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ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM 

II.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

ÚPN SÚ Vranovice, změna č. 6, řeší pouze území změn a nejbližšího okolí. Řešené území je 
vymezeno ve výřezech nad zastavěným a zastavitelným územím obce Vranovice. Změna je vypracována 
nad digitálními katastrálními mapami. 

II.2. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ  

 

II.2.1. Postavení obce ve struktuře osídlení 

Obec Vranovice je samostatná obec se sídlem obecního úřadu, správní území je shodné 
s katastrálním územím.  

Obec Vranovice leží v okrese Brno-venkov, kde sousedí se správními územími obcí Uherčice, 
Pouzdřany, Ivaň, Přibice, Nosislav, Žabčice a Přísnotice. 

Obec patří do správního území obce s rozšířenou působností Pohořelice. Obcí s pověřeným 
obecním úřadem jsou rovněž Pohořelice, stavební úřad je v Pohořelicích.  

 

II.2.2. Koordinace z hlediska širších vztahů v území 

Z širších vztahů nevyplývají žádné požadavky na změnu územního plánu. Limity využití území je 
nutno respektovat. 

 

II.2.3. Soulad s politikou územního rozvoje České republiky a s cíli 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, schválenou 
usnesením vlády ČR dne 20.7.2009 pod č. 929 (dále jen PUR). PUR konkretizuje úkoly územního 
plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech.  Změna územního plánu 
naplňuje vybrané republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. 

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

technické infrastruktury vymezených v Politice územního rozvoje ČR k řešené změně územního plánu: 
- správní území obce Vranovice nespadá do žádné rozvojové oblasti, rozvojové osy, ani 

specifické oblasti 
- na řešené území zasahuje koridor dopravní infrastruktury - koridor vysokorychlostní trati 

VR1; v blízkosti řešeného území je situován koridor rychlostní silnice R52,  
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- řešené území leží v trase transevropského multimodálního koridoru IV. TEMMK 
železničního 

- řešené území leží mimo trasu koridorů technické infrastruktury 
 
Změna ÚPN SÚ Vranovice je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, není 

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

II.2.4. Soulad s ÚPD vydanou krajem 

Obec Vranovice není součástí žádného území řešeného platným územním plánem velkého 
územního celku. 

 
V současné době je zpracován návrh Zásad územního rozvoje (dále jen ZÚR) Jihomoravského 

kraje a probíhá projednání s dotčenými orgány. ZÚR zpřesňují navržené koridory dopravní a technické 
infrastruktury a jejich průchod územím. ZÚR rovněž vymezují plochy a koridory územního systému 
ekologické stability. Správní území obce Vranovice je dotčeno těmito záměry nadmístního významu: 

- řešené území není součástí rozvojových oblastí, rozvojových os, ani specifických oblastí 
vymezených v ZÚR JMK, 

- na katastrální území Vranovice nad Svratkou zasahují plochy a koridory regionálního biocentra 
RC134 a RCJ41 a regionálního biokoridoru RK089, RKJ29 a RKJ30. 

- na území obce Vranovice je vymezena územní rezerva pro koridor vysokorychlostní železniční 
dopravy DR37. 
 

II.2.5. Zhodnocení dříve zpracované a schválené ÚPD 

Územní plán sídelního útvaru Vranovice byl vypracován v roce 1995, schválen byl 
Zastupitelstvem obce Vranovice dne 25.4.1996 pod č.j. 235/96. V letech 1999-2009 bylo postupně 
vypracováno 5 dílčích změn územního plánu sídelního útvaru Vranovice. Změna č. 1 ÚPN SÚ Vranovice 
byla vydána 17.5.2000, v platnost vstoupila 2.6.2000. Změna č. 2 ÚPN SÚ Vranovice byla schválena 
20.2.2003, účinnosti nabyla dne 7.3.2003. Změna č. 3 byla schválena 25.8.2005, v platnost vstoupila 
26.8.2005. Změna č. 4 ÚPN SÚ byla zastupitelstvem obce schválena 20.12.2007, účinnosti nabyla 
7.1.2008. Změna č. 5 ÚPN SÚ Vranovice byla zpracována v roce 2008, schválena byla 22.12.2008 
a účinnosti nabyla 20.1.2009. 

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. 

 

II.2.6. Hlavní cíle řešení, důvody pro zpracování změny č. 6 ÚPN SÚ 

Důvodem pro zpracování změny územního plánu sídelního útvaru je návrh nových ploch pro 
bydlení v rodinných domech. 

Územní plán vymezil zastavitelné plochy pro bydlení. Zastavitelné plochy určené v územním 
plánu pro bydlení jsou již zčásti zastavěny nebo rozestavěny. Nezastavěny zůstávají zejména plochy 
obtížněji dopravně přístupné a plochy, jejichž využití je podmíněno rozsáhlejšími investicemi 
do infrastruktury. Plochy bydlení jsou vymezeny na požadavky vlastníků dotčených pozemků 
a požadavky obce. Z tohoto důvodu jsou ve změně č. 6 ÚPN SÚ Vranovice navrženy plochy bydlení. 
Vymezení dalších zastavitelných ploch změnou územního plánu je tedy v souladu s ustanovením § 
55 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. 
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II.3. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ  

Zadání změn č. 6 ÚPN SÚ Vranovice bylo pro zpracovatele závazné.  
Zadání změny územního plánu bylo projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Vranovice dne 

25. 2. 2010. 
 
Splnění požadavků zadání: 

• vytvořit předpoklady pro další rozvoj obce při respektování kvality životního prostředí a stávajících 
kulturních hodnot, s důrazem na dosažení trvale udržitelného rozvoje - SPLNĚNO. 

• navázat na funkční a prostorové uspořádání obce, vytvořit nejvhodnější urbanistickou a organizační 
skladbu funkčních zón s ohledem na identitu, tradici a historii obce a nové společensko–ekonomické 
podmínky - SPLNĚNO. 

• prověřit možnosti obsluhy rozvojových ploch (dopravní a technická infrastruktura), pokud bude třeba 
vymezit veřejnou infrastrukturu, veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření - SPLNĚNO. 

 
 
Splnění dalších požadavků zadání: 
 

A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, 
popřípadě z dalších širších územních vztahů - SPLNĚNY. 

B. Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů - AKCEPTOVÁNY. 
C. Požadavky na rozvoj území obce – SPLNĚNY.  
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 – AKCEPTOVÁNY. 
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 – V připomínkovém řízení byly vzneseny požadavky na posouzení hlukové zátěže 
z dopravy na plochách změn č. 6.4 a 6.5. Tato posouzení budou vypracována jako součást 
navazujících územních studií, jejichž zpracování bylo na plochách bydlení 6.4 a 6.5 uloženo. 
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.4. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ 
VYBRANÉ VARIANTY 

 

II.4.1. Demografický vývoj, vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

Dle ÚAP ORP Pohořelice se na území Pohořelicka počet obyvatel za období 1869 - 2006 mírně 
snížil (asi o 5 %). To je kontrastní ve srovnání s územím celého Jihomoravského kraje, kde počet 
obyvatelstva v tomto období vzrostl o téměř 70 %. Dle územně analytických podkladů ORP Pohořelice 
bylo v roce 2001 ve Vranovicích 1925 (ČSÚ, SLBD 2001), V ROCE 2006 žilo v obci 2010 obyvatel. 
Aktuální počet obyvatel obce (ke 31.12.2008, ČSÚ) je 2029. Počet obyvatel ve Vranovicích tedy během 
posledních 7 let vzrostl o více než 100. 

Obec má zájem na zvyšování počtu trvale žijících obyvatel. Poskytnutím nových ploch pro bydlení 
dojde jak ke zvýšení migrační aktivity obyvatel, tak ke snížení obložnosti bytů. V této souvislosti 
vymezuje změna č. 6 ÚPN SÚ Vranovice nové plochy pro bydlení. 

Zastavěné území obce je v současné době zastavěno poměrně intenzivně a poskytuje málo možností 
pro zahušťování další výstavbou. Změnou č. 6 územního plánu sídelního útvaru Vranovice jsou nově 
vymezeny plochy zastavitelného území pro bydlení. Bytová výstavba je vždy úzce provázána s počtem 
obyvatel v obci. 

 
Do roku 1961 se počet obyvatel v obci Vranovice plynule zvyšoval. Na konci dvacátého století 

počet obyvatel obce mírně poklesl, v poslední dekádě však zaznamenáváme rostoucí tendenci počtu 
obyvatel.  

Vývoj počtu obyvatel a bytového fondu v obci Vranovice v letech 1869-2001
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Údaje o bytovém fondu (SLBD 2001, ČSÚ):  
Byty úhrnem 697

byty obydlené 602
v rodinných domech 516z toho  v bytových domech 82

byty neobydlené 95
obydlené přechodně 13

v 
tom 

z toho  sloužící k rekreaci 20
 
 

Výpočet potřeby pozemků pro nové rodinné domy v návrhovém období územního plánu (do r. 
2020): pro stanovení celkové potřeby počtu nových rodinných domů je třeba vzít v úvahu stáří a kvalitu 
stávajícího bytového fondu, velikost censové domácnosti, předpoklad asanací rodinných domů a další 
aspekty. Uvažujeme lineární růst počtu obyvatel obdobný, jako mezi lety 2001-2008 - to odpovídá nárůstu 
počtu obyvatel o cca 150 obyvatel. 

 

návrh
do r. 2020

60
168

odpad byt. fondu z důvodu stavebního stavu 20
z důvodu urbanistického řešení 0

248
236
15
20
201
20
221

PROGNÓZA BYTOVÉ VÝSTAVBY

celkem bytů

         z toho na původ. dříve zastavěných parcelách (po demolici)

pokrytí přírůstku počtu obyvatel o 150 (2,50 ob./byt v r. 2020)
snížení obložnosti byt. fondu na 2,50 ob./byt v r. 2020

celkem domů (5% dvoubytových)

využití části neobydlených bytů
zbývá
+ rezerva 10 %
celková potřeba nových stavebních parcel  

 
 

Výhledová potřeba stavebních parcel pro obytnou výstavbu je 221. Platný ÚPN SÚ Vranovice 
vymezuje pro obytnou výstavbu cca 22 ha zastavitelných ploch, o kapacitě cca 220 stavebních míst. 
Změna č. 6 ÚPN SÚ Vranovice vymezuje zastavitelné plochy pro bydlení venkovského typu o výměře 
cca 5 ha a kapacitě cca 35 stavebních míst. 

Potřeby bydlení budou pokryty vymezením ploch určených pro výstavbu rodinných domů 
venkovského typu, zájem o výstavbu malých rodinných zemědělských farem s obytnou částí ani bytových 
domu se neočekává.  
Nezbytné podmínky pro umožnění výstavby: 

- technická připravenost, tj. zejména zabezpečení zásobování vodou a plynem 
- ujasnění majetkoprávních vztahů k pozemkům a vytvoření legislativních a finančních 

(daňových) podmínek pro převod pozemků 
Vlastní zastavěné území je dnes v centru poměrně souvisle zastavěno rodinnými domy, s několika 

prolukami a volnými zainvestovanými pozemky vhodnými pro výstavbu. Kompaktní charakter zástavby 
zastavěného území Vranovic vyvolal nutnost hledat pro novou obytnou výstavbu i vhodné pozemky mimo 
zastavěné území. 
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II.4.2. Urbanistická koncepce 

Funkční změny obsažené ve změně č. 6 ÚPN SÚ Vranovice rozvíjejí urbanistickou koncepci 
založenou platným územním plánem. 

 
Urbanistický vývoj sídla: 
 

 
I. vojenské mapování – Josefské, 1764-68, 1780-83 (rektifikace), měřítko 1: 28 800 
© 1st Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna 
 

 
II. vojenské mapování - Františkovo. 1836-1852, měřítko 1: 28 800 
© 2nd Military Survey, Austrian State Archive 
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III. vojenské mapování – Františko-josefské. 1876-1878 (Morava a Slezsko) 
© 3rd Military Survey, Austrian State Archive 
 

 

 
Lokalizace ploch změn č. 6 ÚPN SÚ Vranovice 
Katastrální mapa © ČÚZK, katastrální úřad Břeclav 
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Koncepce rozvoje obce - ortofoto snímek obce Vranovice se zákresem všech zastavitelných území řešených 
ÚPN SÚ Vranovice po změně č. 6 
Ortofoto © Geodis Brno 

 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1257. Obec má složitou, špatně čitelnou strukturu. 

