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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1. HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ 

Zpracovatelem územního plánu obce je na základě výběrového řízení z r. 1999 firma Atelier 
URBI spol. s r.o. Brno, smlouva o dílo byla uzavřena dne 13. prosince 1999. Pořizovatelem 
územního plánu je Okresní úřad Hodonín – referát regionálního rozvoje. 

Poslední platný územní plán obce je z roku 1973 (Agroprojekt Brno). V roce 1993 byl 
vyhotoven koncept řešení ÚPN SÚ Hovorany, který nebyl projednán a dopracován do čistopisu 
(firma architekta L. Gryma). 

Důvodem pořízení nového územního plánu je vypracování aktuální územně plánovací 
dokumentace s vazbou na novelu stavebního zákona z r. 1998 a příslušné vyhlášky v platném 
znění. 

Hlavním cílem zpracování územního plánu obce je navrhnout budoucí funkční uspořádání 
území a stanovit závazné regulativy pro rozvoj obce: 

� navrhnout plochy pro rozvoj obytné zástavby v návaznosti na stávající zastavěné území obce, 

� prověřit dostatečnost ploch občanského vybavení v návaznosti na předpokládaný rozvoj 
bytové výstavby, 

� navrhnout plochy pro výrobu a skladování a pro podnikatelské aktivity v oblasti služeb 
a drobné výroby, 

� řešit dopravní problémy, 

� stanovit podmínky pro vymezení a funkci územního systému ekologické stability, 

� navrhnout doplnění technické infrastruktury obce v návaznosti na očekávaný rozvoj, 

� navrhnout opatření v oblasti péče o životní prostředí a řešit využití území tak, aby byla 
zajištěna ochrana přírodních, historických a kulturních hodnot v území. 

Schválený územní plán obce je zákonným podkladem pro řízení výstavby. Je nástrojem 
regulace rozvoje území, jeho řešení zabezpečuje koordinovaný a koncepční rozvoj všech činností na 
území obce v souladu s podmínkami péče o životní prostředí. 

Návrh územního plánu obce Hovorany je zpracován v souladu s novelou stavebního zákona 
z r. 1998 a vyhláškou č. 135/2001 Sb.. 

2. ZHODNOCENÍ DŘÍVE ZPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ ÚPD 

Nadřazená územně plánovací dokumentace, kterou je nutno respektovat 

ÚPN VÚC Hodonín – TERPLAN Praha, 1998: 

� dílčí úprava oblouku silnice II/380 Brno – Hodonín u odpojení silnice II/422 do Hovoran - 
respektováno 

� doplnění tras VVN ve vazbě na výstavbu nové transformační stanice 110/22 kV v Čejči - 
respektováno 

� návrh nadmístního územního systému ekologické stability - respektováno 

� zpochybněno bylo situování ČOV pod obcí Hovorany, neboť dle DÚŘ z r. 1998, kterou 
zpracovala firma DUIS Brno se uvažuje se společnou čistírnou odpadních vod pro několik obcí 
ve Svatobořicích 
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� PHO zemědělských středisek živočišné výroby, zakreslená v ÚP VÚC Hodonín již nejsou 
aktuální, byla přehodnocena a nově vyhlášena 

 

3. ZHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚPO, SOUBORNÉHO STANOVISKA KE 
KONCEPTU ŘEŠENÍ, ZPRÁVY O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 

Zadání pro zpracování územního plánu obce Hovorany bylo vyhotoveno ve vazbě na nové 
průzkumy a rozbory v roce 2000 a schváleno zastupitelstvem obce dne 26. 9. 2000. 

Zadání ÚPO bylo splněno s tím, že výkresy technického vybavení území byly zpracovány 
v měřítku 1 : 5000 vzhledem k potřebě zobrazit pro danou problematiku celé katastrální území 
obce. 

Souborné stanovisko ke konceptu ÚPO bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 
13. 12. 2001. 

Souborné stanovisko bylo respektováno s následujícími odchylkami: 

� byly omezeny plochy pro výhledové rozšíření obytné zóny jižně od návsi v lokalitě Díly za 
humny a Krátké Noviny v důsledku omezení dopravního přístupu do lokality kolem domu na 
p.č. 258 (nelze jej asanovat), komunikace bude navržena pouze jako jednosměrná, 

� dále byly vypuštěny výhledové plochy pro bydlení v prostoru na sever od základní školy, kde 
lze výhledově situovat vinné sklepy, 

� výhledové vinné sklepy podél účelové komunikace jihozápadně od základní školy byly 
vypuštěny včetně parkoviště, 

� plochy pro sport v prostoru za Myslivnou byly dle souborného stanoviska přesunuty blíže 
k objektu Myslivny a na jejich místě situováno nad rámec požadavků souborného stanoviska 
výletiště, 

� výhledové rozšíření ploch pro průmysl u ČSPH bylo převedeno do návrhu, 

� rozvojová plocha pro drobnou výrobu (za kovárnou ve směru k Šardicím) je dle požadavků 
z jednání 10. 1. 2002 obsluhována jednosměrnou účelovou komunikací navrženou podél 
potoka, sloužící rovněž pro údržbu toku, 

� dle závěrů z projednání rozpracovaného návrhu ÚPO dne 10. 1. 2002 je zobrazení 
výhledových ploch pro zástavbu provedeno šipkami a výhledové trasy silnic a komunikací 
jsou zobrazeny osou, 

� grafická forma zakreslení ÚSES byla upravena dle dohody na jednání 10. 1. 2002, 

� návrh řešení požadavků civilní ochrany vychází z textu dohody pořizovatele ÚPD OkÚ 
Hodonín, RRR a Hasičského záchranného sboru a je v souladu s požadavky HZS upřesněnými 
na jednání dne 10. 1. 2002. 

