
 Veřejná vyhláška
Změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru Vranovice

Zastupitelstvo obce Vranovice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 
2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 
171 následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 185 odst. 4
stavebního zákona

v y d á v á

tuto změnu č. 4 územního plánu sídelního útvaru Vranovice, schváleného usnesením 
Zastupitelstva obce dne 25.4.1996 pod č.j. 235/96, jehož závazná část byla vydána obecně 
závaznou vyhláškou Obce Vranovice, která nabyla účinnosti dne 13.5.1996. Změna č. 1 ÚPN SÚ 
Vranovice byla schválena dne 17.5.2000, změna č. 2 byla schválena zastupitelstvem obce 
Vranovice dne 20.2.2003 pod č. usnesení 1/2003 a změna č. 3 byla schválena zastupitelstvem 
obce Vranovice dne 28.5. 2005. Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění 
takto:

1. Nově se vymezují tyto funkční plochy:

Změna 4.1: Změna zemědělské půdy na plochy Bv – bydlení venkovského typu, na západním 
okraji  obce.  Navazuje na zastavěné  území,  jedná se o  rozšíření  ploch pro bydlení 
jižním směrem.

Změna 4.3: Změna zemědělské půdy na plochy Bv – bydlení venkovského typu, na západním 
okraji obce. Navazuje na změnu č. 4.1, jedná se o rozšíření ploch pro bydlení jižním 
směrem.

Změna 4.4: Změna zemědělské půdy na plochy Bv – bydlení venkovského typu, na západním 
okraji obce. Navazuje na změnu č. 4.1, jedná se o rozšíření ploch pro bydlení jižním 
směrem.

Změna 4.5: Změna zemědělské půdy na plochy  Bv – bydlení venkovského typu, v jižní části 
obce, při silnici na Iváň.

Změna 4.7: Změna zemědělské půdy na plochy  Bv – bydlení venkovského typu, v jižní části 
obce (za kapličkou). Zástavba proluky v obytné zástavbě.

2.       Pro funkční plochy vymezené v odstavci 1 platí regulativy uvedené v obecně závazné  
vyhlášce Obce Vranovice, která nabyla účinnosti dne 13.5.1996

Zastavěné území zůstává stanoveno v platnosti dle schváleného územního plánu.

3. Funkční plochy vymezené v odstavci 1 se zařazují do zastavitelných ploch.
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4. Součástí změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Vranovice jsou tyto výkresy 
grafické části:

3a. Technická infrastruktura - energetika a spoje 1 : 2 880
3b. Technická infrastruktura - vodní hospodářství 1 : 2 880
6. Hlavní výkres (Plán využití území) 1 : 2 880
9. Doprava (Výkres dopravy) 1 : 2 880
10. Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 1 : 2 880

O d ů v o d n ě n í

Odůvodnění změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Vranovice obsahuje textovou a 
grafickou část.

A. Textová část

1.   Postup při pořízení změny :

Zastupitelstvo obce Vranovice rozhodlo dne 23.3.2006 o pořízení změny č.4 územního plánu 
obce.
Pořizovatel  :  MěÚ  Pohořelice  –  OÚPSÚ,  na  základě  žádosti  obce  Vranovice  ze  dne 
15.5.2006.
Zpracovatel: Ing Ing. arch. Milan Hučík 
Číslo autorizace: ČKA 100 2483
Schvalující orgán : Zastupitelstvo obce Vranovice
Nadřízený orgán : KÚ JmK Brno, OÚPSŘ

Projednání návrhu zadání změny č.4 ÚPNSÚ Vranovice s dotčenými orgány státní správy 
bylo zahájeno 12.6.2006. Projednání na obci proběhlo ve dnech od 12.6.2006  do 11.7.2006. 
Projednání s veřejností se uskutečnilo dne 11.7.20060.
Projednání  bylo  ukončeno  dohodou  s DOSS  –  KÚ  JmK   dne  13.6.2007  pod  č.j.  JMK 
158218/2006
Zadání bylo schváleno zastupitelstvem obce Vranovice dne 21.12.2006.

Projednání návrhu změny č.4 ÚPNSÚ Vranovice s dotčenými orgány bylo zahájeno 5.6.2007. 
Projednání  na  obci  proběhlo  ve  dnech  od  5.6.2007  do  25.7.2007.  Společné  jednání  se 
uskutečnilo na obecním úřadu ve Vranovicích dne 21.6.2007.

Řízení o vydání změny č.4 ÚPNSÚ Vranovice bylo zahájeno 12.10.2007. Veřejné projednání 
návrhu změny č. 4 se konalo 26.11.2007 za účasti zpracovatele na Obecním úřadě ve 
Vranovicích.
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2.   Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů.

Pro Českou Republiku je platná Politika územního rozvoje ČR, schválená dne 17.5.2006 
vládou ČR usnesením č. 561. S tímto dokumentem je změna č.4 ÚPNSÚ Vranovice 
v souladu.
Pro území, na kterém se nachází k.ú. Vranovice nad Svratkou je v současné době platný 
Územní plán velkého územního celku Břeclavsko schválený zastupitelstvem Jihomoravského 
kraje dne 9.11.2006 usnesením č. 921/06/Z14. Navrhovaná změna č. 1 ÚPNSÚ Vranovice je 
v souladu s touto dokumentací.
Pro území Jihomoravského kraje nebyly doposud zpracovány Zásady územního rozvoje 
Jihomoravského kraje, proto není posouzení s tímto dokumentem provedeno.

3.       Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování.  

Návrh změny č. 4 ÚPNSÚ Vranovice je v souladu s cíli a úkoly 
územního plánování ve smyslu § 18 a § 19 stavebního zákona a 
jeho prováděcích předpisů.  Návrh změny č. 4 je v souladu s 
požadavky  na  ochranu  architektonických  a  urbanistických 
hodnot  v  území  a  s  požadavky  na  ochranu  nezastavěného 
území.

4.       Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních   
předpisů.

Návrh změny č.4 ÚPNSÚ Vranovice je vypracován v souladu s ust. § 50 až §54 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 13, §14 ,§16 a 
přílohou č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

5.       Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky  
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů.

V  návrhu  změny  č.  4  ÚPNSÚ  Vranovice  jsou  splněny 
požadavky  a  stanoviska  dotčených  orgánů  podle  zvláštních 
právních předpisů. Jedná se především o požadavky zákona o 
územním plánování a stavebním řádu, zákona o obcích, zákona 
o vodách,  energetického zákona,  zákona o ochraně přírody a 
krajiny, zákona o ochraně ZPF, zákona o státní památkové péči, 
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zákona o lesích, zákona o pozemních komunikacích, zákona o 
ochraně  a  využití  nerostného  bohatství,  zákona  o  ochraně 
veřejného zdraví,... ve znění pozdějších předpisů. 

Návrh změny č.4 ÚPNSÚ Vranovice je v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů a stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů

6.       Vyhodnocení splnění zadání.  

Zadání změny územního plánu bylo projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Vranovice 
dne 21.12.2006.

