto stanovisko: 

 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje 

se sídlem v Brně souhlasí s částmi řešení návrhu 

územního plánu Sudoměřice, které byly po 

společném jednání změněny, a s vyhodnocením jeho 

vlivů na udržitelný rozvoj území. 

 

Současně však KHS JmK vzhledem k dosavadní praxi 

při aplikaci podmíněně přípustného využití staveb pro 

bydlení majitele, ostrahy či správce na plochách 

výroby a skladování, a především pak s následným 

užíváním staveb, doporučuje na těchto plochách 

s odkazem na vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

přepisů (dále také „vyhláška č. 501/2006 Sb.“), 

přehodnotit a zrušit podmíněně přípustné využití pro 

umístění tohoto typu staveb, neboť pozemky pro 

bydlení zahrnují dle § 12 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve 

výjimečných a zvlášť odůvodněných případech pouze 

plochy smíšení výrobní, nikoliv plochy výroby a 

skladování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 

 

 

 

 

 

Po dohodě bude dané doporučení prověřeno následnou 

změnou ÚP Sudoměřice. 

Odůvodnění: 

KHS JmK bylo dne 15.05.2018 Obecním úřadem 

Sudoměřice, ul. Nádražní č. p. 322, 696 66 

Sudoměřice, IČ 00285331, jako pořizovatelem územně 

plánovací dokumentace pro obec Sudoměřice, v 

souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona 

doručeno oznámení o konání veřejného projednání 

návrhu územního plánu Sudoměřice a vyhodnocení 

jeho vlivů na udržitelný rozvoj území (dále také “ÚP”), 

ze dne 10.05.2018. 

  

Návrh ÚP upravil Ing.arch. Milan Hučík, autorizace č. 

02 483, v 04/2018, číslo zakázky 04 00.  

 

Současně bylo v 04/2018 zpracovatelem návrhu 

aktualizováno VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO 

Vzato na vědomí. 
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PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, a 

opětovně zveřejněno Vyhodnocení vlivů územně 

plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona 

č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 

183/2006 Sb., v platném znění, zpracovaného 

společností Ekogroup Czech s.r.o., č.p. 52, 783 16 

Dolany (RNDr. Marek Banaš, Ph.D., držitel autorizace 

dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), ve znění pozdějších předpisů, č.j.: 

42028/ENV/14, a kolektiv spoluautorů); dále také 

„VVURÚ“ a „SEA“. 

 

K návrhu zadání ÚP se KHS JmK vyjádřila dne 

25.07.2014, pod číslem jednacím KHSJM 

30561/2014/HO/HOK, s tím, že neuplatnila požadavky 

na obsah ÚP Sudoměřice.  

 

K návrhu pro společné jednání uplatnila KHS JmK 

podmíněně souhlasné stanovisko dne 01.09.2016 pod 

číslem jednacím KHSJM44220/2016/HO/HOK s tím, 

že vzhledem k nutnosti eliminace resp. minimalizace 

potenciálních zdravotních rizik pro populaci 

vystavenou rizikovým faktorům životních podmínek ve 

smyslu ustanovení  § 2 odst.  2 a 4, § 77 odst. 1 a § 82 

odst. 2 písm. j) a t) zákona č. 258/2000 Sb. stanovila 

požadavky na úpravu návrhu, a to  

 

1. pro všechny plochy s možností situovat zdroje 

hluky (mj. Z 42, Z 48) stanovit  

 nepřípustné využití pro všechny druhy staveb, 

zařízení a činností, jejichž negativní účinky na 

veřejné zdraví v souhrnu kumulativních vlivů 

překračují hygienický limit stanovený v 

prováděcích právních předpisech pro 

stávající chráněné prostory a na hranici ploch s 

možností situovat chráněné prostory vymezené v 

územně plánovací dokumentaci, nebo takové 

důsledky vyvolávají druhotně, 

2. u všech ploch s možností situování bytu správce, 

majitele, ostrahy apod. upřesnit podmínku související 

s předmětným využitím, a to 

 umístění těchto zařízení je podmíněně 

přípustné v  omezeném rozsahu s tím, že  

v územním řízení, v odůvodněných případech 

v dalších řízeních dle stavebního zákona, 

prokázáno, že v chráněných vnitřních prostorech 

staveb nebudou v souhrnu kumulativních vlivů 

překračovány hygienické limity hluku stanovené 

právním předpisem na úseku ochrany veřejného 

zdraví; hygienické limity hluku pro chráněný 

venkovní prostor a chráněný venkovní prostor 

stavby se na takovou stavbu nevztahují; takové 

byty nelze pronajímat k bydlení dalším osobám, 

3. vzhledem k situování ploch Z 39, Z 46 a 49 u 

ploch VD doplnit podmínku  

 situování obytných objektů a dalších objektů 
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obsahujících chráněný venkovní prostor a 

chráněné venkovní prostory staveb v blízkosti 

zdrojů hluku je podmíněno prokázáním dodržení 

nejvyšší přípustné hladiny hluku v navazujícím 

řízení. Celková hluková zátěž v souhrnu 

kumulativních vlivů nesmí překročit stanovené 

hygienické limity hluku pro chráněný venkovní 

prostor a chráněné venkovní prostory staveb, 

4. u plochy Z 23 bude s odkazem na ustanovení § 17 

odst. 1 ve spojení s ustanovením § 18 zákona č. 

256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doplněn 

požadavek na využití plochy ve smyslu níže uvedeného  

 Budou-li součástí nově vzniklé části hřbitova 

hroby, bude za účelem ověření vhodnosti tohoto 

způsobu pohřbívání v předmětné části hřbitova 

proveden hydrogeologický průzkum, jehož 

výsledky budou jedním z podkladů pro stanovení 

tlecí doby v řádu veřejného pohřebiště. 

 

Vybrané změny provedené po společném jednání  

 zmenšena plocha Z25 

 doplněna zastavitelná plocha Z06 (vybudování 

cyklostezky Sudoměřice-Petrov) 

 upraveny specifické koncepční podmínky využití 

některých návrhových ploch 

 v plochách Z28, Z29, Z30 a Z31 doplněna 

podmínka, že rozhodování o změnách v území je 

podmíněno zpracováním územní studie a vložením 

dat o této studii do evidence územně plánovací 

činnosti  

 upraven název výkresu č. II.04 a rozšířen jeho 

obsah 

 silnice III/4263 (zbytný úsek silnice) bude 

převeden do sítě místních komunikací  

 zpřesnění polohy mezinárodní cyklistické stezky 

obsažené v ZÚR kraje „Moravská stezka“ a 

„Beskydsko-karpatská magistrála“  

 

Předmětný  návrh  ÚP upravený pro veřejné projednání 

byl ze strany KHS JmK posouzen ve smyslu 

ustanovení § 2 správního řádu, a to v rozsahu 

požadavků na ochranu veřejného zdraví vyplývajících 

ze souvisejících ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. a 

právních předpisů prováděcích, mj. nařízení  vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně  zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, a 

vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 

požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah  

kontroly  pitné vody,  ve znění pozdějších předpisů. 

 

Při posuzování KHS JmK postupovala v souladu 

s ustanovením § 3 správního řádu tak, aby byl zjištěn 

stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a ve 

smyslu ustanovení § 6 odst. 2 a § 50 odst. 1  správního 

řádu KHS JmK uvážila skutečnosti známé z moci 

úřední a skutečnosti obecně známé a podklady 

vyhodnotila ve smyslu ustanovení § 50 odst. 4 
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správního řádu dle své úvahy, při níž se   KHS JmK 

předně zabývala otázkou, zda a jakým způsobem byly 

při úpravě návrhu ÚP naplněny a zohledněny  

požadavky uvedené ve stanovisku KHS JmK ze dne 

01.09.2016, číslo jednací KHSJM  

44220/2016/HO/HOK, kterými byl po projednání na 

společném jednání vázán souhlas KHS JmK s návrhem  

ÚP. 

 

Přitom KHS JmK dospěla k závěru, že výše uvedené 

podmínky byly adekvátním způsobem zohledněny a 

zapracovány do návrhu ÚP pro veřejné projednání. 

 

Primárně se KHS JmK v návaznosti na změny 

provedené od společného jednání zabývala otázkou 

potenciálních vlivů na obyvatelstvo a lidské zdraví, 

které mohou ve svém důsledku při uplatňování ÚP 

v podobě deklarované v projednávaném návrhu 

predikovat zdravotní rizika pro populaci vystavenou 

rizikovým faktorům životních podmínek.   

 

Dále bylo posouzení návrhu ze strany KHS JmK 

zaměřeno na zjištění, zda lze podmínky a požadavky 

uplatněné v upraveném návrhu ve vztahu k ochraně 

veřejného zdraví považovat za opatření směřující k 

řízení zdravotních rizik ve smyslu ustanovení § 2 odst. 

4, § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 

258/2000 Sb.  

 

Současně bylo ze strany KHS JmK s odkazem na 

ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) a t) zákona č. 258/2000 

Sb. s přihlédnutím k ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 

258/2000 Sb. posuzováno, zda  VVURÚ v 

aktualizované podobě a SEA jsou ve vztahu 

k upravenému návrhu dostatečným, a vzhledem k míře 

podrobnosti úplným a objektivním, podkladem pro 

posouzení a následné  uplatnění stanoviska KHS JmK 

k  návrhu ÚP upravenému pro veřejné projednání 

z hlediska ochrany veřejného zdraví včetně hodnocení 

a řízení zdravotních rizik.  

 

V daném KHS JmK opětovně přihlédla k závěrům 

hodnocení SEA, dle nichž se ani při realizaci všech 

navržených ploch nepředpokládá natolik výrazné 

zhoršení kvality jednotlivých složek životního 

prostředí, aby předložená koncepce nemohla být 

realizována s tím, že přestože nelze vyloučit 

synergické vlivy, neprojeví se  tyto vlivy 

sledovatelným způsobem  a nebudou mít významný 

negativní vliv na veřejné zdraví, a vzhledem k velikosti 

a struktuře sídla a výměře navrhovaných ploch se 

nepředpokládá, že by i s přihlédnutím ke kumulativním 

účinkům realizace ÚP nastaly okolnosti, které by 

bránily realizaci předložené koncepce jako celku, 

nebo-li - vliv návrhu ÚP jako celkové koncepce je i při 

zahrnutí kumulativních vlivů dosavadních aktivit v 

území akceptovatelný. 

S odkazem na výše uvedené KHS JmK po zvážení 
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všech aspektů dospěla k závěru, že upravený návrh 

vzhledem ke konkretizaci podmínek provedené ve 

smyslu ustanovení § 18 odst. 3 stavebního zákona, dle 

něhož orgány územního plánování mj. konkretizují 

ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních 

právních předpisů, dle požadavků KHS JmK 

uplatněných ve stanovisku k návrhu pro společné 

jednání, respektuje nutnost eliminace resp. 

minimalizace potenciálních zdravotních rizik pro 

populaci vystavenou rizikovým faktorům životních 

podmínek  ve smyslu ustanovení  § 2 odst.  2 a 4 

zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 77 odst. 1 a 82 

odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., nevymezuje 

plochy a koridory v dimenzích zcela zásadně 

vylučujících řešení případných střetů zájmů 

v navazujících řízeních, a současně je z návrhu zcela 

jednoznačné, jakými opatřeními je resp. bude ve 

smyslu ustanovení § 2 odst. 4, § 77 odst. 1 a § 82 odst. 

2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb. zajištěno řízení 

zdravotních rizik. Proto KHS JmK v závazné části 

tohoto stanoviska vyslovila s upraveným a 

posouzeným návrhem ÚP souhlas. 

 

Vzhledem k dosavadní praxi při aplikaci podmíněně 

přípustného využití staveb pro bydlení majitele, 

ostrahy či správce situovaných na plochách výroby a 

skladování, a především pak s následným užíváním 

staveb, však KHS JmK doporučila na těchto plochách 

s odkazem na vyhlášku č. 501/2006 Sb. přehodnotit a 

zrušit podmíněně přípustné využití pro umístění tohoto 

typu staveb, neboť pozemky pro bydlení zahrnují dle § 

12 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve výjimečných a zvlášť 

odůvodněných případech pouze plochy smíšení 

výrobní, nikoliv plochy výroby a skladování. 

 

Závěrem KHS JmK konstatuje, že uplatňováním ÚP 

dle projednávaného návrhu bude dán předpoklad pro 

naplnění cílů územního plánování vyplývajících 

z ustanovení § 18 stavebního zákona, a to mj. vytvářet 

předpoklady 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, a bude 

dán reálný předpoklad eliminace resp. minimalizace 

potenciálních zdravotních rizik pro populaci 

vystavenou rizikovým faktorům životních podmínek ve 

smyslu ustanovení  § 2 odst.  2 a 4, neboť jsou 

jednoznačně stanovena opatření, kterými bude 

zajištěno řízení zdravotních rizik ve smyslu ustanovení 

§ 2 odst. 4, § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. j) zákona 

č. 258/2000 Sb. 
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8

8. 

Ministerstvo obrany ČR 

Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů 

Tychonova 1 

160 01 Praha 6 

83329/2018-1150-OÚZ-BR 

2667-399/2018-1150 

29. 5. 2018 

Mgr. Jitka Micháliková 

STANOVISKO VYHODNOCENÍ 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, 

odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany 

územních zájmů Brno, v souladu se zmocněním v § 6 

odst. 1 písm. h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování 

obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a 

zmocněním v § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako 

věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o 

zajišťování obrany ČR na teritoriu okresů Brno-město, 

Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, 

Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, 

Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, 

Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, 

Šumperk, Vsetín, a v souladu s Rozkazem ministra 

obrany č. 39/2011 – Zabezpečení výkonu působnosti 

MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, 

v platném znění, vydává ve smyslu § 52 odst. 3 

stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního 

zákona stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření 

obecné povahy dle stavebního zákona. 

 

Souhlasí s částmi řešení, které byly od společného 

jednání změněny. Navržené změny nejsou v rozporu se 

zájmy Ministerstva obrany ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 

Upozorňujeme, že v důsledku reorganizace 

Ministerstva obrany byla kompetence uvnitř dotčeného 

orgánu z Vojenské ubytovací a stavební správy 

(VUSS) Brno přenesena nejprve na Agenturu 

hospodaření s nemovitým majetkem a v současné době 

na Sekci nakládání s majetkem, oddělení ochrany 

územních zájmů Brno. S ohledem na dlouhodobou 

platnost požadujeme vypustit z textu „VUSS“ (str. 18 

Odůvodnění) a nadále používat pouze Ministerstvo 

obrany. 

Vzato na vědomí. Nutno upravit v textu návrhu ÚP 

před předložením návrhu na jeho vydání. 

před předložením návrhu k vydání. 

Odůvodnění 

 

Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 6 

odst. 1 písm. h) zákona o zajišťování obrany ČR a 

zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 

provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně 

plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení 

výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo obrany ČR u částí 

řešení, které byly od společného jednání změněny, 

neshledalo rozpor s jeho zájmy na zajišťování obrany a 

bezpečnosti státu, souhlasí s předloženou ÚPD. 

Vzato na vědomí. 
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14. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje 

Odbor územního plánování a stavebního řádu 

Žerotínovo nám. 3/5 

691 82 Brno 

JMK 68984/2018 

10. 5. 2018 

Ing. Stanislav Lunga 

STANOVISKO VYHODNOCENÍ 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního 

plánování a stavebního řádu (dále OÚPSŘ), obdržel 

dne 15.05.2018 oznámení o konání veřejného 

projednání upraveného a posouzeného „Návrhu 

územního plánu (ÚP) Sudoměřice“ a vyhodnocení 

jeho vlivu na udržitelný rozvoj území ve smyslu ust. 

§ 52 odst. 1 stavebního zákona, které se uskutečnilo 

dne 14.06.2018 na Obecním úřadě Sudoměřice.  

Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona dotčené orgány a 

krajský úřad jako nadřízený orgán mohou uplatnit 

nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání 

stanoviska k částem řešení, které byly od společného 

jednání změněny.  

OÚPSŘ vydává za krajský úřad ve smyslu § 4 odst. 

7 stavebního zákona koordinované stanovisko:  

 

A) stanovisko odboru životního prostředí (OŽP)  
OŽP vydal k „Návrhu ÚP Sudoměřice“ stanovisko v 

rámci společného jednání podle ustanovení § 50 odst. 2 

stavebního zákona pod č.j.: JMK 121750/2016 dne 

21.09.2016.  

Dne 24.03.2018 pod č.j.: JMK 12706/2018 bylo 

vydáno stanovisko k vyhodnocení vlivu „Návrhu ÚP 

Sudoměřice“ na životní prostředí podle ustanovení § 

10g a §10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu 

na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  

Dne 18.05.2017 obdržel OŽP informaci o konání 

veřejného projednání upraveného „Návrhu ÚP 

Sudoměřice“.  

Úpravy provedené v „Návrhu ÚP Sudoměřice“ po 

společném jednání jsou popsány v textové části 

odůvodnění návrhu ÚP, kap. II.20 Rekapitulace změn 

provedených v rámci úpravy ÚP po společném jednání 

(str. 107 odůvodnění). 

 

OŽP, jako věcně a místně příslušný úřad podle ust. 

§ 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 

pozdějších předpisů uplatňuje k částem řešení 

„Návrhu ÚP Sudoměřice“, které byly od společného 

jednání změněny, následující stanoviska:  

 

1. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF):  

V rámci společného jednání bylo uplatněno orgánem 

ochrany ZPF stanovisko k „Návrhu ÚP Sudoměřice“. 

„Návrh ÚP Sudoměřice“ vykazoval celkový dopad na 

ZPF v rozsahu 25,0513 ha (pod č.j.: JMK 121750/2016 

ze dne 21.09.2016).  

Od společného jednání došlo k změnám u části ploch, 

celkový dopad všemi návrhovými plochami na ZPF je 

nově vyčíslen v rozsahu 25,0074 ha.  

Vzhledem k počtu změn řešení a pro přehlednost 
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uplatňuje orgán ochrany ZPF krajského úřadu 

stanovisko k „Návrhu ÚP Sudoměřice“ v režimu ust. § 

52 odst. 3 stavebního zákona opětovně v celém jeho 

rozsahu, nikoliv jen k částem řešení, které byly od 

společného jednání změněny.  

V rámci projednání předmětného návrhu územního 

plánu v režimu ust. § 52 odst. 3 zákona jsou 

předloženy návrhové plochy po úpravách v rozsahu 

uvedeném v příloze, která je nedílnou součástí tohoto 

stanoviska.  

Orgán ochrany ZPF jakožto dotčený správní orgán 

dle ust. § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF v 

souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF 

uplatňuje souhlasné stanovisko k návrhovým 

plochám předloženého „Návrhu ÚP Sudoměřice“ se 

změnami zapracovanými po společném jednání.   
 

Své stanovisko orgán ochrany ZPF zdůvodňuje 

následovně:  

V souladu s ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona, resp. v 

návaznosti na souhlasné stanovisko uplatněné v rámci 

společného jednání dospěl orgán ochrany ZPF k 

závěru, že předložené změny nejsou v rozporu se 

základními zásadami ochrany ZPF vyplývajícími z ust. 

§ 4 zákona o ochraně ZPF a lze je tudíž z hlediska 

zájmů ochrany ZPF akceptovat.  

 

2. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:  

Z hlediska příslušnosti podle § 77a odst. 4) písm. n) a 

x) výše uvedeného zákona nemá správní orgán k 

„Návrhu ÚP Sudoměřice“ připomínky, jelikož ty, které 

uplatnil ve stanovisku podle § 50 odst. 2 stavebního 

zákona, byly do návrhu ÚP zapracovány.  

 

3. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů:  

OŽP jako dotčený úřad příslušný dle ust. § 22 písm. d) 

zákona o posuzování vlivů vydal k vyhodnocení vlivu 

koncepce na životní prostředí „Návrhu územního plánu 

Sudoměřice“ stanovisko č.j.: JMK 12706/2018 dne 

24.03.2018 (dále jen „stanovisko SEA“). Změny 

provedené v „Návrhu ÚP Sudoměřice“ po společném 

jednání byly vyhodnoceny se závěrem, že nemají 

dopad na výsledky posuzování vlivů na životní 

prostředí a stanovisko SEA tedy zůstává nadále v 

platnosti.  

 

Z hlediska dalších zájmů sledovaných odborem 

životního prostředí nejsou k návrhu ÚP předloženému 

k opakovanému veřejnému projednání připomínky.  

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí.  

 

 

B) stanovisko odboru dopravy  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy 

(dále jen KrÚ JMK OD) za použití ustanovení § 4 odst. 

2 stavebního zákona a podle ustanovení § 40 odst. 3 

písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
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komunikacích, v platném znění (dále jen zákon o PK), 

uplatňuje v řízení dle § 52 stavebního zákona 

stanovisko k částem řešení, které byly od prvního 

veřejného projednání změněny a souhlasí s řešením 

silnic II. a III. třídy za podmínky splnění 

následujících požadavků:  

1. V odůvodnění návrhu ÚP bude v kapitole Silniční 

doprava opraven nepřesný popis, že silnice III/4263 

Sudoměřice – příjezdná bude zrušena, neboť neplní 

funkci silnice III. třídy.  

2. V grafické části návrhu ÚP bude doplněn zákres 

stávající silnice III/4263 a doplněn její popis v legendě 

výkresu jako silnice určená k převedení do kategorie 

místních komunikací.  

 

Odůvodnění  
KrÚ JMK OD podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) 

zákona o PK a § 4 odst. 2 stavebního zákona uplatňuje 

jako věcně a místně příslušný dotčený orgán 

stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné 

stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. 

a III. třídy.  

1. Silnice III/4263 je v Generelu krajských silnic JMK 

zařazena mezi zbytné úseky silnic neplnící funkci 

silnice III. třídy podle § 5 zákona o PK. Silnice 

III/4263 slouží jako příjezdná komunikace k vlakové 

stanici Sudoměřice nad Moravou a její současné 

využití tudíž odpovídá místní komunikaci na území 

obce. Vzhledem k tomu, že v procesu převodu 

pozemních komunikací (dále jen PK) mezi 

jednotlivými kategoriemi nedochází ke zrušení PK, 

nýbrž k jejich rekategorizaci, musí být odpovídajícím 

způsobem opraven popis uvedený v odůvodnění 

návrhu ÚP z hlediska řešení silnice III/4263.  

 

2. Silnice III/4263 musí být zakreslena a popsána v 

odpovídajícím výkresu návrhu ÚP, např. koordinačním 

výkresu, jako stávající veřejná dopravní infrastruktura 

v řešeném území. Součástí vyznačení silnice III/4263 

Sudoměřice – příjezdná k vlakové stanici Sudoměřice 

nad Moravou bude zákres silničního ochranného 

pásma dle § 30 zákona o PK. V legendě koordinačního 

výkresu v části Doprava bude doplněn příslušný popis 

k nově doplněnému zákresu silnice III/4263 jako 

silnice III. třídy určená k převodu do kategorie místní 

komunikace, který bude vhodným způsobem odlišný 

od zákresu ostatních silnic III. třídy.  

 

KrÚ JMK OD souhlasí s návrhem územního 

plánu, ovšem pouze při respektování požadavku 

uvedeného ve výroku. Podle ustanovení § 4 odst. 2. 

písm. b) stavebního zákona je toto stanovisko 

závazným podkladem pro opatření obecné povahy 

vydávané podle stavebního zákona.  

 

 

Vzato na vědomí. Oba požadavky budou zohledněny a 

upraveny v návrhu ÚP před předložením návrhu na 

jeho vydání. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 

 

 

C) stanovisko odboru kultury a památkové péče  
Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů uplatňuje krajský úřad stanovisko 
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k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém 

je památková zóna nebo nemovitá kulturní památka, 

nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 

odst. 2 písm. c). V daném případě nejsou dotčeny 

zájmy v kompetenci Krajského úřadu Jihomoravského 

kraje, odboru kultury a památkové péče.  

 

 

Vzato na vědomí.  

 

 

D) stanovisko odboru územního plánování a 

stavebního řádu  
OÚPSŘ jako nadřízený orgán vydává stanovisko k 

návrhu územního plánu z hlediska zajištění koordinace 

využívání území s ohledem na širší územní vztahy a z 

hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s 

územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 

Vzhledem ke skutečnosti, že části řešení, které byly od 

společného jednání změněny, nemění koordinaci 

využití území v rámci širších územních vztahů a ani se 

nedotýkají záměrů plynoucích z politiky územního 

rozvoje, nemá OÚPSŘ k upravenému „Návrhu ÚP 

Sudoměřice“ z těchto hledisek připomínky.  

V době po společném jednání o „Návrhu ÚP 

Sudoměřice“ byly vydány Zásady územního rozvoje 

Jihomoravského kraje (ZÚR JMK), které nabyly 

účinnosti dne 03.11.2016. Ve stanovisku krajského 

úřadu vydaném ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního 

zákona dne 11.04.2017 byl uplatněn požadavek, aby v 

„Návrhu ÚP Sudoměřice“ pro veřejné projednání byla 

doplněna kapitola posouzení souladu „Návrhu ÚP 

Sudoměřice“ se ZÚR JMK, zejména vyhodnocení 

souladu ÚP Sudoměřice s prioritami územního 

plánování Jihomoravského kraje pro zajištění 

udržitelného rozvoje, s požadavky na koordinaci 

územně plánovací činnosti obcí a s požadavky 

plynoucími z vymezených cílových charakteristik 

krajiny, případně s dalšími požadavky vyplývajícími ze 

ZÚR JMK. V odůvodnění návrhu ÚP pro veřejné 

projednání je doplněna kapitola II.2. Soulad s politikou 

územního rozvoje ČR a s ÚPD vydanou krajem. Je 

vyhodnocen soulad návrhu ÚP s prioritami územního 

plánování Jihomoravského kraje. V ZÚR JMK 

stanovené priority pro zajištění udržitelného rozvoje 

jsou v „Návrhu ÚP Sudoměřice“ zohledněny a řešením 

upřesněny, zejména se zřetelem na bod (6) priorit (tj. 

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) a bod (9) priorit (tj. 

vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu 

optimalizované obslužnosti technickou infrastrukturou 

všech částí kraje).  

Z kapitoly B. ZÚR JMK pro obec Sudoměřice vyplývá, 

že správní území obce je součástí rozvojové osy OS11 

„Lipník nad Bečvou – Přerov – Uherské Hradiště – 

Břeclav – hranice ČR / Rakousko“, vymezené v 

Politice územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 

1, upřesněné v ZÚR JMK. Požadavky na uspořádání 

území a úkoly pro územní plánování vyplývající pro 

osu OS11 ze ZÚR JMK jsou návrhem ÚP naplňovány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 
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Plochy a koridory nadmístního významu vymezené 

kapitolou D. ZÚR JMK byly už z velké část zpřesněny 

a vyhodnoceny v „Návrhu ÚP Sudoměřice“ pro 

společné jednání, v návrhu pro veřejné projednání bylo 

pouze zpřesněno vymezení mezinárodních 

cyklistických koridorů „Moravská stezka“ a 

„Beskydsko-karpatská magistrála“.  

Záměry nadmístního významu vymezené v „Návrhu 

ÚP Sudoměřice“ jsou v souladu se ZÚR JMK; dle 

požadavku kapitoly H. ZÚR JMK jsou koordinovány s 

řešením na území sousedních obcí. Z kapitoly H.4. 

Požadavky na řešení v územně plánovací dokumentaci 

obcí nevyplývají pro obec Sudoměřice žádné 

požadavky.  

„Návrhem ÚP Sudoměřice“ jsou zohledněny 

požadavky a úkoly vyplývající ze zařazení území do 

krajinných typů (krajinný typ č. 1 – Bělokarpatský, č. 3 

– Veselsko-strážnický a č. 4 – Dyjsko-moravský) dle 

kapitoly F. Stanovení cílových charakteristik krajiny, 

včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo 

dosažení. Rovněž jsou zohledněny požadavky 

vyplývající z kapitoly E. Upřesnění územních 

podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 

kulturních a civilizačních hodnot území kraje. 

Koncepce rozvoje obce je v „Návrhu ÚP Sudoměřice“ 

navržena v souladu s upřesněnými podmínkami 

koncepce ochrany a rozvoje hodnot území kraje.  

OÚPSŘ nemá z hlediska doplnění posouzení souladu 

„Návrhu ÚP Sudoměřice“ se ZÚR JMK připomínky či 

požadavky.  

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 

 

Vzato na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 

 

Ostatní dotčené orgány svá stanoviska v zákonné lhůtě neuplatnily.  

 

Po uplynutí zákonné lhůty pro uplatnění stanovisek, připomínek a námitek v rámci řízení o ÚP 

pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky veřejného projednání a zpracoval 

s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Tyto návrhy 

doručil dotčeným orgánům a krajskému úřadu a vyzval je, aby k nim do 30 dnů od obdržení uplatnily svá 

stanoviska. 
 

Výsledek dohody výsledků projednání návrhu ÚP Sudoměřice s dotčenými orgány a krajským 

úřadem: 

2

2. 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v 

Brně 

Jeřábkova 4 

602 00 Brno 

KHSJM 35370/2018/HO/HOK 

2. 7. 2018 

Ing. Jaroslava Švarcová 

STANOVISKO VYHODNOCENÍ 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se 

sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“) jako dotčený 

orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný dle 

ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále také „zákon č. 258/2000 Sb.“), a věcně příslušný 

dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 
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Sb., § 4 odst. 2 písm. b) a § 53 odst. 1  zákona  č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 

také  „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 2 

odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), 

uplatňuje toto stanovisko: 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje 

se sídlem v Brně s návrhem vyhodnocení 

připomínek a návrhem rozhodnutí o námitkách 

uplatněných k návrhu územního plánu Sudoměřice 

souhlasí. 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 

Odůvodnění: 

KHS JmK byla dne 25.06.2018 Obecním úřadem 

Sudoměřice, ul. Nádražní č. p. 322, 696 66 

Sudoměřice, IČ 00285331, jako pořizovatelem územně 

plánovací dokumentace pro obec Sudoměřice, v 

souladu s ustanovením § 53 odst. 1 stavebního zákona 

doručena žádost o stanovisko k vyhodnocení 

projednání návrhu územního plánu Sudoměřice (dále 

také “ÚP”), ze dne 25.06.2018, č. j. SU/NÚP-1/2018-6. 

 

K návrhu zadání ÚP se KHS JmK vyjádřila dne 

25.07.2014 pod číslem jednacím KHSJM 

30561/2014/HO/HOK s tím, že neuplatnila požadavky 

na obsah ÚP Sudoměřice.  

 

K návrhu pro společné jednání uplatnila KHS JmK 

podmíněně souhlasné stanovisko dne 01.09.2016 pod 

číslem jednacím KHSJM44220/2016/HO/HOK.  

 

K upravenému a posouzenému návrhu bylo uplatněno 

stanovisko pod číslem jednacím KHSJM  

27584/2018/HO/HOK dne 23.05.2018 s tím, že KHS 

JmK vzhledem k dosavadní praxi při aplikaci 

podmíněně přípustného využití staveb pro bydlení 

majitele, ostrahy či správce na plochách výroby a 

skladování, a především pak s následným užíváním 

staveb, doporučila na těchto plochách s odkazem na 

vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, ve znění pozdějších přepisů (dále 

také „vyhláška č. 501/2006 Sb.“), přehodnotit a zrušit 

podmíněně přípustné využití pro umístění tohoto typu 

staveb, neboť pozemky pro bydlení zahrnují dle § 12 

vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve výjimečných a zvlášť 

odůvodněných případech pouze plochy smíšení 

výrobní, nikoliv plochy výroby a skladování. 

 

Naplnění tohoto doporučení bylo dne 27.06.2018 

projednáno se zástupcem pořizovatele se závěrem, že 

doporučení bude předmětem změny ÚP. 