Zpráva o projednání návrhu ÚPO byla dohodnuta s dotčenými orgány státní správy 
a vyhotovený čistopis ÚPO tuto zprávu respektuje. 

 

4. DÍLČÍ PROJEDNÁNÍ 

Řešení konceptu i návrhu ÚPO bylo průběžně konzultováno s vedením obce a projednáno na 
pracovních výborech dne 29. 11. 2000 a dne 26. 2. 2001 na OkÚ Hodonín, RRR (koncept) a dne 10. 
1. 2002 na OkÚ Hodonín, RRR (návrh). Záznamy z těchto jednání jsou přiloženy v dokladové části 
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zprávy. Veškeré připomínky účastníků jednání a orgánů státní zprávy byly posouzeny. Závěry vzešlé 
z pracovních jednání byly v dokumentaci zohledněny. 

 

B. ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, PODKLADY 

Řešeným územím je katastrální území Hovoran, které je i územím správním. Velikost 
řešeného území je 2 099 ha, počet obyvatel 2 216. 

Územní plán obce je zpracován v souladu s novelou stavebního zákona z roku 1998 pro celé 
katastrální území obce. Širší vztahy obce jsou řešeny v rozsahu nezbytném pro zachycení všech 
důležitých vazeb v sousedních katastrech. 

ÚPO byl zpracován digitální formou, pro zastavěné území obce v měřítku 1 : 2 000 s vazbou 
na okolní nezastavěné plochy. Katastrální území obce bylo zpracováno v měřítku 1 : 10 000, širší 
vztahy jsou dokumentovány v měřítku 1 : 25 000. 

Mapové podklady: 

Mapový podklad pro územní plán byl vyhotoven digitalizací map katastru nemovitostí obce 
v prosinci 1999 (atelier URBI). Byl hrubě reambulován k současnému datu. Výškopis byl převzat 
z podkladů Okresního úřadu Hodonín. Jako podklad pro výkres širších vztahů byly použity základní 
mapy ČR 1 : 25 000. 

Územně plánovací a územně technické podklady: 

� ÚPN SÚ Hovorany, koncept (Ing. arch. Ludvík Grym, 1993) 

� Místní program obnovy obce Hovorany (Obec Hovorany, nedatováno) 

� Generel ÚSES (Löw a spol., 1998) 

� Revitalizace povodí Kyjovky k.ú. Hovorany (Aquatis Brno a.s., 1994) 

� Podklady pro aktualizaci stavební uzávěry nad ložisky lignitu (Surgeo Hodonín s.r.o., 1995) 

� Studie „Řešení odtokových poměrů v povodí Šardického potoka“ (VH atelier, s.r.o., 11/2000) 

� Územně technické podklady řešící problematiku inženýrských sítí - viz text příslušných kapitol 
průvodní zprávy 

Jedním z podkladů pro řešení byl koncept ÚPN SÚ z r. 1993 (Ing. arch. Ludvík Grym). Tento 
koncept nebyl projednán a nenavazoval na samostatně zpracované Průzkumy a rozbory. Obec 
využívá k řízení výstavby také urbanistický detail „Břehy“, který byl součástí konceptu ÚPN SÚ 
Ing. arch. Gryma. 

Územní systém ekologické stability byl řešen v ÚPN VÚC Hodonínsko a v okresním generelu 
ÚSES z roku 1998. V tomto územním plánu obce došlo v některých případech ke změnám 
a úpravám v pojetí a vymezení prvků ÚSES. 

 

2. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 

Řešení ÚPO vychází z potřeb: 

� respektovat dochované struktury původní vesnické zástavby a umístění obce v krajině 
� odstranit nedostatky současného stavu při respektování urbanistických hodnot obce 
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� zajistit plochy pro rozvoj bydlení a podnikání 
� řešit nedostatky v dopravě a chybějící technickou vybavenost 
� řešit krajinu a územní systém ekologické stability ve vazbě na osídlení 
 

Hovorany jsou zemědělským sídlem, posazeným do dlouhého údolí v kopcovité krajině 
s dominantou budovy školy na kopci. Jako celek působí obec z urbanisticko-architektonického 
hlediska příznivě. 