Splnění požadavků zadání:

• změny  funkčního  a  prostorového  uspořádání  území  obce,  pro  vytvoření  nejvhodnější 
urbanistické a organizační skladby funkčních zón - SPLNĚNO

• prověření možností obsluhy rozvojových ploch obsažených v územním plánu (dopravní a 
technická infrastruktura) - SPLNĚNO 

• vytvoření  předpokladů pro harmonický  rozvoj  obce  při  respektování  kvality  životního 
prostředí a stávajících kulturních hodnot, kdy nově navržené řešení má vést ke zlepšení 
stavu ve všech složkách procesu urbanizace - SPLNĚNO

Splnění dalších požadavků zadání:

C. Požadavky vyplývající pro řešené území z ÚPN VÚC a z programů rozvoje kraje, obce a 
mikroregionu - NEBYLY UPLATNĚNY

D.  Význam a  funkce  obce  ve  struktuře  osídlení,  požadavky  vyplývající  z  širších  vztahů 
v území - NEBYLY UPLATNĚNY

E. Požadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních a ekonomických údajů a 
výhledů – NEBYLY UPLATNĚNY

F.  Požadavky  a  podmínky  pro  rozvoj  obce  s  přihlédnutím  k  historickým,  kulturním, 
urbanistickým a přírodním podmínkám území – VZATY NA VĚDOMÍ

G. Požadavky na vymezení zastavitelných území – SPLNĚNY 
H. Požadavky na tvorbu a  ochranu životního  prostředí,  zdravých životních  podmínek,  na 

využitelnost přírodních zdrojů a ochranu krajiny (včetně ochrany ZPF, pozemků určených 
k plnění funkce lesa) a na územní systém ekologické stability – SPLNĚNY.

I.  Požadavky  na  ochranu  kulturních  památek,  památkově  chráněných  území  a  jejich 
ochranných pásem - SPLNĚNY.

J. Požadavky na řešení koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s 
odpady – SPLNĚNY.

K. Požadavky vyplývající z dalších právních předpisů – NEBYLY UPLATNĚNY.
L. Požadavky a podmínky pro řešení vzájemných vztahů částí obce a vztahů se sousedními 

obcemi - NEBYLY UPLATNĚNY.
M. Požadavky na nutné asanační zásahy - NEBYLY UPLATNĚNY.
N. Okruhy problémů řešení vyplývající z průzkumů a rozborů – VZATY NA VĚDOMÍ.
O. Výkres limitů využití  území vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí, 

včetně stanovených záplavových území – SPLNĚNY.
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P. Požadavky na rozsah a způsob zpracování konceptu řešení a návrhu, včetně požadavků na 
regulaci využití a uspořádání ploch – SPLNĚNY s tím, že obsah změny územního plánu 
byl přiměřeně upraven podle aktuálně platných obecně závazných právních předpisů, tj. 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vyhl.č. 500/2006 Sb. o 
územně analytických podkladech,  územně  plánovací  dokumentaci  a  způsobu evidence 
územně plánovací činnosti a vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území.

7.      Komplexní zdůvodnění přijatého řešení  

Funkční změny obsažené ve změně č. 4 ÚPN SÚ VRANOVICE navazují na 
urbanistickou koncepci založenou platným územním plánem a dále tuto koncepci rozvíjejí. 
Při umisťování ploch pro bydlení, které jsou soustředěny na západní okraj obce, byla brána 
v potaz hlediska kvality životního prostředí, umožňující nerušený a bezpečný pobyt a rekreaci 
v kvalitním prostředí a hlediska možnosti obsluhy dopravní a technickou vybaveností. 

Přehled a zdůvodnění jednotlivých dílčích změn územního plánu

4.1 Návrh bydlení venkovského typu (Bv)
4.2 Návrh kabelizace elektrického vedení VN 22 kV
4.3 Návrh bydlení venkovského typu (Bv)
4.4 Návrh bydlení venkovského typu (Bv)
4.5 Návrh bydlení venkovského typu (Bv)
4.6 Od této změny bylo po projednání zadání upuštěno
4.7 Návrh bydlení venkovského typu (Bv). Poloha: v jižní části obce (za kapličkou)
4.8 Návrh cyklostezky Vranovice - Žabčice

Ozn. 
změ
ny

Obsah změny Odůvodnění

4.1 Plochy bydlení venkovského 
typu (Bv)

V obci je nedostatek zastavitelných ploch určených 
pro obytnou výstavbu. Rozvoj obce jihovýchodním, 
severním  a  východním  směrem  je  limitován 
ochrannými pásmy železnic a záplavovým územím, 
lokalita  na  západním  okraji  obce  je  proto  jednou 
z mála vhodných ploch pro rozvoj obytné funkce.

4.2 Návrh elektrického vedení 
VN 22 kV, zemní kabel

Jedná se o VN přípojku pro zastavitelné plochy pro 
výrobu. Původně navržená trasa venkovního vedení 
VN  koliduje  s novými  rozvojovými  záměry  obce 
(4.1, 4.3 a 4.4), a proto bylo dohodnuto navrhnout 
novou trasu v provedení zemním kabelem.

4.3 Plochy bydlení venkovského 
typu (Bv)

Dtto 4.1.
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4.4 Plochy bydlení venkovského 
typu (Bv)

4.5 Plochy bydlení venkovského 
typu (Bv)

Návrh obytné výstavby na jižním okraji obce. 
Využití stávající komunikace (silnice III. třídy) a 
některých inženýrských sítí.

4.7 Plochy bydlení venkovského 
typu (Bv)

Zástavba proluky mezi rodinnými domy. Možný 
problém s dopravní obsluhou s ohledem na 
blízkost památkově chráněné kaple.

4.8 Návrh cyklostezky 
Vranovice - Žabčice

Rozvoj cestovního ruchu.

Odůvodnění ploch s jiným způsobem využití než je stanoveno vyhl. 501/2006 Sb.

Po dohodě s pořizovatelem byly ponechány v platnosti regulativy obsažené v ÚPN SÚ 
Vranovice po změnách č. 1,2 a 3. Tyto regulativy funkčního využití území pro plochy 
s rozdílným způsobem využití budou platit i pro zastavitelné plochy vymezené změnou č. 4 ÚPN 
SÚ Vranovice. Důvodem je snaha o zjednodušení a čitelnost územního plánu.

Změna č. 4 ÚPN SÚ Vranovice doplňuje regulativy o regulativy prostorové. Tyto budou 
platit pouze v zastavitelných plochách vymezených touto změnou územního plánu.

Doprava

SILNIČNÍ DOPRAVA
Katastrálním územím Vranovice procházejí tyto silnice:

II/381 Pohořelice - Žarošice
III/41621 Žabčice – Vranovice - Pasohlávky
III/4205 Popice - Pouzdřany - Vranovice

Změna č. 4 ÚPN SÚ nemění stávající silniční síť. 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Řešeným územím prochází železniční tratě, a to TÚ 2001 Vranovice-Žabčice a TÚ 2051 
Vranovice-Přibice. Trať není elektrifikovaná.

Stabilizovaný stav.