 

KHS JmK posoudila návrh vyhodnocení připomínek a 

návrh rozhodnutí o námitkách ve smyslu ustanovení  § 

2 odst. 2 správního řádu a § 53 odst. 1 stavebního 

zákona, a to v rozsahu  požadavků na ochranu 

veřejného zdraví  vyplývajících ze souvisejících 

ustanovení  zákona č. 258/2000 Sb. a právních 

Vzato na vědomí. 
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předpisů prováděcích.   

 

Vzhledem k dohodě při naplnění doporučení 

souvisejícího s prověřením a zrušením podmíněně 

přípustného využití staveb pro bydlení majitele, 

ostrahy či správce na plochách výroby a skladování a 

vzhledem ke skutečnosti, že při umísťování a 

povolování staveb, jejichž vymezení v ÚP je 

předmětem připomínek a námitek, bude KHS JmK 

dotčeným správním úřadem, ale žádná z připomínek a 

námitek v této fázi bezprostředně nesměřuje k ochraně 

veřejného zdraví, stanovila KHS JmK tak, jak je 

uvedeno v závazné části tohoto stanoviska. 

 

4

4. 

Městský úřad Hodonín 

Obecný stavební úřad – památková péče 

Horní Valy 2 

695 35 Hodonín 

MUHOCJ 44455/2018 

27. 6. 2018 

Kateřina Kurdíková 

STANOVISKO VYHODNOCENÍ 

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad – 

památková péče, jako místně a věcně příslušný orgán 

státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o památkové 

péči“), obdržel dne 25.6.2018 oznámení o projednávání 

věci:  

Vyhodnocení projednání ÚP Sudoměřice. 

 

Dle ustanovení § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů, uplatňuje obecní úřad obce s rozšířenou 

působností stanovisko k územně plánovací 

dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá 

kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité 

kulturní památky, památkové rezervace nebo 

památkové zóny, nejde-li o působnost ministerstva 

kultury podle § 26 odst. 2 písm. c) nebo působnost 

krajského úřadu podle § 28 odst. 2 písm. c), a ve 

vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko 

k vymezení zastavěného území. 

 

Z hlediska státní památkové péče k projednávané věci 

nemáme připomínky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 

 

5

5. 

Městský úřad Hodonín 

Odbor investic a údržby 

Národní třída 25 

695 35 Hodonín 

MUHOCJ 48329/2018 

13. 7. 2018 

Ing. Ludmila Živná 

STANOVISKO VYHODNOCENÍ 

Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby, jako 

dotčený orgán ve věci řešení místních a účelových 

komunikací, podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v 

platném znění, a dále podle ustanovení § 50 odst. 2 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (dále jen stavební zákon) uplatňuje: 
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Souhlasné stanovisko k předloženému vyhodnocení 

připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu 

obce Sudoměřice. 

 

K předloženému vyhodnocení připomínek uplatněných 

k návrhu Územního plánu obce Sudoměřice, z hlediska 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v 

platném znění, nemáme žádné připomínky a s návrhy 

pořizovatele souhlasíme. 

Vzato na vědomí.  

 

 

Vzato na vědomí. 

 

1

14. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje 

Odbor územního plánování a stavebního řádu 

Žerotínovo nám. 3/5 

691 82 Brno 

e-mail 

20. 7. 2018 

Ing. Stanislav Lunga 

STANOVISKO VYHODNOCENÍ 

KrÚ JMK OÚPSŘ obdržel ve smyslu § 53 stavebního 

zákona žádost o stanovisko k návrhům rozhodnutí o 

námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k 

návrhu ÚP Sudoměřice.  

 

Z hlediska širších územních vztahů a posouzení 

souladu ÚP se ZÚR JMK a PÚR ČR k předloženým 

návrhům nemáme připomínky, ve smyslu § 53 

stavebního zákona souhlasíme bez vydání stanoviska. 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 

 

 

 

 

Další dotčené orgány své stanovisko v zákonné lhůtě neuplatnily stanovisko a má se tedy 

za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. 

II.6. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ, 

INFORMACE O RESPEKTOVÁNÍ STANOVISKA K VYHODNCOCENÍ 

VLIVŮ NA ŽP 

Na základě stanoviska dotčeného orgánu státní správy, orgánu posuzování vlivů na životní 

prostředí podle §10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, je 

požadováno zpracování posouzení vlivů ÚP na území Natura 2000 (na příznivý stav předmětů ochrany 

nebo celistvost ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví (CZ0621025) a evropsky 

významné lokality Strážnická Morava (CZ0624068)). Z téhož stanoviska vyplývá požadavek na 

zpracování vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí (tzv. SEA). Dokumentace SEA bude zpracována 

oprávněnou osobou podle ust. § 19 cit. zákona. Obsah a rozsah vyhodnocení je rámcově stanoven v 

příloze stavebního zákona. V dokumentaci SEA se požaduje navíc zohlednit obdržená vyjádření 

dotčených orgánů z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví k návrhu zadání ÚP a 

vypracovat kapitolu závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska SEA dotčeného orgánu s konkrétním 

uvedením souhlasu, souhlasu s podmínkami (včetně jejich upřesnění), nebo nesouhlasu s navrhovaným 

územním plánem. 

 

Souběžně s ÚP Sudoměřice proto bylo podle § 47 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb., v platném 

znění, vypracováno Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj. Jeho 

součást – Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí – byla vypracována  oprávněnou 

osobou (RNDr. Marek Banaš, Ph.D. -  držitel autorizace dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění, č.j.: 

42028/ENV/14, a kolektiv spoluautorů) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí. 
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Stejný zpracovatel dále zpracoval Posouzení vlivů ÚP na území Natura 2000 (na příznivý stav 

předmětů ochrany nebo celistvost ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví (CZ0621025) 

a evropsky významné lokality Strážnická Morava (CZ0624068). 

Závěry SEA i Natura posouzení a navrhovaná opatření jsou zapracovány do územního plánu. 

 

Podrobnější informace jsou obsaženy v části „III. Vyhodnocení vlivů územního plánu na 

udržitelný rozvoj území“, která obsahuje: 

A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí zpracované podle přílohy stavebního zákona, 

pokud příslušný úřad uplatnil požadavek na toto vyhodnocení 

B. Vyhodnocení vlivů ÚP na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud orgán ochrany 

přírody významný vliv na tato území nevyloučil 

C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech 

D. Vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, nepodchycené v územně 

analytických podkladech 

E. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění 

udržitelného rozvoje území 

F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí 
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II.7. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 SZ 
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II.8. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ZOHLEDNĚNO, 

S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ 

POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

 

Stanovisko podle §50 je souhlasné a bylo v plném rozsahu akceptováno.  

Bylo konstatováno, že „z procesu vyhodnocení předložené ÚPD na jednotlivé složky životního 

prostředí vyplývá, že v návrhu ÚP nejsou navrhovány plochy, které by měly významně negativní vlivy na 

životní prostředí a veřejné zdraví. Návrh ÚP Sudoměřice nevyvolá závažné střety s ochranou životního 

prostředí a veřejného zdraví. Tímto stanoviskem nejsou stanoveny podmínky nad rámec textové části 

územního plánu, podmínky a doporučení navržené zpracovatelem SEA hodnocení byly zahrnuty do 

textové části územního plánu.“ 

Jak vyplývá z předchozí kapitoly, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, 

jako příslušný úřad vydal k návrhu ÚP Sudoměřice souhlasné stanovisko čj. JMK 12706/2018 ze dne 

24.3.2018 bez uplatnění dalších podmínek. Pouze mimo rámec tohoto stanoviska bylo doporučeno 

doplnění návrhu ÚP o monitorovací ukazatele pro sledování vlivů územně plánovací dokumentace na 

životní prostředí. 

Tyto ukazatele budou u postupného zastavování území řešeného v rámci územního plánu průběžně 

konfrontovány se stavem dalších složek životního prostředí v území a budou vyhodnoceny v rámci zprávy 

o uplatňování územního plánu nejpozději do 4 let od vydání ÚP. 

 

Monitorovací indikátory byly zapracovány do části III. „VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO 

PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ“. 

 

II.9. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ 

VARIANTY 

 

Cílem územního plánu je vytvoření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 

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

soudržnost společenství obyvatel obce. Územní plán usiluje o vytvoření nejvhodnější urbanistické a 

organizační skladby funkčních zón s ohledem na identitu, tradici a historii obce a společensko–

ekonomické podmínky. 

 

Hlavní cíle řešení územního plánu: 

 Vymezení zastavěného území  

 zhodnocení podmínek životního a přírodního prostředí a návrh úprav a změn 

 řešení ochrany přírody a územního systému ekologické stability, ochrany krajinného rázu 

 vymezení zastavitelných ploch – ploch územního rozvoje (ploch pro obytnou výstavbu, výrobu a 

další funkce), při zohlednění přírodních a technických limitů využití území 

 prověření možností obsluhy výhledového rozvoje obce (dopravní a technické vybavení území) 

 koordinaci výstavby sítí technické infrastruktury 

 

Při formování urbanistické koncepce rozvoje je zohledněno původní prostorově – funkční 

uspořádání a rozložení sídla v krajině.  

Na základě rozboru historických, přírodních, demografických i urbanistických podmínek byla 
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vypracována urbanistická koncepce územního plánu. Výchozím hlediskem koncepčního přístupu k řešení 

územního plánu a rozvojové urbanizace obce je zajištění optimálního životního a pracovního prostředí pro 

obyvatelstvo, úměrné usměrnění rozvoje zařízení pro výrobu, sport, rekreaci a cestovní ruch, bez 

násilného narušení historických i stávajících urbanistických struktur a architektonických hodnot a 

především bez narušení kulturních, památkově chráněných hodnot, zanechaných předchozími generacemi. 

V územním plánu není uvažováno se vznikem nových satelitních sídlišť. Stavební růst sídla je 

navržen v rozvojových územích vyplňujících volné či uvolněné plochy v zastavěném území a na plochách 

logicky navazujících na současné zastavěné území. Nadále tedy zůstane zachován urbanistický půdorys 

obce.  

Návrh územního plánu rozvíjí zejména obytnou funkci. Zájem o bydlení v Sudoměřicích roste 

zejména díky kvalitnímu přírodnímu zázemí a možnostem rekreačního využití území. Stabilizaci trvale 

bydlícího obyvatelstva přispěje územní plán vytvořením podmínek pro ekonomické aktivity – jsou 

vymezeny plochy výroby a skladování.  

Nezastavěné území je maximálně chráněno před novou zástavbou, zejména na území CHKO, kde 

využití musí být i v souladu s Plánem péče o CHKO.  

Návrh územního plánu respektuje stávající urbanistickou strukturu jednotlivých sídel, jejich 

Zastavitelné plochy jsou navrženy výhradně v návaznosti na zastavěné území, pro zástavbu budou využity 

v první řadě volné plochy, či nevyužité plochy v zastavěném území.  

V území se nachází množství přírodních i kulturních hodnot, které jsou územním plánem 

respektovány a chráněny a využití území navržené územním plánem je těmto hodnotám podřízeno. 

Podmínky prostorového uspořádání jsou navrženy s ohledem na tyto hodnoty a s ohledem na 

zapojení nové zástavby do celkového rámce sídel i do krajiny. 

 

Přehled kulturních a architektonických hodnot a požadavky z toho vyplývající:  

 

Vyhlášené nemovité kulturní památky:  

 

 chalupa - rejst. č. ÚSKP 12361/7-8777,  

 zemědělský dvůr - rejst. č. ÚSKP 10930/7-8645 

 

Objekty v památkovém zájmu - plochy s objekty přispívajícími ke kulturnímu dědictví i identitě 

obce, které dosud nepoužívají zákonné ochrany památkové péče a navrhnout regulace k jejich zachování:  

 technická památka Výklopník,  

 památník I. světové války,  

 zvonice na návsi 

 areál tzv. Německých domků 

 areál vinných sklepů 

 

Území s archeologickými nálezy. 

 

 

Přehled přírodních hodnot a požadavky z toho vyplývající:  
 

Viz kapitola II.11.2 Ochrana přírody a krajiny, krajinný ráz. 
 

II.9.1. Historický vývoj obce a zdůvodnění urbanistické koncepce 

Při formování urbanistické koncepce rozvoje je zohledněno původní prostorově – funkční 

uspořádání a rozložení obce v krajině. Převážnou část katastru tvoří velkovýrobně obhospodařovaná 

zemědělská krajina,  místy členěná rozptýlenou krajinnou zelení, v níž převládá orná půda. Zastoupeny 

jsou také vinohrady a v malé míře ovocné sady. Velmi malý je podíl lesů. Vzhledem ke kvalitě 

zemědělského půdního fondu není podstatné zvýšení podílu lesních porostů reálné, a proto klade územní 
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plán velký důraz na posílení systému ekologické stability, tj. založení chybějících biocenter a biokoridorů. 

 

 

Koncepce rozvoje sídla 

 

Hlavní rozvíjející se funkcí Sudoměřicích je a bude bydlení a dále vybavenost, zaměřená na 

obsluhu území obce, částečně pak i na cestovní ruch. Územní plán navrhuje zkvalitnění obytného 

prostředí, proto jsou nové výrobní a rozsáhlejší podnikatelské aktivity soustředěny především na 

západním a jižním okraji obce. Bydlení je rozvíjeno v ostatních částech obce, kde nebude v kolizi s 

dalšími, potenciálně rušícími funkcemi. Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou 

stanoveny tak, aby nebránily rozvoji drobných podnikatelských aktivit i v rámci ploch bydlení a ploch 

smíšených obytných, při zachování kvality obytného prostředí.  

K zastavění jsou navrženy nové rozvojové plochy mimo zastavěné území (zastavitelné plochy). 

Do územního plánu jsou převzaty záměry ze schváleného ÚPN SÚ a jeho změn, pokud již nebyly 

realizovány a pokud nekolidují s limity využití území, zejména nově vyhlášeným záplavovým územím.  

Do nového ÚP dále nejsou zapracovány záměry, od kterých obec upustila: 

 části ploch pro bydlení na ul. Nádražní,  

 vnitroblok ulic Mlýnská, Nádražní, Chaloupky a Sportovní 

 plochy pro fotovoltaiku (dosud nevyužité části vymezených zastavitelných ploch) 

 

Záměry převzaté z ÚPN SÚ jsou doplněny o některé nové podněty uplatněné majiteli pozemků a 

obcí. Všechny podněty byly vyhodnoceny a jejich vhodnost posouzena. Některé byly vyřazeny z důvodu 

nevhodnosti jejich umístění.  

Podmínky prostorového uspořádání pro stávající i navrženou zástavbu jsou stanoveny tak, aby 

byly hodnoty co nejvíce chráněny a nebyl narušen stávající charakter a vzhled sídel, ani krajinný ráz.  

Řešené území má dobré předpoklady především pro rozvoj cestovního ruchu, vinné turistiky, a 

cykloturistiky.  

Velký důraz územní plán klade na posílení funkce bydlení a na vytvoření dostatku pracovních 

příležitostí. Současně zastavěné území je poměrně kompaktně zastavěno. Pro obytnou výstavbu jsou proto 

navrženy zastavitelné plochy na okrajích obce s vždy s logickou vazbou na zastavěné území.  

Rozvoj výroby je orientován hlavně na západní okraj obce, za železnici. Další plochy výroby jsou 

umístěny při státní hranici jižně od obce. Veškeré výrobní plochy jsou situovány tak, aby jejich dopravní 

obsluha nezatížila dopravní skelet obce a nezhoršila v obci životní prostředí. 

Rozvoj ploch občanské vybavenosti v blízkosti hřbitova a na jihovýchodním okraji obce. 

 

Na úseku technického vybavení území navrhuje územní plán západně od obce při vodním toku 

Trkmanka vybudování čistírny odpadních vod. Dále ÚP vymezuje v jihovýchodní části k.ú. Bořetice 

plochu přestavby pro umístění přirozené skládky. 

Územní plán vymezuje i plochu územních rezerv, která nezávazně naznačuje další možný rozvoj 

obce. Jedná se o plochu bydlení v rodinných domech na jihovýchodním okraji obce.  

 

II.9.2. Plochy bydlení  - přehled a odůvodnění vymezených zastavitelných ploch 

 
Označení 

plochy 

Kód plochy 

Funkční využití 

plochy 

Přibližná 

výměra 

plochy (m2) 

Orientační 

počet RD 

Vhodný typ 

zástavby 

Odůvodnění, hodnocení lokality, technická 

připravenost 

Z18 

BR 

Plochy bydlení  

-  v rodinných 

domech 

5800 7 
samostatně 

stojící RD  

Plocha je převzata z platného územního plánu 

obce. Jedná se o dokončení rozestavěné ulice. 

Z26 
BR 

Plochy bydlení  
950 1 

samostatně 

stojící RD  

Plocha je převzata z platného územního plánu 

obce (plocha je trochu zmenšena). 
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-  v rodinných 

domech 

Z33 

Z34 

 

BR 

Plochy bydlení  

-  v rodinných 

domech 

11400 16 
samostatně 

stojící RD 

Plocha je převzata z platného územního plánu 

obce. 

 

Z36 

Z37 

BR 

Plochy bydlení  

-  v rodinných 

domech 

10150 15 
samostatně 

stojící RD 

Plocha je převzata z platného územního plánu 

obce, s drobnými úpravami tvaru ploch. 

Výhodná poloha, velmi dobré docházkové 

vzdálenosti do centra obce. 

Veřejná technická infrastruktura v dosažitelné 

vzdálenosti. 

Z39 

BR 

Plochy bydlení  

-  v rodinných 

domech 

5800 6 
samostatně 

stojící RD 

Severní část plochy je převzata z platného 

územního plánu obce. Rozšíření jižním 

směrem. 

Výhodná poloha, velmi dobré docházkové 

vzdálenosti do centra obce. 

Veřejná technická infrastruktura v dosažitelné 

vzdálenosti. 

Z43 

Z44 

BR 

Plochy bydlení  

-  v rodinných 

domech 

6800 8 
samostatně 

stojící RD 

Plocha je převzata z platného územního plánu 

obce (větší část původně vymezené plochy je 

již zastavěna). 

Zainvestované území, vybudována veřejná 

dopravní a technická infrastruktura. 

Z46 

BR 

Plochy bydlení  

-  v rodinných 

domech 

4600 5 
samostatně 

stojící RD 

Nově vymezená zastavitelné plocha. 

Pozemek v majetku obce. Plocha navazuje na 

rozestavěnou lokalitu. Veřejná infrastruktura 

na hranici plochy. 

Celkem 46700 m2 59 Rodinných domů 

 

II.9.3. Plochy občanského vybavení  - přehled a odůvodnění vymezených zastavitelných ploch 

Stávající stabilizovaná zařízení občanské vybavenosti územní plán doplňuje o následující 

zastavitelné plochy: 
Označení 

plochy ve 

výkresech 

Typ plochy 
Přibližná výměra 

plochy (m2) 
Odůvodnění, hodnocení lokality, technická připravenost 

N22 
OTn 

Plochy občanského 

vybavení – sport 

v nezastavěném 

území 

3500 

Plocha navazuje na významný turistický cíl, Přístaviště 

Sudoměřice a Výklopník. Je určena pro rozšíření nabídky 

sportovního vyžití turistů. Vzhledem k poloze 

v záplavovém území a v ptačí oblasti ale není přípustné 

oplocování plochy a výstavba budov, ani větší terenní 

úpravy. 

N21 
 

OTn 

Plochy občanského 

vybavení – sport 

v nezastavěném 

území 

9500 

Plocha navazuje na stávající objekt myslivců. Dříve zde 

bývala střelnice, s jejím obnovením se už neuvažuje. 

Nicméně pro další využití stávajícího objektu je důležité 

umožnění využití venkovního prostranství ke sportovně-

rekreačním účelům.  

Vzhledem k poloze v záplavovém území a v ptačí oblasti 

ale není přípustné oplocování plochy a výstavba budov, 

ani větší terenní úpravy. 

Z11 
 

OA 

Plochy občanského 

9950 

Plocha pro zřízení archeoparku.  

Přispěje k dalšímu zatraktivnění regionu. 

Výhodná poloha při cyklostezce a Baťově kanálu. 
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vybavení – 

archeopark 

Z21 
OE 

Plocha občanského 

vybavení – veřejná 

infrastruktura 

4600 

Plocha je uvažována pro umístění zařízení pro seniory. 

Jedná se o chybějící vybavenost, její umístění požadováno 

v zadání ÚP. 

Výhodná poloha v blízkosti kostela, knihovny, hřbitova 

atd. 

Z23 
OZ  

Plochy občanského 

vybavení – hřbitovy 

3100 

Plocha pro rozšíření hřbitova. Navazuje na stávající 

hřbitov, nelze řešit jinde. 

Z50 
OV  

Plochy občanského 

vybavení 
1050 

Plocha určena pro rozšíření občanské vybavenosti obce 

(kultura, ubytování). Navazuje na stávající zařízení. 

Atraktivní poloha na okraji turisticky vyhledávané lokality 

vinných sklepů. 

Celkem 31700  

 

II.9.4. Plochy smíšené obytné - přehled a odůvodnění vymezených zastavitelných ploch 

Územní plán vymezil následující plochy smíšené obytné: 
Označení 

plochy ve 

výkresech 

Typ plochy 

Přibližná 

výměra 

plochy (m2) 

Orientační 

počet RD Odůvodnění, hodnocení lokality, technická připravenost 

Z12 

SO 

Plocha smíšená 

obytná 
7000 7 

Plocha je převzata z platného územního plánu obce (zde 

vymezena jako plocha bydlení). Jedná se o dokončení 

rozestavěné ulice Zahradní. 

Z14 

SO 

Plocha smíšená 

obytná 

6700 7 

Plocha je převzata z platného územního plánu obce (zde 

vymezena jako plocha bydlení). 

Plocha byla zmenšena, neboť jižní část původně 

vymezené plochy je pro obytnou výstavbu nevhodná. 

Z20 

Z22 

SO 

Plocha smíšená 

obytná 
7300 8 

Nově vymezené zastavitelné plochy. Navazují na 

návrhové plochy občanské vybavenosti. Logicky dotvářejí 

půdorys obce do uceleného tvaru.  

Velmi dobré docházkové vzdálenosti za vybaveností. 

Z27 

SO 

Plocha smíšená 

obytná – venk. 

1200 1 

Plocha je převzata z platného územního plánu obce, kde 

byla vymezena jako plocha bydlení (větší část původně 

vymezené plochy je již zastavěna). 

Z28 

 

SO 

Plocha smíšená 

obytná 
5700 6 

Nově vymezená zastavitelná plocha. 

Navazuje na zastavěné území, jedná se o prodloužení 

zástavby podél stávající komunikace. Méně kvalitní 

zemědělská půda. 

Z31 

SO 

Plocha smíšená 

obytná 

5000 5 

Navazuje na zastavěné území, jedná se o prodloužení 

zástavby podél stávající komunikace.  

Méně kvalitní zemědělská půda. 

Celkem 31700 33  

 

 

II.9.5. Plochy smíšené výrobní - přehled a odůvodnění vymezených zastavitelných ploch 

 
Označení 

plochy ve 

výkresech 

Typ plochy 
Přibližná výměra 

plochy (m2) 
Odůvodnění, hodnocení lokality, technická připravenost 

Z51 
SVs 

Plochy smíšené 
520 Plocha navazuje na stávající vinné sklepy. Leží na 

pozemku veřejného prostranství, nejedná se o zábor ZPF. 
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výrobní – vinné 

sklepy a rekreace 

 

II.9.6. Plochy výroby a skladování - přehled a odůvodnění vymezených zastavitelných ploch 

Územní plán vymezuje následující zastavitelné plochy VS a VD: 

 
Označení 

plochy ve 

výkresech 

Typ plochy 
Přibližná výměra 

plochy (m2) 
Odůvodnění, hodnocení lokality, technická připravenost 

Z08 

 

VS 

Plochy výroby a 

skladování 

9350 

Plocha vymezena v platném ÚPN SÚ, je rozšířena 

severním směrem (její velikost byla původně omezena 

bezpečnostním pásmem plynovodu, které již bylo 

zrušeno). Původní trojúhelníkový tvar nebyl vhodný 

k zástavbě. 

Plocha leží ve výrobní zóně, navazuje na silnice I/55 a 

I/70, bez průjezdu obcí – velmi výhodná poloha z hlediska 

dopravní obslužnosti a z hlediska ochrany životního 

prostředí v obci. 

Z09 

 

VS 

Plochy výroby a 

skladování 

20400 

Plocha vymezena v platném ÚPN SÚ, s malým rozšířením 

severním směrem (aby korespondovala s hranicí 

pozemku).  

Plocha leží ve výrobní zóně, navazuje na silnice I/55 a 

I/70, bez průjezdu obcí – velmi výhodná poloha z hlediska 

dopravní obslužnosti a z hlediska ochrany životního 

prostředí v obci. 

Z10 

VS 

Plochy výroby a 

skladování 

5100 
Plocha převzata z platného ÚPN SÚ. 

Výhodná poloha – viz Z08, Z09. 

Z42 

VD 

Plochy výroby a 

skladování – výroba 

drobná 

1700 

Nově vymezená zastavitelná plocha.  

Plocha na okraji obce, navazuje na obdobné již zastavěné 

plochy. 

Pozemek ve vlastnictví obce. Veřejná infrastruktura 

v dosahu. 

Z47 

Z48 

VS 

Plochy výroby a 

skladování 

16500 

Plocha převzata z platného ÚPN SÚ. 

Z původní mnohem větší zastavitelné plochy byla již část 

vyňata ze ZPF a využita ke skladování materiálů a 

parkování strojů a automobilů. 

P01 

VS 

Plochy výroby a 

skladování 

7900 

V ploše je rozestavěn objekt uvažovaný jako motorest. 

V současné době výstavby zastavena, hledá se nový 

zájemce. Pravděpodobné budoucí využití je pro výrobu.  

Plocha leží ve výrobní zóně, navazuje na silnice I/55 a 

I/70, bez průjezdu obcí – velmi výhodná poloha z hlediska 

dopravní obslužnosti a z hlediska ochrany životního 

prostředí v obci. 

Celkem 60950  
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II.9.7. Plochy rekreace  

Územní plán vymezuje následující plochy rekreace: 

 
Označení 

plochy ve 

výkresech 

Typ plochy 
Přibližná výměra 

plochy (m2) 
Odůvodnění, hodnocení lokality, technická připravenost 

N23 
 

RN 

Plochy rekreace – na 

plochách přírodního 

charakteru  

1950 

Plocha převzata z platného ÚPN SÚ. 

 

Plochou vede RBK a leží ve III. a II. zóně CHKO, 

proto se v ploše stanovuje minimální velikost 

stavebních pozemků na 800 m2 (není žádoucí 

rozparcelování na malé pozemky a intenzivní forma 

zástavby). 

Kvůli biokoridoru se nepřipouští oplocení pozemku, 

kromě oplocení od ulice. 

V případě plánování zásahu do potenciálně cenných 

vodních a mokřadních biotopů je zapotřebí provést 

biologický průzkum a jeho výsledky konzultovat 

s příslušným orgánem ochrany přírody (případné 

výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných 

druhů). 

N24 

 

RN 

Plochy rekreace – na 

plochách přírodního 

charakteru 
4500 

Plocha převzata z platného ÚPN SÚ. 

 

Plochou vede RBK a leží ve III. a II. zóně CHKO, 

proto se v ploše stanovuje minimální velikost 

stavebních pozemků na 800 m2 (není žádoucí 

rozparcelování na malé pozemky a intenzivní forma 

zástavby). 

Kvůli biokoridoru se nepřipouští oplocení pozemku, 

přípustné je pouze oplocení od ulice. 

N25 

RN 

Plochy rekreace – na 

plochách přírodního 

charakteru 
4300 

Plocha převzata z platného ÚPN SÚ, je zmenšena. 

Stanovuje se minimální velikost stavebních pozemků 

na 800 m2, neboť plocha leží ve III.zóně CHKO a 

není žádoucí rozparcelování na malé pozemky a 

intenzivní forma zástavby. 

Umístění stavebních objektů v ploše zohlední aktivní 

sesuv v severní části plochy, v této části plochy není 

vhodné umisťovat žádné objekty. 

N26 

RN 

Plochy rekreace – na 

plochách přírodního 

charakteru 

1276 

Nově vymezená plocha. 

Plocha leží ve III. a II. zóně CHKO, proto se v ploše 

stanovuje minimální velikost stavebních pozemků na 

600 m2. 

N27 

RN 

Plochy rekreace – na 

plochách přírodního 

charakteru 

6350 

Plocha je určena pro venkovní sportovní aktivity. 

Nelze zde stavět žádné budovy, oplocovat apod. 

Důvodem je blízkost RBK a poloha ve III.zóně 

CHKO. 

Celkem 18376  
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II.9.8. Plochy veřejných prostranství  

Územní plán vymezuje větší množství veřejných prostranství UP, určených pro umístění místních 

komunikací a veřejné technické infrastruktury (Z13, Z19, Z58 a další). Zpravidla se bude jednat o nové 

obytné ulice o šířce nejméně 8 m, optimálně 10-12 m. 

Přitom plocha Z17 je vymezena za účelem umožnění dopravního propojení zastavěného území 

s případnými dalšími plochami, které mohou být v dané lokalitě vymezeny ve vzdáleném výhledu. 

Dále územní plán vymezuje plochy UZ - Plochy veřejných prostranství – veřejné (parkové) 

zeleně: 
Označení 

plochy ve 

výkresech 

Typ plochy 
Přibližná výměra 

plochy (m2) 
Odůvodnění, hodnocení lokality, technická připravenost 

Z24 

UZ  

Plochy veřejných 

prostranství – 

veřejné (parkové) 

zeleně 

2550 

Plocha je umístěna v blízkosti centra obce a vedle 

hřbitova. Je určena pro veřejný park oddychového 

charakteru. 

Z40 

UZ  

Plochy veřejných 

prostranství – 

veřejné (parkové) 

zeleně 

1600 

Plochy v blízkosti železnice. Je zde umístěn památník, 

vymezená plochy umožní vytvoření důstojného a 

kultivovaného veřejného prostranství před ním. 

Z41 

UZ  

Plochy veřejných 

prostranství – 

veřejné (parkové) 

zeleně 

4850 

Plocha bude sloužit jako izolační zeleň mezi stávající 

plochou výroby a skladování a současně se bude jednat o 

veřejné prostranství vymezené podle vyhl.č. 501/2006 Sb., 

pro plochy bydlení Z33, Z34, Z37, Z37 a Z39. 

Celkem 9000  

 

 

II.9.9. Plochy dopravní infrastruktury 

Územní plán vymezuje následující plochy dopravní infrastruktury: 

 
Označení 

plochy ve 

výkresech 

Typ plochy 
Přibližná výměra 

plochy (m2) 
Odůvodnění, hodnocení lokality, technická připravenost 

Z03 

DZ 

Plochy dopravní 

infrastruktury – 

drážní doprava 

300 

V ploše bude umístěna železniční zastávka a 

související dopravní, technická a občanská 

vybavenost. 

Poslouží k dalšímu zatraktivnění Baťova kanálu 

s přístavištěm Sudoměřice a technickou památkou 

Výklopníkem. 

Z01 

DU 

Plochy dopravní 

infrastruktury –  

účelové komunikace 

6200 

V ploše bude zbudována účelová komunikace a 

cyklotrasa, popř. cyklostezka, vedená podél Baťova 

kanálu. 

Z04 

Z06 

Z38 

DU 

Plochy dopravní 

infrastruktury –  

účelové komunikace 

5000 

V ploše bude zbudována cyklostezka. 

Cyklostezka v ploše Z06 (Sudoměřice-Petrov) bude 

sloužit i pro dopravu do zaměstnání a do škol. 

Přispěje tak ke snížení nároků na motorovou 

dopravu. 

Z62 DU 950 Komunikace a cyklostezka k navrhovanému 
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Plochy dopravní 

infrastruktury –  

účelové komunikace 

archeoparku. 

