
 Veřejná vyhláška
Změna č. 5 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. 5 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, změna č. 3 byla schválena zastupitelstvem obce 
Vranovice dne 28.5. 2005 a změna č. 4 schválena zastupitelstvem obce Vranovice dne 
20.12.2007 a účinná ode dne 7.1.2008. Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se 
mění takto:

I.1. NOVĚ SE VYMEZUJÍ TYTO FUNKČNÍ PLOCHY:

5.1 Návrh Bv - bydlení venkovského typu a návrh obslužné komunikace, západně od obce.
5.2 Návrh So -  plochy smíšené  obytné  a  Návrh Zz -  zahrady rodinných domů,  zemědělské 

pozemky všeho druhu,  v jižní části obce, ul. Náměstíčko (areál bývalého   zemědělského 
družstva).

5.3 Návrh Or - občanská vybavenost – stravovací zařízení,  v severní části obce (ul. Přísnotická).
5.4 Změna hranice současně zastavěného území
5.5 Návrh Bv - bydlení venkovského typu , východní okraj obce, ul. Nová (u hřiště).
5.6 Návrh Bv - bydlení venkovského typu, v severní části obce (ul. Přísnotická). 
5.7 Návrh  podmínek  (regulativů)  využití  ploch s rozdílným způsobem využití,  a  to:  SO  - 

plochy smíšené obytné.

I.2. PRO FUNKČNÍ PLOCHY VYMEZENÉ V ODSTAVCI 1 PLATÍ 
REGULATIVY UVEDENÉ V OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE OBCE 
VRANOVICE, KTERÁ NABYLA ÚČINNOSTI DNE 13.5.1996 
DOPLĚNĚÉ O NÁSLEDUJÍCÍ VÝČET 

Dále uvedené podmínky využití (regulativy) platí pouze pro plochy změn č. 5 ÚPN SÚ 
Vranovice.
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Ozn. 
změny

Kód 
plochy

Název plochy s rozdílným 
způsobem využití

Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem 
využití

5.1
5.5
5.6

Bv BYDLENÍ VENKOVSKÉHO 
TYPU 

Hlavní využití: bydlení v rodinných domech   
Přípustné využití: místní a účelové komunikace,  veřejná 

prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně, 
dětská hřiště, související technická infrastruktura, 
občanské vybavení místního významu,   parkoviště pro 
osobní automobily o velikosti do 10 parkovacích míst, 
řadové garáže o úhrnné kapacitě do 10 míst, vinné 
sklepy.

Nepřípustné využití: bydlení v bytových domech, veškeré 
stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní 
prostředí překračují nad přípustnou mez hygienické 
limity, veškeré stavby a činnosti nesouvisející 
s hlavním a přípustným  využitím, zejména stavby pro 
výrobu, skladování a velkoobchod, občanské vybavení 
vyššího významu,  dopravní terminály a centra 
dopravních služeb, malé i velké stavby odpadového 
hospodářství.

5.2 So PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

Hlavní využití: pozemky pro bydlení, pozemky pro 
občanské vybavení místního významu

Přípustné využití: místní a účelové komunikace,  veřejná 
prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně, 
dětská hřiště, související technická infrastruktura, 
parkoviště pro osobní automobily o velikosti do 20 
parkovacích míst, vinné sklepy.

Nepřípustné využití: pozemky staveb pro rodinnou 
rekreaci, veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní 
účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou 
mez hygienické limity, veškeré stavby a činnosti 
nesouvisející s hlavním a přípustným  využitím, 
zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, 
dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i 
velké stavby odpadového hospodářství.

Podmíněně přípustné využití: pozemky pro občanské 
vybavení vyššího významu a pozemky nerušící výroby 
– obojí za podmínky, že svým charakterem a kapacitou 
významně nezvýší dopravní zátěž v území.

5.3

Or OBČANSKÁ VYBAVENOST 
– STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Hlavní využití: pozemky staveb a zařízení pro stravování. 
Přípustné využití: místní a účelové komunikace,  veřejná 

prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně, 
související technická infrastruktura,  parkoviště pro 
osobní automobily.

Nepřípustné využití: pozemky bydlení v rodinných a 
bytových domech, pozemky staveb pro rodinnou 
rekreaci, pozemky staveb a zařízení pro obchodní 
prodej, ubytování, služby, veškeré stavby a činnosti, 
jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují 
nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré stavby 
a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným 
využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a 
velkoobchod, občanské vybavení vyššího významu, 
dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i 
velké stavby odpadového hospodářství.
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Podmínky prostorového uspořádání: v plochách Or se 
připouští objekty o výšce do 11 m (od upraveného 
terénu po římsu střechy), u objektů v souvislé uliční 
zástavbě musí podlažnost objektů zohlednit výšku 
okolních staveb, aby nebyla narušena architektonická 
jednota ulice jako celku.
Koeficient zastavění plochy se stanovuje na KZP=0,7.