Hluk ze silniční dopravy

V zastavěném území je nutno respektovat požadavky Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., ve znění 
nařízení vlády č. 88/2004 Sb., jež stanovuje nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve stavbách 
výrobních, ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanské vybavenosti a ve venkovním 
prostoru. 
Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A 
LAeq,T. V denní době (06-22hod) se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících 
nejhlučnějších hodin, v noční době (22-06 hod) pro nejhlučnější hodinu. Pro hluk z dopravy na 
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veřejných komunikacích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu. 
Pro účely územního plánování se vyjadřuje 24hodinovou dlouhodobou ekvivalentní hladinou Ldvn 

a noční dlouhodobou ekvivalentní hladinou Ln.
Nejvyšší přípustné dlouhodobé ekvivalentní hladiny Ldvn a Ln se číselně rovnají nejvyšším 
přípustným ekvivalentním hladinám akustického tlaku LAeq,T.
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru (s výjimkou 
hluku z leteckého provozu) se stanoví součtem:
• základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB
• a korekcí pro denní nebo noční dobu a místo, které činí:

a) denní doba

Způsob využití území

Korekce (dB)

Provozovny Veřejné 
komunikace

Hlavní kom. 
a v OP drah

Stará zátěž 
(komunikace a 

ČD)
Chráněné venkovní prostory 
staveb nemocnic a staveb lázní

-5 0 +5 +15

Chráněný venkovní prostor 
nemocnic a lázní

0 0 +5 +15

Chráněné venkovní prostory 
ostatních staveb a chráněné 
ostatní venkovní prostory

0 +5 +10 +20

b) noční doba: stejné korekce jako ad a) a dále
o pro hluk ze železnice se použije další korekce - 5 dB 
o u ostatních zdrojů hluku se pro noční dobu použije korekce - 10 dB

Obcí prochází silnice č.  II/381, III/41621 a III/4205.
Na těchto silnicích jsou umístěna sčítací stanoviště intenzity dopravy:

II/381 6-4530 pro úsek mezi zaústěním 41622 u Pohořelic po křižovatku s 41621 ve 
Vranovicích.
Zjištěná zátěž: 640-1346-25-2011

II/381 6-4520 pro úsek od křižovatky s 41621 ve Vranovcích po křížení se 425 ve 
Velkých Němčicích.
Zjištěná zátěž: 618-1206-21-1845

III/41621 6-6700 pro úsek mezi hranicí okr.B-V a Břeclav po křižovatku s 381 ve 
Vranovicích.
Zjištěná zátěž: 245-1351-20-1616

III/4205  6-6720 pro úsek od vyústění ze 420 ve Strachotíně po zaús. do 41621ve Vranovicích.
Zjištěná zátěž: 251-951-24-1226.

Výhledové koeficienty intenzity dopravy (ŘSD ČR, Brno):

Rok Komunikace VÝHLEDOVÉ KOEFICIENTY
těžká osobní motocykly celkem

Dálnice + rychlostní komunikace 1,42 1,45 0,85 1,44
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2015 I.   třída - ostatní 1,37 1,41 0,85 1,40
II.  třída 1,30 1,33 0,85 1,31
III. třída 1,21 1,26 0,85 1,25
celkem 1,34 1,38 0,85 1,37

2020
Dálnice + rychlostní komunikace 1,47 1,55 0,80 1,52
I.   třída - ostatní 1,41 1,49 0,80 1,47
II.  třída 1,30 1,37 0,80 1,35
III. třída 1,18 1,29 0,80 1,26
celkem 1,36 1,43 0,80 1,42

Podle výše uvedených hygienických předpisů uvažujeme k základní hladině hluku LAeq,T = 50 dB 
použití následujících korekcí:
• základní hladina hluku LAeq,T = 50 dB
• korekce pro denní a noční dobu, které činí:

a)  Chráněné venkovní  prostory ostatních  staveb a  chráněné  ostatní  venkovní  prostory,  denní 
doba:  

V okolí hlavních komunikací a v OP drah +10 dB
Přípustná hodnota hluku v denní době 
CELKEM 

60 dB

b)  Chráněné  venkovní  prostory ostatních  staveb a  chráněné  ostatní  venkovní  prostory,  noční 
doba: 

V okolí hlavních komunikací a v OP drah +10 dB
Korekce pro noční dobu - 10 dB
Přípustná hodnota hluku v noční době 
CELKEM 

50 dB

Výpočet je proveden podle přílohy Zpravodaje Ministerstva životního prostředí ČR číslo 3/1996, 
tj. podle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (ing. Jan Kozák, Csc., RNDr. 
Miloš Liberko).
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Číslo silnice: II/381
Sčítací stanoviště: 6-4530 pro úsek mezi zaústěním 41622 u Pohořelic po křižovatku 

s 41621 ve Vranovcích
Stav návrh k r. 2015

- těžká vozidla T= 640 832
- osobní automobily O= 1346 1790
- motocykly M= 25 21
CELKEM vozidel S = 2011 2643

Výpočet hladiny hluku:
a) denní doba (06-22 hod.):
- průměrná denní intenzita dopravy Sd 2458,39
- průměrná denní hodinová intenzita nd 153,65
- procentuelní podíl nákl.automobilů a autobusů (%) To= 31,82
- poměr procent.podílů nákl.automobilů k osob. automobilům Nn=xNd; x= 0,6000
- průměrná denní intenzita osobních automobilů 1662 Hodinová intenzita (nOAd)= 103,896
- průměrná denní intenzita nákladních automobilů 796 Hodinová intenzita (nNAd)= 49,753
- nejvyšší dovolená rychlost na komunikaci 50,00
- výpočtová rychlost vd 50  km/hod
- funkce závislosti ekvivalentní hladiny akust.tlaku osob.vozidel na rychlosti (FvoA) 0,00082086
- funkce závislosti ekvivalentní hladiny akust.tlaku nákl.vozidel na rychlosti (FvNA) 0,00212132
- hladina akust.tlaku A osobních vozidel k návrhovému období územního plánu (LoA) 74,1
- hladina akust.tlaku A nákladních vozidel k návrhovému období územního plánu (LnA) 80,2

F1 = 13243779,63   (F1=noAd x  FvoA x 10exp LoA/10 + nNAd x FvNA x 10exp LNA/10)
- faktory F2 = dle tabulky 1,21  (pro sklon 3-4%)

F3 = dle tabulky 1  (1-živičný povrch, 1,2-cementový kryt, 
2,0-drobná dlažba, 4,0-hrubá dlažba)

x = F1*F2*F3 16024973,36
y = 10log x -10,1 = 61,95  dB (A)
Izofona 60 dB(A) je při pohltivém terénu a zanedbání vlivu přilehlé zástavby v následující vzdálenosti 
od osy komunikace:
potřebný útlum na 60 dB(A):   U= 1,95                      10 umocněno U/8,78 1,67
pro výšku H = 2 m
Vzdálenost izofony 60 dB(A)  d = 12,60  m

a) noční doba (22-06 hod.):
- průměrná noční intenzita dopravy Sn 185,04
- průměrná noční hodinová intenzita nn 23,13
- průměrná noční intenzita osobních automobilů 149,09 Hodinová intenzita (nOAn)= 18,636
- průměrná noční intenzita nákladních automobilů F40 35,95 Hodinová intenzita (nNAn)= 4,494
- výpočtová rychlost vn 50 km/hod.
- funkce závislosti ekvivalentní hladiny akust.tlaku osob.vozidel na rychlosti (FvoA) 0,00082086
- funkce závislosti ekvivalentní hladiny akust.tlaku nákl.vozidel na rychlosti (FvNA) 0,00212132
- faktory (dle grafu) F1 = 1391424,264

F2 = dle tabulky 1,21  (pro sklon 3-4% - z grafu)
F3 = dle tabulky 1  (1-živičný povrch, 1,2-cementový kryt, 

2,0-drobná dlažba, 4,0-hrubá dlažba)
x = F1*F2*F3 1683623,36
y = 10log x -10,1 = 52,16  dB (A)
Izofona 50 dB(A) - noc - je při pohltivém terénu a zanedbání vlivu přilehlé zástavby v následující vzdálenosti 
od osy komunikace:
potřebný útlum na 50 dB(A): 2,16                      10 umocněno U/8,78 1,76
Vzdálenost izofony 50 dB(A)  d = 12,92  m
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Číslo silnice: II/381
Sčítací stanoviště: 6-4520 pro úsek od křižovatky s  41621 ve  Vranovcích po křížení 

se 425 ve Velkých Němčicích
Stav návrh k r. 2015

- těžká vozidla T= 618 803
- osobní automobily O= 1206 1604
- motocykly M= 21 18
CELKEM vozidel S = 1845 2425