Celkem 12450  

 

 

II.9.10. Plochy technické infrastruktury 

Územní plán vymezuje následující plochy technické infrastruktury: 

 
Označení 

plochy ve 

výkresech 

Typ plochy 
Přibližná výměra 

plochy (m2) 
Odůvodnění, hodnocení lokality, technická připravenost 

Z07 

TO 

Plochy technické 

infrastruktury – 

nakládání s odpady 

1850 

Plocha  je převzata z platného ÚPN SÚ, je určena 

pro umístění čistírny odpadních vod pro stávající 

výrobní zónu a na ni navazující navržené 

zastavitelné plochy. 

Technické řešení ČOV zohlední polohu 

v záplavovém území. 

Plocha bude ve směru do volné krajiny (tj. na severní 

a západní straně) ozeleněna, z důvodu ochrany 

krajinného rázu. 

Z25 

TO 

Plochy technické 

infrastruktury – 

nakládání s odpady 

1600 

Plocha je určena pro rozšíření ČOV. 

Umístění a stavebně technické řešení objektů 

zohlední, že jižní část plochy leží v záplavovém 

území. Doporučuje se zvýšit úroveň terénu nad 

úroveň hladiny Q100. 

Celkem 3450  

 

II.9.11. Plochy vodní a vodohospodářské 

Územní plán navrhuje mezi obcí a železniční zastávkou plochu vodní a vodohospodářskou Z15. 

Bude se jednat o rybník navazující na menší již zrealizovaný rybník. Výměra NV Z15 je 21200 m2. 

 

II.9.12. Plochy přírodní  

Územní plán navrhuje plochy přírodní (NP) z důvodu posílení ochrany krajiny v území Evropsky 

významné lokality „CZ0624068 EVL Strážnická Morava“, a v plochách biocenter, v souladu s vyhl.č. 

501/2006 Sb. 

Dále územní plán vymezil plochu změny v krajině, plochu přírodní N28, za účelem ochrany 

kriticky ohroženého rostlinného druhu. Plocha byla vymezena po projednání dle § 50 SZ, na základě 

požadavku AOPK. 

 

II.9.13. Plochy smíšené nezastavěného území  

Územní plán vymezuje plochy smíšené nezastavěného území (NS) z důvodu zesílení ochrany 

krajiny, např. pro zřízení místních biokoridorů . 

Plochy smíšené nezastavěného území jsou rovněž vymezeny v těch případech, kdy se podle 

právního stavu prolínají pozemky různého charakteru (zemědělské, vodní a vodohospodářské, lesní, …) o 

velmi malé výměře, takže jejich grafické vyjádření v územním plánu by bylo nemožné, nebo nepřehledné. 
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II.9.14. Plochy zemědělské 

Územní plán graficky odlišuje jednotlivé zemědělské plochy (orné, trvalé travní porosty, …), tj. 

používá podrobnější členění zemědělských ploch. 

V těch případech, kdy se podle právního stavu prolínají zemědělské pozemky různého využití 

(orné, trvalé travní porosty, vinice, …) o velmi malé výměře, takže jejich grafické vyjádření v územním 

plánu by bylo nemožné nebo nepřehledné, územní plán podrobnější členění nepoužívá a vymezuje plochy 

ZX plochy zemědělské. 

V blízkosti Baťova kanálu jsou vymezeny návrhové plochy N05, N19, N20, N29, určené 

k zatravnění. Bude se jednat o plochy v regionálním biokoridoru, podkladem pro jejich vymezení byla 

dokumentace DUR „Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice-Rohatec“ (POYRY, 2007). Plochy 

jsou vymezeny v rámci náhradních kompenzačních opatření, jako úsek regionálního biokoridoru. 

 

II.9.15. Odůvodnění regulativů (podmínek pro využití ploch) 

Ve výrokové části v  kapitole „I.F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH“  jsou 

stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu 

využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustné využití, nepřípustné využití, popřípadě 

podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně 

podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků 

v plochách). 

Při vymezování podmínek byly brány v potaz především hlediska ochrany jednotlivých složek 

životního prostředí, ochrany krajinného rázu, vzájemného doplňování činností a zamezení střetů vzájemně 

neslučitelných činností, ochrana přírodních, civilizačních, architektonických a kulturních hodnot. 

Územní plán v souladu s ustanovením § 18 odst. (5) zák.č. 183/2006 Sb., v platném znění, 

upřesňuje a zpřísňuje podmínky umisťování staveb v nezastavěném území. Důvodem je především 

ochrana krajinného rázu, ochrana složek životního prostředí, zajištění prostupnosti území. Regulace je 

provedena ve výrokové části v kapitole I.F. 

 

II.9.16. Odůvodnění ploch s jiným způsobem využití než je stanoveno vyhl. 501/2006 Sb. 

V územním plánu je využita možnost daná ustanovením § 3 odst. 4  vyhl. 501/2006 Sb. členit 

podrobněji plochy s rozdílným způsobem využití.  

Plochy s jiným způsobem využití než je stanoveno vyhl. 501/2006 Sb.: 

 Plochy zeleně krajinné (NK): do těchto ploch byly zařazeny pozemky v krajině, které 

jsou ozeleněny (popř. zalesněny), ale nejsou vedeny jako lesní. Důvodem jejich vymezení 

je ochrana nelesní zeleně v krajině, která má příznivý vliv na krajinný ráz, mikroklima, 

životní prostředí a v některých případech i ekologický význam, byť není zařazena do 

biocenter. 

 

 

II.9.17. Odůvodnění vymezených prostorových regulativů 

V souladu s ustanovením § 43 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, územní plán 

stanovuje koncepci prostorového uspořádání obce.  

 

V kap. I.C.3 a v následujících kapitolách jsou vymezeny prostorové struktury zástavby. Příklady 

jednotlivých struktur zástavby (nejedná se ale o konkrétní návrh zástavby některé ze zastavitelných ploch 

vymezených tímto územním plánem): 
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Kompaktní struktura zástavby:  

jedná se o zástavbu řadovými a 

řetězovými domy zpravidla podél ulice 

vymezené územním plánem (řetězové 

domy jsou tvořeny střídajícími se 

objekty rodinných domů a garáží, které 

tvoří kompaktní uliční čáru)  

Uspořádaná struktura zástavby:  

zástavba volně stojícími domy a 

dvojdomy umístěnými při obvodu 

ploch, tj. zpravidla podél ulice 

vymezené územním plánem 

 

 
Částečně uspořádaná struktura 

zástavby: zástavba volně stojícími 

domy a dvojdomy umístěnými podle 

územně-technických podmínek i mimo 

obvod plochy (tzn. do bloku 

vymezeného územní plánem je 

například vložena další ulice). Samotné 

rodinné domy mohou pak být řešeny 

jako volně stojící, dvojdomy nebo i 

řadové domy. 

 
Individuálně stanovená struktura 

zástavby:  

pokud to dovolí územní podmínky, musí 

být stavby umisťovány v souladu s 

existující strukturou zástavby na 

sousedních pozemcích, pokud jsou 

přístupné ze stejného veřejného 

prostranství (ulice). V případě 

sousedství s více různými strukturami, 

přístupnými z téhož veřejného 

prostranství (ulice), lze vyjít z kterékoli 

z nich. V ostatních případech není 

struktura zástavby stanovena 

 

Poznámka 1: tlustá červená čára po obvodu ploch znázorňuje, jak byla zastavitelná plocha vymezena 

v územním plánu. 
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Poznámka 2: územní plán nevymezuje stavební čáry, odstupy domů od okraje pozemků či mezi sebou 

navzájem, výše uvedené příklady jsou pouze ilustrativní, jak lze v zastavitelných plochách 

zástavbu řešit, při dodržení stanovené struktury zástavby. 

 

Typy prostorové struktury zástavby jsou stanoveny s ohledem na zajištění kontinuity urbanistické a 

architektonické kompozice zástavby, zajištění základní prostorové jednoty uspořádání staveb a zohlednění 

architektonického výrazu stávajících urbanistických prostorů. 

 

 

V zastavěném a zastavitelném území obce jsou dále vymezeny prostorové regulativy, které 

stanovují nejvýše přípustnou podlažnost zástavby a v některých plochách i koeficient zastavění plochy. 

Kompetence stanovení prostorových regulativů, včetně výškové regulace zástavby, vyplývá i z ustanovení 

přílohy č. 7 k vyhl. č. 500/2006 Sb., v platném znění. 

Všechny vymezené prostorové regulativy se opírají o detailní znalost území, podloženou terénními 

průzkumy zpracovatele územního plánu. 

 

Výšková regulace zástavby: 

Výšková regulace je stanovena (i s přihlédnutím k rozsudku KS v Brně č. 63 A 6/2012) jako 

výškově nepřekročitelná mez zástavby. 

Jako základní maximální podlažnost je v územním plánu stanovena podlažnost 2 (tj. dvě 

nadzemní podlaží) s tím, že navíc je přípustné i obytné podkroví. Tato podlažnost v převážné části obce 

zajistí uchování obrazu obce, respektování panoramatu zástavby v dálkových pohledech s dominantou 

kostela, začlenění zastavitelných ploch do krajinného rázu. Odlišně byly vymezeny prostorové regulativy 

v následujících plochách: 

 Pro zástavbu ve volné krajině se připouští objekty o výšce jednoho nadzemního podlaží, 

nebo halové objekty o výšce od upraveného terénu po římsu do 5 m. Důvodem je ochrana 

krajinného rázu. 

 Nejvýše 1 nadzemní podlaží a podkroví je přípustné v ploše Z27, Z28 a Z31 na severním 

okraji obce, kde se jedná o náhorní polohu s velkou pohledovou expozicí. Dvoupodlažní 

zástavba by zde narušila panorama obce, připouští se zde proto pouze zástavba 

jednopodlažní. 

 Nejvýše 1 nadzemní podlaží a podkroví je přípustné v plochách Z33, Z34, Z37, Z39 na 

severovýchodním okraji obce. Vyšší zástavby by zde narušila panorama obce při pohledu z 

volné krajiny (navrhované cyklostezky).  

 Nejvýše 1 nadzemní podlaží a podkroví je přípustné v plochách Z43, Z44 na 

jihovýchodním okraji obce, kde jsou již vymezeny relativně malé stavební pozemky. 

Dvoupodlažní domy by si navzájem nepřiměřeně stínily a navíc by zástavba působila 

přehuštěným dojmem a neodpovídala by charakteru zástavby obce. 

 Nejvýše 1 nadzemní podlaží a podkroví je přípustné v ploše Z46 na jihovýchodním okraji 

obce. Důvodem je okrajová poloha, kde by zástavba měla tvořit přechod do volné krajiny, 

aby nenarušovala panorama obce a krajinný ráz. 

 Nejvýše 1 nadzemní podlaží a podkroví je přípustné v ploše Z22, z důvodu blízkosti 

hřbitova (důvody jsou prostorové a psychologické). 

Výšková regulace v plochách výrobních je stanovena nikoliv v nadzemních podlažích, ale 

v metrech, z důvodu odlišného charakteru zástavby (bude se často jednat o halové stavby).  

 

Koeficient zastavění ploch byl vymezen u těch ploch, u kterých hrozí riziko příliš velké intenzity 

zástavby, což by mělo negativní vliv na pohodu prostředí a množství odváděných dešťových vod ze střech 

a zpevněných ploch (s odkazem na uplatnění § 21 odst. (3) vyhl.č. 501/2006 Sb., v platném znění). 
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II.9.18. Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření 

Ve smyslu obecně závazných právních předpisů vymezuje územní plán ve výkrese č. I.05 plochy 

pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace. Podle § 170 SZ „Práva k pozemkům 

a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle tohoto 

zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci …“   

V ÚP Sudoměřice se jedná o plochy, které jsou označeny textovým kódem a pořadovým číslem. 

Použity jsou následující textové kódy: 

 

DT Veřejná dopravní a technická infrastruktura (plochy komunikací pro 

motorovou dopravu a plochy pro veřejnou technickou infrastrukturu a stavby 

technického vybavení a s nimi provozně související zařízení) 

T Veřejná technická infrastruktura (plochy a stavby technického vybavení a s 

nimi provozně související zařízení. V daném případě se jedná o zařízení pro 

nakládání s odpady a o veřejnou technickou infrastrukturu liniového charakteru 

(vodovody, kanalizace, plynovodu, …). 

V Veřejně prospěšná opatření 

plochy pro snižování ohrožení území povodněmi (protipovodňová opatření) a 

jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností krajiny, 

založení územního systému ekologické stability a ochranu archeologického 

dědictví. Jedná se o opatření ve veřejném zájmu. 

O Ostatní veřejně prospěšná opatření - veřejná prostranství a občanská 

vybavenost 

Plochy určené ke shromažďování osob (např. náměstí, návsi), plochy k založení 

veřejné zeleně (veřejných parků) apod. 

Jsou odůvodněny snahou o zkvalitnění obytného prostředí. Jejich vymezení 

odpovídá i ustanovení § 7 vyhl.č. 501/2006 Sb., v platném znění. 

Dále plochy pro umístění veřejného občanského vybavení (tj. ve veřejném 

zájmu) – hřbitov, sociální služby. 

 

Do veřejně prospěšných staveb (dále jen VPS) a veřejně prospěšných opatření (dále jen VPO) 

nebyly zahrnuty stavby a opatření, které sice splňují podmínky obsažené v §2 čl. (1) odst.  l) a m) zákona 

č. 183/2006 Sb., v platném znění, ale buď: 

 Leží na pozemcích ve vlastnictví obce 

 Nebo už stavby fyzicky existují a územní plán jen vytváří předpoklady pro uvedení 

právního stavu do souladu se stavem skutečným. 

 

Jako veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření byly vymezeny (označení odpovídá 

popisu ve výkrese č. I.05): 
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Označení 

ploch  

VPS 

Druh veřejně 

prospěšné stavby či 

opatření 

Umístění 

(k.ú.) 

Odůvodnění zařazení stavby mezi VPS, resp. 

plochy mezi VPO 

O1 Ostatní veřejně 

prospěšná opatření – 

občanské vybavení   

k.ú. 

Sudoměřice 

Plocha je určena pro stavbu sociálního zařízení, 

objektu pro seniory. Obec nemá vhodné pozemky 

pro umístění takové stavby. Viz též kapitola II.9.3., 

plocha Z21. 

Veřejný zájem spočívá ve zlepšení podmínek pro 

život starých občanů. 

O2 Ostatní veřejně 

prospěšná opatření – 

občanské vybavení   

k.ú. 

Sudoměřice 

Plocha je určena pro rozšíření hřbitova. Obec nemá 

v návaznosti na hřbitov vhodné pozemky. Veřejný 

zájem. 

O3 Ostatní veřejně 

prospěšná opatření – 

veřejná prostranství 

(park)   

k.ú. 

Sudoměřice 

Plocha pro veřejné prostranství – zeleň. Její 

vymezení se opírá o § 7 vyhl.č. 501/2006 Sb., podle 

kterého je třeba na každé 2 ha zastavitelné plochy 

pro bydlení a občanskou vybavenost nebo smíšené 

obytné vymezit související veřejné prostranství o 

výměře nejméně 1000 m2. Obec nemá pro tyto 

účely vhodné pozemky. 

Viz též kap. II.9.8., plocha Z24. 

O4 Ostatní veřejně 

prospěšná opatření – 

veřejná prostranství 

(park)   

k.ú. 

Sudoměřice 

Plocha pro veřejné prostranství – zeleň, která bude 

mít i izolační charakter. Viz též kap. II.9.8., plocha 

Z41. 

Její vymezení se opírá o § 7 vyhl.č. 501/2006 Sb., 

podle kterého je třeba na každé 2 ha zastavitelné 

plochy pro bydlení a občanskou vybavenost nebo 

smíšené obytné vymezit související veřejné 

prostranství o výměře nejméně 1000 m2. Obec 

nemá pro tyto účely vhodné pozemky. 

O5 

Ostatní veřejně 

prospěšná opatření – 

veřejná prostranství  

k.ú. 

Sudoměřice 
Plocha je vymezena na pozemku obce, předkupní 

právo není třeba zřizovat. 

DT1, DT2 

 

Veřejná dopravní a 

technická infrastruktura 

k.ú. 

Sudoměřice 

Plocha je určena pro umístění obslužné komunikace 

ve veřejném zájmu, pro obsluhu přístaviště 

Sudoměřice a Výklopník (DT1) a pro cyklostezky 

(DT1 i DT2). Cílem je zlepšení podmínek pro 

rekreaci a cestovní ruch. 

Navrhovaný záměr naplňuje prioritu politiky 

územního rozvoje (22) – vytvářet podmínky pro 

rozvoj a využití předpokladů území pro různé 

formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, 

agroturistika, poznávací turistika) při zachování 

a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení 

z hlediska cestovního ruchu turistickými cestami, 

které umožňují celoroční využití pro různé formy 

turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

DT3 
Veřejná dopravní a 

technická infrastruktura 

k.ú. 

Sudoměřice 

V ploše bude umístěna železniční zastávka a 

související dopravní, technická a občanská 

vybavenost. 

Poslouží k dalšímu zatraktivnění Baťova kanálu 

s přístavištěm Sudoměřice a technickou památkou 

Výklopníkem. 

Navrhovaný záměr naplňuje prioritu politiky 
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územního rozvoje (22) – vytvářet podmínky pro 

rozvoj a využití předpokladů území pro různé 

formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, 

agroturistika, poznávací turistika) při zachování 

a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení 

z hlediska cestovního ruchu turistickými cestami, 

které umožňují celoroční využití pro různé formy 

turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

DT4 
Veřejná dopravní a 

technická infrastruktura 

k.ú. 

Sudoměřice 

Plocha je určena pro umístění obslužné komunikace 

ve veřejném zájmu, pro obsluhu přístaviště 

navrhovaného archeoparku a pro cyklostezku. 

Cílem je zlepšení podmínek pro rekreaci a cestovní 

ruch. 

Navrhovaný záměr naplňuje prioritu politiky 

územního rozvoje (22) – vytvářet podmínky pro 

rozvoj a využití předpokladů území pro různé 

formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, 

agroturistika, poznávací turistika) při zachování 

a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení 

z hlediska cestovního ruchu turistickými cestami, 

které umožňují celoroční využití pro různé formy 

turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

DT5 
Veřejná dopravní a 

technická infrastruktura 

k.ú. 

Sudoměřice 

Plocha je určena pro umístění cyklostezky. Cílem je 

zlepšení podmínek pro dopravu do zaměstnání, škol 

i pro rekreaci obyvatel obce a cestovní ruch. 

Navrhovaný záměr naplňuje prioritu politiky 

územního rozvoje (22) – vytvářet podmínky pro 

rozvoj a využití předpokladů území pro různé 

formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, 

agroturistika, poznávací turistika) při zachování 

a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení 

z hlediska cestovního ruchu turistickými cestami, 

které umožňují celoroční využití pro různé formy 

turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

DT7 
Veřejná dopravní a 

technická infrastruktura 

k.ú. 

Sudoměřice 

Plocha je vymezena za účelem umožnění 

dopravního propojení zastavěného území 

s případnými dalšími plochami, které mohou být 

v dané lokalitě vymezeny ve vzdáleném výhledu 

DT6, 8, 9, 

10, 11-20 

Veřejná dopravní a 

technická infrastruktura 

k.ú. 

Sudoměřice 

Vymezené plochy budou sloužit pro umístění 

veřejné infrastruktury pro obsluhu zastavitelných 

ploch určených pro bydlení, občanskou vybavenost 

a ploch smíšených obytných. Veřejný zájem. 

T1 
Veřejná technická 

infrastruktura 

k.ú. 

Sudoměřice 

Plocha  je převzata z platného ÚPN SÚ, je určena 

pro umístění čistírny odpadních vod pro stávající 

výrobní zónu a na ni navazující navržené 

zastavitelné plochy. 

ČOV přispěje ke zlepšení situace na úseku čistoty 

povrchových a podzemních vod. 

T2 
Veřejná technická 

infrastruktura 

k.ú. 

Sudoměřice 

Plocha je určena pro rozšíření obecní ČOV. 

Čistírna odpadních vod, určená pro veřejnou 

potřebu. Její realizace je vyvolána předpokládaným 

silnějším územním rozvojem obce. ČOV přispěje 

ke zlepšení situace na úseku čistoty povrchových a 
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podzemních vod. 

T3, T4, 

…, T16 

Veřejná technická 

infrastruktura 

k.ú. 

Sudoměřice 

Vymezené plochy budou sloužit pro umístění 

veřejné technické infrastruktury (vodovodů, 

kanalizací, plynovodů, …) a s nimi provozně 

souvisejících zařízení pro obsluhu zastavitelných 

ploch určených pro bydlení a občanskou 

vybavenost, ploch smíšených obytných a ploch 

výroby a skladování.  

Veřejný zájem. 

V1-V16 

Veřejně prospěšné 

opatření – územní 

systém ekologické 

stability 

k.ú. 

Sudoměřice 

Posílení ekologické stability zemědělské krajiny v  

řešeném území.  

Biocentra zahrnují dochované biotopy a 

v případech nedostatečné výměry těchto přírodě 

blízkých společenství jsou do LBC zařazeny i 

okolní zemědělské pozemky.  

ÚSES nelze v plném rozsahu realizovat na 

obecních pozemcích nebo pozemcích ve vlastnictví 

ČR. 

V17 
Veřejně prospěšné 

opatření - EVL 

k.ú. 

Sudoměřice 

Plocha Evropsky významné lokality. Rozvoj 

přírodního dědictví. Opora ve vyhl.č. 500/2006 Sb., 

podle které se plochy ležící v EVL zařazují do 

ploch přírodních. 

 

II.9.19. Odůvodnění vymezení koridorů pro veřejně prospěšné stavby a opatření 

Pro vybrané liniové veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, jejichž polohu bude 

nutné upřesnit v navazujícím řízení, byly vymezeny koridory. Vlastní plochy veřejně prospěšných staveb 

a opatření, včetně ploch nezbytných k zajištění jejich řádného užívání pro stanovený účel, budou 

upřesněny v navazujícím řízení. 

 

Koridory pro veřejně prospěšné stavby, pro které je možné u konkrétních staveb a opatření 

vyvlastnit práva k pozemků a stavbám (označení odpovídá popisu ve výkrese č. I.05): 

 

Označení 

koridoru 

pro VPS 

Druh veřejně prospěšné 

stavby či opatření 

Umístění 

(k.ú.) 
Odůvodnění  

K-DV01 

Koridor pro veřejně 

prospěšné stavby 

dopravní infrastruktury 

– vodní cestu 

k.ú. 

Sudoměřice 

Jedná se o zpřesnění záměru obsaženého v návrhu 

ZÚR kraje pro veřejné projednání. 

Vodní tok řeky Moravy je dle zákona 

č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě ve znění 

pozdějších předpisů, od ústí vodního toku Bečvy po 

soutok s vodním tokem Dyje, včetně průplavu 

Otrokovice – Rohatec, vymezen jako dopravně 

významná využitelná vodní cesta. ZÚR JMK 

vymezují pro rozvoj rekreace a turistiky 

nadmístního významu s nabídkou rekreační plavby 

po řece Moravě koridor vodní cesty.  

Úsek Rohatec – Hodonín sleduje prodloužení vodní 

cesty z prostoru výklopníku Rohatec (původně pro 

potřeby přepravy lignitu) do turisticky 

atraktivnějšího Hodonína. Pro dosažení plavebních 

podmínek v tomto úseku je třeba prodloužit vodní 
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cestu Otrokovice – Rohatec vodním tokem 

Radějovka až k ústí do řeky Moravy. Prodloužení je 

podmíněno vybudováním plavební komory 

u stávajícího jezu na Radějovce, úpravou 

a prohloubením koryta Radějovky. Hladina řeky 

Moravy je od ústí Radějovky k jezu Hodonín 

vzdouvána stávajícím jezem Hodonín a řeka je 

v tomto úseku splavná. 

Navrhovaný záměr naplňuje prioritu politiky 

územního rozvoje (22) – vytvářet podmínky pro 

rozvoj a využití předpokladů území pro různé 

formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, 

agroturistika, poznávací turistika) při zachování 

a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení 

z hlediska cestovního ruchu turistickými cestami, 

které umožňují celoroční využití pro různé formy 

turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

K-TEE01 

 

Koridor pro veřejně 

prospěšné stavby 

technické infrastruktury 

– elektrické vedení 

VVN 

k.ú. 

Sudoměřice 

Jedná se o zpřesnění záměru obsaženého v návrhu 

ZÚR kraje pro veřejné projednání a o záměr 

obsažený v PÚR. 

Vedení ZVN 400 kV je navrženo pro umožnění 

zvýšení spolehlivosti napájení spotřební oblasti 

v rámci území více krajů a zajištění dodávky při 

nárůstu spotřeby pro oblast jižní Moravy. 

Koridor je vymezen v souladu s krajskou 

energetickou koncepcí. 

Záměr naplňuje priority územního plánování 

Politiky územního rozvoje v odstavcích 28, 30 a 31, 

a to především ve vytváření územních podmínek 

pro zvyšování úrovně technické infrastruktury 

a zajištění bezpečného zásobování území 

energiemi. 

K-TEE09 

Koridor pro veřejně 

prospěšné stavby 

technické infrastruktury 

– elektrické vedení 

VVN 

k.ú. 

Sudoměřice 

Jedná se o zpřesnění záměru obsaženého v návrhu 

ZÚR kraje pro veřejné projednání. 

Jedná se o koridor pro Vedení 110 kV; Rohatec – 

Veselí nad Moravou – vazba na el. stanici 

400/110 kV Rohatec. 

 

Koridor je vymezen v souladu s energetickými 

koncepcemi (státní i krajskou) včetně požadavku 

správce přenosové soustavy, a to z důvodu 

zabezpečení spolehlivosti dodávek elektrické 

energie. 

Záměr naplňuje priority územního plánování 

Politiky územního rozvoje v odstavcích 28, 30 a 31, 

a to především ve vytváření územních podmínek 

pro zvyšování úrovně technické infrastruktury 

a zajištění bezpečného zásobování území 

energiemi. 

K-DC01 

Koridor pro veřejně 

prospěšné stavby 

dopravní infrastruktury 

- cyklostezku 

k.ú. 

Sudoměřice 

Koridor je určen pro umístění cyklostezky. Vede od 

silnice I/55 podél Baťova kanálu do Petrova, 

s odbočkou k navrhovanému archeoparku.   

Tato dnes již velmi frekventovaná cyklotrasa, byť 
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vedená po nezpevněných pěšinách, reaguje na růst 

popularity Baťova kanálu. Podpoří zvýšení 

turistické atraktivity celé oblasti 

K-PEO 
koridor pro umístění 

protierozních opatření  

k.ú. 

Sudoměřice 

Navrhovaný záměr naplňuje prioritu Politiky 

územního rozvoje (25) - Vytvářet podmínky pro 

preventivní ochranu území a obyvatelstva před 

potenciálními riziky a přírodními katastrofami v 

území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s 

cílem minimalizovat rozsah případných škod. 

Cílem opatření je udržení kvalitní zemědělské 

půdy, zabránění její erozi. 

 

 

 

II.9.20. Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich 

využití územní studií 

V ÚP Sudoměřice jsou vymezeny plochy Z28 a Z31, ve kterých je rozhodování podmíněno 

zpracováním územní studie a vložením dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Studie 

budou současně řešit i přilehlé plochy veřejných prostranství (UP) Z29 a Z30. Požadavek na zpracování 

územních studií vyplynul z projednání územního plánu podle § 50 SZ. Je odůvodněn zejména ochranou 

krajinného rázu (viz stanovisko AOPK) a problematikou dopravní obsluhy v blízkosti silnice I.třídy (viz 

stanovisko MD a vyjádření ŘSD ČR). 

 

II.9.21. Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování podmíněno dohodou o 

parcelaci 

V ÚP Sudoměřice nejsou vymezeny zastavitelné plochy, ve kterých je rozhodování o změnách 

v území podmíněno smlouvou s vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny navrhovaným 

záměrem, jejímž obsahem musí být souhlas s tímto záměrem a souhlas s rozdělením nákladů a prospěchů 

spojených s jeho realizací (tzv. dohody o parcelaci). 

 

II.9.22. Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo pořízení a vydání 

regulačního plánu 

V ÚP Sudoměřice nebylo účelné vymezit plochy a koridory, ve kterých bude uloženo pořízení a 

vydání regulačního plánu, ani plochy, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro 

rozhodování o změnách jejich využití. 

 

II.9.23. Odůvodnění vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 

V ÚP Sudoměřice nejsou vymezeny architektonicky a urbanisticky významné plochy, pro 

které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace staveb jen autorizovaný 

architekt.  
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II.10. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH 

REZERV 

Územní plán vymezuje následující plochy územních rezerv: 

 

Označení 

územní rezervy 
Účel  Odůvodnění  

R 01 

Plocha územní rezervy 

pro možné budoucí 

využití jako plocha pro 

bydlení. 

Plocha územní rezervy pro plochy bydlení v rodinných domech 

na jihovýchodním okraji obce navazuje na poměrně rozlehlou 

rozvojovou plochu bydlení v RD. Územní rezerva naznačuje 

možný směr dalšího rozvoje. Jejím účelem je ochrana území 

s možnou budoucí obytnou výstavbou před nežádoucími 

změnami. 

R- RDS18-A 
Koridor územní 
rezervy pro dopravní 
infrastrukturu - silniční 

Územní rezerva pro možné budoucí umístění silnice I. třídy I/55 

Petrov – Strážnice – Vnorovy, přeložka s obchvaty sídel, 

varianty A jižně Petrova. 

Návrh ZÚR kraje vymezil územní rezervu pro silnici I. třídy 

RDS18  I/55 Petrov – Strážnice – Vnorovy, přeložka s obchvaty 

sídel ve variantách RDS18-A a RDS18-B.  

Variantu A přebírá a zpřesňuje i ÚP Sudoměřice. 

Šířka koridoru je v ÚP Sudoměřice proměnlivá, převážně 100m, 

s rozšířením v místech křižovatek. 

Účelem je vytvořit územní podmínky pro prověření potřeb 

a plošných nároků přeložky silnice I/55 mimo obytná území 

Petrova a Strážnice s návazností na přeložku silnice I/55 

Vnorovy – Veselí nad Moravou. Podporovat zajištění 

bezkolizního komunikačního propojení urbanizovaného území 

Rohatec – Petrov – Strážnice – Veselí nad Moravou (I/54) 

v rámci rozvojové osy republikového významu OS11 pro 

zpřístupnění a obsluhu území s vyloučením průtahů obytnými 

územími dotčených sídel jako součásti doprovodné silnice 

k dálnici D55. 

Důvodem vymezení koridoru územní rezervy je ochrana území 

předpokládané trasy silnice před změnami, které by v budoucnu 

mohly ztížit nebo znemožnit nebo ekonomicky znevýhodnit 

průchod silnice I/55 územím a současná nemožnost vymezení 

zastavitelného koridoru bez jeho opory v nadřazené 

dokumentaci. 

 

 

II.11. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

II.11.1. Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny 

Územní plán koordinuje zájmy a vztahy v nezastavěném území z hlediska rozdílných možností 

využití krajiny s ohledem na ochranu hodnot a zejména ochranu přírody.  

Nezastavěné území (krajina) je v maximální míře chráněno před novou zástavbou. V žádném 
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případě není v krajině možná nová výstavba staveb pro rodinnou rekreaci. Pro účely rodinné rekreace 

vymezuje ÚP zastavitelné plochy RI. 

Územní plán Sudoměřice navrhuje zvýšení podílu zeleně v plochách nezastavěného území také 

například realizací nefunkčních prvků územního systému ekologické stability, výsadbami doprovodné 

zeleně podél nově navržených i stávajících komunikací, podél vodotečí, na mezích. Rodová a druhová 

skladba zeleně musí vycházet z původních rostlinných společenstev.  

Promítnutí koncepce uspořádání krajiny do ploch a rozdílným způsobem využití: 

Nezastavěné území Sudoměřice je podle charakteru rozděleno do těchto typů ploch s rozdílným 

způsobem využití.  