5.2 Zz
ZAHRADY RODINNÝCH 
DOMŮ, ZEMĚDĚLSKÉ 
POZEMKY VŠEHO DRUHU

Hlavní využití: pozemky zemědělského půdního fondu7).
Přípustné využití: pozemky staveb, zařízení a jiných 

opatření pro zemědělství a pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury Na těchto plochách 
lze v souladu s jejich charakterem umisťovat stavby, 
zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, 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.

Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti 
nesouvisející s hlavním a přípustným  využitím, jako 
např. stavby pro bydlení, rekreaci, výrobu, skladování 
a velkoobchod, občanské vybavení,  dopravní 
terminály a centra dopravních služeb, malé i velké 
stavby odpadového hospodářství.

Podmínky prostorového uspořádání

Pro plochy změn č. 5 ÚPN SÚ Vranovice se stanovuje následující podmínky prostorového 
uspořádání: připouští se objekty o výšce do 2 nadzemních podlaží, u objektů v souvislé uliční 
zástavbě musí výška objektů (římsy) zohlednit výšku okolních staveb, aby nebyla narušena 
architektonická jednota ulice jako celku.
V ploše dílčí změny č. 5.1 upřesní podmínky prostorového uspořádání, včetně podlažnosti, 
územní studie.
Koeficient zastavění ploch se nestanovuje.

Ostatní podmínky využití ploch

Záměry na umístění zdrojů hluku příp. vibrací v blízkosti chráněných venkovních prostorů 
nebo chráněných venkovních prostorů staveb charakterizovaných právními předpisy v oblasti 
ochrany veřejného zdraví a naopak, je nutno posoudit na základě hlukové studie a následně 
projednat s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. V hlukové studii 
musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými právními předpisy na úseku 
ochrany před hlukem příp. vibracemi. 
Konkrétní  záměry,  které  mohou  výrazně  ovlivnit  čistotu  ovzduší,  musí  být  předem 

7 ) § 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
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projednány s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
Umísťování staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání, škol v přírodě, staveb pro zotavovací 
akce, staveb zdravotnických zařízení, ústavů sociální péče, ubytovacích zařízení, staveb pro 
obchod  a  pro  shromažďování  většího  počtu  osob v blízkosti  zdrojů  znečišťování  ovzduší 
(např. ČOV, farmy živočišné výroby, komunikace atd.), musí být předem projednáno s věcně 
a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. V rámci projektové přípravy musí 
být  deklarováno,  že  vnitřní  prostředí  pobytových  místností  v těchto  stavbách  odpovídá 
hygienickým  limitům  chemických,  fyzikálních  a  biologických  ukazatelů  upravených 
prováděcími právními předpisy.

Zastavěné území zůstává stanoveno v platnosti  dle schváleného územního plánu s úpravou 
v místě změny č. 5.4.

I.3. FUNKČNÍ PLOCHY VYMEZENÉ V ODSTAVCI 1 SE ZAŘAZUJÍ DO 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH.

I.4. SOUČÁSTÍ ZMĚNY Č. 5 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. 5 územního plánu sídelního útvaru Vranovice obsahuje textovou a 
grafickou část.

A. Textová část

II.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

Postavení obce ve struktuře osídlení

Obec Vranovice je samostatná obec se sídlem obecního úřadu, správní území je shodné 
s katastrálním územím. 
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Obec patří do správního území obce s rozšířenou působností Pohořelice. Obcí s pověřeným 
obecním úřadem jsou rovněž Pohořelice, stavební úřad je v Pohořelicích. 
Zájmové území obce, tj. katastrální území Vranovice nad Svratkou o velikosti 1384 ha, leží 
v okrese Brno-venkov, asi 7 km východně od Pohořelic a cca 40 km severozápadně od Břeclavi. 
Krajina v okolí obce je převážně zemědělská, intenzívně obdělávaná.
Vranovice sousedí s  obcemi Uherčice, Pouzdřany, Ivaň, Přibice, Nosislav, Žabčice a Přísnotice.

Koordinace z hlediska širších vztahů v území
Z širších vztahů nevyplývají  žádné požadavky na změnu územního plánu,  vyjma  limitů  využití 

území, které je nutno respektovat.

Soulad s politikou územního rozvoje České republiky a s cíly územního plánování

Změna územního plánu je v souladu s cíli územního plánování. Je řešena s ohledem na vztah 
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území. Cílem je dosažení trvale 
udržitelného rozvoje, tj. vytvoření podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a 
uspokojení potřeb současné generace, aniž by byly ohroženy podmínky života generací 
budoucích.
Změna územního plánu usiluje o komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání 
území. Chrání přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Určuje podmínky pro hospodárné 
využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 
pozemků.