Nejhodnotnějším urbanistickým prostorem obce je široká protáhlá náves s dominantou 
kostela sv. Jana Křtitele spolu s kostelem Chrámu spasitele na jedné straně a na druhé straně 
s kaplí sv. Rocha. Prostor návsi oba uzly propojuje a plní také důležitou společenskou funkci. 

I když návsí prochází státní silnice II. třídy, kterou nelze přeložit, měla by si do budoucna 
udržet svoji identitu. Proto je třeba navrhnout její celkovou úpravu, zejména ve vymezených 
hranicích centrální zóny. Úpravy je třeba řešit samostatně dalším stupněm projektové 
dokumentace. Půjde především o nové lineární osázení hlavního prostoru a o úpravy centrálního 
prostoru veřejné zeleně pod kostelem sv. Jana Křtitele. 

Závažným urbanistickým problémem bylo situování obecního úřadu. V současné době je 
obecní úřad spolu s dalším občanským vybavením a provozem technických služeb umístěn 
v nevyhovujícím objektu v jižní frontě zástavby návsi. Již v konceptu ÚPN SÚ architekta Gryma bylo 
navrženo přemístit Obecní úřad do rekonstruovaného objektu staré školy v prostoru návsi a toto 
řešení bylo velmi vhodné. V důsledku finanční náročnosti rekonstrukce (nevyhovující založení 
objektu, statické problémy) obec od záměru arch. Gryma upustila a objekt staré školy bude 
asanován. 

Jelikož obec v budoucnu nevystačí s plochami pro bydlení a výrobu, bylo v ÚPO nutno 
rozhodnout o vhodných rozvojových plochách. 

Rozvojové plochy pro výrobu a podnikání byly v konceptu ÚP arch. Gryma směrovány do 
neekonomicky využívaného areálu zemědělské výroby firmy ZEMAS. Plochy pro bydlení byly 
navrhovány na svahy s jižní expozicí západně zástavby obce. 

Zásadou při rozhodování o směru rozvoje obce v novém územním plánu byla prosperita 
podnikatelských záměrů. Výroba je nově situována ve vazbě na hlavní dopravní tahy (plochy 
v sousedství ČSPH u silnice Brno – Hodonín a v sousedství kovárny u silnice do Šardic). Plochy pro 
bydlení jsou navrhovány v jihovýchodní části obce a částečně využívají inženýrské sítě nutné pro 
zásobování rozvojových ploch průmyslových u ĆSPH. 

 

3. NÁVRH FUNKČNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

3.1 Bydlení 

Obec Hovorany je sídlo venkovského charakteru. Zástavbu tvoří z větší části typická ulicovka 
s převážně jednotnou výškovou hladinou objektů se sklonitými sedlovými střechami. Pouze nová 
ulice Žleby, dále některé domy v lokalitě Noviny a na návsi jsou dvoupodlažní. 

Nejhorší stavební stav vykazuje starší drobná zástavba bezzemků v kopcovitém terénu na 
severovýchodním a severozápadním konci obce – lokality Špitálka a Břehy, kde obslužné 
komunikace jsou úzké, částečně jednosměrné. Na lokalitu Břehy je zpracována studie 
urbanistického detailu (součást ÚPN SÚ z r. 1993), podle které postupně obec upravuje stavební 
aktivity. Dle vymezení funkčních ploch a jejich typů se zde jedná o plochy smíšené SV (bydlení 
+ rekreační bydlení + vinné sklípky). 
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Veškerá nově navrhovaná zástavba v současně zastavěném území musí respektovat daný 
způsob zástavby (návaznost výškovou, úroveň vstupního podlaží max. 60 cm nad terénem) se 
snahou stlačovat výstavbu nových a rekonstruovaných domů na jednopodlažní s využitím podkroví. 

Zvláštní zřetel při regulaci zástavby je nutno věnovat zástavbě v centrální části obce na 
návsi, kde se jedná převážně o rekonstrukce bývalých zemědělských usedlostí. V tomto území je 
vymezená část zástavby, kde je možné situovat i dvoupodlažní domy, které by navázaly na již 
realizované nadstavby. Nové nadstavby, údržby a opravy domů v centrální části by měly být 
provedené obzvláště citlivě s ohledem na měřítko a architektonický výraz venkovského zastavění. 

Centrální zónu obce je třeba zachovat výlučně pro bydlení, občanskou vybavenost a drobné 
podnikatelské aktivity (služby a řemesla sloučené s bydlením – nenarušující provozem okolní 
zástavbu). 

Vesnický charakter zástavby obce byl narušen novou výstavbou v lokalitě Žleby. Jde 
o řadovou zástavbu nevhodně osazenou do terénu, bez vyřešených vazeb na střed obce (absence 
pěšího propojení). Také část lokality „Noviny“ s výstavbou městských typů rodinných domů, 
se dvěma architektonicky nevhodnými bytovými domy a objektem zdravotního střediska narušuje 
vesnický charakter obce. 