 Plochy přírodní (NP), které zahrnují zejména přírodní rezervaci, území Natura 2000 a 

plochy ÚSES. 

 Plochy zemědělské ZX, které jsou většinou podrobněji členěny (ZZ, ZT, ZV, ZO)  

 Plochy lesní (NL): do těchto ploch byly zařazeny pozemky vedené v katastru 

nemovitostí jako lesní pozemky, s výjimkou ploch zahrnutých do ÚSES 

 Plochy smíšené nezastavěného území (NS): sem byly zařazeny pozemky, které 

s ohledem na charakter nezastavěného území, velikost pozemků apod. není účelné členit 

např. na plochy vodní a vodohospodářské, zemědělské či lesní. 

 Plochy zeleně krajinné (NK): do těchto ploch byly zařazeny pozemky v krajině, které 

jsou ozeleněny (popř. zalesněny), ale nejsou vedeny jako lesní 

 Plochy vodní a vodohospodářské (NV): viz vyhl. 501/2006 Sb., v platném znění 

 

Podmínky pro využití těchto ploch jsou stanoveny ve výrokové části. 

 

II.11.2. Ochrana přírody a krajiny, krajinný ráz 

 

Ochrana přírody 

 

Zvláště chráněná území 

 Přírodní park Strážnické Pomoraví 

 Přírodní park Strážnicko 

 CHKO Bílé Karpaty: Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty byla zřízena výnosem Ministerstva 

kultury ČSR č.j.17.644/80 ze dne 3.11. 1980. 

- Území CHKO je rozděleno do 4 zón odstupňované ochrany (viz Koordinační výkres II.01) : 

Nejpřísnější ochranu mají území v I. zóně. Jsou to území se zachovanými přírodními 

fenomény živé i neživé přírody, jejichž existence je podmíněna buď přirozeným vývojem, 

nebo specifickým zásahem člověka, který nemůže být pro zachování výše uvedených 
fenoménů změněn.  

Území II. zóny má absorbovat rušivé vlivy okolí na plochy I. zóny, dále je prostorem k 

případné rehabilitaci ploch s významným potenciálem přírodních složek, jejichž stav 

může být zlepšen.  

Taktéž III. zóna slouží v podstatě jako nárazníkové pásmo, režim ochrany je zde však 

mírnější. IV. zóna zahrnuje trvale zastavěná území, nebo plochy intenzivní zemědělské 

činnosti.  

- Posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejich typických znaků 

i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí; k typickým znakům 

krajiny náleží zejména její povrchové utváření včetně vodních toků a ploch, klima 

krajiny, vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a 
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zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba 

sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu.  

- Činnosti, které v jednotlivých zónách ochrany přírody v chráněné krajinné oblasti nelze 

provádět jsou stanoveny v § 26 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

Evropsky významné lokality  

 CZ0624068 EVL Strážnická Morava,  

 CZ0623797 EVL Strážnicko – tato EVL je zakreslena v ÚAP ORP Hodonín i v k.ú. Sudoměřice, 

podle oficiální databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (www.nature.cz) je ale aktuálně 

vymezena pouze na k. ú. Petrov u Hodonína a Strážnice na Moravě a do řešeného území tedy 

nezasahuje. To potvrdil i OŽP Krajského úřadu JmK ve svém stanovisku k zadání územního 

plánu, 

 CZ0624072 EVL Čertoryje. 

Ptačí oblast 

 CZ0621025 Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví. 

 

Poloha řešeného území ve vztahu k evropsky významným lokalitám soustavy Natura 2000 – obrázek 

převzat z Vyhodnocení vlivů ÚPD na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. – zpracoval RNDr. 

Marek Banaš, Ph.D., Mgr. Eva Jirásková (podkladová data: ČÚZK, AOPK).  

 

 
 

 

Územní plán respektuje všechny uvedené přírodní hodnoty území a navržený rozvoj se jich 

dotýká jen minimálně.  

V maximální možné míře je chráněna i kvalitní zemědělská půda. Vzhledem k tomu, že rozvoj 

obce omezen dalšími limity, a protože je v okolí zastavěného území ve velkém rozsahu půda II.třídy 
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ochrany, je  v urbanisticky výhodných plochách navržena zástavba na půdu třídy ochrany 2.  

Územní plán nenavrhuje zastavitelné plochy na lesní pozemky. 

 

Ochrana krajiny a krajinného rázu 

 

Vliv záměrů navrhovaných v územním  plánu Sudoměřice byl vyhodnocen z hlediska vlivu 

záměrů na zájmy ochrany přírody a krajiny a taktéž na krajinný ráz. Obecně dochovalost krajinného rázu 

na k.ú. Sudoměřice kolísá od málo dochovalého krajinného rázu (plochy výroby) až po krajinný ráz dobře 

dochovalý (údolní nova Sudoměřického potoka, osídlení s dochovanými znaky staveb a s navazujícími 

pozemky v původní struktuře). 

 

V evropském kontextu náleží řešené území Sudoměřice do megatypu středoevropských scelených 

polí.   

Podle Culka a kol. (1996) se zájmové území obce Sudoměřice nachází v provincii 

středoevropských listnatých lesů a podprovincii karpatské v  bioregionu – 3.3 Hluckém. 

Řešené území se nachází ve čtverci zoologického síťového mapování č. 7169 

(http://www.biolib.cz/cz/toolKFME/). 

Z fytogeografického hlediska náleží zájmové území do oblasti termofytika, obvodu Panonského 

termofytika a dvou fytogeografických okresů. Severozápadní část do okresu č. 18b Dolnomoravský úval a 

jihovýchodní část do okresu č. 19 Bílé Karpaty stepní (geoportal.cenia.cz). 

Potenciální přirozenou vegetací v zájmovém území jsou jilmové jaseniny, prvosenkové 

dubohabřiny, mochnové doubravy a karpatské ostřicové dubohabřiny (Neuhäuslová et al. 1998). 

 

Podle Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje náleží území obce do 3 typů krajin: 

 Západní část (po železnici) do typu 4 „Dyjsko-Moravský“ 

 Střední část (obec a její okolí, území směrem k Petrovu) do typu 3 „Veselsko-Strážnický“ 

 Východní část (kolem VN Mlýnky) do typu 1 Bělokarpatský“ 

Schema ze ZUR: 

 

 

Krajinný typ Požadavky a úkoly pro ÚP Opatření v ÚP Sudoměřice 

krajinný  typ 1  

„Bělokarpatský“ 

 Podporovat zachování přírodních a 

krajinných hodnot území. 

 ÚP vymezuje ÚSES, zohledňuje kvalitu 

ZPF, respektuje lesní porosty  
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  Podporovat protierozní opatření a 

opatření k zajištění zadržování vody 

v krajině. 

 

 Podporovat opatření ke snížení vodní 

a větrné eroze v lokalitách s 

rozsáhlejšími a svažitějšími plochami 

orné půdy. 

 Podporovat ochranu pohledových 

panoramat Bílých Karpat. 

 Vytvářet územní podmínky pro 

měkké formy rekreace 

 Vytvářet územní podmínky pro 

zachování struktury venkovských 

sídel, jejich charakteru a 

pohledového obrazu. 

 Vytvářet územní podmínky pro 

ochranu pohledových panoramat 

Bílých Karpat před umísťováním 

výškově a objemově výrazných 

staveb. 

 Vodní eroze není v Sudoměřicích 

významný problém. Zadržení vody 

v krajině je zajištěno VN Mlýnky a 

rybníky. ÚP respektuje stávající poldr. 

 ÚP vymezuje koridor pro umístění 

protierozních opatření (proti větrné 

erozi) 

. 

 Akceptováno, viz prostorové regulativy. 

 

 ÚP navrhuje nové cyklostezky a 

cyklotrasy. 

 Akceptováno, viz prostorové regulativy. 

 

 Výškové stavby nejsou v ÚP 

Sudoměřice přípustné, ÚP stanovuje 

nejvyšší podlažnost 2. 

Krajinný typ 3  

„Veselsko-Strážnický“ 

 Podporovat zachování zemědělských 

funkcí v území. 

 Podporovat protierozní opatření a 

opatření k zajištění zadržování vody 

v krajině. 

 

 

 Podporovat v území prvky 

rozptýlené krajinné zeleně, posilující 

ekologickou stabilitu území. 

 Vytvářet územní podmínky pro 

rozvoj zemědělské výroby. 

 

 

 Vytvářet územní podmínky pro 

rozvoj ekologicky významných 

segmentů krajiny (meze, remízky, 

liniová i mimolesní zeleň, trvalé 

travní porosty atd.). 

 Vytvářet územní podmínky pro 

zachování neurbanizovaných partií 

krajiny v okrajových partiích nivy 

Moravy a podél silnice I/55. 

 Akceptováno. 

 Vodní eroze není v Sudoměřicích 

významný problém. ÚP vymezuje 

rybník na okraji obce, k zadržení vody 

v krajině. Dále respektuje stávající 

poldr. 

 ÚP chrání všechny ekologicky stabilní 

prvky v krajině. 

 ÚP akceptuje stávající zemědělskou 

farmu a při vymezení zastavitelných 

ploch zohledňuje kvalitu  ZPF. 

 ÚP vymezuje ÚSES a regulativy ploch 

v krajině umožňují realizaci mezí, 

trvalých travních porostů a liniové i 

mimolesní zeleně. 

 

 V údolní nově Moravy ani podél silnice 

I/55 ÚP nevymezuje zastavitelné plochy. 

Krajinný typ 4  

„Dyjsko-Moravský“ 

 

 Podporovat zachování ekosystému 

lužního lesa. 

 Podporovat opatření k ochraně 

přirozeného vodního režimu území. 

 

 

 Podporovat protierozní opatření a 

opatření k zajištění zadržování vody 

 

 Podporovat zachování zemědělské 

 V ÚP Sudoměřice akceptováno. 

 Akceptováno. ÚP v tomto krajinném 

typu vymezuje minimum zastavitelných 

ploch, důraz klade na posílení 

ekologické funkce. 

 Splněno návrhem relativně husté sítě 

ÚSES 

 Splněno 
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výroby a lesního hospodářství. 

 Vytvářet územní podmínky pro 

ochranu zemědělských půd v 

údolních nivách před zorněním. 

 Vytvářet územní podmínky pro 

zajištění protipovodňové ochrany 

sídel při respektování přírodních, 

krajinných a kulturních hodnot 

území. 

 Vytvářet územní podmínky pro 

rozvoj cestovního ruchu při 

respektování přírodních, krajinných a 

kulturních hodnot území. 

  Na území přírodních parků vytvářet 

územní podmínky pro důslednou 

ochranu krajinného rázu. 

 Splněno 

 

 ÚP nevymezuje nové zastavitelné 

plochy v záplavovém území (pouze 

přebírá některé z ÚPN SÚ). Splněno. 

 

 ÚP navrhuje cyklostezky, koridor pro 

vodní cestu, archeopark atd. – splněno. 

 

 Splněno 

 

 

Územní plán Sudoměřice plně respektuje lesy a chráněná přírodní území. Důsledkem realizace 

záměrů v územním plánu může být snížení podílu orné půdy, které je však částečně kompenzováno 

zvýšením podílu zeleně v krajině – negativní vliv na ekologický pilíř je nízký.  

 

II.11.3. Územní systém ekologické stability 

Krajina představuje soubor ekosystémů, které se v ní historicky vytvořily. Jedná se jednak o 

ekosystémy původní, jednak o ekosystémy umělé, vzniklé větším či menším přičiněním člověka. Člověk 

přírodní pochody, interakce a vazby usměrňuje, ruší a zakládá nové. 

K posílení ekologické stability je třeba zachovat, doplnit či nově vytvořit síť záchytných bodů 

(BIOCENTER) a jejich spojnic (BIOKORIDORŮ), která by zajišťovala spojení mezi stabilními zónami. 

Těmito biocentry a biokoridory jsou takové ekosystémy, které jsou druhotně a skladebně bohaté; 

bude se tedy jednat zejména o lesy, trvalé drnové formace (louky, pastviny, úhory) a trvalou zeleň 

rostoucí mimo les, vodní toky a nádrže a jejich doprovodné břehové porosty, rašeliniště, mokřady a 

chráněná území přírody. Dohromady tvoří KOSTRU EKOLOGICKÉ STABILITY. Má-li však tato kostra 

optimálně plnit svůj účel, je třeba ji doplnit do fungujícího systému o chybějící biocentra a biokoridory. 

Takto vzniklý systém se nazývá ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY, který má 

zejména následující funkce: 

 - uchovává přírodní genofond krajiny 

 - příznivě působí na okolní, ekologicky méně stabilní území 

 - umožňuje polyfunkční využívání krajiny 

 

Hlavními výchozími podklady pro řešení územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) 

jsou: 

 Územně analytické podklady Jihomoravského kraje ( PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů,  

s r.o., 2015), 

 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (US Brno, 2016) 

 Územně analytické podklady Jihomoravského kraje (Arch.Design, s.r.o., 2011), 

 Koncepční vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability na území 

Jihomoravského kraje - dohodnutý odvětvový podklad orgánů ochrany přírody Jihomoravského kraje 

z roku 2012 (dále jen "odvětvový podklad OPK"); 

 Územně analytické podklady (UAP) obce s rozšířenou působností (ORP) Hodonín - 3. úplná 

aktualizace (Městský úřad Hodonín - Odbor Rozvoje Města, listopad 2014), 

 Územní plán (ÚPN SÚ) Sudoměřice z roku 1998, ve znění pozdějších změn, 

 Řešení ÚSES v platné či souběžně zpracovávané územně plánovací dokumentaci (ÚPD) okolních 

obcí a v dokončených KPÚ navazujících katastrů; 
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 DUR „Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice-Rohatec“ (POYRY, 2007) 

 

Výchozí stav řešení 

 Hlavní výchozí dokumentací pro řešení územního systému ekologické stability (ÚSES) v územním 

plánu jsou ZÚR JMK a ÚAP Jihomoravského kraje, obsahující nadregionální a regionální úrovně ÚSES. 

Dle výše uvedených ÚPD jsou v řešeném území zastoupeny následujícími skladebnými částmi: 

 

- nadregionálním biokoridorem K 142N, reprezentujícím v řešeném území mokřadní (nivní) typ 

společenstev navazující na slepé rameno řeky Moravy, vyskytující se při hranici se sousedním k.ú. 

Rohatec. Výše uvedený nadregionální biokoridor do řešeného území zasahuje okrajově v jeho 

severovýchodní části.  

 

- nadregionálním biokoridorem  K 155 (K 155 T a K 155), reprezentujícím v řešeném území 

mezofilní typ společenstev teplomilných doubrav navazujících na stávající lesní komplexy, vyskytující se 

v úzké návaznosti při hranici se sousedním k.ú. Radějov a pokračující dále směrem na Slovensko. 

 

- regionálním biokoridorem RK 138, reprezentující hydrofilní větev vymezenou ve vazbě na Baťův 

kanál (DUR „Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice-Rohatec“ (POYRY, 2007)) a vodní tok 

Sudoměřický potok. Regionální biokoridor je v ÚP Sudoměřice reprezentován dílčími úseky označenými 

RK 138/1- RK 138/5 s vloženými místními biocentry (RK 138/LBC1 - RK 138/6).  

 

- regionálním biokoridorem RK, reprezentujícím hydrofilní větev vymezenou ve vazbě na vodní tok 

Sudoměřický potok , který je trasován v proměnlivé šíři při hranici ČR a Slovenska. Regionální 

biokoridor je v ÚP reprezentován dílčími úseky označenými RK 141/1- RK 141/6 s vloženými místními 

biocentry (RK 141/LBC7 - RK 141/LBC11).  

 

- regionálním biocentrem RBC 22, které je vymezeno ve vazbě na vodní tok Sudoměřický potok a 

navazující zamokřené území.  

 

- regionálním biocentrem RBC 5, které je vymezeno ve vazbě na vodní tok Sudoměřický potok a 

pokračující dále při státní hranici do k.ú. Radějov u Strážnice.  

 

Výše zmíněné skladebné částí ÚSES jsou v rámci ÚP zpřesněny dle měřítka územního plánu a 

zakresleny dle nadřazených územně plánovacích  dokumentací a podkladů.  Řešení nadregionální a 

regionální úrovně ÚSES dosavadní ÚPD obce bylo zpřesněno a aktualizováno.   

 

Relevantní výchozí řešení místní úrovně ÚSES obsahují především ÚPN SÚ Sudoměřice a výkresy 

ÚAP ORP Hodonín. Dle těchto dokumentací procházejí správním územím obce následující větve 

místního ÚSES: 

 

- větev vedená ve vazbě na bezejmenný vodní tok od severního okraje řešeného území z k.ú. Petrov u 

Hodonína dále na západ podél hranice řešeného území s k.ú. Rohatec. 

 

- větev vedená ve vazbě na vodní tok Radějovka vedoucí z k.ú. Petrov u Hodonína dále na jihozápad do 

regionálního biokoridoru 138 vymezeného ve vazbě na Baťův vodní kanál a Sudoměřický potok.  

 

- větev vedená v jihovýchodní části k.ú. Sudoměřice z k.ú. Radějov u Strážnice  do místního biocentra 

vloženého do regionálního biokoridoru RK 141/LBC 9.   

 

Odůvodnění řešení  

Hlavními podklady byly nadřazené územně plánovací dokumentace a podklady, které se v k.ú. 

Sudoměřice svým řešením shodovaly. Vymezení příslušných částí nadregionálních a regionálních 

biokoridorů a regionálních biocenter je zpřesněno v souladu s celkovou podrobností řešení územního 
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plánu a s ohledem na aktuální stav využití území, provázanost prvků ÚSES, reprezentativnost, prostorové 

parametry a logiku vymezení. V rámci vymezení dílčího úseku RK 138/1 regionálního biokoridoru 138 

byl jako podkladový dokument zapracována DUR „Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice-

Rohatec“ (POYRY, 2007), na jejímž základě byl regionální biokoridor v prostoru Baťova kanálu 

zapracován v proměnlivé šířce 40m - 215m.  

 

Řešení místní úrovně ÚSES vychází z řešení obsažených v ÚAP a v ÚPO, ve srovnání s nimi 

ovšem obsahuje více či méně výrazné úpravy. Podstatnými faktory ovlivňujícími inovovanou koncepci 

řešení jsou především: 

- důsledné uplatnění principu tvorby ucelených hydrofilních a mezofilních větví ÚSES; 

- zohlednění aktuálního stavu a limitů využití území; 

- zohlednění výsledků jednoduchých pozemkových úprav; 

- zohlednění jiných územně plánovacích záměrů na využití území; 

- vymezení ÚSES v rámci ÚPD a KPÚ sousedních obcí a katastrů; 

- metodickými nástroji stanovené limitující prostorové a funkční parametry pro 

jednotlivé typy skladebných částí ÚSES; 

- majetkoprávní poměry. 

K zásadním koncepčním úpravám patří především: 

- vložení místních biocenter do regionálních biokoridorů s ohledem na aktuální stav 

využití území, provázanost prvků ÚSES, reprezentativnost, prostorové parametry a 

logiku vymezení. Nově jsou umístěna místní biocentra RK 138/LBC1, RK 138/LBC2, 

RK 138/LBC1, RK 141/LBC7, RK 141/LBC8, RK 141/LBC9, RK 141/LBC10, 

- současně byla s ohledem na stav využití území, provázanost prvků ÚSES, 

reprezentativnost, prostorové parametry a logiku vymezení zpřesněna poloha místního 

biocentra LBC14 a místního biocentra vloženého do regionálního biokoridoru RK 

138/LBC4.  

- současně byl vymezen místní biokoridor LBK6, který zajišťuje provázanost a ucelenost 

sítě ÚSES procházející skrz k.ú. Strážnice na Moravě.  Tímto je zajištěna návaznost na 

prvky ÚSES v sousedním k.ú. 

 

Míra přesnosti vymezení ÚSES a jeho jednotlivých skladebných částí je dána především celkovou 

mírou podrobnosti řešení územního plánu a existujícími rozpory mezi podkladovou mapou a skutečným 

stavem využití území. 

Všechna regionální a místní biocentra se nachází na území obce celou svou plochou. V případě 

nadregionálního a regionálního biokoridoru a regionálního je na území obce vymezena jen jejich část a 

zbývající část se nachází (nebo se předpokládá její vymezení) za hranicemi území obce - vymezení ploch 

biokoridorů mimo území obce ovšem není (ani nemůže být) součástí řešení ÚP Sudoměřice. 

 Míra provázanosti řešení ÚSES a vymezení jeho dílčích skladebných částí s řešeními ÚSES 

obsaženými v platné či rozpracované územně plánovací dokumentaci (ÚPD) sousedních obcí Rohatec, 

Petrov, Strážnice, Radějov  a sousedního státu Slovenské republiky souvisí s aktuálností ÚPD uvedených 

obcí a sousedního státu.  

 V případě ÚPD Rohatec, Petrov, Radějov je návaznost plně zachována. V případě souběžně 

zpracovávaného ÚP Strážnice  je návaznost v zásadě rovněž zajištěná dle podkladů zpracovaných k 

novému ÚP s tím, že v bude v ÚP Strážnice exaktní poloha místních prvků ÚSES ještě upřesněna v rámci 

Návrhu ÚSES. Co se týče územně plánovací dokumentace na území sousedního státu je návaznost a 

pokračování regionálního biokoridoru souběžně zajištěna. V ÚPD Skalica jsou v příhraniční oblasti 

vymezeny ekostabilizační plochy nelesní dřevinné vegetace a zeleně.   
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Přehled skladebných částí ÚSES  s odůvodněním jejich vymezení 

 

Označení 
Funkční typ + 

biogeografický význam 
Odůvodnění vymezení 

K 142N Nadregionální biokoridor 

Vymezení příslušné části NRBK je  

definováno v návaznosti na slepé rameno 

vodního toku Morava  nacházející se v 

návaznosti v sousedním k.ú. Rohatec. Do 

nadregionálního biokoridoru byla zahrnuta 

ekologicky cenná společenstva.  

K 155 Nadregionální biokoridor 

Vymezení příslušné části NRBK je  

definováno v návaznosti na stávající lesní 

komplexy nacházející se v sousedním k.ú. 

Radějov u Strážnice, kde se stabilizované 

vložené regionální biocentrum, a hranice se 

Slovenskem, kde se nachází ekologicky 

významné plochy. Biokoridor je trasován 

mimo zastavěné území se stávající zástavbou 

rekreačních chat a objektů. Je veden skrz 

zemědělské půdy a stávající náletovou zeleň  

a logicky propojuje stávající ekologicky 

významná společenstva.    

RK 138/1 

Regionální biokoridor 

Biokoridor je vymezen v přímé návaznosti na 

vodní tok  Radějovka v úseku od hranice k.ú. 

Rohatec po soutok s vodním tokem 

Sudoměřický potok) odkud dále pokračuje ve 

vazbě právě na Sudoměřický potok do 

regionálního biocentra RBC 22 Sudoměřický 

potok. Mimo vodní tok jsou do biokoridoru 

zahrnuty i  navazující údolní nivy, vodní 

plochy a mokřady. V úseku RBK 138/1 kdy je 

biokoridor vymezen ve větší šířce, byl využit  

podklad DUR „Prodloužení splavnosti vodní 

cesty Otrokovice-Rohatec“ (POYRY, 2007), 

který řeší přírodě blízké úpravy daného území. 

RK 138/2 

RK 138/3 

RK 138/4 

RK 138/5 

RK 141/1 

Regionální biokoridor 

Biokoridor je vymezen v přímé návaznosti 

na vodní tok Sudoměřický potok od 

regionálního biocentra RBC 22 Sudoměřický 

potok po regionální biocentrum RBC 5 

Mlýnky nacházející se v sousedním k.ú. 

Radějov u Strážnice. Mimo vodní tok jsou 

do biokoridoru zahrnuty i  navazující údolní 

nivy, vodní plochy a mokřady.  

RK 141/2 

RK 141/3 

RK 141/4 

RK 141/5 

RK 141/6 

RBC 22 

Sudoměřický potok 
Regionální biocentrum 

Biocentrum je vymezeno v údolí 

Sudoměřického potoka, jihovýchodně od 

obce na hranici se Slovenskem. Do 

regionálního biocentra byla zahrnuta 

ekologicky cenná společenstva ve vazbě na 

vodní tok Sudoměřický potok, vodní plochu 

(poldr)  Telatniska, část rybníka Vanďurák a 

navazující údolní nivy a mokřady.  
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Označení 
Funkční typ + 

biogeografický význam 
Odůvodnění vymezení 

RK 138/LBC1 

Vložené místní (lokální) 

biocentrum do regionálního 

biokoridoru 138 

Vymezení dle UAP. Plocha je vymezena nad 

stávajícími trvale travními porosty s 

náletovou zelení, které jsou v současnosti 

částečně zemědělsky vyžívány.  Realizace 

LBC reprezentující vodní a nivní 

společenstva přispěje ke zvýšení ekologické 

stability území.  V dané lokalitě byl využit 

podklad DUR „Prodloužení splavnosti vodní 

cesty Otrokovice-Rohatec“ (POYRY, 2007), 

který řeší přírodě blízké úpravy daného 

území. Realizace LBC přispěje ke zvýšení 

ekologické stability území. 

RK 138/LBC2 

RK 138/LBC3 Vymezení biocenter je zachováno dle UAP a 

ÚPNSÚ s tím, že plochy byly rozšířeny na 

ekologicky stabilní společenstva ve vazbě na 

Sudoměřický potok. Plochy biocenter 

zahrnují stávající zeleň a v případě LBC 5  i 

částečně zemědělsky využívanou plochu.  

Realizace LBC přispěje ke zvýšení 

ekologické stability území. 

RK 138/LBC4 

RK 138/LBC5 

RK 138/LBC6 

Vymezení biocentra je zachováno dle UAP s 

tím, že plocha byla rozšířena na ekologicky 

stabilní společenstva ve vazbě na 

Sudoměřický potok. Plocha biocentra 

zahrnuje stávající zeleň a částečně i  

současně zemědělsky využívanou plochu. 

Realizace LBC přispěje ke zvýšení 

ekologické stability území. 

RK 141/LBC7 

Vložené místní (lokální) 

biocentrum do regionálního 

biokoridoru 141 

Vymezená biocentra byla rozšířena na 

ekologicky stabilní společenstva ve vazbě na 

Sudoměřický potok. Plochy biocenter 

zahrnují stávající zeleň a v případě LBC 7  i 

částečně zemědělsky využívanou plochu.  

Realizace LBC přispěje ke zvýšení 

ekologické stability území. 

RK 141/LBC8 

RK 141/LBC9 

Biocentrum je nově vymezeno  v návaznosti 

na Sudoměřický potok a údolní nivu s 

navazující zelení. Současně je do něj mimo 

regionální biokoridor zaústěn i místní 

biokoridor LBK6 zajišťující propojení a 

vytvoření ucelené sítě ÚSES. Realizace LBC 

přispěje ke zvýšení ekologické stability 

území. 
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Označení 
Funkční typ + 

biogeografický význam 
Odůvodnění vymezení 

RBK 141/LBC10 

Biocentrum je vymezeno nově pod hrází 

vodní nádrže Mlýnky. Částečně je vymezeno 

nad stávající zelení a vodním tokem a údolní 

nivou Sudoměřického potoka a částečně nad 

zemědělsky využívanou plochou. Realizace 

LBC přispěje ke zvýšení ekologické stability 

území.  

RBK 141/LBC11 

Kostolnica 

Biocentrum je vymezeno nově nad vodní  

nádrží Mlýnky. Částečně je vymezeno nad 

stávající zelení a vodním tokem a údolní 

nivou Sudoměřického potoka a částečně na d 

zemědělsky využívanou plochou. Realizace 

LBC přispěje ke zvýšení ekologické stability 

území. 

LBC 12 

Místní (lokální) biocentrum 

Vymezení biocentra je zachováno dle UAP a 

ÚPNSÚ s tím, že jeho velikost a poloha byly 

upraveny ve vazbě na stávající vodní tok a 

stávající vegetaci v krajině. Plocha biocentra 

zahrnuje stávající zeleň a částečně i 

zemědělsky využívanou plochu.  Realizace 

LBC přispěje ke zvýšení ekologické stability 

území. 

LBC 13 

Vymezení biocentra je zachováno dle UAP a 

ÚPNSÚ s tím, že poloha byla upravena ve 

vazbě na Baťův kanál. Plocha biocentra 

zahrnuje stávající zeleň a částečně i 

zemědělsky využívanou plochu.  Realizace 

LBC přispěje ke zvýšení ekologické stability 

území. 

LBC 14 

Vymezení biocentra je částečně upraveno dle 

UAP a ÚPNSÚ s tím, že poloha byla 

upřesněna ve vazbě na stávající vodní tok a 

sousední komunikaci.  Plocha biocentra 

zahrnuje stávající zeleň a částečně i 

zemědělsky využívanou plochu.  Realizace 

LBC přispěje ke zvýšení ekologické stability 

území. 

LBK 1 

Místní (lokální) biokoridor 

Vymezení dle ÚAP a ÚPNSÚ ve vazbě na 

stávající vodní tok. Biokoridory propojují 

LBC 14 a LBC 12. Biokoridory jsou 

trasovány skrz zemědělskou půdu a stávající 

zeleň.  

LBK 2 

LBK 3 

LBK 4 Vymezení dle ÚAP a ÚPNSÚ ve vazbě na 

stávající vodní tok Baťův kanál. Biokoridory 

propojují LBC 13 s regionálním 

biokoridorem RBK 138 . Biokoridory jsou 

trasovány skrz zemědělskou půdu a stávající 

zeleň. 

LBK 5 
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Označení 
Funkční typ + 

biogeografický význam 
Odůvodnění vymezení 

LBK 6 

Vymezení biokoridoru je stabilizováno ve 

vazbě na prvky ÚSES v sousedním k.ú. 

Strážnice na Moravě, tak aby se vytvořila 

propojená a ucelená síť ÚSES. Biokoridor je 

trasován skrz zemědělskou půdu a stávající 

zeleň. 

LBK 7 

Nově vymezený biokoridor propojuje LBC 

12 s LBK 5, potažmo LBC 13. Je vymezen 

podél odvodňovacích příkopů a jeho 

vymezením bude posílena ekologická 

stabilita v této části řešeného území. 

 

Příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní méně stabilní až nestabilní krajinu 

zprostředkovávají interakční prvky. Interakční prvky vytvářejí existenční podmínky rostlinám a 

živočichům, kteří mohou působit stabilizačně v kulturní krajině. Interakčními prvky jsou například 

ekotonová společenstva lesních okrajů, remízy, skupiny i solitery stromů. Jako velmi pozitivně působící 

plošný interakční prvek jsou travobylinná společenstva, která ve formě lučních porostů by měla být 

uplatňována zejména v údolních nivách potoků a řek. 

Územní plán navrhuje vymezení stávajících struktur krajinné zeleně v podobě porostů mezí, alejí 

a remízů za interakční prvky, případně založení nových interakčních prvků. Navrhována je dosadba 

krajinné zeleně ve volné zemědělské krajině v podobě cestních stromořadí.  

 

II.11.4. Hydrologické poměry 

Nejvýznamnějším vodním tokem v širší oblasti je řeka Morava – západní část k.ú. Sudoměřice 

leží v údolní nivě Moravy. 

Řešeným územím protéká vodní tok Radějovka (částečně splavněná jako Baťův kanál) a  vodní 

tok Sudoměřický potok. Dále pak menší vodní toky Skalický potok a bezejmenná svodnice (odpad 01).  

Na Sudoměřském potoce je vybudována vodní nádrž Mlýnky. 

Všechny vodní toky jsou ve správě Povodí Moravy, s.p. 

Na území obce je několik rybníků. 

 

II.11.5. Prostupnost krajiny  

Prostupnost je zajištěna sítí účelových komunikací, které jsou využívány jednak ke zpřístupnění 

zemědělských a lesních pozemků, jednak k turistickému využití. Síť pěších turistických cest je v řešeném 

území hustá. Přehled turistických pěších tras a cyklotras je uveden v kapitole „Zdůvodnění řešení 

dopravy“.  