Značný rozvoj obce nastal od 19. století v souvislosti s výstavbou a dalším rozvojem železnice. Vranovice 
získaly výrazný tranzitní charakter. 

 
Nové plochy určené pro bydlení venkovského typu jsou změnou č. 6 územního plánu sídelního 

útvaru Vranovice vymezeny jak v současně zastavěném území, tak mimo něj, avšak v návaznosti 
na zastavitelné území. Plošně nejvýznamnější rozvojové plochy vymezené změnou ÚPN SÚ pro bydlení 
jsou situovány na západní okraj obce. 

Z obrázků je zjevné, že dílčí změny č. 6.1 a 6.2 se nacházejí v zastavěném území v řadové uliční 
zástavbě v severovýchodní části obce Vranovice. Změny č. 6.3 - 6.4 jsou situovány v severozápadní části 
obce a jsou vymezeny v návaznosti na zastavitelné plochy obsažené ve schváleném ÚPN SÚ. Na  lochách 
č. 6.4 a 6.5 se ukládá vypracování územní studie. 

 
Podle § 55 odst. (3) zák.č. 183/2006 Sb. mohou být další zastavitelné plochy vymezeny ve změně 

územního plánu pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy 
a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.  

Územní plán vymezil zastavitelné plochy pro bydlení, které jsou však již z velké části zastavěny, 
nebo na nich bude zahájena výstavba v blízké době. 
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II.4.3. Přehled a zdůvodnění jednotlivých dílčích změn územního plánu 

Označ. 
změny Obsah změny Odůvodnění 

6.1 Bv – bydlení venkovského typu Zastavitelná plocha pro bydlení venkovského typu se 
nachází v současně zastavěném území v severovýchodní 
části obce. Jedná se o  proluku v zástavbě na ulici Nová. 
Plocha je dobře dopravně obsluhovatelná ze stávající 
místní komunikace, je zde dobrá možnost napojení na 
sítě technické infrastruktury. 

6.2 Bv – bydlení venkovského typu Zastavitelná plocha bydlení venkovského typu se 
nachází v současně zastavěném území v severovýchodní 
části obce, na rohu ulic Ulička a Pinďulky. Plocha bude 
dopravně obsluhována ze stávajících místních 
komunikací. Je zde dobrá možnost napojení na sítě 
technické infrastruktury. 

6.3 Bv – bydlení venkovského typu Zastavitelná plocha pro bydlení venkovského typu je 
situována v západní části obce na ulici Přibická. Je 
vymezena mimo zastavěné území, v návaznosti na 
zastavitelné plochy vymezené platným územním plánem 
(rozšíření zastavitelné plochy bydlení venkovského typu 
5.1). 

6.4 Bv – bydlení venkovského typu Zastavitelná plocha pro bydlení venkovského typu v 
západní části obce na ulici Přibická. Technické sítě v 
blízkosti plochy. Dopravní obsluhu a napojení na sítě 
technické infrastruktury upřesní navazující územní 
studie. 
V souvislosti s vymezením plochy 6.4 pro bydlení byly 
upraveny hranice maximálního vlivu výroby na životní 
prostředí z blízké plochy průmyslové výroby Vp (změna 
č. 2.9), ležící za železnicí. 
Plocha leží v blízkosti železnice Vranovice-Přibice 
a silnice II. třídy č. 381 Pohořelice-Žarošice.  
Při umístění obytných staveb bude nutné posouzení 
dodržení hygienických limitů. 

6.5 Bv – bydlení venkovského typu Zastavitelná plocha pro bydlení venkovského typu je 
situována v západní části obce na ulici Polní, za 
výrobním areálem bývalé Vitany. Jedná se o plochu 
přestavby z odkaliště firmy Vitana. Plocha částečně leží 
v současně zastavěném území, navazuje na zastavitelné 
plochy vymezené platným územním plánem. Technické 
sítě v blízkosti plochy. Dopravní obsluhu a napojení na 
sítě technické infrastruktury upřesní navazující územní 
studie. 
Plocha leží v blízkosti železnice a výrobních ploch. 
Při umístění obytných staveb bude nutné posouzení 
dodržení hygienických limitů. 

6.6  Změna regulativů ploch Zz - 
zahrady rodinných domů, 
zemědělské pozemky všeho 
druhu 

Změnou č. 6.6 se mění regulativy využití ploch Zz - 
zahrad rodinných domů, zemědělských pozemků všeho 
druhu, v celém zastavěném území obce. V zastavěném 
území se na plochách Zz podmínečně připouští výstavba 
rodinných domů a garáží. Závazné regulativy využití 
ploch jsou uvedeny v textové části I.. 
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II.4.4. 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. 
Pro plochy Zz byly v rámci dílčí změny č. 6.6 stanoveny nové podmínky využití (regulativy), viz 

textová část územního plánu. 
 

II.4.5. Doprava 

Změna č. 6 ÚPN SÚ Vranovice nemá vliv na trasy stávajících silničních komunikací ani 
železničních komunikací. 

 

II.4.6. Hluk ze silniční dopravy 

Dílčí změny změny č. 6 neleží v blízkosti frekventovaných silnic I. třídy. 
Umístění obytných objektů v navrhované ploše pro novou obytnou výstavbu č. 6.4 musí 

respektovat hluková pásma silnic II. tř. stanovená na základě výhledových intenzit dopravy. 
 

II.4.7. Hluk ze železniční dopravy 

Dílčí plochy změny č. 6 ÚPN SÚ Vranovice mohou být nadměrně zatíženy hlukem ze železniční 
dopravy. Změna č. 6.4 zasahuje do ochranného pásma železnice TÚ 2051 Vranovice-Přibice, změna č. 6.5 
je situována v blízkosti železnice TÚ 2001 Vranovice-Žabčice. 

Dle požadavků KHS JmK bude posouzeno umístění obytných staveb v lokalitách změn č. 6.4 
a 6.5 z hlediska hlukové zátěže z dopravy, a to v navazující územní studii. 
 