Změna  územního  plánu  je  v souladu  s  politikou  územního  rozvoje  České  republiky, 
konkretizující úkoly územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech. 

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  ani  na  rozvojové  ose  vymezené 
v Politice územního rozvoje ČR,

- řešené území neleží ve specifických oblastech vymezených v PÚR ČR,
- katastrální  území  Vranovice  nad  Svratkou  leží  v koridoru vysokorychlostní  trati 

VR1. Koridor bude ve změně územního plánu respektován,
- řešené území neleží v trase transevropských multimodálních koridorů, koridorů dálnic 

a  rychlostních silnic,  koridorů vodní dopravy,  koridorů elektroenergetiky,  koridorů 
VVTL plynovodů, koridorů pro dálkovody.

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje dosud nebyly vypracovány.

Soulad s ÚPD vydanou krajem

Obec Vranovice je součástí území řešeného Územním plánem velkého územního celku 
Břeclavsko (ÚP VÚC Břeclavska), který byl schválen dne 9.11.2006 Zastupitelstvem Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje pod č.usn. 921/06/Z14.
Změna č. 5 ÚPN SÚ Vranovice je v souladu s ÚP VÚC Břeclavska.
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Zhodnocení dříve zpracované a schválené ÚPD

Územní plán sídelního útvaru Vranovice byl vypracován v roce 1995 projektovou organizací 
ARPOS spol. s r.o., Brno, schválen byl Zastupitelstvem obce Vranovice dne 25.4.1996 pod č.j. 
235/96. V letech 1999-2007 byly postupně vypracovány 4 dílčí územního plánu sídelního útvaru 
Vranovice. Jednalo se o změny funkčního využití území, změny odkanalizování, návrh 
cyklostezky atd. 
Platný územní plán sídelního útvaru Vranovice je základním koncepčním dokumentem řešícím 
rozvoj obce. Urbanistická koncepce založená tímto územním plánem zůstává nadále platná a 
nové změny územního plánu ji doplňují a rozvíjejí. 

Hlavní cíle řešení, důvody pro zpracování změny č. 5 ÚPN SÚ

Urbanistická koncepce založená územním plánem a jeho změnami je postupně naplňována. 
Územní plán již ale nevyhovuje některým konkrétním rozvojovým záměrům obce. Proto se 
pořizuje jeho změna.
Zastupitelstvo obce Vranovice schválilo pořízení změny č. 5 ÚPN SÚ Vranovice a podpis 
smlouvy o dílo na její provedení se společností AR projekt, s.r.o. Brno.
Pořízení změny č. 5 ÚPN SÚ Vranovice zajišťuje Městský úřad Pohořelice, odbor územního 
plánování a stavební úřad.
  Důvodem pro zpracování změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Vranovice je potřeba 
nových rozvojových ploch pro bydlení, ploch smíšených, ploch občanské vybavenosti a drobná 
změna hranice současně zastavěného území obce. 

II.2. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ 

Zadání změny č. 5 ÚPN SÚ Vranovice bylo pro zpracovatele závazné. 
Zadání změny územního plánu bylo projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Vranovice 
dne 29.5. 2008.

Splnění požadavků zadání:
• vytvoření  předpokladů pro harmonický rozvoj  obce  při  respektování  kvality životního 

prostředí  a  stávajících  kulturních  hodnot,  s důrazem  na  dosažení  trvale  udržitelného  rozvoje  - 
SPLNĚNO

• úprava  funkčního  a  prostorového  uspořádání  území  obce,  pro  vytvoření  nejvhodnější 
urbanistické a organizační skladby funkčních zón s ohledem na identitu, tradici a historii obce a nové 
společensko–ekonomické podmínky - SPLNĚNO

• vymezení  veřejné  infrastruktury,  veřejně  prospěšných  staveb  a  veřejně  prospěšných 
opatření – SPLNĚNO

• prověření  možnosti  obsluhy rozvojových ploch  (dopravní  a  technická infrastruktura)  - 
SPLNĚNO

Splnění dalších požadavků zadání:
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A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, 
popřípadě z dalších širších územních vztahů - NEBYLY UPLATNĚNY

B. Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů - NEBYLY UPLATNĚNY
C. Požadavky na rozvoj území obce – Akceptovány a zapracovány do změny územního plánu. 
D. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území – SPLNĚNY.
E. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury – SPLNĚNY.
F. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území - SPLNĚNY.
G. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace – SPLNĚNY.
H. Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů – SPLNĚNY.
I. Požadavky a podmínky pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území - AKCEPTOVÁNY.
J. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby – SPLNĚNY.
K. Požadavky na vymezení  ploch a koridorů,  ve kterých bude uloženo prověření  změn jejich využití 

územní studií – SPLNĚNY.
L. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich 

využití stanoveny regulačním plánem – NEBYLY UPLATNĚNY.
M.  Požadavky  na  vyhodnocení  vlivů  územního  plánu  na  udržitelný  rozvoj  území  –  NEBYLY 

UPLATNĚNY.
N.  Případný  požadavek  na  zpracování  konceptu,  požadavky  na  zpracování  variant  –  NEBYLY 

UPLATNĚNY.
O. Požadavky na uspořádání obsahu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění s ohledem 

na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení – SPLNĚNY. 

