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Obec Vranovice 
  

Usn.č.: ..............., Zasedání ZO ................ dne .............. 
  

Územní plán sídelního útvaru Vranovice, změna č. 6 
  

  
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 ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,  

  
vydává 
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I.A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 

I.A.1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Současně zastavěné území obce bylo převzato z platného územního plánu po změnách č. 1-5 a je 
zobrazeno v grafické části změny územního plánu, ve výkrese č. 6.  Zastavěné území nebylo aktualizováno 
podle zák.č. 583/2006 Sb., požadavek nebyl obsažen v zadání změny územního plánu. 
 

I.A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PODLE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ OBCE  

Změna č. 6 ÚPN SÚ Vranovice neřeší celé katastrální území Vranovice nad Svratkou, ale pouze část 
zastavěného území a zastavitelné plochy - území samotných změn a jejich blízkého okolí, ve výřezu. 

Vymezení řešeného území je znázorněno v grafické části změny územního plánu. 
 

I.B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A OCHRANY JEHO 
HODNOT  

Urbanistická koncepce rozvoje obce respektuje chráněná území přírody, nemovité kulturní památky a 
další hodnoty v území. 

 

I.C. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

(včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně) 
 

Změna územního plánu usiluje o vytvoření předpokladů pro trvale udržitelný rozvoj území. Ten 
spočívá zejména ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost obyvatel obce. 

Změna č. 6 ÚPN SÚ Vranovice dále rozvíjí urbanistickou koncepci, založenou platným územním 
plánem. 

Navržené rozvojové lokality rozšiřují rozvojová území obsažená ve schváleném územním plánu 
vymezením nových ploch určených pro bydlení venkovského typu. Plošně rozsáhlejší změny jsou situovány 
do západní části obce. 
 

 
Přehled navrhovaných změn: 
 

6.1 Návrh Bv - bydlení venkovského typu 
6.2 Návrh Bv - bydlení venkovského typu 
6.3 Návrh Bv - bydlení venkovského typu 
6.4. Návrh Bv - bydlení venkovského typu 
6.5. Návrh Bv - bydlení venkovského typu  
6.6. Změna regulativů ploch Zz - zahrady rodinných domů, zemědělské pozemky všeho druhu (v zastavěném 
území jsou podmínečně připuštěny RD a garáží). 
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I.C.1. ZÁKLADNÍ ZÓNOVÁNÍ OBCE 

 
Beze změn. 
 

 

I.C.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH , PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ 
ZELENĚ 

Plochy bydlení venkovského typu 
 

Pro bydlení jsou dílčími změnami č. 6.1-6.5 navrženy zastavitelné plochy v západní a střední části obce. 
Stanovení podmínek pro realizaci navrhovaných funkcí v zastavitelných plochách a v plochách přestavby 
vymezených změnou územního plánu: 

 
Číslo 

změny 
Funkční využití 
Omezení v řešené ploše Podmínky pro využití plochy 

Etapa realizace nebyla stanovena. 6.1 
6.2 

 

Bv – plochy bydlení venkovského typu
 Respektovat podmínky OP vodních zdrojů II. stupně 

vnějšího. 
Etapa realizace nebyla stanovena. 
Respektovat podmínky OP zdroje léčivých vod II. 
stupně. 

6.3 
 

Bv – plochy bydlení venkovského typu

Respektovat podmínky OP vodních zdrojů II. stupně 
vnějšího. 
Požaduje se prověření změn využití plochy územní 
studií. 
Etapa realizace nebyla stanovena. 
Do plochy zasahuje ze severu ochranné pásmo 
železnice. Z důvodu možné nadměrné hlukové zátěže 
ze železniční dopravy se požaduje pořízení posouzení 
hluku z dopravy, které bude provedeno v navazující 
územní studii. 
Situování obytných objektů v blízkosti silnice II. třídy 
a v blízkosti železnice a plochy výroby je podmíněno 
prokázáním dodržení maximální přípustné hladiny 
hluku v navazujícím řízení. Celková hluková zátěž 
nesmí překročit stanovené hygienické limity hluku pro 
chráněný venkovní prostor  a chráněné venkovní 
prostory staveb. 

6.4 
 

Bv – plochy bydlení venkovského typu

Respektovat podmínky OP vodních zdrojů II. stupně 
vnějšího. 
Požaduje se prověření změn využití plochy územní 
studií. 
Etapa realizace nebyla stanovena. 