II.4.8. Technická infrastruktura 

Zásobování vodou 
 
Základní koncepce zásobování vodou se změnou č. 6 ÚPN SÚ Vranovice nemění. Obec Vranovice 

je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hustopeče. Obec Vranovice je zásobována 
čerpáním z JÚ Vranovice přes rozvodnou vodovodní síť do VDJ Pouzdřany 2 x 300 m3 (239,5/235,5) 
resp. zpětným průtokem z tohoto vodojemu, nebo přívodným řadem DN 150 přes obec Iváň pod tlakem 
VDJ Pasohlávky 2 x 900 m3 (219,0/213,5).  

 
Dílčí změny š. 6.1-6.5 ÚPN SÚ Vranovice budou napojeny na vodovodní síť pro veřejnou potřebu. 
 
Potřeba vody (resp. navýšení potřeby vody pro rozvojové plochy obsažené ve změně č. 6 územního 

plánu sídelního útvaru) je stanovena s přihlédnutím k předpokládanému počtu obyvatel. Podle přílohy 
č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 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. 
 

Ve změně č. 6 ÚPN SÚ Vranovice jsou navrženy plochy o výměře cca 3,5 ha. Za předpokladu, že 
na jeden rodinný dům připadne cca 1000 m2 (včetně veřejných prostranství), lze na těchto rozvojových 



 

 
 

plochách postavit 35 rodinných domů. 
Část obyvatel nových rozvojových ploch ve skutečnosti představuje stávající obyvatele obce, kteří 

se sem stěhují pouze v rámci snižování obložnosti bytů. 
Ve změně č. 6 ÚPN SÚ Vranovice uvažujeme nárůst počtu obyvatel v obci v období do roku 2020 

ze současných 2029 obyvatel (k r. 2008) na 2180 obyvatel.  
 

Počet zásobených obyvatel (návrh): 2180 56 (m3/os./rok)

7,3 (m3/os./rok)

Potřeba vody l/os/den m3/den l/s
Specifická potřeba vody Qd  - obyvatelstvo 153,42 334,466 3,871

- vybavenost 20,00 43,600 0,505
Celkem 378,066 4,376

Nerovnoměrnost potřeby: - max.denní potřeba Qm=Qd*1,5 567,099 6,564
- hodinové maximum Qh=Qm*1,8 11,815

Roční potřeba vody dle 
přílohy č. 12 Vyhl. 428/2001 

Sb.
Účelových jednotek

Paušální podíl na výrobu a vybavenost (20 l/os/d)

 
 
Vypočtená potřeba vody bude pokryta ze skupinového vodovodu.  
 
Vedení nově navrhovaných vodovodních řadů bude situováno v plochách veřejných uličních 

prostorů a v plochách sídelní zeleně, koncové větve vodovodu budou 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, je 
nutné výpočet hydrodynamického tlaku v plochách změn územního plánu chápat jako velmi orientační 
a při projektové přípravě bude třeba ověřit tlak ve vodovodní síti měřením. 

 
Max. hydrostatický tlak 
 
239,50 max. hladina ve VDJ 
178,00 min. kóta zástavby (změna č. 6.1) 
61,5 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 (hydrodynamický): 
 
235,50 min. hladina ve VDJ (dle Provozního řádu) 
198,00 max. kóta zástavby (změna 6.3) 
10,00 odhad tlakových ztrát v potrubí 
27,50 Min. hydrostatický tlak 
15 m (0,15 MPa) – požadovaný min. hydrodynamický tlak – vyhovuje 
 
 
Posouzení akumulace 
Vodovod v Vranovicích je pod tlakem vodojemu VDJ Pouzdřany 2 x 300 m3.  
Podle ČSN 736 650 je využitelný obsah zásobního vodojemu minimálně 60 % z maximální denní 

potřeby. Uvažujeme objem vodojemu cca 60 % Qm. 
Z vodojemu Pouzdřany jsou zásobovány tyto obce:  

Název obce výhledový počet 
obyvatel 

výhledová spotřeba  
(Qm) 

Vranovice 2180 567,099 
Pouzdřany 817** 212,532** 
Popice 958* 286,00* 
Celkem 1065,631 

*   Dle plánu rozvoje vodovodů a kanalizací JMK 
** Dle ÚPO Pouzdřany po změně č. 2 
 

stávající akumulace – 2x300 m3 
potřeba vody Qm:   

potřeba pro výše uvedené 3 obce 1065,631 m3 / d 
60% Qm = 1065,631*0,6 = 639,378 m3 
Stávající vodojem Pouzdřany nebude v budoucnu kapacitně postačovat. 

 
 
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 č. 6 územního plánu sídelního útvaru Vranovice nemění koncepci odkanalizovaní a čištění 

odpadních vod. Plochy dílčích změn 6.1-6.5 budou napojeny na kanalizaci. 
Dílčí změny č. 6.1 a 6.2 budou připojeny na stávající kanalizační síť. 
Nejsou požadavky na odkanalizování dílčí změny č. 6.3. 
Dílčí změna č. 6.4 bude odkanalizována oddílnou splaškovou a dešťovou kanalizací umístěnou v 

ploše veřejného prostranství, které zahrnuje i místní obslužnou komunikaci. Poloha kanalizací bude 
upřesněna v územní studii. 

V ploše dílčí změny č. 6.5 byla již ve změně č. 3 ÚPN SÚ Vranovice navržena jednotná kanalizace 
- beze změn. Její poloha bude upřesněna v územní studii. 
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Zásobování elektrickou energií 
 
Základní koncepce zásobování elektrickou energií se změnou č. 6 ÚPN SÚ Vranovice nemění. 
 
Předpokládaný odběr:   
výpočet je proveden podle směrnice č. 13/98, kterou vydaly JME, a.s. Směrnice slouží pro 

vypracování technických návrhů distribučních sítí NN a návrhů distribučních sítí na úrovni vstupních 
studií pro územní plánování. Určuje orientační zatížení bytových odběrů dle stupně elektrifikace 
domácností a charakteru zástavby. Dále umožňuje určit orientační hodnoty zatížení základních 
nebytových odběrů. 