II.3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ 
VYBRANÉ VARIANTY

Funkční změny obsažené ve změně č. 5 ÚPN SÚ Vranovice rozvíjejí urbanistickou koncepci 
založenou platným územním plánem.
Základní urbanistická koncepce rozvoje obce, stanovená platným územním plánem, nebude 
měněna – změny územního plánu navazují na tuto urbanistickou koncepci a rozvíjejí ji. Hlavní 
územní rozvoj je směřován na západní okraj obce (změna č. 5.1 – bydlení venkovského typu), 
v návaznosti na rozvojové plochy obsažené už ve schváleném územním plánu.
Další zastavitelná plocha pro bydlení je vymezena dílčí změnou 5.5 při ul. Nová, na východním 
okraji obce. Menši zastavitelná plocha (změna 5.6) je vymezena na ulici Přísnotická. 
Dílčí změna 5.2 vymezuje plochu přestavby na ul. Náměstíčko, jedná se návrh plochy smíšené 
obytné.

 Časový horizont územního plánu

Návrhové období územního plánu se nemění.

Přehled a zdůvodnění jednotlivých dílčích změn územního plánu

Ozn. 
změ

Obsah změny Odůvodnění
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ny

5.1 Bv – bydlení venkovského typu Zastavitelná plocha pro bydlení na západním 
okraji obce navazuje částečně na současně 
zastavěné území a na zastavitelné plochy, které 
jsou obsaženy ve schváleném ÚPN SÚ.  Plocha je 
dobře dopravně napojitelná, je zde dobrá možnost 
napojení na sítě technické infrastruktury. 

Nezainvestované území. Požaduje se prověření 
změn využití plochy územní studií.

5.2 So - plochy smíšené obytné
Zz - zahrady rodinných 
domů, zemědělské pozemky 
všeho druhu

Plocha leží v současně zastavěném území. Plocha leží při 
stávající komunikaci (ul. Náměstíčko) a sítě technického 
vybavení jsou v místě. 
Plocha vymezená dílčí změnou 5.2 částečně leží 
v záplavovém území. Zastavitelné plochy byly vymezeny 
mimo toto záplavové území.

5.3 Or - občanská vybavenost 
– stravovací zařízení Plocha leží v současně zastavěném území.

5.5 Bv – bydlení venkovského typu Zastavitelná plocha pro bydlení navazuje částečně 
na současně zastavěné území a na zastavitelné 
plochy, které jsou obsaženy ve schváleném ÚPN 
SÚ.

Plocha leží při stávající komunikaci (ul. Nová).  

5.6 Bv – bydlení venkovského typu Plocha leží v současně zastavěném území. Plocha leží při 
stávající komunikaci (ul. Přísnotická) a sítě technického 
vybavení jsou v místě. 

Odůvodnění ploch s jiným způsobem využití než je stanoveno vyhl. 501/2006 Sb.
Struktura funkčních ploch byla převzata z platného územního plánu. 
Z důvodu  zachování  potřebné  vnitřní  kontinuity  změny  územního  plánu  s původním  územním 

plánem byla terminologie i regulativy přizpůsobeny tomuto územnímu plánu.
Nově byly vymezeny plochy So - plochy smíšené obytné a plochy Or – občanská vybavenost-

stravovací zařízení. Pro plochy změn č. 5 ÚPN SÚ Vranovice byly nově stanoveny podmínky využití 
(regulativy), s přihlédnutím k ustanovení vyhl.č. 501/2006 Sb.. Viz textová část územního plánu kapitola 
19. 

Hluk ze silniční dopravy

Navrhované plochy pro novou obytnou výstavbu neleží v blízkosti frekventovaných silnic 
III..třídy. Výpočet hluku ze silniční dopravy proto nebyl prováděn.
Do změny územního plánu (do kap. 20.1. Obecně závazné regulativy) byl zapracován požadavek 
KHS JmK:
„Záměry na umístění zdrojů hluku příp. vibrací v blízkosti chráněných venkovních prostorů nebo 
chráněných venkovních prostorů staveb a naopak, je nutno posoudit na základě hlukové studie a 
následně projednat s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. V hlukové 
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studii musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými právními předpisy na úseku 
ochrany před hlukem a vibracemi.“

Hluk ze železniční dopravy

Výpočet hlukových izofon železnice nebyl předmětem změny č. 5 územního plánu, změny 
územního plánu neleží v blízkosti železnice. Hlukové izofony jsou převzaty ze schváleného ÚPN 
SÚ Vranovice, po změně č. 4.