Výpočet hladiny hluku:
a) denní doba (06-22 hod.):
- průměrná denní intenzita dopravy Sd 2255,46
- průměrná denní hodinová intenzita nd 140,97
- procentuelní podíl nákl.automobilů a autobusů (%) To= 33,50
- poměr procent.podílů nákl.automobilů k osob. automobilům Nn=xNd; x= 0,6000
- průměrná denní intenzita osobních automobilů 1487 Hodinová intenzita (nOAd)= 92,924
- průměrná denní intenzita nákladních automobilů 769 Hodinová intenzita (nNAd)= 48,043
- nejvyšší dovolená rychlost na komunikaci 50,00
- výpočtová rychlost vd 50  km/hod
- funkce závislosti ekvivalentní hladiny akust.tlaku osob.vozidel na rychlosti (FvoA) 0,00082086
- funkce závislosti ekvivalentní hladiny akust.tlaku nákl.vozidel na rychlosti (FvNA) 0,00212132
- hladina akust.tlaku A osobních vozidel k návrhovému období územního plánu (LoA) 74,1
- hladina akust.tlaku A nákladních vozidel k návrhovému období územního plánu (LnA) 80,2

F1 = 12632364,17   (F1=noAd x  FvoA x 10exp LoA/10 + nNAd x FvNA x 10exp LNA/10)
- faktory F2 = dle tabulky 1,21  (pro sklon 3-4%)

F3 = dle tabulky 1  (1-živičný povrch, 1,2-cementový kryt, 
2,0-drobná dlažba, 4,0-hrubá dlažba)

x = F1*F2*F3 15285160,64
y = 10log x -10,1 = 61,74  dB (A)
Izofona 60 dB(A) je při pohltivém terénu a zanedbání vlivu přilehlé zástavby v následující vzdálenosti 
od osy komunikace:
potřebný útlum na 60 dB(A):   U= 1,74                      10 umocněno U/8,78 1,58
pro výšku H = 2 m
Vzdálenost izofony 60 dB(A)  d = 12,30  m

a) noční doba (22-06 hod.):
- průměrná noční intenzita dopravy Sn 169,77
- průměrná noční hodinová intenzita nn 21,22
- průměrná noční intenzita osobních automobilů 135,05 Hodinová intenzita (nOAn)= 16,881
- průměrná noční intenzita nákladních automobilů F40 34,71 Hodinová intenzita (nNAn)= 4,339
- výpočtová rychlost vn 50 km/hod.
- funkce závislosti ekvivalentní hladiny akust.tlaku osob.vozidel na rychlosti (FvoA) 0,00082086
- funkce závislosti ekvivalentní hladiny akust.tlaku nákl.vozidel na rychlosti (FvNA) 0,00212132
- faktory (dle grafu) F1 = 1320086,017

F2 = dle tabulky 1,21  (pro sklon 3-4% - z grafu)
F3 = dle tabulky 1  (1-živičný povrch, 1,2-cementový kryt, 

2,0-drobná dlažba, 4,0-hrubá dlažba)
x = F1*F2*F3 1597304,08
y = 10log x -10,1 = 51,93  dB (A)
Izofona 50 dB(A) - noc - je při pohltivém terénu a zanedbání vlivu přilehlé zástavby v následující vzdálenosti 
od osy komunikace:
potřebný útlum na 50 dB(A): 1,93                      10 umocněno U/8,78 1,66
Vzdálenost izofony 50 dB(A)  d = 12,58  m

10



Číslo silnice: III/41621
Sčítací stanoviště: 6-6700 pro úsek mezi hranicí okr.B-V a Břeclav po křižovatku 

s 381 ve Vranovicích
Stav návrh k r. 2015

- těžká vozidla T= 245 296
- osobní automobily O= 1351 1702
- motocykly M= 20 17
CELKEM vozidel S = 1616 2016

Výpočet hladiny hluku:
a) denní doba (06-22 hod.):
- průměrná denní intenzita dopravy Sd 1874,61
- průměrná denní hodinová intenzita nd 117,16
- procentuelní podíl nákl.automobilů a autobusů (%) To= 15,16
- poměr procent.podílů nákl.automobilů k osob. automobilům Nn=xNd; x= 0,5000
- průměrná denní intenzita osobních automobilů 1589 Hodinová intenzita (nOAd)= 99,307
- průměrná denní intenzita nákladních automobilů 286 Hodinová intenzita (nNAd)= 17,856
- nejvyšší dovolená rychlost na komunikaci 50,00
- výpočtová rychlost vd 50  km/hod
- funkce závislosti ekvivalentní hladiny akust.tlaku osob.vozidel na rychlosti (FvoA) 0,00082086
- funkce závislosti ekvivalentní hladiny akust.tlaku nákl.vozidel na rychlosti (FvNA) 0,00212132
- hladina akust.tlaku A osobních vozidel k návrhovému období územního plánu (LoA) 74,1
- hladina akust.tlaku A nákladních vozidel k návrhovému období územního plánu (LnA) 80,2

F1 = 6061691,553   (F1=noAd x  FvoA x 10exp LoA/10 + nNAd x FvNA x 10exp LNA/10)
- faktory F2 = dle tabulky 1,21  (pro sklon 3-4%)

F3 = dle tabulky 1  (1-živičný povrch, 1,2-cementový kryt, 
2,0-drobná dlažba, 4,0-hrubá dlažba)

x = F1*F2*F3 7334646,78
y = 10log x -10,1 = 58,55  dB (A)
Izofona 60 dB(A) je při pohltivém terénu a zanedbání vlivu přilehlé zástavby v následující vzdálenosti 
od osy komunikace:
potřebný útlum na 60 dB(A):   U= -1,45                      10 umocněno U/8,78 0,68
pro výšku H = 2 m
Vzdálenost izofony 60 dB(A)  d = 0,00  m

a) noční doba (22-06 hod.):
- průměrná noční intenzita dopravy Sn 141,10
- průměrná noční hodinová intenzita nn 17,64
- průměrná noční intenzita osobních automobilů 130,35 Hodinová intenzita (nOAn)= 16,293
- průměrná noční intenzita nákladních automobilů F40 10,75 Hodinová intenzita (nNAn)= 1,344
- výpočtová rychlost vn 50 km/hod.
- funkce závislosti ekvivalentní hladiny akust.tlaku osob.vozidel na rychlosti (FvoA) 0,00082086
- funkce závislosti ekvivalentní hladiny akust.tlaku nákl.vozidel na rychlosti (FvNA) 0,00212132
- faktory (dle grafu) F1 = 642326,4401

F2 = dle tabulky 1,21  (pro sklon 3-4% - z grafu)
F3 = dle tabulky 1  (1-živičný povrch, 1,2-cementový kryt, 

2,0-drobná dlažba, 4,0-hrubá dlažba)
x = F1*F2*F3 777214,99
y = 10log x -10,1 = 48,81  dB (A)
Izofona 50 dB(A) - noc - je při pohltivém terénu a zanedbání vlivu přilehlé zástavby v následující vzdálenosti 
od osy komunikace:
potřebný útlum na 50 dB(A): -1,19                      10 umocněno U/8,78 0,73
Vzdálenost izofony 50 dB(A)  d = 0,00  m
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Číslo silnice: III/4205
Sčítací stanoviště: 6-6720 pro úsek od vyústění ze  420 ve  Strachotíně  po zaús. 