 
Stupeň elektrizace bytů: 

Maximální zatížení 
Sazba 

Odpovídající 
stupeň 
elektrizace 

Druh odběru el.energie Pmaxb (kW) doba 

A základní (osvětlení, drobné spotřebiče, bez 
vytápění ) 0,7 dopoledne BBS 

B B1 dtto A + příprava pokrmů elektricky 1,5 dopoledne 
BN B2 osvětlení, vaření a ohřev TUV 3 v noci 
BV C1 dtto B2 + akumulační vytápění 15 v noci 

BP C2 dtto B2 + přímotopné vytápění elektrickou 
energií 15 dopoledne 

BH C3 smíšené 7,5 v noci 
 
Orientační návrh počtu transformačních stanic: 

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, 5.1 a nově změnami č. 6.4 a 6.5 – 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 103 rodinných domů s cca 110 byty. Vzhledem k plynofikaci obce 
uvažujeme se stupněm elektrifikace: 

"B1" u 50 % bytového fondu,  
"B2" u 30 % bytového fondu 
"C1" u 10 % bytového fondu 
"C2" u 10 % bytového fondu 



 

 
 

dopol. večer noc dopol. večer noc
Celkový počet bytů v roce 2001: 100 189

- 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 95 1,50 1,00 0,73 0,13 141,75 103,48 18,43
- z toho kategorie "B2" 30 57 2,10 0,50 0,37 1,00 59,54 44,06 119,07
- z toho kategorie "C1" 10 19 9,70 0,17 0,20 1,00 31,17 36,67 183,33
- z toho kategorie "C2" 10 19 15,00 0,35 0,35 1,00 99,23 99,23 283,50
- z toho kategorie "C3" 0 0 6,00 0,80 0,90 1,00 0,00 0,00 0,00

0,35 66,15 66,15 66,15

397,83 349,57 670,48
1,31 1,15 2,21

Zatížení CELKEM (kW):
Potřebný počet transformátorů Si=400 kVA, využití max. 80%, účiník v síti 0,95

Měrné 
zatížení 1 

BJ na úrovni 
TS VN/NN 

(kW)

Podíl odběrů na 
max.zatížení v hlavních 
časových pásmech dne

Zatížení TS VN/NN v 
r.2015 celkem (kW)% 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 bylo navrženo posílení trafostanice Přibická umístěním nové 
trafostanice v těsné blízkosti. Ani tato trafostanice ale nebude výhledově postačovat, zejména pro pokrytí 
potřeby zastavitelných ploch na západním okraji obce (6.4), které jsou navíc od této trafostanice hodně 
vzdáleny. Ve změně č. 6 ÚPN SÚ Vranovice je proto navrženo umístění trafostanice v ploše dílčí změny 
č. 6.4, připojené na síť VN zemním kabelem vedeným v souběhu s železnicí od stávající trafostanice 
z prostoru výrobní zóny. 

 
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 
 
Základní koncepce zásobování plynem se změnou č. 6 ÚPN SÚ Vranovice nemění. 
Obec je celoplošně plynofikována. Je napojena na regulační stanici VTL/STL v obci Přibice, 

rozvody ve Vranovicích jsou středotlaké. V nových rozvojových lokalitách změn č. 6.3 a 6.5 bude poloha 
sítí řešena v navazující územní studii. Změna územního plánu řeší prodloužení plynovodních rozvodů na 
hranici těchto ploch. Doporučuje se přitom vedení plynovodních řadů po obou stranách obslužných 
komunikací. 

 
Ropovody a produktovody 

 
Beze změn. 
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Spoje 
 

Nové zastavitelné plochy budou obsluhovány prostřednictvím prodloužení stávajících 
telekomunikačních vedení. 

 

II.4.9. Důsledky ÚP ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 

Zhodnocení důsledků předkládané změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Vranovice ve 
vztahu k udržitelnému rozvoji území je zpracováno odděleně pro jednotlivé pilíře trvale udržitelného 
rozvoje, viz. kapitoly II.4.10 - II.4.12. 

Zhodnocení důsledků ve vztahu k udržitelnému rozvoji území a vyhodnocení vlivů změny č. 6 
ÚPN SÚ Vranovice na stav a vývoj území vychází z územně analytických podkladů správního území 
ORP Pohořelice (AR projekt, s.r.o., 2008). 

 

II.4.10. Environmentální pilíř, důsledky na přírodní hodnoty 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí vyloučil významný vliv změny 
č. 6 územního plánu sídelního útvaru Vranovice na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Dotčení 
dalších zájmů ochrany přírody a krajiny se nepředpokládá. Vyhodnocení vlivů změny č. 6 ÚPN SÚ 
Vranovice na životní prostředí, ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb nebylo požadováno. 

 
Natura2000 

Do jižní části katastrálního území Vranovice nad Svratkou zasahuje evropsky významná lokalita 
Vranovický a Plačkův les (CZ0620084). Dílčí změny ÚPN SÚ Vranovice se nacházejí mimo evropsky 
významnou lokalitu. Změna ÚPN SÚ nemá negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000. 

 
Ochrana krajiny a krajinného rázu 

Krajinný ráz je definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či 
oblasti. Tvoří jej tedy soubor přírodních podmínek a znaků společně se znaky a hodnotami vytvořenými 
činností člověka v krajině, které lidé vnímají a jejich prostřednictvím identifikují a vnímají určitý prostor. 

Charakteristika oblastí a míst krajinného rázu nebyla v Územně analytických podkladech ORP 
Pohořelice provedena. Při hodnocení vlivu změny funkčního využití plochy na krajinný ráz je třeba 
uvažovat hodnoty širšího území než je řešené, neboť charakteristiky oblastí krajinného rázu přesahují toto 
území. 

Změny využití území vždy znamenají změnu krajinného rázu a obrazu zastavěných území. 
Posouzení vlivu změn využití území na krajinný ráz a jeho hodnoty má smysl zejména pro dílčí změny, 
které se nacházejí v pohledově exponovaných částech obce, v blízkosti příjezdových silničních 
komunikací, cyklostezek a stezek vedoucích do obce. Vranovice se rozprostírají na mírném svahu, 
významné vyhlídkové body pro dálkové pohledy krajinou se však v řešeném území nenacházejí. 
Nejsilněji pohledově exponovaná bude plocha změny č. 6.4, která je situována u příjezdové cesty do obce 
(silnice II/381 Pohořelice - Žarošice). 

Zastavěním ploch vymezených změnou č. 6 územního plánu sídelního útvaru Vranovice dojde 
k dalšímu rozšíření zastavěného území. Dílčí návrhy změny č. 6 ÚPN SÚ budou mít akceptovatelný vliv 
na hodnoty krajinného rázu. Pro minimalizaci zásahů do krajinného rázu byly stanoveny pro plochy změn 
prostorové regulativy. 