6.5 Bv – plochy bydlení venkovského typu

Vzhledem k možné zvýšené hlukové zátěži ze 
železniční dopravy a z výroby se požaduje prověření 
změn využití plochy územní studií. 
Situování obytných objektů v blízkosti a v blízkosti 
železnice a plochy výroby je podmíněno prokázáním 
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dodržení maximální přípustné hladiny hluku 
v navazujícím řízení. Celková hluková zátěž nesmí 
překročit stanovené hygienické limity hluku pro 
chráněný venkovní prostor  a chráněné venkovní 
prostory staveb. 
Přes plochu 6.5 je vedeno stávající nadzemní elektrické 
vedeni. Vedení, včetně jeho ochranného pásma a OP 
trafostanic je nutno respektovat. 
Respektovat podmínky OP zdroje léčivých vod II. 
stupně. 

  

Respektovat podmínky OP vodních zdrojů II. stupně 
vnějšího. 

 
 

I.D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

(včetně podmínek pro její umísťování) 

I.D.1. DOPRAVA  

Místní komunikace, účelové komunikace 
Dílčí změny 6.1 a 6.2 budou obsluhovány ze stávajících místních komunikací. Ostatní plochy 

navrhovaných změn budou obsluhovány z navrhovaných místních komunikací, jejichž poloha bude upřesněna 
v navazujících územních studiích. 

Doprava v klidu (odstavná stání) 
Beze změn.  
Všechny nové obytné objekty musí mít řešeno parkování a odstavování vozidel na vlastním pozemku 

dle ČSN 736056 a dle zásad ČSN 736110 „Projektování místních komunikací“. Pro řešené území se přitom 
stanovuje stupeň motorizace 1:2,5. 

 
 

I.D.2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
 
Základní koncepce zásobování vodou se změnou č.6 ÚPN SÚ Vranovice nemění.  
Dílčí změny 6.1-6.5 územního plánu budou napojeny na vodovodní síť pro veřejnou potřebu.  
Přehled způsobu zajištění zásobování vodou dává následující tabulka: 
 

Číslo změny Funkční využití Způsob zásobování vodou 
6.1 
6.2 

Bv – plochy bydlení 
venkovského typu 

stávající vodovod – přípojky 

6.4 Bv – plochy bydlení 
venkovského typu 

navržený vodovodní řad, jeho polohu upřesní územní studie 

6.5 Bv – plochy bydlení 
venkovského typu 

v ploše č. 6.5 je navržen vodovodní řad, který byl součástí změny 
č. 3 ÚPN SÚ Vranovice. Jeho polohu upřesní územní studie. 
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ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
 

Změna územního plánu nemění koncepci odkanalizování navrženou ve schváleném územním plánu. 
Obec má vybudovánu čistírnu odpadních vod. Odpadní vody z dílčích změn 6.1-6.6 ÚPN SÚ Vranovice 
budou odvedeny navrhovanou a stávající veřejnou kanalizací na ČOV. 

 
Přehled způsobu odvedení splaškových vod z nových rozvojových ploch dává následující tabulka: 

 
Číslo změny Funkční využití Způsob nakládání s odpadními vodami 

6.1 
6.2 

Bv – plochy bydlení 
venkovského typu 

Odkanalizování přípojkou do stávající jednotné kanalizace. 

6.4 Bv – plochy bydlení 
venkovského typu 

Odkanalizování navrhovaným prodloužením oddílné splaškové a 
dešťové kanalizace. Poloha bude upřesněna v navazující územní 
studii. 

6.5 Bv – plochy bydlení 
venkovského typu 

Změnou č. 3 ÚPN SÚ Vranovice byla v ploše 6.5 navržena 
jednotná kanalizace - beze změn. Poloha bude upřesněna v 
navazující územní studii. 

 
Dešťové vody budou přednostně řešeny vsakováním na vlastním pozemku, přebytek bude odváděn 

způsobem uvedeným výše. 
 

 
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 
 
Ve změně č. 6 ÚPN SÚ Vranovice je navrženo umístění trafostanice v ploše dílčí změny č. 6.4, 

připojené na síť VN zemním kabelem vedeným od stávající trafostanice z prostoru výrobní zóny v souběhu s 
železnicí. 

Dílčí změny č. 6 ÚPN SÚ Vranovice budou napojeny na síť el. vedení prostřednictvím zemního kabelu 
NN. 

 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
 
Jednotlivé rozvojové lokality budou obsluhovány připojením na stávající STL plynovody (změna č. 6.1, 

6.2), plynovody navržené v rámci předchozích změn ÚPN SÚ (změna č. 6.5), nebo prostřednictvím jejich 
prodloužení stávajících plynovodů. 