do 41621ve Vranovicích
Stav návrh k r. 2015

- těžká vozidla T= 251 304
- osobní automobily O= 951 1198
- motocykly M= 24 20
CELKEM vozidel S = 1226 1522

Výpočet hladiny hluku:
a) denní doba (06-22 hod.):
- průměrná denní intenzita dopravy Sd 1415,80
- průměrná denní hodinová intenzita nd 88,49
- procentuelní podíl nákl.automobilů a autobusů (%) To= 20,47
- poměr procent.podílů nákl.automobilů k osob. automobilům Nn=xNd; x= 0,5000
- průměrná denní intenzita osobních automobilů 1123 Hodinová intenzita (nOAd)= 70,194
- průměrná denní intenzita nákladních automobilů 293 Hodinová intenzita (nNAd)= 18,293
- nejvyšší dovolená rychlost na komunikaci 50,00
- výpočtová rychlost vd 50  km/hod
- funkce závislosti ekvivalentní hladiny akust.tlaku osob.vozidel na rychlosti (FvoA) 0,00082086
- funkce závislosti ekvivalentní hladiny akust.tlaku nákl.vozidel na rychlosti (FvNA) 0,00212132
- hladina akust.tlaku A osobních vozidel k návrhovému období územního plánu (LoA) 74,1
- hladina akust.tlaku A nákladních vozidel k návrhovému období územního plánu (LnA) 80,2

F1 = 5544566,6   (F1=noAd x  FvoA x 10exp LoA/10 + nNAd x FvNA x 10exp LNA/10)
- faktory F2 = dle tabulky 1,21  (pro sklon 3-4%)

F3 = dle tabulky 1  (1-živičný povrch, 1,2-cementový kryt, 
2,0-drobná dlažba, 4,0-hrubá dlažba)

x = F1*F2*F3 6708925,59
y = 10log x -10,1 = 58,17  dB (A)
Izofona 60 dB(A) je při pohltivém terénu a zanedbání vlivu přilehlé zástavby v následující vzdálenosti 
od osy komunikace:
potřebný útlum na 60 dB(A):   U= -1,83                      10 umocněno U/8,78 0,62
pro výšku H = 2 m
Vzdálenost izofony 60 dB(A)  d = 0,00  m

a) noční doba (22-06 hod.):
- průměrná noční intenzita dopravy Sn 106,57
- průměrná noční hodinová intenzita nn 13,32
- průměrná noční intenzita osobních automobilů 95,55 Hodinová intenzita (nOAn)= 11,944
- průměrná noční intenzita nákladních automobilů F40 11,02 Hodinová intenzita (nNAn)= 1,377
- výpočtová rychlost vn 50 km/hod.
- funkce závislosti ekvivalentní hladiny akust.tlaku osob.vozidel na rychlosti (FvoA) 0,00082086
- funkce závislosti ekvivalentní hladiny akust.tlaku nákl.vozidel na rychlosti (FvNA) 0,00212132
- faktory (dle grafu) F1 = 557862,8665

F2 = dle tabulky 1,21  (pro sklon 3-4% - z grafu)
F3 = dle tabulky 1  (1-živičný povrch, 1,2-cementový kryt, 

2,0-drobná dlažba, 4,0-hrubá dlažba)
x = F1*F2*F3 675014,07
y = 10log x -10,1 = 48,19  dB (A)
Izofona 50 dB(A) - noc - je při pohltivém terénu a zanedbání vlivu přilehlé zástavby v následující vzdálenosti 
od osy komunikace:
potřebný útlum na 50 dB(A): -1,81                      10 umocněno U/8,78 0,62
Vzdálenost izofony 50 dB(A)  d = 0,00  m
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Hluk ze železniční dopravy

V zastavěném území obcí je nutno respektovat požadavky Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., ve 
znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb., jež stanovuje nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve stavbách 
výrobních, ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanské vybavenosti a ve venkovním 
prostoru. 
Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A 
LAeq,T. Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví 
pro celou denní a noční dobu. Pro účely územního plánování se vyjadřuje 24hodinovou 
dlouhodobou ekvivalentní hladinou Ldvn a noční dlouhodobou ekvivalentní hladinou Ln.
Nejvyšší přípustné dlouhodobé ekvivalentní hladiny Ldvn a Ln se číselně rovnají nejvyšším 
přípustným ekvivalentním hladinám akustického tlaku LAeq,T.
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru (s výjimkou 
hluku z leteckého provozu) se stanoví součtem:
• základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB
• a korekcí pro denní nebo noční dobu a místo, které činí:

c) denní doba

Způsob využití území

Korekce (dB)

Hlavní kom. a 
v OP drah

Stará zátěž 
(komunikace a 

ČD)
Chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a staveb 
lázní

+5 +15

Chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní +5 +15
Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné 
ostatní venkovní prostory

+10 +20

d) noční doba: stejné korekce jako ad a) a dále

− pro hluk ze železnice se použije další korekce - 5 dB 

Výpočet hluku ze železniční dopravy:
Dopravní zátěž:
Podle sdělení Českých drah, a.s.,  odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy, 

RCP, projede v průměrný den v čase 6-22 hod tímto úsekem 22 osobních vlaků s průměrně 1 
vozem a 2 nákladní vlaky s průměrně 3 vagóny. 

V noční  době v intervalu  22 – 6 hod.  jsou to  4  osobní  vlaky se 1  vagonem a 0 vlaků 
nákladních s 0 vagony. 

Nejvyšší traťová rychlost v je 40 km/hod.

Hlukové izofony železnice v ochranném pásmu dráhy – denní doba: uváděny jen vlaky v 06 
– 22 hod.,  výpočet  je  proveden pro chráněné  venkovní  prostory ostatních  staveb a  chráněné 
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ostatní venkovní prostory, není uvažována stará zátěž:
Železniční trať: Vranov ice -Po hoře lice
Úsek: Poho ře lice

- průměrný počet osobních vlaků 22
- průměrný počet nákladních vlaků 2
- průměrný počet vozů "- osobní vlaky 1

"- nákl. vlaky 3
"- počet a skladba vlaků za hodinu (m) 1,750
Trakce: motorová d ieselová faktor F4 (z tabulky): 1,00
Okamžitá rychlos t km/hod: 40 faktor F5 0,63
Průměrný počet vozů ve vlaku 1,17 faktor F6 0,54

Výpočet ekvivalentní hladiny hluku ve vzdálenosti v=7,5 m od osy kolejí:

Y = 10*log X + 40
hodnota X: X= 140 * F4 * F5 * F6 * m 83,90

Y = 10*log X + 40 59,24  dB (A)
potřebný útlum na : 60 dB(A) -0,76

                     10 umocněno U/8,78: 0,82
Izofona 70dB(A) je při pohltivém terénu a zanedbání v livu přilehlé zás tavby v nás ledující vzdálenos ti od osy železnice:
pro výšku H = 2 m
Vzdálenost izofony  v metrech    d = 0,00

Hlukové izofony železnice v ochranném pásmu – noční doba: vlaky v době 22-06 hod., 
výpočet  je  proveden  pro  chráněné  venkovní  prostory  ostatních  staveb  a  chráněné  ostatní 
venkovní prostory, není uvažována stará zátěž:

Železniční trať: Vranovice -Pohoře lice
Úsek: Pohoře lice

- průměrný počet osobních vlaků 4
- průměrný počet nákladních vlaků 0
- průměrný počet vozů "- osobní vlaky 1

"- nákladní vlaky 0
- počet a skladba vlaků za hodinu (m) 0,500
Trakce: motorová dieselová faktor F4 (z tabulky): 1,00
Okamžitá rychlost km/hod: 40 faktor F5 0,63
Průměrný počet vozů ve vlaku 1,00 faktor F6 0,54