Na plochách navrhovaných pro rozvoj obytné zóny v jihozápadní části obce je nutno se 
podobných chyb vyvarovat. Vzhledem k tomu, že navrhovaná zástavba je situována ve složitém 
terénu, bude na tyto plochy nutno vypracovat regulační plán nebo alespoň urbanistickou studii. 
Podrobnější dokumentace upřesní vedení obslužných komunikací v kopcovitém terénu i typy 
objektů s ohledem na osazení domů. Ve vyšších polohách lze situovat pouze domy přízemní, 
s využitím podkroví ve sklonité střeše. 

3.2 Občanské vybavení 

Občanské vybavení je v současné době rozmístěno po celém zastavěném území obce. 
K realizaci dalšího občanského vybavení je vytipována plocha pro výstavbu domu s pečovatelskou 
službou a její rezerva, a také rezervní lokalita pro případné doplnění občanského vybavení. 
Problémovým objektem na návsi je stará škola - urbanisticky důležitý solitér, který však je 
v současnosti v havarijním stavebním stavu a jehož rekonstrukce se jeví pro obec jako finančně 
nedostupný počin. Je určena k asanaci s následnou parkovou úpravou návsi - s upomínkou na 
starou školu. 

Zařízení školská a výchovná 

Nově zrekonstruovaný a dostavěný areál základní školy v Hovoranech je dominantou obce 
v její západní části. Školu navštěvuje celkem 350 dětí I. i II. stupně. Vyšší ročníky navštěvují také 
děti z Čejče, Terezína a Karlína. Škola je vybavena tělocvičnou a hřištěm s atletickou drahou. 

� Mateřská škola je součástí lokality základní školy. Má 3 oddělení s 82 dětmi. Je rovněž 
v dobrém stavebním stavu s dostatečným zázemím. 

� Základní umělecká škola v obci není. 

Závěr: zařízení školská a výchovná jsou stabilizovaná, kapacitně vyhovující a v dobrém 
stavu. Územním plánem jsou respektována. 

Zařízení kulturní a osvětová 

� Součástí Sokolovny ve vlastnictví ČSTV na návsi je víceúčelový sál (tělovýchova, kulturní 
akce) s kapacitou 230 míst. 

� Lidový dům – orlovna (obecní majetek) v zástavbě návsi je v současné době mimo provoz 
z důvodu havarijního stavu objektu. 

� Jako kulturně společenský prostor v obci slouží dále ,,Myslivna“ v Mlýnské uličce. Kapacita 
80 míst ve velkém a 40 míst v malém sále. 
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� Obecní knihovna je situována v objektu obecního úřadu. 

� Novostavba Hasičské zbrojnice je situována jižně pod ulicí Dědina na ulici Žleby. 

� V obci jsou tři sakrální stavby, římsko-katolický kostel sv. Jana Křtitele z r. 1725, Chrám 
spasitele kostel církve československé z r. 1957 a kaple sv. Rocha. 

Závěr: zařízení kulturní a osvětová jsou stabilizovaná, kapacitně vyhovující, ale některá jsou 
v havarijním stavebním stavu. Územním plánem jsou respektována. Ke zvážení je z ekonomických 
důvodů rekonstrukce Lidového domu. 

Zařízení tělovýchovná a sportovní 

Stadion TJ ZEMAS s  hřištěm pro kopanou, tréninkovým hřištěm a tenisovými kurty se 
nachází v jihovýchodní části obce. Prostor je dostatečně velký s vazbou na rekreační plochy 
u rybníka. Areál je vybaven objektem šaten a občerstvení, vyžaduje údržbu. 

� Tělocvična je v objektu Sokolovny a u základní školy. 

� Nové sportoviště (umístění dětského hřiště pro děti i dospělé, dětský koutek) je navrženo 
v lokalitě u Myslivny doplněné veřejnou zelení. Ostatní navržené plochy sportovně rekreační 
jsou menšího rozsahu (umístění dětského koutku – pískoviště, prolézačky, lavičky). Jedná se 
o plochy na návsi pod kostelem sv. Jana Křtitele, plochu u bývalé školy na návsi a plochu 
u rybníka. 

Závěr: Je třeba počítat s rekonstrukcí vybavenosti u stadionu a s výhledovou úpravou 
rybníka pro účely koupání. 

Zařízení zdravotnické a sociální péče 

Zdravotní středisko s prodejnou zdravotních potřeb a léků je umístěno v novější zástavbě ve 
čtvrti „Noviny“. Provoz je vyhovující (praktický a zubní lékař, ženský a dětský lékař). 

Zařízení sociální péče (penzion pro důchodce, dům pečovatelské služby) v obci není. Pro 
tento účel je v obci navržena lokalita pro umístění domu s pečovatelskou službou a její rezervní 
lokalita. 

Zařízení maloobchodní sítě, velkoobchod 

V místě se nachází nákupní středisko Jednoty v centru obce – prodejna potravin, textilu, 
hostinec. Dále je v obci ještě jedna prodejna potravin Jednoty v západní části u kaple sv. Rocha. Síť 
prodejen doplňují menší prodejny v zástavbě (maso, smíšené zboží, drogerie, květiny, papírnictví, 
textil a galanterie, dětské oděvy, elektrozboží, chovatelské potřeby, stavebniny, noviny a tabák). 
Lze konstatovat, že maloobchodní síť je regulována trhem a v současné době vykazuje dostatečnou 
druhovost i množství prodejních ploch. Vysoce specializované zboží lze nakoupit v nedalekém 
Hodoníně nebo v Brně. 