 

I.E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

Základní koncepce uspořádání krajiny se změnou č.6 ÚPN SÚ VRANOVICE nemění. Změna 
územního plánu přebírá v okolí obce ze schváleného územního plánu navržené členění funkčních ploch 
s rozdílným využitím a s přihlédnutím k zákonu č. 183/2006 Sb. o územním plánován a stavebním řádu a 
k vyhlášce č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území upřesňuje názvy těchto ploch a 
podmínky využití, avšak pouze v rozsahu území řešeného změnou č. 6 ÚPN SÚ Vranovice (vymezení je 
provedeno ve výkresech). 

I.F.  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH  

Regulativy ploch Bv (bydlení venkovského typu) jsou obsaženy v platném ÚPN SÚ Vranovice, po 
změně č. 5. 
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Změna č. 6 územního plánu sídelního útvaru Vranovice stanovuje podmínky pro využití ploch Zz - 
zahrady rodinných domů, zemědělské pozemky všeho druhu: 

 
Kód 

funkční 
plochy 

Funkční využití Podmínky využití ploch 

Zz ZAHRADY RODINNÝCH DOMŮ, 
ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY VŠEHO 
DRUHU 

Hlavní využití: pozemky zemědělského půdního fondu. 
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 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. 

Podmínečně přípustné využití: na plochách zahrad ležících 
v zastavěném území a zahrad obklopených alespoň ze 
tří stran hranicí zastavěného území, je dále podmínečně  
přípustné i umisťování pozemků staveb a zařízení 
uvedených v § 103 zák.č. 183/2006 Sb., v platném znění 
(např. bazénů do 40 m2 zastavěné plochy) a § 104 odst. 
(2) písm. a), b), d), e) zák.č. 183/2006 Sb., v platném 
znění (např. rodinných domů a staveb pro rodinnou 
rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, garáží a vybraných 
malých objektů pro podnikání, a to za splnění 
následujících podmínek): 

 Plocha zahrady musí ležet v zastavěném území, 
nebo musí být alespoň ze 3 stran obklopena 
zastavěným územím, 

 pozemek je možné obsloužit stávající místní nebo 
účelovou komunikací, pokud to povaha stavby 
vyžaduje, 

 jestliže lze pozemek obsloužit stávající technickou 
vybaveností (tj. lze-li objekt připojit na inženýrské 
sítě – vodovod pro veřejnou potřebu, elektřinu),  

 lze-li řešit nakládání s odpady (tekutými i tuhými) 
v souladu s platnou legislativou, 

 nebude-li mít umístění nového objektu negativní 
vliv na urbanistickou strukturu zástavby, 
architektonický výraz ulice a obraz obce, 

 tyto stavby se musí umístit tak, aby svými účinky 
na okolí nenarušovaly obytné a životní prostředí a 
nezastiňovaly nepřiměřeně okolní pozemky a 
stavby. 
 

Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti 
nesouvisející s hlavním a přípustným  využitím, 
jako např. bytových domů, staveb pro výrobu, 



 

 
 

PROJEKT, s.r.o.   
 

Hviezdoslavova 1183/29a, 627 00, Brno 
Tel./Fax.: 545 217 035 
E-mail: mail@arprojekt.cz 

ÚPN SÚ VRANOVICE, změna č. 6
Textová a tabulková část

Strana: 10
 

skladování a velkoobchod, občanské vybavení,  
dopravní terminály a centra dopravních služeb, 
malé i velké stavby odpadového hospodářství – vše 
kromě staveb splňujících podmínky „Podmínečně 
přípustného využití území). 
 

Podmínky prostorového uspořádání: připouští se objekty o 
výšce do 1 nadzemního podlaží, u objektů v souvislé 
uliční zástavbě musí výška objektů (římsy) zohlednit 
výšku okolních staveb, aby nebyla narušena 
architektonická jednota ulice jako celku. 

 
Koeficient zastavění plochy se nestanovuje. 

 
 

I.F.1. PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

 
Pro plochy změn č. 6.1-6.5 ÚPN SÚ Vranovice se stanovují následující podmínky prostorového 

uspořádání: u objektů v souvislé uliční zástavbě musí výška objektů (římsy) zohlednit výšku okolních staveb, 
aby nebyla narušena architektonická jednota ulice jako celku.V plochách dílčích změn č. 6.4 a 6.5 upřesní 
prostorové regulativy navazující územní studie. 