Výpočet ekvivalentní hladiny hluku ve vzdálenosti v=7,5 m od osy kolejí:

Y = 10*log X + 40
hodnota X: X= 140 * F4 * F5 * F6 * m 23,70

Y = 10*log X + 40 53,75  dB (A)
potřebný útlum na :                    dB(A) 55 Útlum  U= -1,25

10 umocněno U/8,78: 0,72
Izofona 65 dB(A) je při pohltivém terénu a zanedbání vlivu přilehlé zástavby v následující vzdálenosti od osy železnice:
pro výšku H = 2 m
Vzdálenost izofony  v metrech    d = 0,00

Hluk z drážní dopravy vyhovuje hygienickým předpisům.
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Veřejná technická infrastruktura

Zásobování vodou

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hustopeče, z JÚ Nová Ves. Z 
důvodu nevyhovující kvality vody nelze v plném rozsahu využívat prameniště Vranovice I. a II. 
V Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje je z tohoto důvodu navržena ve 
Vranovicích  výstavba úpravny vody s kapacitou  45,0 l/s  s dvojstupňovou úpravou vody,  dále 
čerpací stanice s kapacitou 50,0 l/s a potřebná akumulace 400 m3 .

Dále je navržena rekonstrukce zdrojů v prameništi Vranovice I a II včetně ČS Vranovice I 
Q = 20 l/s  a ČS Vranovice II  Q = 34 l/s.

Zásobování elektrickou energií

Kapacita je počítána pouze pro zastavitelné plochy obsažené ve změně územního plánu, tj. 
pro 27 rodinných domů se 27 byty. Vzhledem k navrhované plynofikaci zastavitelných ploch 
uvažujeme se stupněm elektrifikace "A" u 70 % bytového fondu  a "B2" u 30 % bytového fondu. 
Výpočet je proveden pro zástavbu rodinnými domy, typ obce VENKOVSKÁ OBEC, dle tab.č. 3 
a tab. Č. 15:

dopol. večer noc dopol. večer noc
Celkový počet bytů v roce 2015: 100 27

- z toho kategorie "A" 70 19 0,83 0,50 1,00 0,29 7,84 15,69 4,55
- z toho kategorie "B1" 0 0 1,50 1,00 0,73 0,13 0,00 0,00 0,00
- z toho kategorie "B2" 30 8 2,10 0,50 0,37 1,00 8,51 6,29 17,01
- z toho kategorie "C1" 0 0 9,70 0,17 0,20 1,00 0,00 0,00 0,00
- z toho kategorie "C2" 0 0 15,00 0,35 0,35 1,00 0,00 0,00 0,00
- z toho kategorie "C3" 0 0 6,00 0,80 0,90 1,00 0,00 0,00 0,00

0,35 9,45 9,45 9,45

25,80 31,43 31,01
0,08 0,10 0,10

Zatížení CELKEM (kW):
Potřebný počet transformátorů Si=400 kVA, využití max. 80%, účiník v s íti 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)%

Bytů 
(2015)

Podíl nebytového odběru (dle tab. "Parametry 
odběru elektřiny" pro venkovské obce)

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.

Navržené rozvojové plochy navazují na návrhovou lokalitu z původního ÚPN SÚ. 
V původním ÚPN SÚ a jeho změnách jsou navrženy dvě nové trafostanice. Trafostanice byly 
převzaty a zapracovány do změny č.4 ÚPN SÚ. 

Zásobování plynem
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Obec je celoplošně plynofikována. Je napojena na regulační stanici VTL/STL v obci 
Přibice, rozvody ve Vranovicích jsou středotlaké. Koncepce zásobování plynem se nemění. 
Jednotlivé rozvojové lokality budou obsluhovány prostřednictvím prodloužení stávajících STL 
plynovodů.

Důsledky na udržitelný rozvoj území

Životní prostředí

Změna územního plánu nebude mít významný vliv na ochranu přírody a krajiny (tj. na ochranu 
zvláště chráněných území, na ochranu významných krajinných prvků, přírodních parků, zvlášť 
chráněných druhů rostlin a živočichů, prioritních typů stanovišť a druhů, na ochranu krajinného 
rázu, na ochranu lesů a vodních zdrojů). Vliv na ochranu ZPF je vyhodnocen v samostatné 
kapitole II.5.

Přírodní hodnoty

V rámci projektu Natura 2000 byla v katastrálním území Vranovice vymezena evropsky 
významná lokalita 

- Vranovický a Plačkův les (kód lokality CZ0620084). Území leží v Dyjsko-svratecké 
nivě, jižně od obce Vranovice, v prostoru mezi řekami Svratkou a Šatavou. Jedná se o 
akumulační rovinu podél řek Svratky, Svitavy, Jihlavy a Dyje, tvořenou kvartérními 
usazeninami s mrtvými rameny a ostrůvky vátých písků. Západní okraje lokality zasahují 
také do okrsku Iváňská plošina. Dominantu porostu tvoří tvrdé luhy nížinných řek. V okolí 
přirozeného toku říčky Šatavy se fragmentálně vyvíjejí měkké luhy, na místech s 
dlouhodobě stagnující vodou mokřadní olšiny a ve fragmentech porosty rákosin a vysokých 
ostřic. V tůních výskyt vodních makrofyt. Lokalita je stanovištěm pro celou řadu 
obojživelníků a ptáků.
V řešeném území nejsou žádné Ptačí oblasti Natury 2000.
Uvažované změny územního plánu se nedotýkají Ptačí oblasti ani EVL Natury 2000.

Krajinný ráz

Podle § 12, zákona č. 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 
(1) Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého 
místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy 
do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze 
s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních 
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
(2) K umísťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo 
změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. 
Při zpracování změny územního plánu byly brány v potaz:

− harmonické měřítko krajiny
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− harmonické vztahy v krajině
− historická charakteristika krajinného rázu

Kulturní a civilizační hodnoty

Změna územního plánu nebude mít významný vliv na kulturní hodnoty, urbanistické hodnoty, 
architektonické a archeologické hodnoty a dědictví. 

V obci se nachází tyto prohlášené kulturní památky evidované v Ústředním seznamu 
kulturních památek České republiky :

o rej. č. 21914/7-1816 – socha sv. Floriána, parc. č. 2564/2
o rej. č. 15339/7-1819 – boží muka, parc. č. 2564/1
o rej. č. 34790/7-1817 – kaple – kostnice v obvodní zdi hřbitova, parc. č. 922
o rej. č. 20499/7-1818 – kaple P. Marie, parc. č. 278

Dílčí změna č. 4.7. leží v blízkosti kulturní památky rej.č. 20499/7-1818 – kaple P. Marie. 
Katastrální území města Vranovice lze klasifikovat jako území s archeologickými nálezy. 

Při  zásazích  do  terénu  na  takovém  území  dochází  s velkou  pravděpodobností  k narušení 
archeologických objektů nebo situací a je tedy nezbytné provedení záchranného archeologického 
výzkumu  (ustanovení  §  22  odst.  2  zák.  č.  20/1987  Sb.,  o  státní  památkové  péči,  ve  znění 
pozdějších předpisů). V území je před zahájením jakýchkoliv zemních prací a úprav terénu 
stavebník povinen tuto činnost v časovém předstihu oznámit Archeologickému ústavu AV 
ČR a musí umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci případné provedení záchranného 
archeologického výzkumu (ustanovení § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů).