Závěr: V současné době je maloobchodní síť v obci dostatečná. Prodejny Jednoty je nutno 
rekonstruovat s ohledem na jejich špatný stavební stav i nevhodný architektonický výraz. 

Ubytování, veřejné stravování 

� Ve obci je několik objektů, v nichž je umístěna restaurace či hostinec (Hovoranský hostinec, 
pohostinství Fontána, hostinec při nákupním středisku). Dále jsou zde dvě kavárny (Vídeňka, 
Orion bar). Ubytovací kapacity v obci nejsou. 

Závěr: V současné době je situace vyhovující jen zčásti, značně regulována trhem. Je nutno 
revitalizovat opuštěné provozovny. Situování ubytovacích kapacit není rentabilní. 
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Nevýrobní služby, výrobní a opravárenské služby 

� V obci nejsou vyčerpávajícím způsobem zajištěny všechny potřebné služby (jsou zde holičství 
a kadeřnictví, masáže a kosmetika, šití oděvů, čalounictví, stavební kancelář – lité podlahy, 
vodoinstalatérské a topenářské služby, kovárna, lisovna, pálenice, autodoprava, chybí např. 
některé opravárenské služby). Obec má kapacitně rozšířený hřbitov, bez smuteční síně. 

� Některé nedostatečné nevýrobní služby znepříjemňují každodenní život obyvatel a proto je 
třeba řešit i možnost intenzivní podpory této činnosti ze strany obce. Výrobní služby jsou 
využívány řidčeji, nepatří mezi základní občanské vybavení, jejich druhovost je záležitostí 
trhu a v Hovoranech se jeví postačující. Centrem vyššího občanského vybavení jsou města 
Hodonín a Brno. 

Správa a řízení 

Obecní úřad se nachází v centru obce v zástavbě návsi u státní silnice II. třídy. V objektu 
jsou dále umístěny pošta, spořitelna, Českomoravská stavební spořitelna, obecní knihovna, holičství 
a kadeřnictví, sklad CO, sklad Čs. svazu zahrádkářů a technické služby obecního úřadu (dílny). 
V rámci úřadu je k dispozici menší zasedací síň a obřadní síň. Situování obecního úřadu v poněkud 
nevýrazné poloze v zástavbě návsi není nejvhodnější. 

Objekt obecního úřadu je třeba rekonstruovat i s možností rozšíření do dvora. 

Policejní stanice je dostupná v Hodoníně. 

V obci jsou tři sakrální stavby, římsko-katolický kostel sv. Jana Křtitele z r. 1725, Chrám 
spasitele kostel církve československé z r. 1957 a kaple sv. Rocha. Oba kostely mají ve své blízkosti 
faru. 

Kostel sv. Jana Křtitele, socha Spasitele, socha J. Kleinové a vyřezávaný dřevěný kříž jsou 
zapsány do seznamu nemovitých kulturních památek. 

Mimo tyto sakrální stavby jsou respektovány drobné sakrální stavby – kříže v zastavěné části 
obce i ve volné krajině, které je třeba doplnit o chybějící zeleň. 

3.3 Rekreace , cestovní ruch 

Zájmové území Hovoran není pro pobytovou rekreaci atraktivní. Pro krátkodobou rekreaci 
víkendovou slouží obyvatelům obce vinohrady se sklepy v okolí. 

Větší chatové lokality nejsou na k.ú. obce situovány. Chybí vhodné lesní a vodní plochy. 
Podpora cestovního ruchu je však v zájmu obce – v úvahu přichází budování cykloturistických tras 
(Mutěnická cyklotrasa, návrh cyklistických stezek propojující obec s obcemi Jarohněvice a Mistřín – 
Svatobořice) s pozitivním dopadem na obchod. 

Zvláštností lidového stavitelství v Hovoranech jsou vinohradnické stavby a lokality viničních 
tratí. V území jsou vyznačeny plochy návrhu vinných sklepů a viničních tratí spolu s  návrhem řešení 
problematiky vodní eroze. 

3.4 Zemědělská výroba a lesní hospodářství 

Na k.ú Hovorany hospodaří a.s. Zemas. Jeho živočišná farma se nachází na severozápadním 
konci obce, taktéž budova lisovny vína. Mechanizační středisko leží na opačném konci obce. Obě 
střediska jsou situována tak, že provoz mezi nimi probíhá po státní silnici II třídy. Farma živočišné 
výroby je rozlehlý nedostatečně využívaný areál. Ve směru k trati Padělky má Zemas sběrnu 
a třídírnu ovoce. 