 
Územní systém ekologické stability 

V řešeném území je v rámci schváleného ÚPN SÚ vymezen územní systém ekologické stability 
o dostatečné rozloze. Změna č. 6 ÚPN SÚ Vranovice se nedotýká prvků územního systému ekologické 
stability. Změnou č. 6 ÚPN SÚ Vranovice bylo upřesněno vymezení lokálního biokoridoru v blízkosti 
hřbitova. 
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Významné krajinné prvky 

V katastrálním území Vranovice je evidován registrovaný významný krajinný prvek Jezero 
Šutrovna. Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, 
jezera a údolní nivy. 

Změna č. 6 územního plánu se nedotýká významných krajinných prvků. 
 
 

II.4.11. Ekonomický pilíř, hospodářský potenciál rozvoje 

 
Rozšíření ploch bydlení významně neovlivní hospodářský potenciál rozvoje obce a jiné hodnoty 

ekonomického pilíře. 
 

II.4.12. Sociální pilíř 

 
Trvale udržitelná společnost musí vykazovat dostatečnou životní úroveň každého jednotlivce 

a soudržnost společenství obyvatel. Obec Vranovice se nachází v atraktivním obslužném území. Krajské 
město, jako významný cíl cest za vyšším vybavením, je časově dobře dostupné. 

 
Bydlení 

V rámci trvale udržitelné společnosti je potřebné zajistit dostatek příležitostí pro důstojné bydlení. 
Změna č. 6 ÚPN SÚ Vranovice navrhuje plochy pro bydlení venkovského typu. Změna územního plánu 
tedy bude mít pozitivní vliv na bytovou výstavbu. Údaje o bytovém fondu a nárocích na něj kladených 
jsou uvedeny v kapitole "Demografický vývoj, vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch". 
Plochy pro bydlení vymezené změnou ÚPN SÚ jsou určeny pro individuální výstavbu. Tyto plochy jsou 
vymezeny na návrh obce. Cílem podpory rozvoje bydlení je zvýšit počet trvalých obyvatel ve 
Vranovicích. 

 
Přirozený přírůstek a saldo migrace 

Udržitelnost vývoje z hlediska počtu obyvatel je ovlivněna také poměrem přírůstku obyvatel 
přirozeným způsobem a přistěhovalectvím. Saldo migrace v obci Vranovice je dle údajů ÚAP ORP 
Pohořelice 20, přirozený přírůstek 1 (SLBD 2001, ČSÚ). V letech 2001-2007 byl zaznamenán přírůstek 
počtu obyvatel. 

Nabídnutím ploch pro kvalitní bydlení dojde ke zvýšení migrační aktivity (zvýšení počtu 
přistěhovalých) a tedy ke zvýšení počtu trvalých obyvatel obce. 

 
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 

 
Dotčené území 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 
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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). 

Změna ÚPN SÚ respektuje kulturní hodnoty, urbanistické hodnoty, architektonické 
a archeologické hodnoty a dědictví. Prohlášené nemovité kulturní památky, jsou chápány jako limity 
využití území a jsou respektovány. 

 
 

II.5. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ  

 
Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo požadováno. Dotčený orgán vyloučil 

vliv změny č. 6 ÚPN SÚ Vranovice na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 

 

II.5.1. Vyhodnocení přínosů změny ÚPN SÚ k naplnění priorit územního plánování 

Změna č. 6 ÚPN SÚ Vranovice je vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 o územním 
plánování a stavebním řádu a s politikou územního rozvoje České republiky. Soulad s politikou územního 
rozvoje České republiky viz kapitola II.2.3. 

Předkládaná změna č. 6 ÚPN SÚ Vranovice je v souladu s níže uvedenými cíli územního 
plánování dle § 18 zákona č. 183/2006, části třetí, hlavy I: 

 
(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným 

a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně 
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský 
a hospodářský potenciál rozvoje. 

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

území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako 
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky 
pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 
pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití 
zastavěného území. 

 
Předkládaná změna ÚPN SÚ Vranovice je v souladu s níže uvedenými úkoly územního plánování 

dle § 19 zákona č. 183/2006, části třetí, hlavy I: 
 
a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, 
 
b) stanovovat koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty 

a podmínky území, 
 
c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 

přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu 
území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání, 

 
d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 
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uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb, 
 
e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání 

staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území, 
 
i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, 
 
o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie 

a památkové péče 
 

II.5.2. Vyhodnocení vlivů změny ÚPN SÚ na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území 

Vztah pilířů udržitelnosti – environmentálního, sociálního a ekonomického je relativně vyvážený. 
 

Územní podmínky pro příznivé životní prostředí 
V rámci trvale udržitelného rozvoje je žádoucí realizovat opatření směřující ke snižování zátěže 

a zlepšení stavu životního prostředí. Kvalita životního prostředí a podmínky pro život obyvatel jsou 
v řešeném území neutrální až suboptimální. 

Změna č. 6 územního plánu sídelního útvaru Vranovice se nedotýká chráněných území a prvků 
územního systému ekologické stability. Míra ovlivnění územních podmínek pro příznivé životní prostředí 
je minimální. 

 
Územní podmínky pro hospodářský rozvoj 

Vymezení zastavitelných ploch pro bydlení venkovského typu jednoznačně nebude mít vliv na 
míru hospodářského rozvoje území. Ovlivnění hodnot ekonomického pilíře lze do jisté míry očekávat 
v souvislosti s imigrací ekonomicky aktivních obyvatel. 
Územní podmínky pro soudržnost společenství obyvatel v území 

V posledních letech dochází ve Vranovicích k mírnému nárůstu počtu obyvatel.Příčinu tohoto 
pozitivního sociodemografického jevu můžeme hledat ve zlepšení nabídky v oblasti občanské vybavenosti 
a bydlení.Nárůst počtu obyvatel může být v některých případech spojen se zhoršením soudržnosti 
obyvatel a jejich sociálních kontaktů, obzvláště pokud počet obyvatel vzroste rychle. 