Hospodářský potenciál rozvoje

Změna č. 4 ÚPN SÚ Vranovice nebude mít významný vliv na hospodářský potenciál obce

8.       Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno  
stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Vzhledem  k tomu,  že  doposud  nebyl  vypracován  rozbor 
udržitelného  rozvoje  území  a  nebyla  zřízena  Rada  obcí,  ani 
nebylo  vyhodnocení  vlivu  požadováno  v zadání  změny  č.4 
ÚPNSÚ, není vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj obsahem 
této dokumentace. 
Krajský úřad JmK ve svém stanovisku č.j. JMK 75184/2006 ze 
dne 29.6.2006  vyhodnotil v rámci projednání zadání možnosti 
vlivu změny č. 4 ÚPNSÚ Vranovice na životní prostředí s tím, 
že změna nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu 
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soustavy  Natura  2000  nebo  vymezenou  ptačí  oblast.  Podle 
vyjádření KrÚ JmK, odboru ŽP a zemědělství nestanoví změna 
č. 4 rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 
1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP ve znění 
souvisejících předpisů. Samotná změna není proto předmětem 
posuzování  ve  smyslu  §  10a  zmíněného  zákona.  Toto 
stanovisko je zohledněno.

9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
a na pozemky určené k plnění funkcí lesa.

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 1:2880 s vyznačením jednotlivých lokalit odnětí ZPF. 

Výchozí podklady
- Zákon č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
- Mapa evidence nemovitostí obce se zakreslením hranice zastavěného území obce
- Bonitace zemědělských půd a směr jejich využití, III. díl  (MZVŽ, 1989)
- Podnebí Československé socialistické republiky, tabulky (HMÚ Praha, 1961)
- Metodický pokyn  odboru ochrany lesa  a  půdy Ministerstva  životního  prostředí  České 

republiky ze dne 1.10.1996 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona ČNR č 334/1992 Sb., s 
účinností od 1.1.1997

Charakteristika katastrálního území

Beze změn, viz platný územní plán.

Uspořádání ZPF v území, hydrologické a odtokové poměry

V řešeném území se nachází zemědělská půda těchto hlavních půdních jednotek:
 HPJ 04 – Černozemě arenické na píscích nebo na mělkých spraších (maximální překryv do 30 
cm) uložených na píscích a štěrkopíscích, zrnitostně lehké, bezskeletovité, silně propustné půdy s 
výsušným režimem
HPJ 05 – Černozemě modální a černozemě modální karbonátové, černozemě luvické a fluvizemě 

modální i karbonátové na spraších s mocností 30 až 70 cm na velmi propustném podloží, 
středně těžké, převážně bezskeletovité, středně výsušné, závislé na srážkách ve 
vegetačním období

HPJ 21 –  Hnědé půdy a drnové půdy  (regosoly), rendziny a ojediněle i nivní půdy na píscích, 
velmi lehké a silně výsušné

V řešeném území se nacházejí zemědělské půdy III., IV., V třídy ochrany.
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Hydrologické a odtokové poměry

Popis viz. schválený územní plán.
Změny č.4 ÚPN SÚ Vranovice neleží v záplavovém území. 

Investice do půdy

Změny územního plánu neleží v odvodněných a zavlažovaných pozemcích. 

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.

Důvodem pro zpracování změny č.4 územního plánu je především navržení ploch vhodných 
pro bydlení, neboť plochy vymezené platným územním plánem pro uvedené účely již jsou 
z velké části zastavěny.

V řešeném území  se nachází půdy výhradně III, IV a V. třídy ochrany.

Odnětí zemědělské půdy a ostatních pozemků, zdůvodnění a popis záborů

OZN. ZDŮVODNĚNÍ ZÁBORŮ
Bv 4.1
Bv 4.3
Bv 4.4

Bv –bydlení venkovského typu
Výhody:

• plochy  navazují  na  zastavěné  území  a  zastavitelné  plochy  obsažené  ve 
schváleném územním plánu

• dobrá možnost dopravního napojení 
• dobrá možnost napojení na sítě technické infrastruktury
• zábor pozemků III. a IV. třídy ochrany

Nevýhody:
• plochy neleží v zastavěném území
• nutnost vybudovat komunikaci a inženýrské sítě
• plochy leží ve viničních tratích

Bv 4.5 Bv –bydlení venkovského typu
Výhody:

• plocha navazuje na zastavitelné plochy obsažené ve schváleném územním 
plánu

•  dobrá  dopravní  dostupnost  (leží  při  silnici  III/41621),  která  umožňuje 
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přímou dopravní obsluhu
• dobrá možnost napojení na sítě technické infrastruktury
• zábor pozemků III třídy ochrany

Nevýhody:
• plocha neleží v zastavěném území 
• nutnost vybudovat některé inženýrské sítě

Bv 4.7 Bv –bydlení venkovského typu
Výhody:

• minimální zábor ZPF
• plocha leží v zastavěném území
• zástavba proluky 
• dobrá dopravní dostupnost (leží při silnici III/41621)
• dobrá možnost napojení na sítě technické infrastruktury
• zábor pozemků III třídy ochrany

Nevýhody:
• Blízkost kulturní památky

Vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF 

Vyhodnocení záborů ZPF – zábory vyvolané realizací ÚSES

Beze změn, viz platný územní plán.
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pravděpodobný rozsah záboru zemědělských 
pozemků [m2]

změna č. 4

        ZÁBORY ZPF V k.ú.VRANOVICE

2 0.05.01 III 9100
9100

2 0.04.01 IV 6150
2 0.05.01 III 1300

7450
2 0.04.01 IV 4550
2 0.05.01 III 1100

5650
2 0.05.01 III 8850

8850
5 0.05.01 III 700

700

31750

4.5
Celkem

CELKEM (m 2)

4.7 v ZÚ, bydlení
Celkem

označení 
změny

převažující 
kultura

BPEJ
třída 

přednosti 
ochrany

4.1
Celkem

4.4

Celkem

4.2

Celkem

návrh kabelizace elektrického vedení

4.3 mimo ZÚ, bydlení

Poznámky

mimo ZÚ, bydlení

mimo ZÚ, bydlení

mimo ZÚ, bydlení



Důsledky na pozemky určené k plnění funkce lesa podle zvláštních předpisů

Návrh změny územního plánu nevyvolává nároky na zábor pozemků určených k plnění funkce 
lesa.
10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění.

V rámci řízení o vydání změny č.4 ÚPNSÚ Vlasatice byla dle §52 odst.2 a 3 uplatněna 
jedna námitka k předloženému návrhu změny č. 4.2 - návrh kabelizace elektrického vedení 
VN 22 kV. 

Námitku uplatnil vlastník dotčených pozemků KN p.č. 2565/40 a p.č. 2565/17, firma 
ATRAX METAL MORAVA s.r.o., se sídlem Přibická 302, 691 25 Vranovice, IČ 
607448427.

„Vlastník dotčených parcel podává tuto námitku ve smyslu ust. § 52 odst. 2 z.č.  
183/2006 Sb., stavebního zákona.