Územní plán vymezuje v krajině nové komunikace – viz výroková část. Další doplnění cest v 

nezastavěném území je možné v rámci stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 

využití.  

Prostupnost krajiny nesmí být narušena oplocováním pozemků ve volné krajině (za „oplocení“ 

nejsou považovány oplocenky na PUPFL z důvodů ochrany před škodami způsobenou zvěří či dočasná 

oplocení pastvin). Oplocení je v krajině přípustné jen podmínečně, za podmínky, že oplocení nebude 

v kolizi s funkcí územního systému ekologické stability, že nepřeruší účelové komunikace a nezhorší 

vodohospodářské poměry v území (zejména že nezvýší riziko záplav). 
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II.11.6. Opatření k protierozní ochraně půdy  

Potenciální ohrožení orné půdy vodní erozí (VÚMOP) v k.ú. Sudoměřice: 

 

 

 
 

 

Ohrožena je především 

jihovýchodní část řešeného 

území. 

 

 

Potenciální ohrožení orné půdy větrnou erozí (VÚMOP) v k.ú. Sudoměřice (http://ms.sowac-

gis.cz/mapserv/&): 

 

 

 
 

 

Ohroženy jsou především 

pozemky v bezprostřední blízkosti 

obec (severně, východně a 

jihovýchodně od obce) a západní 

(u Moravy) a východní část 

katastrálního území. 

 

Větrná růžice pro Sudoměřice: 
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Větrná růžice pro Sudoměřice zobrazuje 

počet hodin v roce, kdy vítr fouká z určitého 

směru. Například JZ: Vítr fouká z 

jihozápadu (JZ) na severovýchod (SV). 

 

Barevně pak graf odlišuje i sílu větru. 

Zdroj: Meteoblue 

 

 

Doporučená protierozní opatření: v erozně ohrožených územích vymezených v územním plánu 

budou jako protierozní opatření sloužit navrhované biokoridory a biocentra místního ÚSES, které bude 

nutno při zpracování komplexních pozemkových úprav doplnit v erozně ohrožených územích o návrh 

větrolamů. Vzájemná vzdálenost větrolamů by měla být optimálně 500 m, maximálně 1000 m. Při větší 

vzdálenosti je již protierozní vliv prakticky zanedbatelný.  

 

II.11.7. Vodohospodářská a protipovodňová opatření  

V katastrálním území Sudoměřice jsou evidovány aktivní zóna záplavového území – stanovené 

JMK 44609/2009 OŽP-Bu, záplavové území Q100 vyhlášené (Morava, Dyje, Kyjovka), aktivní zóna 

záplavového území vodního toku Radějovka v ř. km 0,000 – 19,514 a toku Sudoměřický potok v ř. km 

0,000 – 2,747 (viz Opatření obecné povahy vydané KrÚ JMK, OŽP pod čj. JMK 1195/2016 z 5.1.2016). 

Územní plán znemožňuje výstavbu v aktivní zóně záplavového území. Protipovodňová opatření 

nejsou navrhována. 

 

V návrhu ÚP jsou navržena opatření pro zvýšení ochrany území před velkými vodami: 

 podél koryta vodních toků a vodních ploch je žádoucí zachovat volné nezastavěné a neoplocené 

území o šíři min. 6 m od břehové hrany na obě strany (tzv. potoční koridor) - pro průchod 
velkých vod a zároveň jako manipulační pruh pro účel správy a údržby vodního toku;  

 navržena jsou opatření zvyšující retenční kapacitu území, jednak přímo prostřednictvím ploch 
změn v krajině, a jednak v rámci podmínek ploch nezastavěného území,  

 v území určeném k zástavbě je třeba zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného 

území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní. Odvodnění nutno řešit kombinovaným 

systémem přirozené i umělé retence, např. vsakem na pozemcích, odvedením obvodovým 

drenážním systémem do jímek v nejnižším místě plochy (regulovaný odtok do recipientu, popř. 
následné využití vody pro zálivku v době přísušku);  

 funkci protierozního opatření v krajině plní zejména zeleň, jako např. prvky ÚSES, liniová zeleň, 

dále meze (orientované po vrstevnicích) apod.  

Důvodem těchto opatření je předejití problémů se záplavami, zanášení komunikací a 

kanalizací bahnem atd.  
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Hlavní protierozní opatření v obci již byla realizována, podle Studie Územního plánu 

ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice, Ing. Miroslav 

Dumbrovský,CSc, Ing. Veronika Sobotková,PhD., květen 2015. 
 

II.12. ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY  

II.12.1. Širší dopravní vztahy 

Z hlediska širších dopravních vztahů prochází územím obce významné dopravní tahy, a to silnice 

I.třídy č. 55 a č. 70 (resp. 70h).  

Na tyto silnice je obec připojena silnicemi III. třídy. 

Na úseku železniční dopravy je území napojeno prostřednictvím tratě č. 343 Velká nad Veličkou 

– Rohatec  na železnici č. 330 Přerov–Břeclav (II. tranzitní železniční koridor). 

 

II.12.2. Silniční doprava 

Stávající silnice procházející územím obce: 

 I/55           Olomouc-Uherské Hradiště-Břeclav-st. hranice, 

 I/70           Sudoměřice-st. hranice, 

 I/70H        Sudoměřice-obchvat, 

 III/4262    Valcha-Sudoměřice, 

 III/4262h  Sudoměřice, spojka na obchvat 

 III/4263  Sudoměřice-příjezdná 

 

Silnice III/4263 Sudoměřice-příjezdná bude převedena do nižší kategorie, do sítě obecních 

(místních nebo účelových) komunikací, neboť tato silnice neplní funkci silnice III. třídy podle zákona o 

PK. 

 

Návrh úprav silniční sítě: 

 

Územní plán vymezuje koridor územní rezervy dopravní infrastruktury - pro přeložku silnice č. 

I/55 (obchvat obce Petrov), zasahující do severní části k.ú. Sudoměřice. Podkladem pro vymezení 

koridoru je upravený návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR) a Územní studie 

silničních obchvatů obcí Strážnice a Petrov (zpracovatel: PK OSSENDORF s.r.o. Brno, 4/2014). 

Úpravy silnic mimo zastavěné území a zastavitelné plochy budou prováděny dle zásad ČSN 

736101 „Projektování silnic a dálnic“. Hlavní komunikací v řešeném území zůstane silnice I.třídy č.55. 

Silnice vede mimo zastavěné území Sudoměřice a bude upravována v kategorii S9,5. Silnice I/70 bude 

v úseku Petrov-Sudoměřice podle Návrhové kategorizace krajských silnic Jihomoravského kraje do roku 

2030 upravována v kategorii S6,5. 

Úpravy krajských silnic II. a III. třídy budou prováděny dle Návrhové kategorizace krajských 

silnic JMK, podle které jsou silnice III/4262 a III/4262h sledovány v šířkové kategorii S 6,5 a silnice 

III/4263 jako zbytný úsek silnice v šířkové kategorii S 4,0. 

 

II.12.3. Místní a účelové komunikace 

Dopravní osu místních komunikací tvoří stávající silnice I.  a III. třídy. Silnice zajišťují přímou 

dopravní obsluhu přilehlé zástavby, zařazujeme je proto do funkční skupiny C. Tato hlavní dopravní 

kostra je zahuštěna o místní komunikace v obci. 

Stávající síť místních komunikací je územním plánem stabilizována. Případné úpravy, které 

souvisejí se zkvalitněním jejich povrchů a úpravy jejich šířkového uspořádání budou prováděny v rámci 

stávajících veřejných prostranství.  
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Veškeré záměry navrhované zástavby jsou dopravně napojitelné na síť stávajících komunikací, 

nebo budou obslouženy navrženými obslužnými komunikacemi.  

Šířka navržených veřejných prostranství, jejichž součástí je místní komunikace, je navržena v 

souladu s § 22 vyhlášky 501/2006 Sb, to znamená minimálně 8 m, optimálně 10 m, v případě 

jednosměrných komunikací 6,5 m. Kde to šířkové uspořádání a uložení sítí technické infrastruktury 

dovolí, budou součástí ulic i pásy zeleně a uliční aleje.  

Navržené místní komunikace jsou zařazeny do ploch pro veřejně prospěšné stavby. 

 

Obsluha zemědělských a lesních pozemků je zajištěna stabilizovanými účelovými komunikacemi. 

Při řešení připojení jednotlivých lokalit na silnice nutno postupovat dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou 

se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití umožňují dle potřeby budovat další 

účelové komunikace v nezastavěném území. 

II.12.4. Doprava v klidu 

Plochy pro dopravu v klidu jsou v současné době v obci dostatečně kapacitní. 

 

Všechny nové obytné objekty i objekty občanské vybavenosti by měly mít řešeno parkování a 

odstavování vozidel na vlastním pozemku dle ČSN 73 6056 a dle zásad ČSN 73 6110 „Projektování 

místních komunikací“. Pro řešené území se přitom stanoví stupeň motorizace 1:2,5. 

Toto ustanovení však nelze plně aplikovat na objekty stávající, zvláště pak na objekty umístěné 

v sevřené (řadové) zástavbě. Tyto objekty jsou odkázány na parkování na veřejných prostranstvích, ať už 

na parkovištích nebo podél místních komunikací. 

II.12.5. Hromadná doprava  

Hromadná doprava je zajišťována železnicí a autobusovými linkami. Železnice je stabilizována, 

územní plán pouze vymezuje plochu pro novou železniční zastávku Sudoměřice Výklopník. 

V oblasti hromadné autobusové dopravy se nepředpokládá významnější rozvoj. Vedení linek a 

rozmístění zastávek odpovídá současným potřebám.  

Na území obce  jsou situovány 2 zastávek (oboustranné), které svými docházkovými 

vzdálenostmi vcelku pokrývají zastavěné území obce. Vedení linek a umístění zastávek je v území 

dlouhodobě stabilizováno. 

Navrhované plochy pro bydlení jsou umístěny v příznivých docházkových vzdálenostech, které 

zpravidla nepřekračují 8 min (izochrony dostupnosti autobusových zastávek). 

 

II.12.6. Železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma 

Železniční trať č. 343 Velká nad Veličkou – Rohatec je v řešeném území stabilizována. Územní 

plán vymezuje plochu pro umístění železniční zastávky Sudoměřice-Výklopník, která bude sloužit 

zejména turistům. 

 

II.12.7. Cyklistická a pěší doprava 

V okolí obce existují široké možnosti turistiky a cykloturistiky. Jsou zde turistické trasy, 

cyklotrasy, cyklostezky.  
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Obcí prochází značené turistické trasy: 

 zelená značka: Rozhledna – přístaviště Skalica – Výklopník (Přístaviště Sudoměřice) – 

zastávka ČD Sudoměřice – Sudoměřice obec – VN Mlýnky  

 modrá značka: zastávka ČD Sudoměřice – Petrov - Strážnice. 

 

Cykloturistické trasy: 

 46 Strážnická, s napojením na 8208 na Slovensku 

 

Zdroj: www.mapy.cz      

 

ÚP Sudoměřice zpřesňuje polohu mezinárodní cyklistické stezky obsažené v ZÚR kraje 

„Moravská stezka“ (v koridoru (Kraków – Olomouc –) Veselí nad Moravou – Hodonín – Lanžhot (– 

Bratislava) – v k.ú. Sudoměřice vedené jako stezka podél Baťova kanálu. 

Dále ÚP Sudoměřice upřesňuje vedení cyklostezky „Beskydsko-karpatská magistrála“ v 

koridoru Sudoměřice – Strážnice – (Velká nad Veličkou – Vápenky – Vizovice – Vsetín – Český Těšín). 

Územní plán vymezuje další cykloturistické trasy a cyklostezky: 

 Rekreační oblast u VN Mlýnky - Sudoměřice - Výklopník (s novým přemostěním 

Radějovky). Cílem je propojení dvou významných turistických cílů v k.ú. Sudoměřice. 

 Plavební komora - Výklopník – silnice I/55 (a dále s pokračováním v koridoru K-DC01 

až po k.ú. Petrov). Je zde dnes již velmi frekventovaná cyklotrasa, vedená ve značné části 

úseků po nezpevněných pěšinách. Návrh cyklostezky reaguje na růst popularity Baťova 

kanálu. Podpoří zvýšení turistické atraktivity celé oblasti. 

 

Pro cyklistickou dopravu vymezuje územní plán koridor K-DC01 - koridor pro dopravní 

infrastrukturu (cyklostezku), od silnice I/55 podél Baťova kanálu do Petrova, s odbočkou k navrhovanému 

archeoparku.  Tato dnes již velmi frekventovaná cyklotrasa, byť vedená po nezpevněných pěšinách, 

reaguje na růst popularity Baťova kanálu. Podpoří zvýšení turistické atraktivity celé oblasti. Navrhovaný 
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záměr naplňuje prioritu politiky územního rozvoje (22) – vytvářet podmínky pro rozvoj a využití 

předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací 

turistika) při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení z hlediska cestovního ruchu 

turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, 

lyžařská, hipo). 

 

V územním plánu se navrhuje doplnění chodníků pro pěší pouze kolem silnic, z důvodu zvýšení 

bezpečnosti pěší dopravy. 

 

II.12.8. Ostatní druhy dopravy 

Civilní letectví v řešeném území nemá žádné zájmy.  

Vodní doprava: V řešeném území se nachází vodní cesta Baťův kanál, jedná se malou rekreační 

vodní dopravu loděmi o malé tonáži. 

ÚP Sudoměřice vymezuje koridor pro dopravní infrastrukturu – vodní cestu (prodloužení vodní 

cesty - "Baťův kanál"), označený K-DV01. Jedná se o zpřesnění koridoru obsaženého v návrhu ZÚR kraje 

pro veřejné projednání. Navrhovaný záměr naplňuje prioritu politiky územního rozvoje (22) – vytvářet 

podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, 

agroturistika, poznávací turistika) při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení z hlediska 

cestovního ruchu turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. 

pěší, cyklo, lyžařská, hipo). Při realizaci konkrétního záměru je nutné plně respektovat podmínky 

souhlasného stanoviska EIA k tomuto záměru (č.j. 35392/N/07 ze dne 9.5.2007). 

II.13. ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ  TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

II.13.1. Zásobování vodou 

 

Sudoměřice jsou zásobovány vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je obec a 

provozovatelem je Vak Hodonín, a.s..   

Pitná voda je zajištěna ze SV Veselí-Strážnice. Zdroje vody se nachází mimo území řešené 

územním plánem Sudoměřice.  

Voda z ÚV Bzenec je dopravována do řídícího VDJ Dražky. Z tohoto VDJ je voda dopravována 

do VDJ Petrov (ležící v k.ú. Sudoměřice) o objemu 1x250 m
3
, s max. hl. 219,90 m n.m. Vlastní zásobení 

obce je gravitačně z VDJ Petrov.   

Koncepce zásobování obce vodou se nemění.  

 

Prameniště, zdroje vody 

 

V jihozápadní části k.ú. Sudoměřice se nachází jímací území Kout s vydatností Q=20 l/s, které je 

odstaveno z provozu. Dále je na severním okraji obce studna (vrt Sudoměřice o výkonu 2 l/s ) a čerpací 

stanice, rovněž mimo provoz. 

 

Ochranná pásma 
 

Jímací území Kout je chráněno ochrannými pásmy – viz zákres v koordinačním výkrese.  

Do řešeného území zasahuje v jeho západní části CHOPAV Kvartér řeky Moravy. V chráněných 

oblastech CHOPAV se zakazuje:  

 zmenšovat rozsah lesních porostů o danou hodnotu  

 odvodňovat u lesních pozemků více než 250 ha souvislé plochy  

 odvodňovat u zemědělských pozemků více než 50 ha souvislé plochy, pokud se neprokáže na základě 

hydrogeologického zhodnocení, že odvodnění neohrozí oběh podzemních vod  
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 těžit rašelinu v množství 500 tis. m3 v jedné lokalitě  

 těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by odkryly souvislou 

hladinu podzemních vod, zákaz se nevztahuje na těžbu štěrků, písků a štěrkopísků, těžbu v 

kamenolomech těžbu uhlí a ostatních vyhrazených nerostů  

 těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, u nichž není zajištěno zneškodňování odpadů v   souladu s 

předpisy   

 provádět výstavbu : o zařízení pro výkrm prasat o celkové kapacitě nad 500 kusů o závodů na 

zpracování ropy a dále závodů chemické výroby o skladů ropných látek o objemu jednotlivých nádrží 

nad 1000 m3 o dálkových potrubí pro přepravu ropných látek včetně příslušenství o provozních skladů 

látek, které nejsou odpadními vodami a které mohou ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost 

povrchových nebo podzemních vod o tepelných elektráren na tuhá paliva s výkonem nad 200 MW 

 

Potřeba vody  

 

Potřeba vody je stanovena s přihlédnutím k předpokládanému počtu obyvatel. Podle přílohy č. 12 

k vyhlášce č. 428/2001 Sb., v platném znění, činí směrná roční potřeba vody na 1 obyvatele bytu: 

- Na jednoho obyvatele bytu bez tekoucí teplé vody (na kohoutku) k 25 m3/rok, tj. 68,5 l/os/den.   

- Na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (na kohoutku) 35 m3/rok, tj. 96 l/os/den 

 

Dále uvádí příloha č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění vyhl.č. 120/2011 Sb.,  směrnou 

roční potřebu vody pro: 

- veřejné budovy, školy 

- hotely, ubytovny a internáty 

- zdravotnická a sociální zařízení 

- kulturní a osvětové podniky, sportovní zařízení 

- restaurace, vinárny 

- provozovny (18, 26, 30 m3) 

- prodejny 

- hospodářská zvířata a drůbež, … 

 

Protože územní plán nestanovuje závazně kapacity žádných uvedených zařízení, uvažujeme 

paušální započtení těchto zařízení v roční potřebě vody na 1 obyvatele zvýšením o 20 %. 

Při stanovení počtu pracovníků stávajících i navržených výrobních zařízení vycházíme ze standardu 

Evropské unie, kde se uvažuje 50 pracovníků na hektar. Pro zaměstnance je uvažována potřeba 18 m
3
/rok. 
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Počet obyvatel (návrh): 1350 35 (m3/os./rok)

Paušální podíl na vybavenost (%) 20 7 (m3/os./rok)

Výroba a zemědělství 550 18 (m3/os./rok)

Rekreační ubytování (lůžka) 40 45 (m3/os./rok)

Potřeba vody l/os/den m3/den l/s

Specifická potřeba vody Qd  - obyvatelstvo 95,89 129,452 1,498

- vybavenost, výroba 19,18 25,890 0,300

- výroba a zemědělství 49,32 27,123 0,314

- ubytování 123,29 4,932 0,057

Celkem 187,397 2,169

Nerovnoměrnost potřeby: - max.denní potřeba Qm=Qd*1,5 281,096 3,253

- hodinové maximum Qh=Qm*1,8 5,856

Roční potřeba vody dle 

přílohy č. 12 Vyhl. 

428/2001 Sb., v platném 

znění

Účelových jednotek

 

 

Vypočtená potřeba vody bude pokryta ze stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu. Koncepce 

zásobování vodou se nemění. Územní plán řešil napojení rozvojových lokalit na vodovodní síť, 

navrhované vodovodní řady budou vedeny pokud možno po veřejných pozemcích v zeleném pásmu příp. 

pod chodníkem a podle možností zaokruhovány. 

 

Návrh vodovodní sítě je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského 

kraje. 

 

Akumulace 

 

Podle ČSN 736 650 je využitelný obsah zásobního vodojemu minimálně 60 % z maximální denní 

potřeby. Uvažujeme objem vodojemu cca 80 % Qm, tj. 149,92 m3. Stávající vodojem 1x250 m3 

vyhovuje. 

 

Tlakové poměry 

 

podle vyhl. č 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., musí být hydrodynamický 

přetlak v rozvodné síti v místě napojení vodovodní přípojky nejméně 0,25 Mpa, při zástavbě do dvou 

nadzemních podlažní je dostatečný přetlak 0,15 Mpa. Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní 

sítě každého tlakového pásma by neměl přesáhnout 0,6 Mpa, v odůvodněných případech se může zvýšit 

až na 0,7 Mpa.  

Obec je zásobována z VDJ Petrov, max.hladina 219,9, minimální hladinu odhadujeme na 217 

m.n.m.. 

 

Posouzení minimálního hydrodynamického tlaku: 

Min. hladina ve vodojemu   … 217,00 m n.m. 

Nejvýše položená oblast obytné zástavby … 191,0 m n.m. 

 Rezerva na tlakové ztráty   …            5,0 m  

 Minimální hydrodynamický tlak  …   0,21 MPa 

 

Posouzení  maximálního hydrostatického tlaku: 

Max. hladina ve vodojemu   … 219,9 m n.m. 
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Nejníže položená oblast obytné zástavby … 175,50 m n.m. 

  Maximální hydrostatický  tlak   …   0,444 MPa 

 

Hydrostatický tlak v síti vyhovuje. Stávající zástavba i rozvojové plochy budou zásobovány 

gravitačně z VDJ Petrov, v jednom tlakovém pásmu. 

 

 

Zabezpečení požární vody 

 

Nové vodovodní řady budou sloužit jako zdroj požární vody a budou dimenzovány pro tyto účely 

dle aktuálně platných předpisů. Na vodovodních řadech budou osazeny požární hydranty, jejich poloha 

bude upřesněna v navazujícím řízení. 

Firma HABA je vybavena požární nádrží. Obdobně bude řešeno zabezpečení požární vody i 

v dalších plochách výroby a skladování. 

V řešeném území se nachází vodní plocha - rybník, kterou lze využít pro hasební účely za 

předpokladu vytvoření odběrného místa. Protipožární zabezpečení bude vyhovovat ČSN 73 0873. 

 

II.13.2. Odkanalizování a čištění odpadních vod 

 

Podkladem pro řešení odkanalizování byl Provozní řád kanalizace (2014), Provozní řád ČOV 

Sudoměřice (2002) a Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje. 

V obci je vybudována jednotná kanalizace, doplněná o 1 čerpací stanici (v lokalitě vinných 

sklepů).  

Pod obcí protéká Sudoměřický potok, do kterého jsou odlehčovány dešťové vody. Veškeré 

odpadní vody jsou z obce Sudoměřice po oddělení dešťových vod v odlehčovacích komorách přiváděny 

na obecní ČOV umístěnou na západním okraji obce na pravém břehu Sudoměřického potoka. 

Recipientem je Sudoměřický potok. 

Na obecní ČOV jsou odvedeny rovněž odpadní vody z areálu firmy HABA, naopak další firmy 

umístěné za železnicí mají zajištěno individuální nakládání s odpadními vodami (IZOS používá vlastní 

ČOV, vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do potoka). 

 

Provozovatelem převážné části kanalizace a čistírny odpadních vod jsou Vodovody a kanalizace 

Hodonín a.s.  

 

Množství odpadních vod a produkce znečištění: 

Množství odpadních vod  - viz kapitola Zásobování vodou 

 

produkce 

(m3/os.den)
jednotka 2015

Počet obyvatel 1350

Produkce odp.vod m3/den: m3/den 187,4

odpadní vody balastní (20%) m3/den 37,479

CELKEM přítok na ČOV (m3/den) m3/den 224,9

CELKEM přítok na ČOV (l/s) l/s 2,60

Bilance znečištění odpadních vod na přítoku na čistírnu odp. vod:

- BSK5 0,06/ob. kg/den 81,00

- NL 0,055/ob. kg/den 74,25

    - CHSK 0,110/ob. kg/den 148,5  
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V uvedených bilancích jsou započítány pouze odpadní vody splaškové, nikoliv vody dešťové. 

Stávající čistírna odpadních vod Sudoměřice je navržena na následující základní parametry :  

 počet připojených obyvatel    1 264 EO 

 maximální přiváděné znečištění dle BSK5  68,3 kg/d,  tj.    24,93 t/rok 

 maximální přiváděné znečištění dle NL             68,3 kg/d tj.    24,93 t/rok 

 množství odpadních vod Q24    239,3 m3/d   tj. 87 345 m3/rok 

 

 

Návrh: 

V nových zastavitelných plochách je navrženo prodloužení jednotné kanalizační sítě a kde jsou 

vhodné podmínky, tak vybudování oddílné kanalizace, s odvedením dešťových vod dešťovou kanalizací. 

Pro případné rozšíření ČOV může být využita zastavitelná plocha Z25. 

 

Návrh kanalizační sítě je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje 

(PRVKJMK). 

 

Návrh nakládaní s dešťovými vodami upřednostňuje jejich zasakování v místě spadu, nebo 

v bezprostřední blízkosti. V souladu s obecně závaznými právními předpisy je kladen důraz na to, aby 

každý majitel nemovitosti řešil nakládání s dešťovými vodami na svém pozemku, nikoliv aby dešťovou 

vodu vypouštěl do kanalizace. Vodu ze střech a zpevněných ploch lze zasakovat v zasakovacích 

objektech, nebo akumulovat a využít k zálivce. 

 

II.13.3. Zásobování elektrickou energií 

V katastrálním území Sudoměřice leží výrobny elektrické energie, dvě fotovoltaické elektrárny. 

 

Řešeným územím vede elektrické vedení nadřazené sítě, a to VVN č. 424 Sokolnice-Slovensko o 

provozním napětí 400 kV. Jeho trasa je stabilizována. 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje vymezují koridory pro elektrická vedení VVN, a 

to: 
 K-TEE01 Koridor pro umístění technické infrastruktury (vedení 400 kV Rohatec – hranice kraje 

(– Otrokovice) a nasmyčkování vedení V424 do TR Rohatec). Šířka koridoru je v ZÚR 400 m, v 
územním plánu je zpřesněna na 250 m. Koridor je veden se zřetelem na minimalizaci negativních 
vlivů na obytnou a rekreační funkci území, přírodní hodnoty, rozsah záboru PUPFL, krajinný ráz 
a minimalizaci střetů s limity využití území. 

 K-TEE09 Koridor pro umístění technické infrastruktury (vedení 110 kV; Rohatec – Veselí nad 
Moravou – vazba na PS/VVN (400/110 kV) Rohatec). Šířka koridoru je v ZÚR 300 m, v 
územním plánu je zpřesněna na 150 m. Koridor je veden se zřetelem na minimalizaci negativních 
vlivů na obytnou a rekreační funkci území, přírodní hodnoty, rozsah záboru PUPFL, krajinný ráz 
a minimalizaci střetů s limity využití území. 

 
Koridor K-TEE01 zpřesňuje koridor E8, vymezený v politice územního rozvoje a koridor TEE01, 

vymezený v ZÚR kraje. Vedení VVN 400 kV je navrženo pro umožnění zvýšení spolehlivosti napájení 

spotřební oblasti v rámci území více krajů a zajištění dodávky při nárůstu spotřeby pro oblast jižní 

Moravy. 

Koridor nadmístního významu K-TEE09 pro umístění nadzemního vedení VVN 110 kV, zpřesňuje 

koridor TEE09, vymezený v ZÚR kraje. Respektuje požadavky rozvoje energetických zdrojů podle platné 

Státní energetické koncepce (aktualizace listopad 2012), je v souladu s Územní energetickou koncepcí 

Jihomoravského kraje (KEA, s. r. o., Brno, 11/2003, aktualizace duben 2008) a v koordinaci 

s předpokládanými toky přenosu elektrické energie. 

Západní část koridorů K-TEE01 a K-TEE09 (od Baťova kanálu) je vedena souběžně s trasou 
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stávajícího vedení VVN. Východní část trasy je vedena cca 200 m od stávajícího vedení VN. Výstavba 

těchto tras VVN generuje riziko mírně až významně negativního ovlivnění přírody a krajiny a to z důvodu 

ovlivnění krajinného rázu a možného ohrožení avifauny zájmového území. Zejména se jedná o riziko 

přímé kolize motáka pochopa, čápa bílého a dalších druhů s vodiči či riziko zasažení jedinců el. proudem 

na stožárech VVN. Z tohoto důvodu je nutné ve fázi konkrétního budoucího záměru VVN realizovat po 

předchozím projednání s příslušným orgánem ochrany přírody konkrétní technická opatření vedoucí 

k minimalizaci rizika zranění či usmrcení ptáků na sloupech či drátech elektrického vedení (např. 

instalace chrániček, zviditelnění vodičů). 

 

Sudoměřice jsou zásobovány vedením VN na napěťové hladině 22 kV z transformovny 110/22 kV 

Hodonín-Pánov. Vedení VN jsou územně stabilizována, s výjimkou vzdušného vedení VN na 

severovýchodním okraji obce, kde z důvodu kolize s vymezenými zastavitelnými plochami pro bydlení a 

plachou smíšenou obytnou Z31 územní plán navrhuje vedení kabelizovat (zemní kabel). 

 

Posouzení velikosti odběru: 

výpočet je proveden podle směrnice č. 13/98, kterou vydaly JME, a.s. Směrnice slouží pro 

vypracování technických návrhů distribučních sítí NN a návrhů distribučních sítí na úrovni vstupních 

studií pro územní plánování. Určuje orientační zatížení bytových odběrů dle stupně elektrifikace 

domácností a charakteru zástavby. Dále umožňuje určit orientační hodnoty zatížení základních 

nebytových odběrů. 

 

 

Stupeň elektrizace bytů: 

Sazba 

Odpovídající 

stupeň 

elektrizace 

Druh odběru el.energie 

Maximální zatížení 

Pmaxb (kW) doba 

BBS 

B 

A 
základní (osvětlení, drobné spotřebiče, bez 

vytápění ) 
0,7 dopoledne 

B1 dtto A + příprava pokrmů elektricky 1,5 dopoledne 

BN B2 osvětlení, vaření a ohřev TUV 3 v noci 

BV C1 akumulační vytápění 15 v noci 

BP C2 
dtto B2 + přímotopné vytápění elektrickou 

energií 
15 dopoledne 

BH C3 smíšené 7,5 v noci 

 

 

Typ obce: VENKOVSKÁ, typ zástavby: VENKOVSKÁ 

Vzhledem k plynofikaci obce uvažujeme se stupněm elektrifikace: 

"B1" u 50 % bytového fondu,  

"B2" u 30 % bytového fondu 

"C1" u 10 % bytového fondu 

"C2" u 10 % bytového fondu 

 

Orientační návrh počtu transformačních stanic pro účely územního plánu:  

venkovská obec, výpočet proveden dle tab.č. 3 a tab. č. 15 

 

Uvažujeme 1350 obyvatel (viz kap. II.3.1) a 493 bytů (viz výpočet v kap. II.14.). 
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dopol. večer noc dopol. večer noc

Celkový uvažovaný počet bytů: 100 493

- z toho kategorie "A" 0 0 0,83 0,50 1,00 0,29 0,00 0,00 0,00

- z toho kategorie "B1" 50 247 1,50 1,00 0,73 0,13 369,75 269,92 48,07

- z toho kategorie "B2" 30 148 2,10 0,50 0,37 1,00 155,30 114,92 310,59

- z toho kategorie "C1" 10 49 9,70 0,17 0,20 1,00 81,30 95,64 478,21

- z toho kategorie "C2" 10 49 15,00 0,35 0,35 1,00 258,83 258,83 739,50

- z toho kategorie "C3" 0 0 6,00 0,80 0,90 1,00 0,00 0,00 0,00

0,35 172,55 172,55 172,55

1037,72 911,85 1748,92

3,41 3,00 5,75

Zatížení CELKEM (kW):

Potřebný počet transformátorů Si=400 kVA, využití max. 80%, účiník v síti 0,95

Měrné 

zatížení 1 

BJ na úrovni 

TS VN/NN 

(kW)

Podíl odběrů na 

max.zatížení v hlavních 

časových pásmech dne

Zatížení TS VN/NN v 

r.2015 celkem (kW)%
Počet 

bytů

Podíl nebytového odběru (dle tab. "Parametry 

odběru elektřiny" pro venkovské obce)

 
 

Obec je obsluhována 4 trafostanicemi. Nevyhovuje. Územní plán proto umísťuje 2 nové distribuční 

trafostanice, a to na severovýchodní okraj obce a severozápadní okraj obce. 