Změna č. 6 ÚPN SÚ Vranovice nepředstavuje významnou hrozbu pro soudržnost společenství 
obyvatel, jelikož nepředpokládá příliš velký ani příliš rychlý nárůst počtu obyvatel. 

 

II.5.3. Shrnutí přínosů změny č. 6 ÚPN SÚ Vranovice k vytváření podmínek pro trvale udržitelný 
rozvoj 

Předkládaná změna ÚPN SÚ podporuje zejména sociodemografický rozvoj území. Příliv 
ekonomicky aktivních obyvatel může druhotně pozitivně ovlivňovat hospodářský rozvoj obce. Přírodní 
hodnoty jsou ve změně č. 6 územního plánu sídelního útvaru plně respektovány. Změna územního plánu 
sídelního útvaru v předložené podobě výrazně nemění stávající míru vyváženosti pilířů trvale udržitelného 
rozvoje. 
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II.6. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A 

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

II.6.1. 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 1:2880 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 intravilánu 
- 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 vytvořené na středně (30 - 70 cm) mocné vrstvě spraší uložené na píscích, popř. 
i nivní půdy na nivní uloženině s podložím písku, lehčí, středně výsušné půdy 

HPJ 21 - půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na 
lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech 

 
 

Hydrologické a odtokové poměry 
Popis viz. schválený územní plán. 
Změna č. 6 ÚPN SÚ Vranovice se nenachází v inundačním území. Změny č. 6.3 a 6.5 zasahují na 

plochu ochranného pásma zdrojů léčivých vod II. stupně. 
 

Investice do půdy 
 
Dílčí změna č. 6 ÚPN SÚ Vranovice se nedotýkají zainvestovaných půd. 
 

Vyhodnocení využití stávajících rozvojových ploch pro bydlení 
 
V platném územním plánu byly pro bydlení vymezeny plochy o celkové výměře přibližně 22 ha. 

Jednalo se o tyto plochy: 



 

 
 

 
Plochy pro bydlení na jihozápadním okraji obce, ulice U Hájku a Ivaňská. Plochy jsou vymezeny 
v návaznosti na současně zastavěné území a rozšiřují jej směrem na západ.. 
 
Stávající využití: 
Plochy jsou v současné době zastavěny zhruba ze 30 %, zasíťováno a rozestavěno 100 %. 
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Plochy pro bydlení na jihovýchodním okraji obce, vymezené ulicemi Nosislavská a Nová. Plochy 
navazují na současně zastavěné území a rozšiřují jej směrem na východ. 
 
Stávající využití: 
Plochy jsou v současné době využity pro bydlení zhruba z 55 %. Nezastavěné plochy jsou dále 
využívány jako pozemky ZPF (zahrady, orná půda), jejich zástavba se očekává v roce 2010 
(pozemky jsou již zasíťovány a jsou vybudovány obslužné komunikace). 
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Plochy pro bydlení na severovýchodním okraji obce, situované na ulicích Květná, Sokolská, 
Přísnotická, Lipová a Růžová. Plochy jsou vymezeny v současně zastavěném území, nebo 
v návaznosti na něj. 
 
Stávající využití: 
Plochy zůstávají prozatím nezastavěny vzhledem ke složitým majetkoprávním vztahům 
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Plochy pro bydlení na severozápadním okraji obce jako pokračování ulic Přibická a Nad Dolinami. 
Plochy jsou vymezeny v návaznosti na současně zastavěné území a rozšiřují jej směrem na západ. 
 
Stávající využití: 
Plochy bydlení v této lokalitě nejsou zatím využity pro bydlení. Plochy zůstávají nezastavěny a jsou 
dále využívány jako pozemky ZPF (zahrady, orná půda). V současné době jsou dokončovány 
územní studie, které upřesňují polohu komunikací a inženýrských sítí a přeparcelování pozemků.  
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Zdůvodnění navrhovaného odnětí zemědělské půdy, včetně zdůvodnění, proč je navrhované řešení 
nejvýhodnější 

 
Při zpracování změny 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. 

Obec Vranovice se snaží podporovat růst počtu obyvatel. K mírnému nárůstu počtu obyvatel 
dochází teprve v posledních letech. V budoucnu se očekává nárůst požadavků na trvalé bydlení také 
z důvodu snižování obložnosti bytů. 

 
V okolí obce se nachází půdy převážně III., IV. a V. třídy ochrany. V jižní části 

katastrálního území Vranovice nad Svratkou území, jižně od obce, se nachází také chráněné půdy I. a II. 
třídy ochrany. Změna č. 6 ÚPN SÚ vymezuje plochy pro bydlení a mění regulativy pro využití ploch Zz - 
zahrady. Zastavitelné plochy jsou vymezeny na půdách III. a IV. třídy ochrany. 

 
Podle § 55 odst. (3) zák.č. 183/2006 Sb. mohou být další zastavitelné plochy vymezeny ve změně 

územního plánu pouze na základ prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby 
vymezení nových zastavitelných ploch. 

Územní plán vymezil dostatek zastavitelných ploch pro bydlení. Některé zastavitelné plochy 
dosud nejsou využity buď pro komplikované majetkoprávní vztahy, nebo z důvodu komplikovanějšího 
a tedy nákladnějšího řešení dopravní obsluhy a obsluhy technickou vybaveností. Všechny plochy 
vymezené pro bydlení venkovského typu však budou postupně zastavěny. Plocha změny č. 6.4 navazuje 
na zastavitelné plochy vymezené v platném ÚP a je již zahrnuta do územní studie, která byla souhrnně 
vypracována pro všechny plochy bydlení venkovského typu v lokalitě Přibická. Obdobně plocha změny 
č. 6.3 navazuje na zastavitelnou plochu řešenou územní studií. Územní studie bude zpracována také na 
ploše č. 6.5.Plochy bydlení č. 6.1 a 6.2 jsou vymezeny na základě požadavků vlastníků předmětných 
pozemků. Jedná se o pozemky v prolukách v zastavěném území. 