V návrhu nejsou navrhovány žádné další plochy pro zemědělskou výrobu. Pouze je počítáno 
s návrhovými plochami viničních tratí. 
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Bezprostřední vazba střediska živočišné výroby na zástavbu vyžaduje výsadbu izolační zeleně 
kolem areálu. Budou tak eliminovány pohledy na nepříznivé dominanty v území. 

Dále je v katastru obce situován areál bývalé odchovny mladého dobytka Šardice, který je 
v současné době užíván firmou D - MARKET, s.r.o. ke skladovacím účelům. 

V bývalém mlýně je umístěna pálenice a provozovna stavební výroby (vodo, topo, plyn). 

Do k.ú. obce zasahuje pouze částečně středisko výkrmny prasat Písky. 

Lesní hospodářství 

Lesy v k.ú. jsou spravovány Lesy České republiky, s.p., Lesní správou Strážnice. Správa 
spravuje pozemky určené k plnění funkce lesa v majetku státu a vykonává funkci OLH u některých 
jiných vlastníků. Lesy v k.ú. jsou lesy hospodářskými, dále se zde vyskytují lesy zvláštního určení – 
bažantnice a lesy ochranné (větrolamy). 

Vzhledem k nízké lesnatosti území se nepředpokládá odnětí lesů pro jiné účely. Bylo by 
vhodné zvýšit výměru lesů převodem obtížně využitelných pozemků pro jiné účely. V lokalitě 
u ČSPH je v územním plánu navrženo zalesnění pohledově exponovaného návrší, charakterem 
zeleně se spíše jedná o velkotvarou izolační zeleň ve vazbě na průmyslovou oblast. 

Z důvodu minimálního množství krajinné zeleně a lesa v celém katastru je podél silnic 
a polních cest a navržených zatravněných pásů uvažováno s doplněním stromořadí, což zlepší obraz 
krajiny i kvalitu životního prostředí. 

3.5 Průmyslová výroba 

Průmyslová výroba je zastoupena provozovnou Kovýroby Slokov, v.d., Komaxit Vrána, 
Kovářství Zajíc, Masný závod Zahrádka, Autoservis JUNG, NEOCHEM a NEOCHEM plus s.r.o. 

Dále je v obci několik menších provozoven většinou roztroušených v zástavbě obce. Malé 
provozovny, které jsou součástí obytné zóny nejsou v této kapitole popsány. 

Kovovýroba SLOKOV, v.d. - je situována za benzínovou čerpací stanicí u silnice II/380 
(20 pracovníků, ve výhledu 60 pracovních míst). Výroba potřeb pro zahrádkáře - lisy a drtiče na 
ovoce, provoz špinavý. Areál nebude plošně rozšiřován. 

KOMAXIT Vrána – v pronájmu v areálu Slokovu. 

Autoservis JUNG – dílny jsou umístěny v sousedství areálu Kovovýroby SLOKOV, částečně 
na pozemku Slokovu. Nedostatečné plochy pro parkování automobilů je nutno doplnit na vlastním 
pozemku. 

Masný závod Zahrádka – provoz masné výroby a prodej masných výrobků. V roce 1999 
bylo stavebním úřadem v Kyjově vydáno územní rozhodnutí na situování masného závodu v lokalitě 
u ČSPH mimo zastavění obce. Rozestavěný areál je v územním plánu respektován. 

NEOCHEM a NEOCHEM plus s.r.o. – areál je umístěn při silnici II/422 vlevo za výjezdem 
z Hovoran ve směru na Šardice. Neochem plus je již na katastru Šardic. Zaměstnává 30 pracovníků, 
ve výhledu 35. Výroba PUR pěny – Neotan, provoz čistý. Výhledově bude areál dostavěn 
v současných hranicích. 

Kovářství ZAJÍC – hlučný provoz východně od zástavby obce ve směru na Šardice. 
15 pracovníků, ve výhledu 30. Kovářství dle vyplněného dotazníku plánuje rozšíření na celkem 
0,2 ha plochy. 

Nové výrobní areály s negativním dopadem na zástavbu je nutno situovat v dostatečné 
vzdálenosti od obytné zástavby obce. Pro rozvoj výrobních aktivit byla proto vybrána lokalita jižně 
od obce směrem na Hodonín (v sousedství ČSPH), a také plocha na východním okraji obce – vedle 
kovářství Zajíc. Zde by se měly soustřeďovat všechny nové výrobní, skladovací a podnikatelské 
aktivity. 
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Obec plánuje zrušení sběrného (svozového) dvora u rybníka s návrhem nového jižně pod 
mechanizačním střediskem Zemasu. 

3.6 Těžba nerostných surovin 

V k.ú. Hovorany se nachází část chráněného ložiskového území Násedlovice (zemní plyn). 

Na rozhraní k.ú Čejč a k.ú. Hovorany je evidováno výhradní ložisko slévárenských písků Čejč 
– Hovorany. Těžba byla ukončena a prostor rekultivován. Ložisko je třeba nadále respektovat 
vzhledem k zásobám slévárenských písků. 

Druhé výhradní ložisko  - ložisko lignitu Mutěnice - Dubňany – Hodonín zasahuje jihovýchodní 
okraj k.ú. Hovorany. 