 

Dále územní plán navrhuje umístění nových trafostanic privátních, pro obsluhu významnějších 

zastavitelných ploch výrobních a smíšených. 

 

Nová rozvodná energetická vedení NN jsou uvažována v kabelovém zemním provedení, v souladu 

s § 24 odst. (1) vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, podle kterého se 

rozvodné energetické a telekomunikační vedení v zastavěných částech obcí umísťují pod zem. 

 

II.13.4. Zásobování plynem 

 

Přes řešené území, v souběhu se silnicí I/55, vede VTL plynovod, ze kterého je VTL přípojkou 

napojena VTL/STL regulační stanice u hřbitova.  

 

Obec je plynofikována. Rozvody jsou středotlaké, stabilizovaný stav. Pro obsluhu většiny nově 

vymezených zastavitelných ploch územní plán řeší umístění nových plynovodních středotlakých řadů. 

 

II.13.5. Zásobování teplem 

 

V současné době je zásobování teplem v řešeném území založeno na lokálních zdrojích, s topným 

mediem převážně zemním plynem. Koncepce zásobování teplem založená na lokálních zdrojích se 

nemění. 

 

 

II.13.6. Využití obnovitelných zdrojů energie 

 

Za obnovitelné zdroje energie jsou považovány energie sluneční, větrná, vodní, geotermální a 

energie z biomasy. 

V Sudoměřicích byly v nedávné době vybudovány dvě fotovoltaické elektrárny. 

Přehled možností využití netradičních a obnovitelných zdrojů energie: 
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- Energie vody: v řešeném území neperspektivní. 

- Energie větru: v řešeném území nepříliš perspektivní. 

- Solární energie: územní plán nevymezuje plochy pro fotovoltaické elektrárny (solární parky). Umístění 

fotovoltaických panelů je ale přípustné na střechách objektů, přínosné je i jejich využití k zastínění 

parkovišť 

 
 

- Tepelná čerpadla: jedná se o zařízení, která čerpají teplo z okolního prostředí (vody, vzduchu, země, 

ale také odpadní teplo) a transformují tuto nízkopotenciální tepelnou energii na energii 

vysokopotenciální. V řešeném území perspektivní jako lokální zdroj tepla. Geotermální vrty nejsou 

vhodné v CHOPAV a v ochranným pásmech vodních zdrojů, pro nebezpečí kontaminace podzemní 

vody. 

- Využití dřevní hmoty (pilin, lesních štěpků, palivového dřeva): v řešeném území nepříliš perspektivní. 

- Využití energie biomasy spalováním a zplynováním: tento zdroj nemá v řešeném území předpoklady 

pro širší využití. 

- Využití energie biomasy tzv. mokrými procesy – fermentací (produkce etanolu) a anaerobním 

vyhníváním (výroba bioplynu): : tento zdroj nemá v řešeném území předpoklady pro širší využití. 

 

II.13.7. Přenos informací 

 

Řešeným územím prochází dálkové i sdělovací kabely. Byly zakresleny v grafické části 

dokumentace územního plánu.  

 

Obsluhu rozvojových lokalit telekomunikačními sítěmi uvažujeme v zemních kabelech, podle § 4 

odst. 5) vyhl. č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, podle kterého se 

rozvodné energetické a telekomunikační vedení v zastavěných částech obcí umísťují pod zem. 

 

II.13.8. Ropovody a produktovody 

Nejsou.  

 

II.13.9. Nakládání s odpady 

 

V obci je  umístěn sběrný dvůr v blízkosti ČOV.  Systém nakládání s odpady je stabilizovaný. 

Územní plán umožňuje umístit recyklační linku na zpracování stavebního odpadu, popř. kompostárnu, 

v ploše Z25. 

 

Skládky v katastru obce nejsou. 
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II.14. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 

VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 

II.14.1. Demografický vývoj 

Vývoj počtu obyvatel obce: 

 

Rok 1900 1950 2001 2011 2014 

Počet obyvatel 985 1207 1203 1238 1269 
Zdroj: JHistorický lexikon obcí České republiky, 1869-2011 
 

 

Podle údajů ČSÚ činil v obci Sudoměřice v roce 2014 celkový přírůstek obyvatel 11, z toho 

přírůstek stěhováním 5. 

Na základě analýz a výpočtů obsažených v doplňujících průzkumech a rozborech, s ohledem na 

blízkost měst Skalica, Strážnice, Hodonín a Holíč a polohu obce na rozvojové ose OS11 lze očekávat, že 

počet trvale bydlících obyvatel obce vzroste na cca 1350 obyvatel.  

 

Nárůst počtu obyvatel je odůvodněn i zájmem Slováků o stavbu rodinných domů v Sudoměřicích. 

Již nyní žije v obci téměř 10% občanů se slovenským státním občanstvím. 

 

II.14.2. Využití zastavěného území 

Zastavěné území je v současné době využito zejména pro bydlení, pro výrobu a skladování a 

jako plochy smíšené obytné, v menším rozsahu i plochy občanské vybavenosti. Je zastavěno poměrně 

intenzivně a poskytuje málo možností pro zahušťování další výstavbou.  

 

II.15. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 

ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ  

II.15.1. Postavení obce ve struktuře osídlení 

Sudoměřice jsou samostatná obec se sídlem obecního úřadu, správní území je shodné 

s katastrálním územím. Stavební úřad je ve městě Strážnice.  

Sudoměřice leží v okrese Hodonín, v blízkosti okresního města. Od 1.1.2003 plní pro Sudoměřice 

funkci obce s rozšířenou působností Městský úřad Hodonín. 

 

Katastrální území obce Sudoměřice hraničí na jihozápadě se Slovenskou republikou, na 

severozápadě s k.ú. Rohatec, na severu a severovýchodě s k.ú. Petrov u Hodonína, a konečně na 

jihovýchodě s k.ú Strážnice.  

 

II.15.2. Koordinace z hlediska širších vztahů v území 

Z širších vztahů vyplývají následující požadavky na územní plán: 

 Požadavky vyplývající z PUR a Zásad územního rozvoje kraje: viz kap. II.2. (doprava, 

energetika, regionální a nadregionální ÚSES) 

 Doplnění sítě cyklostezek a cyklotras 

 místní ÚSES 
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II.15.3. Návaznosti a podněty pro územní plány okolních obcí 

Dále uvedené trasy či koridory je potřebné v územních plánech okolních obcí navrhnout 

koordinovaně, pokud tomu nebrání závažné důvody: 

k.ú. Rohatec 

 Pouze koridory vyplývající ze ZÚR 

k.ú. Petrov u Hodonína 

 Cyklostezka (koridor pro cyklostezku) podél Baťova kanálu (Plavební komora Sudoměřice-

Výklopník-navržený Archeopark-Petrov) 

 Cyklostezka z obce Sudoměřice kolem plochy fotovoltaické elektrárny do k.ú. Petrov 

 Místní biokoridor LBK4 podél Radějovky 

 Koridory vyplývající ze ZÚR 

k.ú. Strážnice 

 Místní biokoridor LBK6; 

 Navrhovaná cyklostezka Výklopník-vodní nádrž Mlýnky 

 Koridory vyplývající ze ZÚR, včetně ÚSES 

 

II.16. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ  

Návrh zadání ÚP Sudoměřice byl vypracován pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem 

na základě pořízených Územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) správního obvodu obce s 

rozšířenou působností (dále jen ORP) Hodonín a byl projednán podle § 47 stavebního zákona.  

Na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci řádného projednání Zadání, pořizovatel ve 

spolupráci s určeným zastupitelem   upravil návrh zadání a předložil jej ke schválení. Upravené zadání 

Územního plánu  bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice konaného dne 30.11.2015, 

usnesením č. XVII/12. 

. 

 

A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování 

dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu 

charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury  

 

- Vytvořit územně technické podmínky pro rozvoj obce, formou komplexního návrhu uspořádání a 

- využití území, s důrazem na vyvážený vztah hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních 

životních podmínek.  - SPLNĚNO 

- Stanovit účelné využití a prostorové uspořádání území, včetně podmínek pro hospodárné využití 

- zastavěného území a pro ochranu nezastavěného území a nezastavitelných ploch. - SPLNĚNO 

- Podpořit trend růstu počtu obyvatel a zlepšit věkovou strukturu obyvatelstva vytvářením územně 

technických podmínek pro kvalitní bydlení a rozvoj pracovních příležitostí, vytvořit podmínky pro 

život seniorů. - SPLNĚNO. Územní plán vymezuje dostatek ploch pro bydlení i plochu Z21 určenou 

pro umístěni objektu pro seniory. 

- Vytvářet územně technické podmínky pro rozvoj podnikání v primárním, sekundárním a terciálním 

sektoru a pro rozvoj podmínek pro cestovní ruch. - SPLNĚNO. Územní plán vymezuje plochy výroby 

a skladování, i plochy občanské vybavenosti. 

- Stabilizací a rozvojem ploch pro sport a vymezením územně technických podmínek pro rozvoj 

rekreace vytvořit atraktivní podmínky pro obyvatele obce a rekreanty. – SPLNĚNO. Územní plán 

vymezuje plochy pro rozvoj vodní dopravy, cyklistiky, vinařské turistiky. 

- Vytvořit územně technické podmínky pro nadmístní dopravní a technickou infrastrukturu. - 

SPLNĚNO. Územní plán vymezuje koridor územní rezervy R-DS18-A pro umístění silnice I/55. 

- Zajistit dobrou obslužnost území - vytvářet územně technické podmínky pro obsluhu území dopravní a 

technickou infrastrukturou a pro rozvoj a revitalizaci míst sociálních kontaktů. - SPLNĚNO 
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- Navrhnout podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území, vytvářet územně technické podmínky pro 

dotváření krajiny a ochranu zdravých životních podmínek a životního prostředí, podporovat zásady 

zdravého sídla. - SPLNĚNO 

- Upřesnit územní systém ekologické stability (dále také „ÚSES“). - SPLNĚNO 

 

 

A1) Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 

zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch 

- Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje: viz kapitola SOULAD S 

POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR A S ÚPD VYDANOU KRAJEM 

- Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem: viz 

kapitola SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR A S ÚPD VYDANOU KRAJEM 

- Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů 

určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a 

rozborů: - SPLNĚNO. ÚP Sudoměřice respektuje limity využití území i hodnoty území.  

- Další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování 

územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a 

veřejností: - SPLNĚNO. Návrh ÚP je zpracován s členěním na plochy s rozdílným způsobem 

využití, jsou vymezeny zejména plochy o rozloze větší než 2000 m
2
, ÚP vymezil zastavěné 

území, bylo respektováno a posíleno centrum obce, charakter sídla, byly respektovány nemovité 

kulturní památky, plochy s objekty přispívajícími ke kulturnímu dědictví i identitě obce, bylo 

vymezeno pietní místo (ochranné pásmo) kolem hřbitova, byla zohledněna kvalitní zemědělská 

půda, atd. ÚP vymezil v celém území obce v prostorových regulativech jako přípustné obytné 

stavby o výšce do 2 nadzemních podlaží včetně (bez obytného podkroví), s přípustným obytným 

podkrovím u jednopodlažních staveb. Současně připustil akceptování stávajících objektů, které 

svojí výškou tyto požadavky nesplňují. 

- Plochy bydlení: návrhové plochy jsou vymezeny úměrně s ohledem na velikost a skutečné 

potřeby obce, s návrhem připojení na příslušné sítě technické infrastruktury. Je omezeno umístění 

návrhových ploch u stávajících ploch (koridorů) s rizikem zdrojů hluku, vibrací a znečištění 

ovzduší. Byla prověřena vhodnost vymezení zastavitelné plochy bydlení za Sudoměřickým 

potokem (včetně pozemku parc. č. 1666/27 k.ú. Sudoměřice) – umístění je nevhodné (OP VN, 

odloučená lokalita, která je od zastavěného území oddělena RBK a Sudoměřickým potokem, 

problematické napojení na veřejnou infrastrukturu). Bylo využito podrobnější členění ploch 

bydlení. Byly prověřeny návrhové plochy vymezené v platném ÚPN SÚ Sudoměřice. Není 

uvažováno se zástavbou v lokalitě Bařinky (v ÚPN SÚ Sudoměřice označena jako lokalita A) a 

na konci ul. Nádražní (v ÚPN SÚ Sudoměřice označena jako lokalita H). V obou lokalitách jsou 

nevhodné základové podmínky a vysoká kolísavá hladina spodní vody. Plochy bydlení podle 

ÚPN SÚ Sudoměřice podél hlavních silničních tahů byly změněny na plochy smíšené obytné.  

- Plochy rekreace: byly prověřeny stávající návrhové plochy podle ÚPN SÚ Sudoměřice (např. 

v jihovýchodní části obce kolem vodní nádrže Kostolnica a okolí), zvážena reálná potřeba 

vymezení nových návrhových ploch s návrhem připojení na příslušné sítě technické 

infrastruktury. Návrhy koordinovány s návrhem ÚSES, mimo dopravní infrastruktury a 

zásobování elektrickou energií zde z ekonomických důvodů není reálná jiná veřejná infrastruktura 

– zůstane individuální zásobování vodou i nakládání s odpadními vodami. Prověřen způsob 

využití areálu bývalé střelnice (poblíž silnice I/55 a Baťova kanálu) a stanoveny podmínky využití 

území. Rovněž ostatní požadavky byly splněny. 

- Plochy občanského vybavení: v blízkosti hřbitova baly vymezena vhodná plocha pro možnost 

realizace záměru „objekt pro důstojné stáří seniorů“ (rozšíření stávající kapacity sociálních služeb 

v obci). Dál byla vymezena plocha pro rozšíření hřbitova a rozvojové plochy u přístaviště Pod 

Výklopníkem a u zahrádkářského areálu (jižní okraj obce - č. p. 549 v lokalitě Starý potok) 

s možností ubytování. Také ostatní požadavky byly splněny. 

- Plochy dopravní infrastruktury: všechny požadavky byly splněny. 

- Plochy technické infrastruktury: všechny požadavky byly splněny. 
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- Plochy výroby a skladování: všechny požadavky byly splněny. Byla zvážena změna vymezení 

stávajících ploch výrobního charakteru podle ÚPN SÚ Sudoměřice na plochu smíšenou výrobní. 

– zpracovatel považuje za vhodnější ponechat v plochách VS (plochy výroby a skladování), resp. 

VD (plochy výroby drobné). 

 

A2) Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 

infrastruktury a možnosti jejích změn 

- Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje: všechny požadavky jsou 

splněny, viz kapitola SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR A S ÚPD 

VYDANOU KRAJEM 

- Další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování 

územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a 

veřejností: byly vymezeny a označeny stávající silnice, průjezdní úseky zařazeny do funkčních 

skupin, byla řešena doprava v klidu, jsou vymezeny cyklotrasy a cyklostezky, u železnice je 

vymezena nová zastávka Výklopník, byl vymezen koridor pro vodní cestu Baťův kanál, atd. Je 

řešeno odkanalizování a zásobování vodou, zásobování elektrickou energií i další veřejná 

infrastruktura. Byly prověřeny potřeby obce na úseku občanské vybavenosti a vymezeny plochy 

pro chybějící zařízení. Všechny požadavky obsažené v zadání územního plánu byly splněny. 

 

A3) Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového 

uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je 

vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního 

zákona 

- Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje: všechny požadavky jsou 

splněny, viz kapitola SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR A S ÚPD 

VYDANOU KRAJEM 

- Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů 

určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a 

rozborů: všechny požadavky byly splněny. 

- Další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování 

územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a 

veřejností: územní plán nevytváří v krajině nová sídla nebo samoty. Je vymezeno území CHKO 

Bílé Karpaty, vymezeny území soustavy Natura 2000 (PO Bzenecká Doubrava – Strážnické 

Pomoraví, EVL Strážnická Morava, EVL Strážnicko) a respektovány z toho vyplývající omezení, 

jsou doplněny prvky lokálního ÚSES ve vazbě na nadřazený regionální a nadregionální ÚSES 

(nadregionální biokoridor K 18, regionální biokoridory RBK 107, RBK 108, regionální 

biocentrum RBC 167 Sudoměřický potok) , je zajištěna návaznosti prvků ÚSES na sousední 

katastrální území, prvky ÚSES a převážná část II.zón CHKO jsou zahrnuty do ploch přírodních, 

Byl vymezen koridor pro umístění větrolamů, byla prověřena možnost umístění dalších poldrů 

(východně od zastavěného území je realizován velký poldr, který spolehlivě ochrání obec před 

záplavami ze strany Sudoměřického potoka, další poldry není třeba navrhovat). Také všechny 

ostatní požadavky byly splněny.   

 

 

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

bude nutno prověřit  

 

- Nutno respektovat koridor územní rezervy dopravní infrastruktury - pro přeložku silnice č. I/55 

(obchvat obce Petrov) zasahující do severní části k.ú. Sudoměřice (viz „Územní studie silničních 

obchvatů obcí Strážnice a Petrov“, zpracovatel: PK OSSENDORF s.r.o. Brno, 4/2014). – SPLNĚNO, 

koridor je do ÚP zapracován. 

- Prověřit potřebu vymezení dalších ploch a koridorů územních rezerv s cílem prověřit možnost 

budoucího využití pro stanovený účel.  – SPLNĚNO. 
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C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 

asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

 

Návrh ÚP prověřil a vymezil ve smyslu obecně závazných právních předpisů veřejně prospěšné stavby, 

veřejně prospěšná opatření a asanace, včetně ploch nezbytných k zajištění jejich výstavby a řádného 

užívání pro stanovený účel 

 

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

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

dohody o parcelaci   

 

Návrh ÚP prověřil potřebu vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území 

podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci. 

Žádné takové požadavky nebylo účelné uplatnit. 

 

 

E. Případný požadavek na zpracování variant řešení  

Nebyly uplatněny. 

 

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

odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

   

- Požadavky jsou splněny. 

 

G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 

 

Požadavky byly akceptovány, bylo zpracováno Hodnocení vlivu ÚP na životní prostředí, Posouzení vlivu 

ÚP na soustavu Natura 2000 a Hodnocení vlivu na udržitelný rozvoj. 

II.17. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 

ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

 

V současné době probíhá projednání návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. 

Z návrhu ÚP Sudoměřice vyplývají pro ZÚR následující doporučení: 

 

Nadregionální a regionální USES 

 

ÚP Sudoměřice navrhuje rozšíření regionálního biocentra RBC 22 Sudoměřický potok na nový poldr 

„Telatniska“. Biocentrum je vymezeno v údolí Sudoměřického potoka, jihovýchodně od obce na 

hranici se Slovenskem. Do regionálního biocentra byla zahrnuta ekologicky cenná společenstva ve 

vazbě na vodní tok Sudoměřický potok, vodní plochu (poldr) Telatniska, část rybníka Vanďurák a 

navazující údolní nivy a mokřady. 
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II.18. ZDŮVODNĚNÍ VYMEZENÉ ETAPIZACE 

Pořadí změn v území – etapizace – není stanoveno pro všechny zastavitelné plochy, ale pouze pro 

plochy, u nichž je to účelné, především z důvodů územně technických nebo ekonomických (zajištění 

návaznosti jednotlivých investic a zabezpečení včasné realizace nezbytné dopravní a technické 

infrastruktury). 

II.19. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 

NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL 

II.19.1. Důsledky na zemědělský půdní fond 

Úvod 

Zemědělská příloha byla zpracována jako součást územního plánu se zřetelem k zákonu ČNR č. 

334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu. Zemědělská příloha obsahuje textovou, tabulkovou a 

grafickou část v měřítku 1:5000 s vyznačením jednotlivých lokalit odnětí ZPF. Lokality nové výstavby, 

které nevyvolávají nutnost záboru ZPF (tj. které leží na nezemědělské půdě), byly rovněž na výkrese 

zakresleny, nebyly však vyhodnoceny v tabulkové části. 

 

Výchozí podklady 

- Zákon č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění 

- Mapa evidence nemovitostí obce se zakreslením hranice intravilánu 

- Společné metodické doporučení OÚP MMR a odboru ochrany horninového a půdního prostředí 

MŽP (07/2011) 

- Bonitace zemědělských půd a směr jejich využití, III. díl  (MZVŽ, 1989) 

- Vyhláška č. 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany 

 

Uspořádání ZPF v území, hydrologické a odtokové poměry 

 

Bonitu půdy je třeba považovat za dynamickou veličinu, která vyjadřuje přirozenou i antropicky 

ovlivněnou půdní úrodnost, projevující se určitým produkčním potenciálem. Při jejím stanovení 

vycházíme ze soustavy bonitních půdně ekologických jednotek (BPEJ), které byly vyčleněny na základě 

podrobného hodnocení vlastností klimatu, morfogenetických vlastností půd, charakteristických 

půdotvorných substrátů a jejich skupin, svažitosti pozemků, jejich expozice ke světovým stranám, 

skeletovitosti a hloubky půdního profilu aj. 

Konkrétní vlastnosti bonitovaných půdně ekologických jednotek jsou vyjádřeny pětimístným 

číselným kódem. První číslo kódu BPEJ vyjadřuje příslušnost ke klimatickému regionu, druhé a třetí  

stanoví příslušnost k určité půdní jednotce. Následující čtvrté číslo je kombinací sklonitosti a expozice 

vůči světovým stranám a páté číslo představuje kombinaci hloubky půdy a skeletovitosti. BPEJ jsou 

uvedeny ve výkresové části. 

V řešeném území se v návaznosti na zastavěná území nachází zemědělská půda těchto hlavních 

půdních jednotek: 

 

HPJ 01 - černozemě (typické i karbonátové) na spraši, středně těžké, s převážně příznivým vodním 

režimem. 

HPJ 04 - černozemě nebo drnové půdy černozemní na píscích, mělké (do 30 cm) překryvy spraše na 

píscích, lehké, velmi výsušné půdy. 

HPJ 05 - černozemě, vytvořené na středně (30-70 cm) mocné vrstvě spraši uložené na píscích, popřípadě 

nivní půdy na nivní uloženině s podložím písku, lehčí, středně výsušné půdy. 

HPJ 06 - černozemě typické, karbonátové i lužní na slinitých a jílovitých substrátech; těžké půdy s lehčí 

ornicí a těžší spodinou. občas převlhčené. 
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HPJ 07 - Smonice modální a smonice modální karbonátové, černozemě pelické a černozemě černické 

pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, celoprofilově velmi těžké, bezskeletovité, často 

povrchově periodicky převlhčované. 

HPJ 20 - Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické 

i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, jílech, slínech, flyši, tercierních 

sedimentech a podobně, půdy s malou vodopropustností, převážně bez skeletu, ale i středně 

skeletovité, často i slabě oglejené 

HPJ 21 - hnědé půdy a drnové půdy (regosoly), rendziny a ojediněle i nivní půdy na píscích; velmi lehké 

a silně výsušné. 

HPJ 22 - Půdy jako předcházející HPJ 21 na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá 

hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než předcházející. 

HPJ 24 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické i kambizemě pelické z přemístěných svahovin 

karbonátosilikátových hornin - flyše a kulmských břidlic, středně těžké až těžké, až středně 

skeletovité, se střední vododržností. 

HPJ 41 - Půdy jako u HPJ 40 avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké s poněkud příznivějšími 

vláhovými poměry. 

HPJ 58 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo 

středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění 

příznivé. 

HPJ 59 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, těžké i velmi těžké, bez skeletu, vláhové poměry 

nepříznivé, vyžadují regulaci vodního režimu. 

HPJ 60 - Černice modální i černice modální karbonátové a černice arenické na nivních uloženinách, 

spraši i sprašových hlínách, středně těžké, bez skeletu, příznivé vláhové podmínky až mírně vlhčí. 

HPJ 61 - Černice pelické i černice pelické karbonátové na nivních uloženinách, sprašových hlínách, 

spraších, jílech i slínech, těžké i velmi těžké, bez skeletu, sklon k převlhčení. 

HPJ 62 - Černice glejové, černice glejové karbonátové na nivních uloženinách, spraši i sprašových 

hlínách, středně těžké i lehčí, bez skeletu, dočasně zamokřené spodní vodou kolísající v hloubce 

0,5–1 m. 

HPJ 63 - Černice pelické glejové i karbonátové na nivních uloženinách, jílech a slínech, těžké a velmi 

těžké, bez skeletu, nepříznivé vláhové poměry v důsledku vysoké hladiny spodní vody. 

 

Základní charakteristiky pedologických poměrů byly získány rozborem mapy BPEJ na základě 

hlavních půdních jednotek (HPJ). (Zdroj: Studie Územního plánu ekologické stability a ochrany před 

povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice, Ing. Miroslav Dumbrovský,CSc, Ing. Veronika 

Sobotková,PhD.): 
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Přehled kvality půdy v okolí zastavěného území Sudoměřice: 

 

 
Okrová barva - půdy I. třídy ochrany, žlutá - půdy II. třídy ochrany, šedá barva – půdy III.-V. třídy ochrany 

 

Je zřejmé, že převážná část zastavěného území leží na půdě II.třídy ochrany. 

 

Zúrodňovací opatření (závlahy) v k.ú. území Sudoměřice: 
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Dříve byly pod závlahou všechny družstevní sady a vinohrady v k.ú Sudoměřice, ve vlastnictví 

Státní meliorační správy. Napájení bylo z čerpací stanice u Baťova kanálu v k.ú. Petrov a čerpací stanice 

pod hrází přehrady Mlýnky, vyrovnávací nádrž vodojem byl nad strážnickými vinohrady, rozvody byly 

provedeny z azbestocementových trubek. 

ČS Mlýnky byla prodána firmě Meliorace Večeřa a pak tam hospodařil pan Gálik se svým 

občerstvením. Před cca 10 lety byla prodána, nebo převedena ČS u Baťáku. a.s Žerotín systém závlah 

provozoval, ale cca před 4 lety bylo vybavení čerpadla a zařízení vykradeno, a od té doby už systém 

vůbec nefunguje. 

Na obnově systému rozvodu vody (azbestové trubky)  a obnově ČS už dnes nemá nikdo zájem, s 

důvodu vysokých provozních nákladů a poplatků za odběr vody, vykácení většiny sadů v k.ú. Sudoměřice 

a pod.  

 

 

II.19.2. Zdůvodnění navrhovaného odnětí zemědělské půdy, včetně zdůvodnění, proč je navrhované 

řešení nejvýhodnější 

 

Při zpracování územního plánu bylo projektantem v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 334/92 

Sb. alternativně posuzováno uspokojení rozvojových potřeb sídla. Hledáno bylo řešení, které by bylo 

nejvýhodnější jak z hlediska ochrany ZPF, tak i z hlediska ostatních obecných zájmů. 

Přes tuto snahu však nebude možné vyhnout se záboru kvalitní zemědělské půdy. Jedná se 

především o zábor pro výstavbu rodinných domů, pro plochy smíšené obytné a pro výrobu – tyto záměry 

byly v převážné míře převzaty z platného ÚPN SÚ. Tyto rozvojové plochy nelze řešit na půdě horší 

kvality z důvodů dopravních, hygienických, územně technických, nebo je jejich jiné umístění nevhodné 

z důvodů docházkových vzdáleností, dopravní obsluhy, terénní konfigurace, nebo z důvodů ochrany 

přírody a krajinného rázu.  

Podrobný rozbor využití zastavěného území a bilance potřeby vymezení nových zastavitelných 

ploch je provedena v kapitole II.14. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO 

ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. 

 

Snahou územního plánu proto bylo, při zohlednění silného rozvojového potenciálu obce, 

především udržet kompaktní půdorys zastavěného území, umožňující bezproblémové obdělávání 

zemědělských pozemků v extravilánu. 

V okolí obce se nachází půdy především půdy II. a I. třídy ochrany, pouze na východním okraji 

obce jsou i horší půdy, ty jsou ale hůře dopravně dostupné i z územně technického hlediska jsou pro 
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výstavbu těžko využitelné.  

 

 

Plochy záborů ZPF jsou v tabulkové a výkresové části odůvodnění zemědělské přílohy v ÚP 

označeny stejně jako identické plochy ve výrokové části ÚP Sudoměřice, pouze v případech, kdy bylo 

nutné v záborech ZPF odlišit starý zábor (tj. zábory již odsouhlasené v platném ÚPN SÚ ) od 

nových záborů, byly k odlišení dílčích částí ploch použity indexy „a“ a „b“, podle tohoto klíče: 

 

 „a“ označuje tu část plochy záboru, která byla již dříve orgány ochrany ZPF odsouhlasena 

 „b“ označuje tu část plochy záboru, která je navržena nově. 

 

 

V tabulkové části vyhodnocení záborů ZPF je dále sloučen zábor navzájem souvisejících ploch, 

například ploch bydlení s plochou veřejného prostranství obsahujícího komunikaci, která s touto plochou 

souvisí. Důvodem je okolnost, že tyto plochy nelze navzájem oddělit – jedna bez druhé ztrácí smysl. 

 
 

ODNĚTÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY A OSTATNÍCH POZEMKŮ, ZDŮVODNĚNÍ A POPIS ZÁBORŮ 

 

Plochy bydlení: 

 

Zastavitelné plochy vymezené platným územním plánem byly zčásti již zastavěny, především 

v severní části obce. Viz obrázek: 

 

Přeškrtnutím modrou barvou jsou znázorněny plochy a části ploch, které se ze zastavitelných ploch 

vypouští. 

Kompaktní charakter zástavby intravilánu obce vyvolal nutnost hledat pro novou obytnou výstavbu 

i vhodné pozemky mimo zastavěné území obce. 

Výpočet potřeby pozemků pro nové rodinné domy v návrhovém období územního plánu (do r. 

2020):  

Pro stanovení celkové potřeby počtu nových rodinných domů je třeba vzít v úvahu stáří a kvalitu 

stávajícího bytového fondu, velikost censové domácnosti, předpoklad asanací rodinných domů a další 

aspekty. 
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PROGNÓZA BYTOVÉ VÝSTAVBY Vstupní návrh

hodnoty do r. 2025

Aktuální počet obyvatel (SLBD 2011) 1238

Předpokládaný počet obyvatel v návrhovém období územního plánu 1350

Přírůstek (+) / úbytek (-) počtu obyvatel 112

Počet trvale obydlených bytů (SLBD 2011) 390

Počet neobydlených bytů (SLBD 2011) 33

Stávající obložnost trvale obydlených bytů dle SLBD 2011 3,17435897

Předpokládaná obložnost bytů v r. 2025 2,75

POTŘEBA BYTŮ:

41

60

odpad byt. fondu z důvodu stavebního stavu 4

z důvodu urbanistického řešení 0

105

celkem domů (5% dvoubytových) 100

z toho na původ. dříve zastavěných parcelách (po demolici) 1

využití volných ploch v zastavěném území 5

10

zbývá 84

+ rezerva 10 % 8

CELKOVÁ POTŘEBA NOVÝCH STAVEBNÍCH POZEMKŮ PRO RD 92

Celkový počet bytů v roce 2025 493

pokrytí přírůstku počtu obyvatel 

snížení obložnosti byt. fondu - stávající obyvatelstvo

celkem bytů

využití části neobydlených bytů

 
 

Z platného ÚPN SÚ bylo z vymezených zastavitelných ploch pro bydlení již zastavěno 6,48 ha,  

přebírány jsou do nového územního plánu zastavitelné plochy o celkové výměře cca 6,66 ha (plochy 

bydlení a plochy smíšené obytné), jejichž kapacita je cca 66 stavebních pozemků (uvažováno cca 1000m2 

/ 1 stavební pozemek, včetně podílu na veřejná prostranství – tato velikost odpovídá současným 

požadavkům stavebníků). 