Koeficient zastavění ploch se nestanovuje. 
 

I.G. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV  

a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 
 
Beze změn. 

I.H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ, 
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A 

BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI  

I.H.1. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ - VYVLASTNĚNÍ  

Ve smyslu obecně závazných právních předpisů vymezuje změna č. 6 územního plánu ve výkrese č. 10 
veřejně prospěšné stavby. 

 
Jako veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které je možné vyvlastnit práva 

k pozemkům a stavbám, byly vymezeny stavby pro veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu určené 
k rozvoji nebo ochraně území obce: 

 
D veřejná dopravní a technická infrastruktura (plochy komunikací pro motorovou 

dopravu a plochy pro inženýrské sítě, stavby technického vybavení a s nimi 
provozně související zařízení) 

T veřejná technická infrastruktura (vedení a stavby technického vybavení s nimi 
provozně související zařízení, například vodovody, kanalizace, stavby a zařízení 
pro nakládání s odpady, energetická vedení, kabely veřejné komunikační sítě). 
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Ve smyslu obecně závazných právních předpisů vymezuje změna č. 6 ÚPN SÚ Vranovice ve výkrese 
č. 10 tyto veřejně prospěšné stavby, pro které je možné vyvlastnit práva k pozemkům a stavbám: 

D1 místní komunikace, plynové vedení STL, kanalizace splašková, kanalizace dešťová, 
vodovod 

D2 komunikace pro pěší 
T1 elektrické vedení VN kabelové, trafostanice 
T2 vodovod 

 

I.H.2. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ – PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

Změna č. 6 ÚPN SÚ Vranovice vymezuje ve výkrese č. 10 veřejně prospěšné stavby, pro které je možné 
uplatnit předkupní právo dle § 101 zák.č. 183/2006 Sb. : 

 
Označení 

VPS 
Druh veřejně 

prospěšné stavby či 
opatření 

Umístění 
(k.ú.) 

V čí prospěch 
bude předkupní 
právo vloženo 

Čísla dotčených pozemků 

D1 

plocha dopravy a 
inženýrské sítě - 
místní komunikace, 
plynové vedení STL, 
kanalizace splašková, 
kanalizace dešťová, 
vodovod 

Vranovice 
nad Svratkou Obec Vranovice 

* 1055, 1056, 1057, 1060, 
1061, 1062, 1063, 1066, 
1067, 1068/1, 1068/2, 1069 

* parcelní čísla pozemků dle mapy pozemkového katastru (ČÚZK, 4.3.2010) 
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I.H.3. ASANAČNÍ ÚPRAVY 

Ze změny územního plánu nevyplývají žádné asanační úpravy. 
 

 

I.H.4. OCHRANA ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ 

Problematika ochrany zvláštních zájmů je řešena v Odůvodnění změny č. 6 ÚPN SÚ Vranovice, 
v kapitole II.8 Limity využití území včetně stanovených záplavových území. 

 
 

I.I. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE 
ULOŽENO PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ 

STUDIÍ  

Ve změně č. 6 ÚPN SÚ Vranovice jsou změnami č. 6.4 a 6.5 vymezeny plochy, ve kterých je uloženo 
prověření změn jejich využití územní studií jako podmínka pro rozhodování. 

Územní studie se zaměří zejména na dořešení situování obytných objektů v blízkosti a v blízkosti 
železnice, ploch výroby a u plochy změny č. 6.4 i silnice II. třídy, které je podmíněno prokázáním dodržení 
maximální přípustné hladiny hluku v navazujícím řízení. Celková hluková zátěž nesmí překročit stanovené 
hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb. 

Dále územní studie dořeší polohu místních komunikací, inženýrských sítí a ploch pro dopravu v klidu. 
Upřesní rovněž prostorové regulativy - podlažnost objektů, tvar střech a polohu staveb (regulační stavební 
čáry). 

 

I.J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE 
ULOŽENO POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU 

Ve změně č. 6 ÚPN SÚ Vranovice nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých bude uloženo 
pořízení a vydání regulačního plánu. 

 

I.K. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY 
VÝZNAMNÝCH STAVEB 

Ve změně č. 6 ÚPN SÚ Vranovice nejsou vymezeny architektonicky a urbanisticky významné stavby, 
pro které může dle § 17 písm. d) a § 18 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb. vypracovávat architektonickou část 
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. 
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I.L. ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU  

 
I. VRANOVICE - ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU - ZMĚNA Č. 6 

I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST   13 stran 

I.B. GRAFICKÁ ČÁST 

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