Dále se v k.ú. obce na jeho východní výspě nachází nevýhradní ložisko písku, štěrkopísku 
a rašeliny – Pískovna Měchura. Jedná se o těžbu písku nad hladinou spodní vody a těžbu 
štěrkopísku pod hladinou. Značný provoz nákladních automobilů na nedostatečně zpevněné 
příjezdové komunikaci od provozovny NĚVA v Mistříně až po hranici pískovny je nutno řešit úpravou 
komunikace (stav silnice je nezměněný od ukončení těžby rašeliny st. podnikem Rašelina Soběslav 
a rekultivace železniční vlečky). 

V obci jsou evidována 4 poddolovaná území. Jejich součástí jsou nebezpečná území, 
navržená ke stavební uzávěře (podklad Surgeo Hodonín). 

Potenciální sesuvy půdy se nachází v lokalitě Karlín. 

 

4. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VČETNĚ STANOVENÝCH ZÁTOPOVÝCH ÚZEMÍ 
 
Limity využití území vyplývají z právních předpisů a správních rozhodnutí. V ÚPO Hovorany se 

vztahují na: 
 
1. Chráněná území využitelných přírodních zdrojů 
2. Chráněná území přírody, krajiny a zeleně 
3. Územní systém ekologické stability 
4. Ochrana zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa 
5. Ochrana památek a kulturních hodnot 
6. Ochranná pásma komunikací, vodních toků, hlavních tras inženýrských sítí a technického 

vybavení 
7. Pásma hygienické ochrany 
8. Meliorace 
9. Zátopová území 

1. Chráněná území využitelných přírodních zdrojů 

Vodní zdroje (zák. č. 130/1974 Sb. o vodách) 
V řešeném území nejsou vyhlášena pásma hygienické ochrany vodního zdroje. 

Ložiska a dobývací prostory nerostných surovin (zák. č. 44/1988 Sb., horní zákon) 

Evidováno chráněné ložiskové území: 
•  CHLÚ Násedlovice ev. č. 24650000, stanoveno pro Moravské naftové doly, a.s. Hodonín 

(zemní plyn) 

Evidovaná výhradní ložiska nerostných surovin: 
• ložisko slévárenských písků Čejč – Hovorany B3 0909000, zasahující k.ú. Čejč 

a Hovorany. Bývalý DP. Těžba zde byla ukončena a provedeny sanační a rekultivační 
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práce. Na ložisku je dosud v netěžené části evidováno značné množství zásob. Ložisko je 
v evidenci a ochraně Geofondu ČR v Praze.  

• ložisko lignitu Mutěnice – Dubňany – Hodonín B3 13940000, se stanoveným CHLÚ 
13870000, toto CHLÚ ale nezasahuje k.ú. Hovorany. . Ložisko je v evidenci a ochraně 
Geofondu ČR v Praze. 

 
Dále se v k.ú. obce na jeho východní výspě nachází nevýhradní ložisko písku, štěrkopísku 

a rašeliny – Pískovna Měchura. 

Evidovaná poddolovaná (zčásti nebezpečná) a průzkumná území těžby 

V k.ú. Hovorany jsou evidována: 

a) poddolovaná a nebezpečná území: 

1. HOVORANY 2, SV od zastavěné části Hovorany, ev. č. 342 1001 – po minulé těžbě paliv 
před r. 1945; plocha 20,7 ha 

2. HOVORANY 1, JV Hovoran a východně obce Čejč, ev. č. 342 1002 – po minulé těžbě paliv 
před i po r. 1945; plocha 554, 0 ha 

3. ŠARDICE 2, SV od zastavěné části Hovorany, ev. č. 342 2004 – po minulé těžbě paliv před 
i po r. 1945; plocha 59,8 ha 

4. HOVORANY – HÁJEK, zasahuje do k.ú. Hovoran v trati Hájek, Obora, ev. č. 342 2002 – 
před i po r. 1945; plocha 72,3 ha 

Dosud platnou stavební uzávěru z r. 1961 nad poddolovaným územím (nebezpečná území) je 
třeba zrušit. Nové hranice stavební uzávěry vyhlásit v rozsahu nebezpečných území (podklad 
Surgeo Hodonín). 

b) průzkumná území 

MND a.s. – PÚ Čejč, PÚ Čejkovice, PÚ Nesvačilský příkop I, v nichž provádí geofyzikální 
a vrtný průzkum. 

Potenciální sesuvy půdy: 

Nacházejí se v lokalitě Karlín - č. 2339, 2340, 2341, 2344, 4045. 

2. Chráněná území přírody, krajiny a zeleně (zák. č.114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny, příp. ve znění pozdějších předpisů) 

Zvláště chráněná území přírody 

Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná lze dle § 14 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhlásit za zvláště chráněná. 

V řešeném území se nacházejí: PR Hovoranské louky s ochranným pásmem 50 metrů. 