Technická infrastruktura
Zásobování vodou

Základní koncepce zásobování vodou se změnou č.5 ÚPN SÚ Vranovice nemění.

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.

Dílčí změny 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 a 5.6  územního plánu budou napojeny na vodovodní síť pro 
veřejnou potřebu.

Potřeba vody (resp. navýšení potřeby vody pro rozvojové plochy obsažené ve změně č. 5 
ÚPN SÚ Vranovice) je stanovena s přihlédnutím k předpokládanému počtu obyvatel. Podle 
přílohy č. 12 k vyhlášce č. 528/2001 Sb. činí směrná roční potřeba vody na 1 obyvatele bytu:

 je-li v bytě výtok, WC a koupelna s kamny na tuhá paliva 41 m3/rok, tj. 112 l/os/den,
 je-li  v bytě  výtok,  WC  a  koupelna  s průtokovým  ohřívačem  nebo  el.  bojlerem  46 

m3/rok, tj. 126 l/os/den,
 je-li v bytě výtok, WC a centrální příprava teplé vody 56 m3/rok, tj. 153 l/os/den.  

Dále uvádí příloha č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb. směrnou roční potřebu vody pro:
- veřejné budovy

- hotely, penziony a ubytovny

- zdravotnická a sociální zařízení

- kulturní a osvětové podniky …

Zastavitelné plochy určené pro bydlení mají výměru cca 2,6 ha. Při předpokladu, že na 
jeden rodinný dům připadne cca 1000 m2 (včetně veřejných prostranství), lze na těchto 
rozvojových plochách postavit 26 rodinných domů pro 78 obyvatel (3 ob./byt).

9



Počet obyvatel (změny č. 5): 78 46 ( m 3 / o s . / r o k )

Paušální podíl na vybavenost a 
výrobu (%)

30 13,8 ( m 3 / o s . / r o k )

Ubytování - plocha So (lůžka) 30 60 ( m 3 / o s . / r o k )

Potřeba vody l/os/den m3/den l/s
Specifická potřeba vody Qd  - obyvatelstvo 126,03 9,830 0,114

- vybavenost, výroba 37,81 2,949 0,034
- ubytování 164,38 4,932 0,057
Celkem 17,711 0,205

Nerovnoměrnost potřeby: - max.denní potřeba Qm=Qd*1,5 26,566 0,307
- hodinové maximum Qh=Qm*1,8 0,553

Roční potřeba vody dle 
přílohy č. 12 Vyhl. 

428/2001 Sb.
Účelových jednotek

Vypočtená potřeba vody bude pokryta ze stávajícího skupinového vodovodu. Vypočtená 
potřeba je pouze teoretická, neboť ve skutečnosti nové rozvojové plochy do určité míry 
„odčerpají“ obyvatele z jiných částí obce (sníží se obložnost stávajících bytů, což je přirozený 
proces, který probíhá v celé republice).

Vedení nově navržených vodovodních řadů je navrženo zásadně v plochách veřejných 
uličních prostorů a v plochách sídelní zeleně, koncové větve vodovodu jsou dle možností 
zaokruhovány. V navrhovaných zastavitelných plochách je nutno situovat zástavbu min. 1,5 m od 
vnějšího líce vodovodního potrubí v souladu s jeho ochrannými pásmy.

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. 

Vodovod v Vranovicích je pod tlakem vodojemu VDJ Pouzdřany 2 x 300 m3 (239,5/235,5). 
Vzhledem k tomu, že je tento vodojem umístěn v poměrně značné vzdálenosti od řešeného 
území, nutno výpočet hydrostatického tlaku v plochách změn územního plánu jako velmi 
orientační a při projektové přípravě bude třeba pamatovat na výpočet tlaku hydrodynamického. 

Max. hydrostatický tlak

239,50 max. hladina ve VDJ
cca 171,0 min. kóta zástavby (změna č. 5.5)
68,5 max. hydrostatický tlak

Hydrostatický tlak přesahuje 60 m vodního sloupce - nevyhovuje. Hydrodynamický tlak 
však bude s velkou pravděpodobností vyhovovat, vzhledem ke značné vzdálenosti spotřebiště od 
vodojemu. V záporném případě lze řešit osazením redukčních ventilů na přípojkách.
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Posouzení nejvýše umístěné zástavby:

235,50 min. hladina ve VDJ (dle Provozního řádu)
 198,00 max. kóta zástavby (změna 5.1)
37,5 Min. hydrostatický tlak
15 m – požadovaný min. hydrostatický tlak – vyhovuje

Zabezpečení požární vody

Zdrojem budou hydranty na rozvodné síti vodovodu. Navržený vodovodní systém musí 
vyhovovat ČSN 73 0873 „Zásobování požární vodou“. Uvedená norma udává m.j. nejmenší 
dimenze potrubí, vzdálenosti hydrantů a stanovuje hodnoty odběru vody a obsahu požární nádrže. 
Dimenze DN 80 vyhoví jako zdroj požární vody u rodinných domů a nevýrobních objektů  do 
plochy 120 m2. 