 

V souladu s tímto požadavkem bylo třeba v územním plánu vymezit další zastavitelné plochy pro 

bydlení a plochy smíšené obytné s kapacitou přibližně 26 stavebních míst, tj. ploch o úhrnné velikosti cca 

2,6 ha.  

ÚP vymezuje nové zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech a plochy smíšené obytné, 

včetně ploch nutných pro jejich dopravní obsluhu, o výměře 3,1 ha, což je pro zajištění dalšího územního 

rozvoje obce dostatečné. Pro informaci uvádíme, že naopak u cca 1,61  ha ploch pro bydlení bylo od 

záměru upuštěno a tyto plochy se vracejí do ZPF (jedná se o plochy na západním okraji obce), nebo se 

navrhuje jejich jiné využití (rybník). 

Upozornění: 

Po společném jednání byly některé plochy přeřazeny z ploch zastavitelných do ploch 

nezastavitelných, což vyvolalo změnu jejich označení. Rozsah původně vybilancovaného záboru ZPF se 

nemění (i když lze předpokládat, že ve skutečnosti bude menší nebo až nulový). Přehled změn v označení: 

Označení v návrhu pro společné jednání 
Označení v návrhu upraveném pro veřejné 

projednání 

Kód Využití Kód Využití 

Z05 OT – plocha občanského vybavení-sport N21 OTn Plochy občanského vybavení – sport 

v nezastavěném území 

Z02 OT – plocha občanského vybavení-sport N22 OTn Plochy občanského vybavení – sport 

v nezastavěném území 

Z52 RI N23 RN 
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Plochy rekreace – rekreace individuální Plochy rekreace – na plochách přírodního 

charakteru 

Z53 RI 

Plochy rekreace – rekreace individuální 
N24 RN 

Plochy rekreace – na plochách přírodního 

charakteru 

Z54 RI 

Plochy rekreace – rekreace individuální 
N25 RN 

Plochy rekreace – na plochách přírodního 

charakteru 

Z55 RI 

Plochy rekreace – rekreace individuální 
N26 RN 

Plochy rekreace – na plochách přírodního 

charakteru 

Z56 RN 

Plochy rekreace – na plochách 

přírodního charakteru 

N27 RN 

Plochy rekreace – na plochách přírodního 

charakteru 

 

Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch je odůvodněna polohou obce na urbanizační ose 

OS11, v blízkosti okresního města a silnou podnikatelskou aktivitou občanů.  

 

OZN. ZDŮVODNĚNÍ ZÁBORŮ 
 

Z18, Z19 
Návrh plochy bydlení v rodinných domech, a související plochy pro dopravní obsluhu  

Odůvodnění: 

 Plocha je převzata z platného územního plánu sídelního útvaru. Jedná se o 

dokončení rozestavěné ulice 

 Velmi dobrá dopravní dostupnost 

 dobrá možnost napojení na sítě technické infrastruktury 

 dokončení zástavby již rozestavěné ulice, plocha navazuje na zastavěné území, 

uzavírá půdorys obce a nebude komplikovat obhospodařování zemědělských 

pozemků 

 jedná se o zábor ve veřejném zájmu, který spočívá v nutnosti uspokojit potřeby 

územního rozvoje obytné zástavby v obci (viz kap. II.14.), přičemž půdy horší 

bonity jsou pro dané využití nevhodně umístěné. Dále je třeba, ve veřejném zájmu, 

zachovat určitou právní a územně plánovací kontinuitu – plochy zařazené do 

zastavitelných ploch je vhodné zrušit pouze ve výjimečných případech. 

Nevýhody: 

 zábor půdy II. třídy ochrany 
 

Z26 
Návrh plochy bydlení v rodinných domech 

Odůvodnění: 

 Plocha je převzata z platného územního plánu sídelního útvaru.  

 plocha navazuje na zastavěné území, její využití nebude komplikovat obdělávání 

ZPF, nenarušuje celistvost ZPF 

 dobrá dosažitelnost centra obce 

 dobrá možnost napojení na sítě technické infrastruktury  

Nevýhody: 

 zábor půdy II. třídy ochrany 
 

Z27 
Návrh plochy smíšené obytné - venkovské 

Odůvodnění: 

 Plocha je převzata z platného územního plánu sídelního útvaru.  

 zábor půdy IV.třídy ochrany 

 zainvestované území 
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Nevýhody: 

 žádné 
 

 

Z33, Z32 

Návrh plochy bydlení v rodinných domech a související plochy pro dopravní obsluhu 

Odůvodnění: 

 Plocha je převzata z platného územního plánu sídelního útvaru.  

 zábor půdy IV.třídy ochrany 

Nevýhody: 

 nezainvestované území, složitější terén 
Z34, Z35, 

Z59 
Návrh plochy bydlení v rodinných domech a související plochy pro dopravní obsluhu 

Odůvodnění: 

 Plocha je převzata z platného územního plánu sídelního útvaru.  

 zábor půdy IV.třídy ochrany (cca 60% výměry plochy) 

 jedná se o zábor ve veřejném zájmu, který spočívá v nutnosti uspokojit potřeby 

územního rozvoje obytné zástavby v obci (viz kap. II.14.), přičemž půdy horší 

bonity jsou pro dané využití nevhodně umístěné. Dále je třeba, ve veřejném zájmu, 

zachovat určitou právní a územně plánovací kontinuitu – plochy zařazené do 

zastavitelných ploch je vhodné zrušit pouze ve výjimečných případech. 

Nevýhody: 

 zábor půdy II. třídy ochrany (cca 40% plochy) 

 nezainvestované území 
Z36, Z37 Návrh plochy bydlení v rodinných domech a související plochy pro dopravní obsluhu 

Odůvodnění: 

 Plocha je převzata z platného územního plánu sídelního útvaru.  

 plocha navazuje na zastavěné území, její využití nebude komplikovat obdělávání 

ZPF, nenarušuje celistvost ZPF 

 dobrá dosažitelnost centra obce, dobrá možnost napojení na sítě technické 

infrastruktury  

 jedná se o zábor ve veřejném zájmu, který spočívá v nutnosti uspokojit potřeby 

územního rozvoje obytné zástavby v obci (viz kap. II.14.), přičemž půdy horší 

bonity jsou pro dané využití nevhodně umístěné. Dále je třeba, ve veřejném zájmu, 

zachovat určitou právní a územně plánovací kontinuitu – plochy zařazené do 

zastavitelných ploch je vhodné zrušit pouze ve výjimečných případech. 

Nevýhody: 

 zábor půdy II. třídy ochrany  

 nezainvestované území 
Z39a,b Návrh plochy bydlení v rodinných domech  

Odůvodnění: 

 Plocha je částečně převzata z platného územního plánu sídelního útvaru (Z39a),  

 plocha navazuje na zastavěné území, její využití nebude komplikovat obdělávání 

ZPF, nenarušuje celistvost ZPF 

 velmi dobrá dosažitelnost centra obce, dobrá možnost napojení na sítě technické 

infrastruktury  

 jedná se o zábor ve veřejném zájmu, který spočívá v nutnosti uspokojit potřeby 

územního rozvoje obytné zástavby v obci (viz kap. II.14.), přičemž půdy horší 

bonity jsou pro dané využití nevhodně umístěné. Dále je třeba, ve veřejném zájmu, 

zachovat určitou právní a územně plánovací kontinuitu – plochy zařazené do 

zastavitelných ploch je vhodné zrušit pouze ve výjimečných případech. 

Nevýhody: 
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 větší část plochy (Z39b - cca 60%) je nový návrh, dosud nevyhodnocený 

 zábor půdy II. třídy ochrany  

 nezainvestované území 
Z43, Z44 Návrh plochy bydlení v rodinných domech  

Odůvodnění: 

 Plocha je převzata z platného územního plánu sídelního útvaru.  

 Plocha je zainvestována, výstavba na některých pozemcích již probíhá 

 jedná se o zábor ve veřejném zájmu, který spočívá v nutnosti uspokojit potřeby 

územního rozvoje obytné zástavby v obci (viz kap. II.14.), přičemž půdy horší 

bonity jsou pro dané využití nevhodně umístěné. Dále je třeba, ve veřejném zájmu, 

zachovat určitou právní a územně plánovací kontinuitu – plochy zařazené do 

zastavitelných ploch je vhodné zrušit pouze ve výjimečných případech. 

Nevýhody: 

 zábor půdy II. třídy ochrany  
Z46, Z45 Návrh plochy bydlení v rodinných domech a související plochy pro dopravní obsluhu 

Odůvodnění: 

 plocha navazuje na zastavěné území, její využití nebude komplikovat obdělávání 

ZPF, nenarušuje celistvost ZPF 

 Pozemky jsou v majetku státu, možnost bezúplatného převodu na obec 

 dobrá možnost napojení na sítě technické infrastruktury  

 jedná se o zábor ve veřejném zájmu, který spočívá v nutnosti uspokojit potřeby 

územního rozvoje obytné zástavby v obci (viz kap. II.14.), přičemž půdy horší 

bonity jsou pro dané využití nevhodně umístěné.  

Nevýhody: 

 zábor půdy II. třídy ochrany  

 nezainvestované území 

 nový záměr, dosud nevyhodnocený. 

 

 

Plochy smíšené obytné: 

 

OZN. ZDŮVODNĚNÍ ZÁBORŮ 
 

Z12, Z13 
Návrh plochy smíšené obytné a související plochy pro dopravní obsluhu  

Odůvodnění: 

 Plocha je převzata z platného územního plánu sídelního útvaru, kde byla určena 

pro obytnou zástavbu.  

 Velmi dobrá dopravní dostupnost 

 dobrá možnost napojení na sítě technické infrastruktury 

 dokončení zástavby již rozestavěné ulice, plocha navazuje na zastavěné území, 

uzavírá půdorys obce a nebude komplikovat obhospodařování zemědělských 

pozemků 

 jedná se o zábor ve veřejném zájmu, který spočívá v nutnosti uspokojit potřeby 

územního rozvoje obytné zástavby v obci (viz kap. II.14.), přičemž půdy horší 

bonity jsou pro dané využití nevhodně umístěné. Dále je třeba, ve veřejném zájmu, 

zachovat určitou právní a územně plánovací kontinuitu – plochy zařazené do 

zastavitelných ploch je vhodné zrušit pouze ve výjimečných případech. 

Nevýhody: 

 zábor půdy II. třídy ochrany 
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Z14 
Návrh plochy smíšené obytné  

Odůvodnění: 

 Plocha je převzata z platného územního plánu sídelního útvaru, kde byla určena 

pro obytnou zástavbu.  

 Velmi dobrá dopravní dostupnost, plocha leží při stávající silnici 

 dobrá možnost napojení na sítě technické infrastruktury 

 jedná se o zábor ve veřejném zájmu, který spočívá v nutnosti uspokojit potřeby 

územního rozvoje obytné zástavby v obci (viz kap. II.14.), přičemž půdy horší 

bonity jsou pro dané využití nevhodně umístěné. Dále je třeba, ve veřejném zájmu, 

zachovat určitou právní a územně plánovací kontinuitu – plochy zařazené do 

zastavitelných ploch je vhodné zrušit pouze ve výjimečných případech. 

Nevýhody: 

 zábor půdy II. třídy ochrany 
Z49 Návrh plochy smíšené obytné  

Odůvodnění: 

 Plocha je převzata z platného územního plánu sídelního útvaru, kde byla určena 

pro obytnou zástavbu, jen s malým rozšířením východním směrem.  

 plocha leží při stávající silnici 

 dobrá možnost napojení na sítě technické infrastruktury 

 jedná se o zábor ve veřejném zájmu, který spočívá v nutnosti uspokojit potřeby 

územního rozvoje obytné zástavby v obci (viz kap. II.14.), přičemž půdy horší 

bonity jsou pro dané využití nevhodně umístěné. Dále je třeba, ve veřejném zájmu, 

zachovat určitou právní a územně plánovací kontinuitu – plochy zařazené do 

zastavitelných ploch je vhodné zrušit pouze ve výjimečných případech. 

Nevýhody: 

 zábor půdy II. třídy ochrany 

 v malém rozsahu (0,13 ha) se jedná o nový zábor ZPF 
Z20, Z58 

část 

 

Z22, Z58 

část 

Návrh plochy smíšené obytné a související plochy pro dopravní obsluhu  

Odůvodnění: 

 dobrá dopravní dostupnost 

 jedná se o zábor ve veřejném zájmu, který spočívá v nutnosti uspokojit potřeby 

územního rozvoje obytné zástavby v obci (viz kap. II.14.), přičemž půdy horší 

bonity jsou pro dané využití nevhodně umístěné.  

Nevýhody: 

 zábor půdy II. třídy ochrany 
Z28, Z29 

Z31, Z30 
Návrh plochy smíšené obytné a související plochy pro dopravní obsluhu  

Odůvodnění: 

 zábor půdy IV.třídy ochrany  

 možnost připojení na stávající komunikaci – ekonomické řešení 

Nevýhody: 

 hluk z komunikace 

 

 

Plochy výroby a skladování a plochy smíšené výrobní: 

 

Zastavitelné plochy vymezené platným územním plánem byly zčásti zastavěny (na následujících 

obrázcích jsou zakresleny návrhové plochy z platného územního plánu a vybarveno dnešní skutečné 

využití ploch): 
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ÚPN SÚ vymezil zastavitelné plochy pro výrobu a skladování o úhrnné výměře 14,54 ha, z toho 

bylo zastavěno 11,05 ha. Plochy vymezené pro fotovoltaiku byly zastavěny téměř ze 100%. 

V současné době mají stávající plochy pro výrobu a skladování výměru cca 16,32 ha a dále plochy 

pro výrobu energie na fotovoltaickém principu o výměře 9,46 ha, celkem tedy 25,78 ha. Navrhované 

plochy pro výrobu a skladování mají výměru: 4,52 ha přebíráno ze starého ÚPN SÚ,  0,87 ha nově 

navrženo, celkem tedy 5,39 ha, což znamená nárůst o 21%. Takový nárůst se jeví přiměřený potřebám 

obce a její poloze v blízkosti Hodonína, na urbanizační ose OS11 Lipník nad Bečvou– Přerov–Uherské 

Hradiště–Břeclav–hranice ČR/Rakousko. 

 

 

OZN. ZDŮVODNĚNÍ ZÁBORŮ 

Z08a,b 
Návrh plochy výroby a skladování 

Odůvodnění: 

 Plocha Z08a je převzata z platného územního plánu sídelního útvaru, část Z08b je 

rozšíření plochy (odůvodněno obtížnou zastavitelností původně vymezené plochy 

trojúhelníkového tvaru).  

 Velmi dobrá dopravní dostupnost, poloha při silnicích I. třídy, obsluha bez průjezdu 

obcí 

 dobrá možnost napojení na sítě technické infrastruktury 

 dokončení zástavby již rozestavěné výrobní zóny, plocha navazuje na zastavěné 

území, uzavírá půdorys obce a nebude komplikovat obhospodařování zemědělských 

pozemků 

 jedná se o zábor ve veřejném zájmu, který spočívá v nutnosti uspokojit potřeby 

územního rozvoje obce (odůvodnění potřeby viz kap. II.14.), přičemž půdy horší 

bonity jsou pro dané využití nevhodně umístěné. Dále je třeba, ve veřejném zájmu, 

zachovat určitou právní a územně plánovací kontinuitu – plochy zařazené do 

zastavitelných ploch je vhodné zrušit pouze ve výjimečných případech, pokud není o 

jejich využití dlouhodobě zájem, což není tento případ. 

Nevýhody: 

 zábor půdy II. třídy ochrany 

Z09a,b 
Návrh plochy výroby a skladování 

Odůvodnění: 

 Plocha Z09a je převzata z platného územního plánu sídelního útvaru, část Z09b je 

nepatrné rozšíření plochy (odůvodněno zarovnáním zastavěného území a uvedením 
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hranice plochy do souladu s hranicí pozemku).  

 Velmi dobrá dopravní dostupnost, poloha při silnicích I. třídy, obsluha bez průjezdu 

obcí 

 dobrá možnost napojení na sítě technické infrastruktury 

 dokončení zástavby již rozestavěné výrobní zóny, plocha navazuje na zastavěné 

území, uzavírá půdorys obce a nebude komplikovat obhospodařování zemědělských 

pozemků 

 jedná se o zábor ve veřejném zájmu, který spočívá v nutnosti uspokojit potřeby 

územního rozvoje obce (odůvodnění potřeby viz kap. II.14.), přičemž půdy horší 

bonity jsou pro dané využití nevhodně umístěné. Dále je třeba, ve veřejném zájmu, 

zachovat určitou právní a územně plánovací kontinuitu – plochy zařazené do 

zastavitelných ploch je vhodné zrušit pouze ve výjimečných případech, pokud není o 

jejich využití dlouhodobě zájem, což není tento případ. 

Nevýhody: 

 zábor půdy II. třídy ochrany 

Z10 
Návrh plochy výroby a skladování 

Odůvodnění: 

 Plocha je převzata z platného územního plánu sídelního útvaru 

 Velmi dobrá dopravní dostupnost, poloha při silnicích I. třídy, obsluha bez průjezdu 

obcí 

 dobrá možnost napojení na sítě technické infrastruktury 

 dokončení zástavby již rozestavěné výrobní zóny, plocha navazuje na zastavěné 

území, uzavírá půdorys obce a nebude komplikovat obhospodařování zemědělských 

pozemků 

 jedná se o zábor ve veřejném zájmu, který spočívá v nutnosti uspokojit potřeby 

územního rozvoje obce (odůvodnění potřeby viz kap. II.14.), přičemž půdy horší 

bonity jsou pro dané využití nevhodně umístěné. Dále je třeba, ve veřejném zájmu, 

zachovat určitou právní a územně plánovací kontinuitu – plochy zařazené do 

zastavitelných ploch je vhodné zrušit pouze ve výjimečných případech, pokud není o 

jejich využití dlouhodobě zájem, což není tento případ. 

Nevýhody: 

 zábor půdy II. třídy ochrany 

Z47 

Z48 

Návrh plochy výroby a skladování 

Odůvodnění: 

 Plocha je převzata z platného územního plánu sídelního útvaru 

 dobrá dopravní dostupnost,  

 velmi dobrá možnost napojení na sítě technické infrastruktury 

 dokončení zástavby již rozestavěné výrobní zóny, plocha navazuje na zastavěné 

území, uzavírá půdorys obce a nebude komplikovat obhospodařování zemědělských 

pozemků 

 jedná se o zábor ve veřejném zájmu, který spočívá v nutnosti uspokojit potřeby 

územního rozvoje obce (odůvodnění potřeby viz kap. II.14.), přičemž půdy horší 

bonity jsou pro dané využití nevhodně umístěné. Dále je třeba, ve veřejném zájmu, 

zachovat určitou právní a územně plánovací kontinuitu – plochy zařazené do 

zastavitelných ploch je vhodné zrušit pouze ve výjimečných případech, pokud není o 

jejich využití dlouhodobě zájem, což není tento případ. 

Nevýhody: 

 zábor půdy II. třídy ochrany 

Z42 
Návrh plochy výroby a skladování 
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Odůvodnění: 

 dobrá dopravní dostupnost,  

 dobrá možnost napojení na sítě technické infrastruktury 

 dokončení zástavby již rozestavěné výrobní zóny, plocha navazuje na zastavěné 

území, uzavírá půdorys obce a nebude komplikovat obhospodařování zemědělských 

pozemků 

 jedná se o zábor ve veřejném zájmu, který spočívá v nutnosti uspokojit potřeby 

územního rozvoje obce (odůvodnění potřeby viz kap. II.14.), přičemž půdy horší 

bonity jsou pro dané využití nevhodně umístěné.  

Nevýhody: 

 zábor půdy II. třídy ochrany 

 nově vymezená plocha 

Z51 
Návrh plochy smíšené výrobní 

Není zábor ZPF 

 

 

Plochy občanské vybavenosti: 

 

Plochy občanského vybavení jsou v převážné míře využity účelně. Územní plán vymezuje 3 

plochy pro občanské vybavení na základě konkrétního požadavku a potřeby obce: pro rozšíření hřbitova, 

pro umístění zařízení pro seniory a pro umístění kulturního a ubytovacího zařízení v lokalitě u vinných 

sklepů.  

 

OZN. ZDŮVODNĚNÍ ZÁBORŮ 

N22 
Návrh plochy občanské vybavenosti 

Odůvodnění: 

 půda IV. třídy ochrany, v řešeném území jedna z nejméně kvalitních 

 Navrhovaný záměr naplňuje prioritu politiky územního rozvoje (22) – vytvářet 

podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu 

(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika) při zachování a rozvoji 

hodnot území. 

 Zábor této plochy nenaruší organizaci zemědělského půdního fondu a neztíží 

obhospodařování zemědělské půdy 

N21 
Návrh plochy občanské vybavenosti 

Odůvodnění: 

 půda IV. třídy ochrany (cca ½ plochy), v řešeném území jedna z nejméně kvalitních 

 Navrhovaný záměr je ve veřejném zájmu - naplňuje prioritu politiky územního 

rozvoje (22) – vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé 

formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika) při 

zachování a rozvoji hodnot území. 

 Plochy v minulosti využívána jako střelnice, ani v současné době není zemědělsky 

obdělávána 

 Část plochy na půdě I.třídy ochrany je zalesněna, resp. je zde náletový porost 

vzrostlých dřevin 

Nevýhody: 

 Cca ½ plochy leží na půdě I.třídy ochrany 

 

Z11 
Návrh plochy občanské vybavenosti 

Odůvodnění: 

 půda IV. třídy ochrany, v řešeném území jedna z nejméně kvalitních 
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 Navrhovaný záměr je ve veřejném zájmu - naplňuje prioritu politiky územního 

rozvoje (22) – vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé 

formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika) při 

zachování a rozvoji hodnot území. 

 Zábor této plochy nenaruší organizaci zemědělského půdního fondu neztíží 

obhospodařování zemědělské půdy 

Z21, 

Z57 

část 

Návrh plochy občanské vybavenosti 

Odůvodnění: 

 Navrhovaný záměr je ve veřejném zájmu – obec v této ploše hodlá realizovat zařízení 

pro seniory 

 Pro tento účel není v obci jiná vhodná plocha, v přiměřených docházkových 

vzdálenostech, na horší půdě. 

 Zábor této plochy nenaruší organizaci zemědělského půdního fondu neztíží 

obhospodařování zemědělské půdy 

Nevýhody: 

 Zábor půdy II.třídy ochrany 

Z23 
Návrh plochy občanské vybavenosti 

Odůvodnění: 

 Navrhovaný záměr je ve veřejném zájmu – plocha je určena pro rozšíření hřbitova 

 Pro tento účel není v obci jiná vhodná plocha, v návaznosti na hřbitov, na horší půdě. 

 Zábor této plochy nenaruší organizaci zemědělského půdního fondu neztíží 

obhospodařování zemědělské půdy 

Nevýhody: 

 Zábor půdy II.třídy ochrany 

Z50 
Návrh plochy občanské vybavenosti 

Odůvodnění: 

 Navrhovaný záměr je ve veřejném zájmu – plocha je určena pro kulturní a ubytovací 

zařízení obce, jedná se o rozšíření, resp. přístavbu stávajícího objektu 

 Pro tento účel není v obci jiná vhodná plocha, na horší půdě. 

 Zábor této plochy nenaruší organizaci zemědělského půdního fondu neztíží 

obhospodařování zemědělské půdy 

Nevýhody: 

 Zábor půdy II.třídy ochrany 

 

 

Plochy rekreace: 

 

OZN. ZDŮVODNĚNÍ ZÁBORŮ 

 

N23 

Návrh plochy rekreace 

 Není zábor ZPF 

 

N24 

 

N27 

Návrh plochy rekreace 

Odůvodnění: 

 Plocha je převzata z platného územního plánu sídelního útvaru 

 dobrá dopravní dostupnost, kvalitní přírodní prostředí 

 jedná se o zábor ve veřejném zájmu, který spočívá v nutnosti zachovat určitou právní 

a územně plánovací kontinuitu – plochy zařazené do změn využití je vhodné zrušit 

pouze ve výjimečných případech, pokud není o jejich využití dlouhodobě zájem, což 

není tento případ. 
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 Plocha  N24 bude sloužit (a v podstatě už slouží) jako sportovně-rekreační plocha pro 

blízké ubytovací zařízení 

Nevýhody: 

 zábor půdy II. třídy ochrany 

 

N25 

Návrh plochy rekreace 

Odůvodnění: 

 Plocha je převzata z platného územního plánu sídelního útvaru 

 dobrá dopravní dostupnost, kvalitní přírodní prostředí 

 nekvalitní půda V.třídy ochrany. 

 

N26 

Návrh plochy rekreace 

Odůvodnění: 

 Plocha je vymezena na základě požadavku majitele 

 dobrá dopravní dostupnost, kvalitní přírodní prostředí 

Nevýhody: 

 zábor půdy II. třídy ochrany 

 

 

Plochy technické infrastruktury: 

 

OZN. ZDŮVODNĚNÍ ZÁBORŮ 
Z07 Návrh plochy pro technickou infrastrukturu  

Odůvodnění: 

 Plocha je převzata z platného územního plánu sídelního útvaru, jen s nevýznamným 

rozšířením 

 jedná se o zábor ve veřejném zájmu, který spočívá v nutnosti zachovat určitou právní 

a územně plánovací kontinuitu – plochy zařazené do zastavitelných ploch je vhodné 

zrušit pouze ve výjimečných případech, pokud není o jejich využití dlouhodobě 

zájem, což není tento případ. Dále je veřejným zájmem zlepšení kvality povrchových 

a podzemních vod – plocha leží v blízkosti CHOPAV. 

Nevýhody: 

 zábor půdy II. třídy ochrany  

Z25 
Návrh plochy pro technickou infrastrukturu  

Odůvodnění: 

 Plocha je převzata z platného územního plánu sídelního útvaru 

 jedná se o zábor ve veřejném zájmu, který spočívá v nutnosti zachovat určitou právní 

a územně plánovací kontinuitu – plochy zařazené do zastavitelných ploch je vhodné 

zrušit pouze ve výjimečných případech, pokud není o jejich využití dlouhodobě 

zájem, což není tento případ. Dále je veřejným zájmem zlepšení kvality povrchových 

a podzemních vod. 

Nevýhody: 

 zábor půdy II. třídy ochrany 

 

 

Plochy veřejných prostranství: 

 

OZN. ZDŮVODNĚNÍ ZÁBORŮ 
Z24, 

Z57 
Návrh plochy veřejných prostranství 

Odůvodnění: 

 Plocha je převzata z platného územního plánu sídelního útvaru,  
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 jedná se o zábor ve veřejném zájmu, který spočívá v nutnosti zachovat určitou právní 

a územně plánovací kontinuitu – plochy zařazené do zastavitelných ploch je vhodné 

zrušit pouze ve výjimečných případech, pokud není o jejich využití dlouhodobě 

zájem, což není tento případ. Vymezení plochy se opírá o požadavek vyhl. č. 

501/2006 Sb., na vymezení  plochy veřejných prostranství souvisejících s plochami 

bydlení a plochami občanské vybavenosti 

Nevýhody: 

 zábor půdy II. třídy ochrany  

Z40 
Návrh plochy veřejných prostranství 

Odůvodnění: 

 jedná se o zábor ve veřejném zájmu, který spočívá v nutnosti zkulturnit prostředí 

v okolí památníku ukončení I. světové války a vzniku Československa 

Nevýhody: 

 zábor půdy II. třídy ochrany 

Z41 
Návrh plochy veřejných prostranství 

Odůvodnění: 

 Veřejný zájem - vymezení plochy se opírá o požadavek vyhl. č. 501/2006 Sb., na 

vymezení  plochy veřejných prostranství souvisejících s plochami bydlení a plochami 

občanské vybavenosti 

Nevýhody: 

 zábor půdy II. třídy ochrany 

 

 

Plochy dopravní infrastruktury: 

 

OZN. ZDŮVODNĚNÍ ZÁBORŮ 

Z17 Návrh plochy dopravní infrastruktury 

Odůvodnění: 

 Plocha je převzata z platného územního plánu sídelního útvaru,  

 jedná se o zábor ve veřejném zájmu, který spočívá v nutnosti zachovat určitou právní 

a územně plánovací kontinuitu. Komunikace v ploše Z17 zpřístupní zemědělské 

pozemky za obytnou ulicí a v budoucnu umožní případné dopravní propojení 

zastavěného území s případnými rozvojovými plochami – ve vzdáleném výhledu. 

Nevýhody: 

 zábor půdy II. třídy ochrany.  

Z01 
Návrh plochy dopravní infrastruktury 

Odůvodnění: 

 V ploše bude zbudována účelová komunikace pro obsluhu technické památky 

Výklopník a cyklotrasa, popř. cyklostezka, vedená podél Baťova kanálu. 

 jedná se o zábor ve veřejném zájmu - navrhovaný záměr naplňuje prioritu politiky 

územního rozvoje (22) – vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území 

pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací 

turistika) při zachování a rozvoji hodnot území. 

 Zábor této plochy nenaruší organizaci zemědělského půdního fondu a neztíží 

obhospodařování zemědělské půdy. 

Nevýhody: 

 Převážně zábor půdy II. třídy ochrany, jen v menším rozsahu půdy IV.třídy ochrany. 

Z03 
Návrh plochy dopravní infrastruktury 

Odůvodnění: 

 Zábor půdy IV.třídy ochrany 

mailto:milan.hucik@centrum.cz


 

 

Ing.arch. Milan Hučík, Valtická 13, 628 00  Brno 

Tel./Fax.: 774288223 

E-mail: milan.hucik@centrum.cz 

ÚP Sudoměřice 

Odůvodnění územního plánu 

Strana: 136 
 

 Malý zábor pro železniční zastávku 

Z04 
Návrh plochy dopravní infrastruktury 

Odůvodnění: 

 V ploše bude zbudována cyklostezka. 

 Převážně zábor půdy IV.třídy ochrany, jen v menším rozsahu II. třídy ochrany 

 jedná se o zábor ve veřejném zájmu - navrhovaný záměr naplňuje prioritu politiky 

územního rozvoje (22) – vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území 

pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací 

turistika) při zachování a rozvoji hodnot území. 

Nevýhody: 

 částečně zábor půdy II. třídy ochrany 

Z06 
Návrh plochy dopravní infrastruktury 

Odůvodnění: 

 V ploše bude zbudována cyklostezka a umístěn interakční prvek (stromořadí). 

 Zvýšení bezpečnosti dopravy – přilehlá silnice je využívána i pro dopravu do 

zaměstnání a do škol. Cyklostezka tak bude sloužit jak pro turistické účely, tak i pro 

přepravu místních obyvatel. Přispěje ke snížení nároků na motorovou dopravu. 

 Plocha je vymezena v těsném souběhu s pozemkem silnice. Nevzniknou tak 

nepřístupné či obtížně obdělávatelné zbytky zemědělské půdy. 

 Nezhorší se hydrologické podmínky. 

 Zábor půdy IV.třídy ochrany. 

Z62 
Návrh plochy dopravní infrastruktury 

Odůvodnění: 

 Komunikace a cyklostezka k navrhovanému archeoparku. 

 zábor půdy IV.třídy ochrany 

Z38 
Návrh plochy dopravní infrastruktury 

Odůvodnění: 

 V ploše bude zbudována cyklostezka. 

 Cyklostezka v ploše Z38 bude sloužit i pro dopravu do zaměstnání a do škol. 

 zábor půdy IV.třídy ochrany. 

K-DV01 
Koridor pro veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury – vodní cestu 

Odůvodnění: 

 Úsek Rohatec – Hodonín sleduje prodloužení vodní cesty z prostoru výklopníku 

Rohatec (původně pro potřeby přepravy lignitu) do turisticky atraktivnějšího 

Hodonína.  

 Veřejný zájem - naplňuje prioritu politiky územního rozvoje (22) – vytvářet 

podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu 

(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika) při zachování a rozvoji 

hodnot území. Podporovat propojení z hlediska cestovního ruchu turistickými 

cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, 

lyžařská, hipo). 