 
 

Odnětí zemědělské půdy a ostatních pozemků, zdůvodnění a popis záborů 
 

OZN. ZDŮVODNĚNÍ ZÁBORŮ 
6.1 Návrh Bv - bydlení venkovského typu 

Výhody: 
• zábor pozemků III. třídy ochrany 
• plocha se nachází v současně zastavěném území 
• dobrá dopravní dostupnost 
• sítě technické infrastruktury v místě 

 
Nevýhody: 

• žádné 
6.2 Návrh Bv - bydlení venkovského typu 

Výhody: 
• zábor pozemků III. třídy ochrany 
• plocha se nachází v současně zastavěném území 
• dobrá dopravní dostupnost 
• sítě technické infrastruktury v místě 

 
Nevýhody: 

• žádné 
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6.3 Návrh Bv - bydlení venkovského typu 

Výhody: 
• zábor pozemků III. třídy ochrany a IV. třídy ochrany 
• plocha navazuje na zastavitelné plochy vymezené platným ÚPN SÚ, jedná se 

o rozšíření plochy bydlení venkovského typu 5.1 
 
Nevýhody: 

• mimo SZÚ 
6.4 Návrh Bv - bydlení venkovského typu 

Výhody: 
• zábor pozemků III. třídy ochrany 
• plocha navazuje na zastavitelné plochy vymezené platným ÚPN SÚ 
• pro plochu již byla vypracována územní studie 

 
Nevýhody: 

• nutno dobudovat sítě technické infrastruktury 
• nutno vybudovat komunikaci 
• na plochu zasahuje ochranné pásmo železnice, severozápadní část plochy leží 

v blízkosti silnice II. třídy 
6.5 

 
Návrh Bv - bydlení venkovského typu 
Výhody: 

• dobrá dopravní dostupnost 
• převážně nezemědělská půda, zbytek zábor pozemků III. třídy ochrany 
• plocha částečně leží v současně zastavěném území 

 
Nevýhody: 

• na plochu zasahuje el. vedení VN včetně jeho ochranného pásma, nutno 
respektovat 

6.6 Změna regulativů ploch Zz - zahrady rodinných domů, zemědělské pozemky všeho druhu 
(v zastavěném území je podmínečně připuštěna výstavba RD a garáží) 
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Vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF  
 

označení 
změny 

převažující 
kultura BPEJ 

třída 
přednosti 
ochrany 

pravděpodobný 
rozsah záboru 
zemědělských 

pozemků [v m2] 

pravděpodobný 
rozsah záboru 

nezemědělských 
pozemků [v m2] 

Poznámky

  
        Zábor ZPF v k.ú. Vranovice nad Svratkou 
  

6.1 5 0.05.01 III. 460  
Bv 

bydlení     Celkem 460   
v SZÚ 

6.2 5 0.05.01 III. 880   
Bv 

bydlení     Celkem 880   
v SZÚ 

6.3 2 0.05.01 III. 620   
Bv 

bydlení  0.04.01 IV. 1030  
    Celkem 1650  

mimo 
SZÚ 

6.4 2 0.05.01 III. 27580   
Bv 

bydlení     Celkem 27580   

mimo 
SZÚ 

6.5 2 0.05.01 III. 2270 16990 
Bv 

bydlení   Celkem 2270 16990 

mimo 
SZÚ 

CELKEM (m2) 32840 16990    

 
 

II.6.2. Důsledky na pozemky určené k plnění funkce lesa podle zvláštních předpisů 

 
Změnou č. 6 ÚPN SÚ Vranovice nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 

II.7. ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZVLÁŠTNÍCH 
ZÁJMŮ 

 
Ochrana zvláštních zájmů 
 
Vzhledem k tomu, že do řešené lokality katastrálního území obce Vranovice zasahuje zájmové 

území Armády České republiky - koridorů RR směrů, je nutno předem konzultovat s VUSS Brno 
veškerou nadzemní výstavbu. 

Území řešené změnou č. 6 územního plánu sídelního útvaru Vranovice, se dále nachází v 
ochranném pásmu radiolokačního zařízení, proto veškerá výstavba, především větrných elektráren, 
výškových staveb, průmyslových hal, venkovního vedení VVN a VN, retranslačních stanic 
a základnových stanic mobilních operátorů a výsadba vzrostlé zeleně (větrolamy apod.) v tomto území 
může být omezena a musí být nutně předem projednána s VUSS Brno. 
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Civilní ochrana 
 

Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování, vyplývající z havarijních plánů a krizových 
plánů, uplatňují dotčené orgány civilní ochrany při návrhu zadání územně plánovací dokumentace (§ 18 
až 21 vyhl.č. 380/2002 Sb.), a to v rozsahu, který odpovídá charakteru území a druhu územně plánovací 
dokumentace. 

Při realizaci jednotlivých staveb budou respektovány právní a technické požadavky, platné pro 
tyto stavby z hlediska požární bezpečnosti, zejména zabezpečení zdrojů vody pro hasební účely, 
příjezdové komunikace, odstupové vzdálenosti staveb. 

Beze změn. Při projednání zadání nebyly uplatněny žádné požadavky. 
 

II.8. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VČETNĚ STANOVENÝCH 
ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ 

II.8.1. Ochranná pásma vyplývající ze zákona 

ÚPN SÚ Vranovice, změna č. 6, respektuje limity využití území vyplývající z právních předpisů 
a pravomocných správních rozhodnutí. Tyto limity jsou zakresleny v grafické části v Hlavním výkrese 
č. 6. 

 

II.8.2. Záplavová území 

V katastrálním území Vranovice nad Svratkou je podle odst. (1) § 66 zákona č 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění vymezeno záplavové území VVT 
Svratka. Změny č. 6 ÚPN SÚ jsou situovány mimo toto záplavové území. 

 

II.8.3. Ložiska surovin 

V k.ú. Vranovice nad Svratkou nejsou evidovány žádné dobývací prostory, ani výhradní ložiska 
nerostných surovin. 

 
 

II.8.4. Poddolovaná území, sesuvná území 

V řešeném území se nevyskytují poddolovaná území, ani sesuvná území. 
 
 

II.8.5. Chráněná území přírody 

Změna č. 6 ÚPN SÚ Vranovice nebude mít významný vliv na chráněná území přírody. 
 
 

II.8.6. Ochranná pásma ostatní 

Změnou č. 6 ÚPN SÚ Vranovice byla upravena hranice ochranného pásma maximálního vlivu 
výroby průmyslové na životní prostředí v blízkosti plochy bydlení venkovského typu 6.4. 
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ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM VE 
SMYSLU UST. § 53 ODST. 4 A 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
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