U hydrantu pro odběr požární vody má být podle ČSN 73 0873 zajištěn minimální statický 
přetlak  nejméně 0,2 Mpa a při odběru nemá přetlak poklesnout pod 0,05 Mpa.

Odkanalizování a čištění odpadních vod

Změna územního plánu nemění koncepci odkanalizování navrženou ve schváleném 
územním plánu, která je založena na principu kombinované, převážně však jednotné kanalizace. 
Odpadní vody jsou svedeny na stávající obecní čistírnu odpadních vod Vranovice, umístěnou 
v jižní části obce u vodoteče Šatava.

Zásobování elektrickou energií

Kapacita je počítána pouze pro severozápadní část obce, která je dnes obsluhována trafostanicí Přibická. 
Toto území bude zatíženo větším množstvím dalších zastavitelných ploch označených 3.4, 3.8, 3.9, 4.3, 
4.4, a nově změnou č. 5.1 – plocha pro bydlení v rodinných domech. V tomto území je dnes umístěno 59 
rodinných domů a 2 bytové domy s cca 20-ti byty. Kapacita uvedených navazujících zastavitelných ploch 
je celkem cca 70 rodinných domů s cca 75 byty. Vzhledem k plynofikaci městyse uvažujeme se stupněm 
elektrifikace:

"B1" u 50 % bytového fondu, 
"B2" u 30 % bytového fondu
"C1" u 10 % bytového fondu
"C2" u 10 % bytového fondu
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dopol. večer noc dopol. večer noc
Celkový počet bytů v roce 2001: 100 154

- 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 77 1,50 1,00 0,73 0,13 115,50 84,32 15,02
- z toho kategorie "B2" 30 46 2,10 0,50 0,37 1,00 48,51 35,90 97,02
- z toho kategorie "C1" 10 15 9,70 0,17 0,20 1,00 25,39 29,88 149,38
- z toho kategorie "C2" 10 15 15,00 0,35 0,35 1,00 80,85 80,85 231,00
- z toho kategorie "C3" 0 0 6,00 0,80 0,90 1,00 0,00 0,00 0,00

0,35 53,90 53,90 53,90

324,15 284,84 546,32
1,07 0,94 1,80

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.

Ve změně č. 5 ÚPN SÚ Vranovice je navrženo posílení trafostanice Přibická umístěním 
nové trafostanice v těsné blízkosti.

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.

Zásobování plynem

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.

Ropovody a produktovody

Beze změn.

Spoje

Nové zastavitelné plochy budou obsluhovány prostřednictvím prodloužení stávajících 
telekomunikačních vedení.
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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.
Do změny územního plánu (do kap. 20.1. Obecně závazné regulativy) byl zapracován požadavek 
KHS JmK:
„Konkrétní záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být předem projednány 
s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
Umísťování staveb a zařízení pro výchovu a vzdělávání, vysokých škol, škol v přírodě, staveb 
pro zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení, ústavů sociální péče, ubytovacích zařízení, 
staveb pro obchod a pro shromažďování většího počtu osob v blízkosti zdrojů znečišťování 
ovzduší (ČOV, farmy živočišné výroby, komunikace), musí být předem projednáno s věcně a 
místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. V rámci projektové přípravy musí být 
deklarováno, že vnitřní prostředí pobytových místností v těchto stavbách odpovídá hygienickým 
limitům chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů upravených prováděcími právními 
předpisy.“

Přírodní hodnoty

V katastrálním území Vranovice nad Svratkou nebylo vymezeno Území soustavy Natura 2000 
vyhlášené k   ochraně ptáků   podle Směrnice Rady Evropských společenství ze dne 2. dubna 1979   
o ochraně volně žijících ptáků (79/409/EHS). 

V rámci soustavy Natura 2000 byla v blízkosti řešeného území vymezena evropsky významná 
lokalita:
EVL  - Vranovický a Plačkův les (kód lokality CZ 0620084). 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.

Územní systém ekologické stability:

Změna č. 5 ÚPN SÚ Vranovice respektuje prvky územního systému ekologické stability, 
obsažené v platném územním plánu obce Vranovice.
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Změna č. 5 ÚPN SÚ Vranovice nebude mít negativní dopad na územní systém ekologické 
stability ani chráněná území přírody.