Nevýhody: 

 částečně zábor půdy II. třídy ochrany 

K-DC01 
Koridor pro veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury – vodní cestu 

Odůvodnění: 

 Koridor je určen pro umístění cyklostezky. Vede od silnice I/55 podél Baťova kanálu 

do Petrova, s odbočkou k navrhovanému archeoparku.   

 Tato dnes již velmi frekventovaná cyklotrasa, byť vedená po nezpevněných pěšinách, 

reaguje na růst popularity Baťova kanálu. Podpoří zvýšení turistické atraktivity celé 

oblasti 
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 Veřejný zájem - naplňuje prioritu politiky územního rozvoje (22) – vytvářet 

podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu 

(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika) při zachování a rozvoji 

hodnot území. Podporovat propojení z hlediska cestovního ruchu turistickými 

cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, 

lyžařská, hipo). 

Nevýhody: 

 částečně zábor půdy II. třídy ochrany 

 

 

Plochy vodní a vodohospodářské   

 

Z15a 

Návrh plochy vodní a vodohospodářské   

Odůvodnění: 

 Převážná část plochy již byla vyhodnocena v platném ÚPN SÚ, ovšem pro jiné účely 

(bydlení). 

 Veřejný zájem – umístěním rybníku a zadržením vody se vytvoří podmínky pro 

zlepšení vodního režimu v krajině a zabránění extrémním suchům. 

Nevýhody: 

 zábor půdy II. třídy ochrany 

 

 

Plochy přírodní   

 

N28 

Návrh plochy vodní a vodohospodářské   

Odůvodnění: 

 plocha byla vymezena za účelem ochrany kriticky ohroženého rostlinného druhu. 

 Plocha byla vymezena po projednání dle § 50 SZ, na základě požadavku AOPK. 

 Nekvalitní zemědělská půda. 

 

 

 

 

 

 

II.19.3. Tabulkové vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF 

 

Viz následující strany. 
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NOVÉ ZÁBORY

Celkový zábor Celkový zábor
Investice 

do půdy 

(ha)

ZPF (ha)       

návrh ÚP

ZPF (ha) 

upravený návrh 

ÚP

orná vinice zahrady sady TTP I. II. III. IV. V.

Z39b Plochy bydlení v rod.domech 0,2878 0,2878 0,2878 0,2878

Z46, Z45 Plochy bydlení v rod.domech 0,5943 0,5943 0,5943 0,5943

Plochy bydlení celkem 0,8821 0,8821 0,8821 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,8821 0,0000 0,0000 0,0000

Z20, Z58 část Plochy smíšené obytné 0,3118 0,3118 0,3118 0,3118

Z22, Z58 část Plochy smíšené obytné 0,5756 0,5756 0,5756 0,5756

Z28, Z29 Plochy smíšené obytné 0,6198 0,6198 0,6198 0,6198

Z31, Z30 Plochy smíšené obytné 0,5806 0,5806 0,5806 0,5806

Z49b Plochy smíšené obytné 0,1322 0,1322 0,1322 0,1322

Plochy smíšené obytné celkem 2,2200 2,2200 2,2200 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0196 0,0000 1,2004 0,0000

Z51 Plochy smíšené výrobní 0,0000 0,0000

Plochy smíšené výrobní celkem 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Z08b Plochy výroby a skladování 0,5719 0,5719 0,5719 0,5719

Z42 Plochy výroby a skladování 0,2133 0,2133 0,2133 0,2133

Z09b Plochy výroby a skladování 0,0817 0,0817 0,0817 0,0817

Plochy výroby a skladování celkem 0,8669 0,8669 0,8669 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,8669 0,0000 0,0000 0,0000

   ZÁBORY ZPF v k.ú. SUDOMĚŘICE

Způsob využití plochy

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

označení plochy 

na výkrese

Zábor ZPF podle jednotlivých tříd ochrany (ha)
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N22 Plochy občanské vybavenosti 0,3552 0,3552 0,3552 0,0063 0,3489

N21 Plochy občanské vybavenosti 0,9461 0,9461 0,9461 0,4064 0,5397

Z11 Plochy občanské vybavenosti 0,9947 0,9947 0,9947 0,9947

Z21, Z57 část Plochy občanské vybavenosti 0,5467 0,5467 0,5467 0,5467

Z23 Plochy občanské vybavenosti 0,3103 0,3103 0,3103 0,3103

Z50 Plochy občanské vybavenosti 0,1044 0,1044 0,1044 0,1044

Plochy občanské vybavenosti celkem 3,2574 3,2574 2,3113 0,0000 0,0000 0,0000 0,9461 0,4064 0,9677 0,0000 1,8833 0,0000 0,0000

Z55 Plochy rekreace 0,1276 0,1276 0,1276 0,1276

Plochy rekreace celkem 0,1276 0,1276 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1276 0,0000 0,1276 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Z01 Plochy dopravní infrastruktury 0,6027 0,6027 0,6027 0,3748 0,2279

Z03 Plochy dopravní infrastruktury 0,0294 0,0294 0,0294 0,0294

Z04 Plochy dopravní infrastruktury 0,1225 0,1225 0,1225 0,0420 0,0805

Z06 Plochy dopravní infrastruktury 0,0000 0,2348 0,2348 0,2348

Z62 Plochy dopravní infrastruktury 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958

Z38 Plochy dopravní infrastruktury 0,3106 0,3106 0,3106 0,3106

K-DV01 Koridor pro dopr.infrastrukturu 0,8930 0,8930 0,7630 0,1300 0,0300 0,8630

K-DC01 Koridor pro dopr.infrastrukturu 0,1296 0,1296 0,1209 0,0087 0,0485 0,0811

Plochy dopravní infrastruktury  celkem 2,1836 2,4184 2,2797 0,0000 0,0000 0,0000 0,1387 0,0485 0,4468 0,0000 1,9231 0,0000 0,0000

Z07b Plochy technické infrastruktury 0,0171 0,0171 0,0171 0,0171

Z25b Plochy technické infrastruktury 0,0747 0,0000 0,0000 0,0000

Plochy technické infrastruktury celkem 0,0918 0,0171 0,0171 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0171 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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Z40 Plochy veřejných prostranství 0,1591 0,1591 0,1591 0,1591

Z41 Plochy veřejných prostranství 0,4869 0,4869 0,4869 0,4869

Plochy veřejných prostranství  celkem 0,6460 0,6460 0,6460 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6460 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Z15b Plochy vodní a vodohospodářské 0,5745 0,5745 0,5745 0,5745

Plochy vodní a vodohospodářské  celkem 0,5745 0,5745 0,5745 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5745 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

N28 Plochy přírodní 0,0000 0,5134 0,5134 0,0436 0,4698

Plochy přírodní celkem 0,0000 0,5134 0,0000 0,0000 0,5134 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0436 0,4698 0,0000

10,8499 0,5134 0,0000 1,2124 0,0000ZÁBOR ZPF CELKEM (ha) 11,5234 9,7976 0,0000 0,4549 5,5483 0,0000 5,0504 0,4698
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Zábory ZPF rušené (vše k.ú. Sudoměřice)

označení plochy Původní zábor

na výkrese ZPF (ha) orná vinice zahrady sady TTP I. II. III. IV. V.

B 0,7483 0,7483 0,7483

C 0,2624 0,2624 0,2624

D 0,0387 0,0387 0,0387

E 0,5644 0,5644 0,2211 0,3433

CELKEM 1,6138 1,6138 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,2318 0,0000 0,0387 0,3433

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) Zábor ZPF podle jednotlivých tříd ochrany (ha) Investice do 

půdy (ha)
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II.19.4. Důsledky na pozemky určené k plnění funkce lesa podle zvláštních předpisů 

 

Návrh územního plánu nevyvolává nároky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

 

II.20. REKAPITULACE ZMĚN PROVEDENÝCH V RÁMCI ÚPRAVY ÚP PO 

SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ (ZMĚNOVÝ LIST) 

Po společném jednání byly provedeny tyto úpravy: 

 Na základě nesouhlasného stanoviska OŽP KrÚ JMK byla zmenšena plocha Z25. Podle 

požadavku tohoto orgánu ke změně č. 7.03 ÚPN SÚ Sudoměřice byla jižní hranice plochy Z25 

posunuta do vzdálenosti 10 m od hranice pozemku 4969/1, 

 Byla doplněna zastavitelná plocha Z06, určená pro vybudování cyklostezky Sudoměřice-Petrov, 

v těsném souběhu se silnicí. V ploše bude umístěno i stromořadí. 

 Byly upraveny specifické koncepční podmínky využití některých návrhových ploch, podle 

výsledků projednání návrhu ÚP. 

 V plochách Z28, Z29, Z30 a Z31 byla doplněna podmínka, že rozhodování o změnách v území je 

podmíněno zpracováním územní studie a vložením dat o této studii do evidence územně 

plánovací činnosti. 

 Byl upraven název výkresu č. II.04 a rozšířen jeho obsah, podle požadavků dotčeného orgánu 

ochrany přírody, 

 Plochy Z02 a Z05 byly na základě stanoviska orgánu ochrany přírody vyřazeny ze zastavitelných 

ploch a byly zařazeny do ploch změn v krajině, označených N21 a N22 (OTn Plochy občanského 

vybavení – sport v nezastavěném území). 

 Plochy Z52, Z53, Z54, Z55 a Z56 byly na základě stanoviska orgánu ochrany přírody vyřazeny 

ze zastavitelných ploch (RI Plochy rekreace – rekreace individuální) a přeřazeny do ploch změn 

v krajině N23, N24, N25, N26, N27 (RN Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru). 

Upraveny byly i specifické koncepční podmínky využití těchto ploch. 

 Silnice III/4263 je zbytný úsek silnice, který bude převeden do sítě místních komunikací. 

 ÚP Sudoměřice zpřesňuje polohu mezinárodní cyklistické stezky obsažené v ZÚR kraje 

„Moravská stezka“, v k.ú. Sudoměřice vedené jako stezka podél Baťova kanálu. Dále ÚP 

Sudoměřice upřesňuje vedení cyklostezky „Beskydsko-karpatská magistrála“. 

 

 

II.21. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ SAMOSTATNÉHO 

ODŮVODNĚNÍ 

Námitky proti návrhu ÚP mohou podat ve smyslu § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona nejpozději 

do 7 dnů ode dne veřejného projednání pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, 

oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky musí být v takovém případě odůvodněné, musí 

obsahovat údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a musí být doloženy vymezením 

území dotčeného námitkou.  

 

Úplná znění podání, jež byla vyhodnocena pořizovatelem jako námitky splňující podmínky 

stanovené v § 52 stavebního zákona: 
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23. 

ČEPS, a.s. 

Odbor územní problematika 

Elektrárenská 774/2 

101 52 Praha 10 

370/18/18000 

23. 5. 2018 

Ing. Romana 

Kudrnová 

NÁMITKY VYHODNOCENÍ 

ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR ve smyslu § 

24 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, oprávněný 

investor záměru ve smyslu § 23a zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, budoucí vlastník a provozovatel stavby 

elektroenergetického vedení 400kV, podává tímto námitky 

k návrhu ÚP Sudoměřice. 

Námitka se týká textové části, kapitoly I.E.2. Krajinný ráz, kde 

je uvedeno: „… Negativní vliv na krajinný ráz může mít 

umístění dvou elektrických VVN vedení (400kV a 110kV) 

v koridorech územní rezervy R-TEE01 a R-TEE09“. U koridorů 

TEE01 a TEE09 se nejedná o koridory územní rezervy, ale o 

návrhový koridor pro veřejně prospěšné stavby. Dále vedení 

400kV je definováno v právních předpisech jako vedení zvláště 

vysokého napětí. 

 

 

 

 

 

 

Koridory pro el. vedení VVN jsou v ÚP 

vymezeny jako návrhové. V tomto smyslu 

bude rovněž upravena kap. I.E.2. textové 

části návrhu ÚP před předložením návrhu na 

jeho vydání (námitce se vyhovuje). 

 

Námitka se týká textové části, kapitoly I.G. Vymezení veřejně 

prospěšných staveb, opatření, staveb a opatření k zajišťování 

obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro která lze 

práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, kde je uvedeno 

značení R-TEE01 a R-TEE09, které není použito správně, neboť 

se jedná o návrhový koridor pro veřejně prospěšné stavby 

nikoliv územní rezervu. 

Žádáme tímto o úpravu textové části návrhu ÚP Sudoměřice. 

Vymezení koridorů v kap. I.G. návrhu ÚP 

bude před předložením návrhu na jeho 

vydání upraveno z koridorů územní rezervy 

na návrhové koridory (námitce se 

vyhovuje).  
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35. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Oddělení koncepce a ÚP Morava 

Šumavská 33 

612 54 Brno 

000846/1130

0/2018 

11. 6. 2018 

Ing. 

Miroslava Seidelová 

NÁMITKY VYHODNOCENÍ 

Ředitelství silnic a dálnic ČR podává na základě Oznámení o 

veřejném projednání posouzeného a upraveného návrhu územního 

plánu Sudoměřice (k.ú. Sudoměřice) z titulu majetkového správce 

dálnic a silnic I. třídy a oprávněného investora v souladu s § 52 

stavebního zákona následující vyjádření: 

 

Územím obce jsou z hlediska zájmů ŘSD ČR vedeny silnice: 

I/55        Olomouc-Uh. Hradiště-Břeclav-st. hranice, 

I/70        Sudoměřice-st. hranice, 

I/70H      Sudoměřice-obchvat. 

 

Z hlediska výhledových záměrů je v ÚP Sudoměřice navržen 

koridor územní rezervy pro přeložku silnice I/55, ozn. R-DS18-A. 

V souvislosti se zapracováním tohoto koridoru do návrhu ÚP 

vznášíme námitku proti popisu koridoru ÚR v textové části I.A 

ÚP (str. 44). Naše námitka se týká popisu „Podmínek využití“ 

uvedeného koridoru a to v tom smyslu, že uvedený koridor není 

určen pro možné budoucí umístění „rychlostní silnice I/55“, ale 

pro přeložku silnice I/55. Pojem rychlostní silnice se také 

vyskytuje v textu u podmíněného využití ploch DS plochy 

dopravní infrastruktury – silniční doprava (str. 36), tento pojem 

požadujeme z textu vypustit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před předložením návrhu na vydání ÚP 

bude provedena úprava textové části ve 

smyslu uplatněné námitky (námitce se 

vyhovuje). 
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Odůvodnění 

 

Novelou zákona č. 268/215 Sb., ze dne 15. Září 2015 byl 

změněn zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a další související zákony. Zákon, který 

nabyl účinnosti dne 31.12.2015 zrušil v souvislosti s pojetím 

dálniční sítě pojem „rychlostní silnice“, tyto byly zařazeny do sítě 

dálnic jako dálnice II. třídy. 

 

Dále pouze upozorňujeme na nově vymezenou plochu DU Z06 

v souběhu se silnicí I/70 severně od zastavěné části obce, která je 

určena pro vybudování cyklostezky a vysázení interakčního prvku 

– stromořadí. Uvedená plocha je vymezena v ochranném pásmu 

silnice I/70, které je nutné při následné přípravě záměru 

cyklostezky respektovat. Silniční ochranná pásma, jsou území se 

zvláštním režimem, jejichž využití podléhá souhlasu silničního 

správního úřadu (§ 32 zákona č. 13/1997 Sb.). Podle § 30 zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích jsou vymezena u 

silnic I. třídy územím o šířce 50m od osy vozovky nebo 

přiléhajícího jízdního pásu. 

Vzato na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. Bude řešeno v rámci 

navazujících stupňů projektové 

dokumentace samostatným správním 

řízením. 

 

II.22. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

V rámci společného jednání o návrhu ÚP ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona mohly 

uplatnit sousední obce připomínky nejpozději do 30 dnů ode dne jednání. Dále do 30 dnů ode dne 

doručení veřejné vyhlášky oznamující projednávání návrhu ÚP podle § 50 odst. 3 stavebního zákona 

mohl každý uplatnit písemné připomínky. 

 

Výsledky společného jednání o návrhu ÚP Sudoměřice: 
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25. 

České dráhy, a.s. 

Generální ředitelství 

nábř. L. Svobody 1222 

110 15 Praha 1 

5418/2016-O32 

21. 9. 2016 

Daniela Malinová 

VYJÁDŘENÍ VYHODNOCENÍ 

Předmětem návrhu Územního plánu Sudoměřice je aktualizace stávajícího 

územního plánu v rozsahu administrativně správní obvod obce Sudoměřice. 

V katastrálním území Sudoměřice se nacházejí nemovitosti a zařízení ve 

vlastnictví subjektu České dráhy, a.s. (IČ 70994226), uvedené dle listu 

vlastnictví č. 2377 a evidované v příslušném katastru nemovitostí. 

Ochranu dráhy, včetně nemovitostí v ochranném pásmu dráhy (OPD) nebo 

v sousedství s dráhou upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o drahách v platném 

znění a jeho prováděcí vyhlášky, zejména vyhláška č. 177/1995 Sb. „stavební 

a technický řád drah“ v platném znění. Připomínáme, že v OPD lze zřizovat a 

provozovat stavby a jiné činnosti jen se souhlasem Drážního úřadu, případně 

Ministerstva dopravy ČR a se souhlasem vlastníka pozemků dráhy a vlastníků 

sousedních pozemků. 

Upozorňujeme, že v současné době probíhá mezi ČD, a.s. a SŽDC, státní 

organizací úprava majetkoprávních vztahů v železničních stanicích. Jejich 

případnou úpravu doporučujeme řešit jen v nezbytně nutném rozsahu 

navrhovaných opatření a nikoliv změnou vlastnictví celých pozemků. 

Mimo uvedené není ze strany Českých drah, a.s. k návrhu Územního plánu 

Sudoměřice dalších připomínek. 

 

 

Vzato na vědomí. 
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30. 

Ministerstvo vnitra ČR 

odbor správy majetku 

P.O.BOX 155/OSM 

140 21 Praha 4 

MV-114154-5/OSM-2016 

21. 9. 2016 

Ing. Mariana Durjančíková 

VYJÁDŘENÍ VYHODNOCENÍ 

Na základě Vašeho oznámení č.j.: MUHOCJ 53344/2016 ze dne 

08.03.2016 a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra 

ČR, Vám sděluji, že k projednávanému návrhu Územního plánu 

Sudoměřice neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné 

připomínky. 

Vzato na vědomí. 
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34. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Oddělení koncepce a ÚP Morava 

Šumavská 33 

612 54 Brno 

008919/11300/2016 

23. 8. 2016 

Ing. Miroslava Seidelová 

VYJÁDŘENÍ VYHODNOCENÍ 
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Ředitelství silnic a dálnic ČR podává na základě Oznámení o společném 

jednání o návrhu územního plánu Sudoměřice (k.ú. Sudoměřice) 

následující vyjádření: 

 

Územím obce jsou vedeny následující silnice: 

I/55        Olomouc-Uh. Hradiště-Břeclav-st. hranice ČR/SR, 

I/70        Sudoměřice-st. hranice, 

I/70H      Sudoměřice-obchvat, 

III/4262   Valcha-Sudoměřice, 

III/4262h Sudoměřice, spojka na obchvat, 

III/4263   Sudoměřice-příjezdná. 

Silnice I. třídy jsou ve vlastnictví státu, silnice III. třídy jsou ve vlastnictví 

Jihomoravského kraje. V ÚP Sudoměřice je navržen koridor územní 

rezervy pro přeložku silnice I/55, ozn. R-DS18-A. Tento záměr není ŘSD 

ČR sledován, prioritně je sledován záměr na vybudování dálnice D55 

(původně označován jako R55). 

Pro informaci sdělujeme, že novelou zákona č. 268/2015 Sb., ze dne 15. 

září 2015 byl změněn zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a další související zákony. Zákon, který nabyl 

účinnosti dne 31.12.2015 ruší v souvislosti s pojetím dálniční sítě pojem 

„rychlostní silnice“ a rozděluje dálnice na dálnice I. a II. třídy. Pokud byl 

před 31.12.2015 projekt připravován jako rychlostní silnice včetně všech 

podkladových stanovisek, považují se po tomto datu veškeré dokumenty a 

stanoviska za dokumenty a stanoviska vydané pro dálnici II. třídy. 

V souvislosti s územně plánovacími dokumentacemi platí, že na základě 

výše uvedeného přechodného ustanovení se koridory vymezené pro 

rychlostní silnice považují za koridory vymezené pro dálnice II. třídy a tak 

by měly být i nadále posuzovány. Na základě výše uvedeného je tedy 

nutné upravit ÚPD ve smyslu nahrazení označení záměru původně 

označovaného jako rychlostní silnice R55 na dálnici D55. Toto se týká 

obce Sudoměřice pouze ve smyslu širších územních vztahů – navržená 

dálnice D55 se území obce nedotýká. 

V souvislosti s územní rezervou R-DS18-A ještě upozorňujeme, že 

v textové části I.A projednávaného návrhu ÚP Sudoměřice je tento 

koridor v podmínkách využití (str. 42) mylně uveden jako „koridor pro 

budoucí umístění rychlostní silnice I/55“, jedná se o koridor ÚR pro 

přeložku sil. I/55. 

Mimo souvisle zastavěné území obce je nutné respektovat silniční 

ochranná pásma, která jsou podle § 30 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích, vymezena u silnic I. třídy územím o šířce 50m od osy 

přilehlého jízdního pásu, u silnic III. třídy územím o šířce 15m na každou 

stranu od osy silnice. Silniční ochranná pásma jsou území se zvláštním 

režimem, jejichž využití podléhá souhlasu silničního správního úřadu (§ 

32 zákona č. 13/1997 Sb.). Souvisle zastavěné území obce stanovuje § 30 

odst. 3 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění 

pozdějších zákonů. 

Obecně upozorňujeme, že veškeré navržené zastavitelné plochy a jejich 

připojení na silniční síť musí být vymezeny v souladu s vyhláškou č. 

501/2006 Sb., kterou se provádí Zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zejména § 20, a dle 

vyhlášky č. 104/1997 Sb., zejména §§ 11 a 12, kterou se provádí Zákon č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Dopravní obsluhu veškerých 

nově navrhovaných lokalit s návazností na silnice I/55, I/70, event.. I/70H 

je nutné řešit přednostně ze stávajících (přilehlých) místních komunikací a 

sjezdů. 

Požadujeme nezvyšovat počet nových dopravních připojení na silnice 

I/55, I/70, resp. I/70H. Uvedený požadavek se týká zejména ploch Z05 

(plocha občanského vybavení OT) u sil. I/55, Z09 (plochy výroby a 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. Silnice jsou, 

kromě silnice III/4263, v návrhu 

ÚP vymezeny. V rámci úpravy 

návrhu ÚP bude doplněna silnice 

III/4263 ve smyslu požadavku 

KrÚ JMK, ORD (viz stanovisko 

č. 15). 

 

 

 

Vzato na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci úpravy návrhu ÚP bude 

označení tohoto koridoru 

dopravní infrastruktury 

opraveno ve smyslu uplatněného 

požadavku, tzn. rychlostní silnice 

R55 na dálnici D55. 

 

V rámci úpravy návrhu ÚP bude 

označení tohoto koridoru dopravní 

infrastruktury opraveno ve smyslu 

uplatněného požadavku. 

 

 

Je respektováno (viz grafická část 

a textové části návrhu ÚP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. ÚP nenavrhuje 

konkrétní dopravní připojení na 

předmětné silnice I. třídy. 

Vymezuje jednotlivé zastavitelné 

plochy a konkrétní záměry 

v plochách budou včetně napojení 

na silniční/ komunikační síť 

prověřeny (a se zástupci ŘSD ČR 
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skladování VS) u sil. I/70H, ploch Z28 a Z31 (plochy smíšené obytné SO) 

u sil. I/70, plochy Z40 (plochy veřejných prostranství – veřejné parkové 

zeleně UZ) u sil. I/70H a ploch Z29 a Z30 (plochy veřejných prostranství 

– místní komunikace a veřejná prostranství UZ) u sil. I/70. Souhlas ŘSD 

ČR s navrhovaným funkčním využitím plochy není současně souhlasem 

s komunikačním připojením k silnici I. třídy. Návrh nového připojení 

(sjezdu) event. úpravu stávajícího je nutné před vlastní realizací projednat 

s ŘSD ČR. 

Mimo zastavěné území budou silnice upravovány podle zásad ČSN 

736101 „Projektování silnic a dálnic“, úpravy v zastavěném a 

zastavitelném území budou prováděny dle zásad ČSN 73 6110 

„Projektování místních komunikací“. V případě nově navrhovaných 

komunikačních připojení na silniční síť je nutno respektovat zásady ČSN 

73 6102 „Projektování křižovatek na silničních komunikacích“. 

K plochám Z28 a Z31 (plochy smíšené obytné SO) uvádíme, že tyto musí 

být v následném stavebním řízení posouzeny z hlediska vlivů z provozu 

dopravy (zejména hlukem a vibracemi) na výhledové období 30 let, tzn. je 

třeba zajistit, aby nebyly překročeny hygienické limity, vyplývající 

z Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění. Plochy je nutné uvést 

v textové části jako podmíněně přípustné z hlediska nepříznivých vlivů 

z dopravy na sil. I. třídy. 

Rovněž upozorňujeme, že dle § 77 zákona č. 267/2015, kterým se mění 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, stavební úřad vždy 

zajistí, aby záměr žadatele ke stavbě bytového domu, rodinného domu, 

stavbě pro předškolní nebo školní vzdělávání, stavbě pro zdravotní nebo 

sociální účely anebo funkčně obdobné stavbě a ke stavbě zdroje hluku byl 

z hlediska ochrany před hlukem posouzen příslušným orgánem ochrany 

veřejného zdraví. Žadatel o vydání územního rozhodnutí ke stavbě 

(vyjmenované výše) do území zatíženého zdrojem hluku předloží 

příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví pro účely vydání stanoviska 

měření hluku provedené podle § 32a (Z. č. 258/2000 Sb., v platném znění) 

a návrh opatření k ochraně před hlukem. Neprovede-li stavebník 

dostatečná opatření k ochraně před hlukem, nemůže žádat, aby tyto 

opatření provedl provozovatel, vlastník nebo správce zdroje hluku. 

projednány) v rámci navazujících 

projektových dokumentací. 

 

 

Vzato na vědomí. Je respektováno 

(viz grafická část a kap. II.12 

textové části odůvodnění návrhu 

ÚP). 

 

 

 

 

 

 

V rámci úpravy návrhu ÚP 

budou zastavitelné plochy Z28 a 

Z31 (SO – plochy smíšené 

obytné) upraveny ve smyslu 

uplatněného požadavku, tzn. 

budou vymezeny jako podmíněně 

přípustné s podmínkou prověření 

územní studií (prověření příp. 

negativního vlivu hluku od silniční 

dopravy). 

 

 

 

Vzato na vědomí. Konkrétní 

záměry nejsou předmětem řešení 

ÚP, ale navazujících správních 

řízení. 

 

 

 Následně v rámci veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP ve smyslu § 52 

odst. 3 stavebního zákona mohl každý uplatnit nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání své 

připomínky. 

 

  

mailto:milan.hucik@centrum.cz


 

 

 
Ing.arch. Milan Hučík, Valtická 13, 628 00  Brno 

Tel./Fax.: 774288223 

E-mail: milan.hucik@centrum.cz 

ÚP Sudoměřice 

Odůvodnění územního plánu 

Strana: 150 
 

Výsledek veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP Sudoměřice: 

2
5. 

České dráhy, a.s. 

Generální ředitelství 

Nábřeží L. Svobody 1222 

110 15 Praha 1 

2498/2018/O32 

4. 6. 2018 

Daniela Malinová 

VYJÁDŘENÍ VYHODNOCENÍ 

Předmětem návrhu Územního plánu Sudoměřice je 

aktualizace stávajícího územního plánu v rozsahu 

administrativně správní obvod obce Sudoměřice. 

V katastrálním území Sudoměřice se nacházejí 

nemovitosti a zařízení ve vlastnictví subjektu České 

dráhy, a.s. (IČ 70994226), uvedené dle listu vlastnictví 

č. 2377 a evidované v příslušném katastru nemovitostí. 

Parcela p.č. 1815/2 je v rámci VPS v sousedství 

dotčena návrhem plochy č. V7. 

Ochranu dráhy, včetně nemovitostí v ochranném 

pásmu dráhy (OPD) nebo v sousedství s dráhou 

upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o drahách v platném 

znění a jeho prováděcí vyhlášky, zejména vyhláška č. 

177/1995 Sb. „stavební a technický řád drah“ 

v platném znění. Ochranné pásmo dráhy (OPD) je 

územím se zvláštním režimem, jehož využité podléhá 

souhlasu Drážního správního úřadu. OPD a podmínky 

vyplývají ze zákona č. 266/1994 Sb. 

 

Vyjádření z hlediska dotčení OPD přísluší vlastníku/ 

správci a provozovateli dráhy, kterým je Správa 

železniční dopravní cesty, s.o. (IČ 70994234). 

Upozorňujeme, že v současné době probíhá mezi ČD, 

a.s. a SŽDC, státní organizací úprava majetkoprávních 

vztahů v železničních stanicích. Jejich případnou 

úpravu doporučujeme řešit jen v nezbytně nutném 

rozsahu navrhovaných opatření a nikoliv změnou 

vlastnictví celých pozemků. 

Mimo uvedené není ze strany Českých drah, a.s. 

k návrhu Územního plánu Sudoměřice dalších 

připomínek. 

 

 

 

Vzato na vědomí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. ÚP ovšem nejsou umísťovány 

žádné konkrétní stavby. ÚP mj. vymezuje jednotlivé 

zastavitelné plochy a koridory. Konkrétní stavby 

budou řešeny v rámci navazujících stupňů projektové 

dokumentace samostatným správním řízením. 

Vzato na vědomí. Správa železniční dopravní cesty, 

s.o. byla rovněž vyzvána k uplatnění vyjádření v rámci 

veřejného projednání návrhu ÚP dle § 52 stavebního 

zákona. 

Vzato na vědomí. 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 

 

Další připomínky účastníků řízení nebyly v zákonné lhůtě uplatněny. 
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II.23. SEZNAM ZKRATEK POUŽITÝCH V ÚP A V ODŮVODNĚNÍ 

ATS Automatická tlaková stanice

ČS Čerpací stanice

IP Interakční prvek

JmK Jihomoravský kraj

LBC Místní (lokální) biocentrum

LBK Místní (lokální) biokoridor

NATURA Evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy NATURA 2000

NN Nízké napětí

NRBC Nadregionální biocentrum

NRBK Nadregionální biokoridor

NTL Nízkotlaký plynovod

ORP Obec s rozšířenou působností

PÚR, PUR Politika územního rozvoje

RBC Regionální biocentrum

RBK Regionální biokoridor

RP Regulační plán (§61 SZ)

RS Regulační stanice (plynu)

RURÚ Rozbor udržitelného rozvoje území (§26 SZ, §4 vyhl.č. 500/2006 Sb.)

SEA
Vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v rozsahu přílohy

č. 1 zákona č. 183/2006 Sb.

STL Středotlaký plynovod

SZ Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění)

TS Trafostanice

TTP Trvalé travní porosty

ÚAP Územně analytické podklady (§25 SZ)

ÚP Územní plán (§43 SZ)

ÚPN SÚ Územní plán sídelního útvaru (dle zák.č. 50/1976 Sb.)

ÚPO Územní plán obce (dle zák.č. 50/1976 Sb.)

US Územní studie (§30 SZ)

ÚSES Územní systém ekologické stability území

VDJ Vodojem

VKP Významný krajinný prvek

VN Vysoké napětí

VPO Veřejně prospěšná opatření

VPS Veřejně prospěšné stavby

VRT Vysokorychlostní trať (železniční)

VTL Vysokotlaký plynovod

VVN Velmi vysoké napětí

ZCHÚ Zvláště chráněná území

ZPF Zemědělský půdní fond

ZÚR, ZUR Zásady územního rozvoje

ŽP Životní prostředí
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