Na shora označených pozemcích vlastníka je navržena stavba kabelového vedení VN.  
Tato počíná na pozemku vlastníka u trafostanice zde umístěné, a dále vede po celé délce 
tohoto pozemku p.č. 2565/40 a navazujícího pozemku č. 2565/17. Toto vedení VN je označeno 
za veřejně prospěšnou stavbu „ VPS-T2“. Toto vedení dále dle návrhu územního plánu vede 
podél zástavby a ústí na pozemek soukromého vlastníka, odkud již nepokračuje. Z navržené 
trasy vedení VN je zjevně patrné, že toto je pouze určeno k dodávce elektřiny soukromé osobě 
realizující svoji činnost na omezeném území. Na daném území již v současnosti je zřízen 
provoz, svojí povahou nikoliv zásadního významu, zejména bráno, co do rozvoje území obce. 
Ve skutečnosti se tak jedná o návrh vedení VN ve prospěch odběratele‚ soukromé osoby, k 
jeho podnikatelské činnosti, která nemá zásadní význam pro obec. Uspokojení potřeb 
soukromé osoby se tak děje na úkor vlastníka dotčených pozemků.
             Uvedená situace svědčí o tom, že řešení označené jako VPS-T2 nelze v žádném 
případě podřadit pod institut veřejně prospěšné stavby ve smyslu ust. § 2 odst.1 písm. 1) z.č.  
183/2006 Sb.. Takto navržené vedení VN nesplňuje žádný ze znaků zákonné definice veřejně 
prospěšné stavby, tedy veřejnost a zaměřenost stavby k rozvoji či ochraně území obce. Tomu 
odpovídá fakt, že určení cílového pozemku pro výrobu ani důvod vedení VN na tento pozemek 
není v návrhu změny územního plánu nijak přesvědčivě odůvodněno. Navržený postup se jeví  
jako snaha o uspokojení individuálních potřeb soukromé osoby, nikoliv o rozvoj území obce .  
Pokud je tento postup volen formou zřízení veřejně prospěšné stavby na pozemcích ve 
vlastnictví autora námitky, tedy na úkor jeho vlastnického práva, jedná se o postup 
protiprávní.
             Z uvedených důvodů je nutné přezkoumat zařazení této infarastruktury jako veřejně 
prospěšné stavby, a tuto jako celek z návrhu změn územního plánu vyřadit.“

Rozhodnutí o námitce : Námitka vlastníka pozemků KN p.č. 2565/40 a p.č. 
2565/17, firma ATRAX METAL MORAVA s.r.o., se sídlem Přibická 302, 691 25 
Vranovice, IČ 607448427, byla podána dne 19.11.2007 u pořizovatele změny č.4 ÚPNSÚ 
Vranovice v souladu s ust. §52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu. Zastupitelstvo obce Vranovice rozhodlo vyhovět uvedené námitce 
pouze částečně.

21



U změny č. 4.2 - návrh kabelizace elektrického vedení VN 22 kV bude zrušeno 
pouze její zařazení mezi veřejně prospěšné stavby, ale nadále bude ponechána ve 
stávající trase, tak jak je v dokumentaci zakreslena. Důvodem je nutnost zajištění nutné 
technické infrastruktury pro plochu výroby - 2.9. navrženou ve změně č.2 ÚPNSÚ 
Vranovice. Původní navržené řešení vzdušným vedením obchvatem okolo zastavěných 
částí obce je vzhledem k výrazně vyšším nákladům oproti předloženému návrhu řešení 
zemním kabelem neekonomické. Důležité je rovněž zachování rázu krajiny bez jejího 
znehodnocení sloupy s nadzemním vedením VN.

11. Vyhodnocení připomínek

V rámci řízení o vydání změny č.4 ÚPNSÚ Vranovice byly dle §52 odst.3 uplatněny 
připomínky k předloženému návrhu změny č.4.

Dne 31.10.2007 podala připomínku k řešení změny č.4 paní Vladimíra Toncrová, U 
Hájku 380, 691 25 Vranovice : Žádáme Vás o změnu územního plánu číslo 4 obce Vranovice  
s kterého byly vyjmuty moje pozemky 403/12 a 403/1$parcelního čísla z územního plánu 
zástavby obce Vranovce,tyto pozemky tvoří jeden celek. Tímto Vás žádám o nápravu 
územního plánu, aby tyto pozemky byly zpět navráceny.

Dne 31.10.2007 podali společnou připomínku paní Jarmila Faronová, U Hájku 5l7, 691 
25 Vranovice, paní Jarmila Faronová, U Hájku 5l7, 691 25 Vranovice a paní Věra Faronová, 
U Hájku 5l7, 691 25 Vranovice : 

Na základě vydané veřejné vyhlášky „Oznámení o vystavení a veřejném projednání  
návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Vranovice“ podáváme připomínky k 
tomuto územnímu plánu. Žádáme:

1. Aby byla uvedena parcelní čísla do souladu s katastrem nemovitostí — parcela číslo  
403/3 je uvedena pod nesprávným označením 403/10 viz, příloha.

2. Stavební parcela číslo 565 uvedena pod nesprávným označením 5654 viz, příloha.

3. Aby pozemky parcelní čísla 403/17 a 403/18 byly uvedeny do souladu s reálným 
užíváním pozemku, trvajícím od doby koupě pozemku v roce 1965 dodnes. Na návrhu 
územního plánu jsou vyňaty z neznámých důvodů ze zastavěného území. Tyto parcely však 
tvoří jeden oplocený celek s parcelou č 403/3 a společně tvoří dle 2 odst. I písm. c) zák. č.  
183/2006 souvislý celek se zastavěnou parcelou č.565. Tento celek tvoří po celou dobu co 
jsme vlastníky. K rozdělení parcely 403/3 došlo pravděpodobně vznikem vinice, která však 
byla v roce 1986 zrušena. Při vystavení LV v roce 2003 byla provedena oprava a všechny 
parcely jsou vedeny jako orná půda a zahrada

Uvedené připomínky se vztahují k řešení zastavěného území obce. Zadání změny č.4 bylo 
schváleno v roce 2006 v souladu s tehdy platným zákonem 50/1976 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu. V rámci tohoto schváleného zadání nebyl uveden požadavek 
na úpravu stávajícího současně zastavěného území obce. Vzhledem k tomu nebyla  
aktualizace zastavěného území provedena. Tyto připomínky budou zohledněny při  
pořizování další změny územního plánu, nebo při pořízení nového územního plánu 
Vranovic.
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Při veřejném projednání dne 26.11.2007 uplatnila firma ATRAX METAL MORAVA s.r.o., se 
sídlem Přibická 302, 691 25 Vranovice, IČ 607448427, připomínku k řešení lokality 4.3. – plocha 
bydlení. :
Upozorňuji, že plocha změny 4.3. (BV) může být zasažena nadměrným hlukem stávající  
provozovny kovošrotu ATRAX METAL MORAVA. Budou provedeny měření hluku.

Na veřejném projednání bylo se zástupcem společnosti ATRAX METAL MORAVA s.r.o.,  
panem Robertem Školou dohodnuto, že výsledky jím navržených měření hluku budou 
dodána firmou ATRAX METAL MORAVA s.r.o. nejpozději týden před jednáním 
zastupitelstva, tj. do 13.12.2007. To však nebylo firmou dodrženo. U plochy 4.3. je proto 
obecně doplněn požadavek na ochranu vnějšího a vnitřního prostoru staveb v souladu 
s platnými hygienickými předpisy pro obytné stavby.

B. Grafická část

Grafickou část tvoří výkres „ 8. Zábor zem d lského p dního fondu (Zem d lská p íloha)ě ě ů ě ě ř  
1 : 2 880“, který je nedílnou součástí odůvodnění změny č. 4.

Poučení:
Proti změně č. 4 územního plánu sídelního útvaru Vranovice vydané formou opatření obecné 
povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Ve Vranovicích dne ………………………

…………………………………..     ……………………………………
Ing. Jan Helikar (razítko kulaté obec)       Ing. Jaroslav Pezlar

              Starosta obce        Místrostarosta obce

  
Vyvěšeno dne:……………………… Sňato dne :…………………………

Podpis a razítko osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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