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

Vzhledem ke skutečnosti, že katastr výše uvedené obce lze v celém jeho rozsahu považovat za 
území s možnými archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči v platném znění, požaduje Archeologický ústav AV ČR při veškeré eventuální 
stavební činnosti a zásazích do terénu respektovat a do příslušného dokumentu zapracovat 
následující ustanovení, z výše citovaného zákona vyplývající:
V případě jakýkoliv zemních stavebních prací a úprav terénu v katastru obce je jejich investor 
povinen dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění již v době přípravy 
stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Brno a uzavřít v dostatečném 
předstihu před zahájením vlastních prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného 
archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů.

Hospodářský potenciál rozvoje

Nemění se.

II.4. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo požadováno. Dotčený orgán vyloučil 
vliv změny č. 5 ÚPN SÚ Vranovice na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
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II.5. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A 
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Důsledky na ZPF
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: 2 880 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
- 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.

Hydrologické a odtokové poměry

Popis viz. schválený územní plán.

Investice do půdy
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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.

Počet obyvatel má v obci mírně stoupající tendenci. I do budoucna se dá předpokládat 
zvyšující se nárůst počtu obyvatel v obci vzhledem k zvyšující se porodnosti a zahraniční 
migrace.

Očekává se nárůst požadavků na trvalé bydlení také z důvodu snižování obložnosti bytů.

Důvodem pro zpracování změny č.5 územního plánu je především navržení ploch vhodných pro 
bydlení, neboť plochy vymezené platným územním plánem pro uvedené účely již jsou z velké 
části zastavěny.

Změna č. 5 ÚPN SÚ vymezuje plochy pro bydlení, plochy smíšené obytné a plochy občanské 
vybavenosti.

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
5.1 Bv – bydlení venkovského typu

Výhody:
• plocha  navazuje  částečně  na  současně  zastavěné  území  a  zastavitelné  plochy 

obsažené ve schváleném územním plánu
• dobrá možnost dopravního napojení 
• dobrá možnost napojení na sítě technické infrastruktury
• zábor pozemků III., IV. a V třídy ochrany

Nevýhody:
• plocha neleží v současně zastavěném území
• nutnost vybudovat komunikace a inženýrské sítě
• část plochy leží ve viničních tratích
• svažité území
• větší docházkové vzdálenosti za občanskou vybaveností a k zastávkám hromadné 

dopravy
5.2 So – plochy smíšené obytné

Změna nevyvolává zábor ZPF.
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5.3 Or - občanská vybavenost
Výhody:

• plocha leží v současně zastavěném území 
• zábor pozemků V třídy ochrany
• sítě technické infrastruktury v místě
• malá výměra ZPF

Nevýhody:
• žádné

5.5 Bv – bydlení venkovského typu
Zábor ZPF byl schválen v platném ÚPN SÚ Vranovice po změně č. 4.

5.6 Bv – bydlení venkovského typu
Výhody:

• plocha leží v současně zastavěném území 
• zábor pozemků III. třídy ochrany
• sítě technické infrastruktury v místě
• plocha leží při stávající komunikaci

Nevýhody:
• žádné 

Vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF

17
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Důsledky na pozemky určené k plnění funkce lesa podle zvláštních předpisů

Beze změn.

II.6. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

V rámci řízení o vydání změny č.5 ÚPNSÚ Vranovice nebyla dle §52 odst.2 a 3 
uplatněna  žádná námitka k předloženému návrhu změny. 

II.7 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

V rámci řízení o vydání změny č.5 ÚPNSÚ Vranovice byly dle §52 odst.3 uplatněny 
připomínky k předloženému návrhu změny č.5.

Dne 15.12.2008 podala připomínku k řešení změny č.5 společnost Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 33, 612 00 Brno : K předmětnému návrhu 
změny č.5 ÚPSÚ Vranovice jsme již zaslali naše vyjádření dopisem č.j. 004057/10330/2008 
ze dne 17.9.2008, které zůstává i nadále v platnosti. Další stupně ÚPD a projektové  
dokumentace s námi a zástupci odboru dopravy KÚ Jihomoravského kraje znovu projednejte.

Uvedená připomínka se odvolává na předchozí vyjádření podané v průběhu jednání o 
návrhu změny č.5 ÚPNSÚ Vranovice. Již v tomto vyjádření bylo konstatováno, že jsou 
respektovány dřívější připomínky a požadavky. Toto vyjádření proto nemá na 
projednávanou dokumentaci vliv.

Dne 15.12.2008 podala připomínku k řešení změny č.5 společnost Vodovody a 
kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav,  : K projednávanému návrhu 
změny č.5 ÚPSÚ Vranovice bylo vydáno naší a.s. stanovisko dne 7.8.2008 pod zn. 3723/08 – 
Ki, které zůstává i nadále v platnosti.

Uvedená připomínka se odvolává na předchozí vyjádření podané v průběhu jednání o 
návrhu změny č.5 ÚPNSÚ Vranovice. Připomínky a požadavky uvedené v tomto vyjádření  
byly v dokumentaci návrhu změny č.5 zohledněny. Toto vyjádření proto nemá na 
projednávanou dokumentaci vliv.

Dne 24.11.2008 podala připomínku k řešení změny č.5 společnost Povodí Moravy, s.p., 
Dřevařská 11, 601 75 Brno  : Pod zn. PM019491/2008-203/Je ze dne 16.4.2008 jsme poskytli  
sdělení správce povodí k návrhu zadání předmětné změny. Obsah uvedeného dělení zůstává 
v platnosti i pro „Návrh“ změny.

Uvedená připomínka se odvolává na předchozí vyjádření podané v průběhu jednání o 
návrhu změny č.5 ÚPNSÚ Vranovice. Připomínky a požadavky uvedené v tomto vyjádření  
byly v dokumentaci návrhu změny č.5 zohledněny. Toto vyjádření proto nemá na 
projednávanou dokumentaci vliv.
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Dne 19.11.2008 podal připomínku Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Břeclav, náměstí 
T.G.M. 13, 690 02 Břeclav : 
S ohledem na zák.č. 95/1999 Sb.,v platném znění je třeba, aby funkční zóny byly zpracovány v  
návrhu  územního  plánu  co  nejpřesněji  (pokud  možno  až  na  parcelní  čísla).  Vzhledem k 
dřívějším zkušenostem doporučujeme se vyvarovat překrývání funkčních typů v zastavitelné  
ploše, např. veřejná zeleň v plochách výrobních aktivit, příp. nenavržení žádného funkčního  
využití bílá barva bez uvedení vysvětlení v legendě apod. Dále upozorňujeme, že je nutné  
jednoznačně stanovit zastavitelnou plochu, neboť výhledové plochy nejsou určeny k zastavěni  
v návrhovém období a tudíž je nelze převádět bezúplatně dle §5 odst.1 zák. č. 95/1999 Sb., v  
platném znění.
Pozemkový fond převede pozemky bezúplatně dle § 5 odst.1 zák.č. 95/99 Sb., v platném znění  
do obce podle písmen a), b) a c) určené k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo bydlení  
a pozemky podle písmen d) a e).
Po  schválení  ÚPD  požadujeme  zaslat  barevné  schéma  hlavního  výkresu  a  vyhlášku  o 
závazných částech UPD dle platné prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu.
V případě, že bude obec požadovat převod pozemků v naší správě (nebo jejich částí určených  
k úplatným či neúplatným převodům), upozorňujeme, že se jedná o procesně i časově náročný  
převod s řadou dílčích úkonů, proto je třeba zahájit jednání s námi v dostatečném časovém 
předstihu. Rovněž bude nutné nám doložit schválenou ÚPD opatřenou schvalovací doložkou.

Uvedená připomínka se neobsahuje připomínky k dokumentaci návrhu změny č.5, které by 
měly vliv na projednávanou změnu č.5.

Ostatní vyjádření došlá v průběhu řízení o vydání změny č.5 ÚPNSÚ Vranovice neměly
charakter připomínek a neobsahovali ani jiná stanoviska, která by bylo nutné v návrhu změny
č.5 zohlednit.

Při veřejném projednání dne 17.12.2008 nebyla uplatněna ze strany přítomných žádná 
připomínka či námitka, kterou by bylo nutné v dokumentaci zohlednit. 

II.8. VYHODNOCENÍ SOULADU S USTANOVENÍM § 53 ODST. 4) A 5) ZÁKONA Č. 
183/2006 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ

Vyhodnocení § 53 odst.4) stavebního zákona – viz výše v textu.
Vyhodnocení § 53 odst.5) písm. a) stavebního zákona : Návrh změny č.5 je v souladu.
Vyhodnocení §53 odst.5) písm. b) a c) stavebního zákona :
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.5 ÚPNSÚ
Vranovice, není vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj obsahem této dokumentace.
Krajský úřad JmK ve svém stanovisku ze dne 6.5.2008 vyhodnotil v rámci projednání
zadání možnosti vlivu změny č. 5 ÚPNSÚ Vranovice na životní prostředí s tím, že změna
nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000 nebo vymezenou
ptačí oblast. Podle vyjádření KrÚ JmK, odboru ŽP a zemědělství nestanoví změna č. 5 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.
Vyhodnocení §53 odst.5) písm. d) stavebního zákona : Viz výše v textu, část II.3..
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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. 5.

Poučení:

Proti změně č. 5 územního plánu sídelního útvaru Vranovice vydané formou opatření obecné
povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15 tým dnem po dni vyvěšení tj. dne ………………….

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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