Ostatní chráněná území přírody 

Významné krajinné prvky - VKP 

V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. mají zvláštní postavení 
významné krajinné prvky - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které 
utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability (§ 3 písm. b). Významnými 
krajinnými prvky jsou obecně lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné 
části krajiny, které příslušný orgán ochrany přírody zaregistruje podle § 6 zákona. 

Registraci podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. vyžadují ty části vymezených ekologicky 
významných segmentů krajiny - EVSK (viz kapitola Krajina, vegetační kryt, kostra ekologické 
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stability), které nejsou obecně vyjmenovanými krajinnými prvky (bylinná společenstva a nelesní 
porosty dřevin mimo údolní nivy). 

Ekologicky významné segmenty krajiny – EVSK 

EVSK Louky pod Světlou, EVSK Hovoranské louky (Jezovitka), EVSK Hájek – Obora, EVSK 
Padělky u Hájku, EVSK Padělky Pod Vyšickem. 

Na území obce Hovorany se nacházejí výhradně zákonem obecně vyjmenované krajinné 
prvky lesy (lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa dle zákona 
č. 289/1995 Sb.). 

- vodní toky, údolní nivy, rybník, drobné toky bez vlastní parcely 

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívat je lze pouze 
tak, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení jejich ekostabilizující funkce (§ 4 odst. 2 zákona 
č. 114/1992 Sb.). 

3. Územní systém ekologické stability 

Vstupním limitem jsou prvky regionálního a lokálního ÚSES dle ÚPN VÚC Hodonín. 

Pro potřeby územního plánu obce je návrh ÚSES zpracován nad digitalizovanou mapou KN 
a jeho podoba v zásadě vychází z okresního generelu ÚSES z roku 1998. Vlivem nových skutečností 
(porovnání ÚSES s jinými zájmy v území) došlo oproti generelové podobě k úpravám v pojetí 
a vymezení prvků ÚSES, které byly zapracovány po projednání s orgány ochrany přírody.  

4. Ochrana zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce 
lesa 

Ochrana zemědělského půdního fondu je prováděna podle Zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, Zákona č.388/1991 Sb. o Státním fondu životního 
prostředí České republiky a vyhláškou MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti 
ochrany zemědělského půdního fondu. Hranice třídy ochrany je vyznačena ve výkresu č.8 - Zábor 
ZPF. 

Pozemky určenými k plnění funkcí lesa jsou v řešeném území lesní pozemky dle evidence 
katastru nemovitostí. Přibližně polovina lesů jsou lesy hospodářské a polovina lesy zvláštního určení 
- bažantnice. 

Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa bude řešena dle zákona č. 289/1995 Sb. 

5. Ochrana památek a kulturních hodnot (zák. č. 20/ 1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů) 

Památkově chráněné objekty 

Jedná se o následující památkově chráněné nemovitosti na katastrálním území Hovoran, 
které jsou zapsány do státního seznamu nemovitých kulturních památek: 

rejstř. č. název, adresa    číslo parcely 

2237 kostel sv. Jana Křtitele   1 
2238 socha Spasitele    2 
2239 pseudogotický náhrobek J. Kleinové 2 
2240 dřevěný vyřezávaný kříž   1451/1 

Území archeologického zájmu 

Katastr obce je klasifikován jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zák. 
č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto faktu vyplývá povinnost investorů již od doby 
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přípravy stavby oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu AV ČR v Brně a umožnit 
oprávněné instituci uskutečnit na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

6. Ochranná pásma komunikací, vodních toků, nadřazených tahů sítí a ploch 
technického vybavení 

Ochranná pásma komunikací 

Silnice II třídy – 15 m od osy vozovky mimo zastavěné území obce a rozhledové pole úrovně 
křižovatky pozemních komunikací. 

Ochranná pásma vodních toků 

Ochranná pásma vodních toků nejsou stanovena. 

Podle Vyhl. 19/1978 & 11 je třeba podél koryta vodního toku ponechat manipulační pruh šíře 
6 m k občasnému užívání správce (pojezdu údržbových mechanismů), stavbu pevných objektů 
situovat ve vzdálenosti min. 15 m. V místech těsně ke korytu přiléhající stávající zástavby lze 
manipulační pruh řešit pouze z jedné strany, stávající zástavbu ponechat. 

Ochranná pásma nadřazených tahů sítí 

Zásobování vodou: přiváděcí a zásobovací vodovodní řad – OP 2 m na každou stranu 

Čištění odpadních vod: kmenová kanalizační stoka  - OP 3 m na každou stranu 

Zásobování plynem: VVTL a VTL - OP 4 až 12 m dle tlaku a průměru potrubí 

VVTL a VTL  – BP 15 až 200 m dle tlaku a průměru potrubí 

Regulační stanice VTL – bezpečnostní pásmo 20 m 

Zásobování elektrickou energií: 

Sítě VVN a VN - OP vzdálenost od krajního vodiče 

VVN 440 kV – OP 25 m 

VVN 110 kV – OP 15 m 

VN 22 kV venkovní vedení - OP 10 m 

kabelové vedení VN 22 kV - OP 1 m , trafostanice VN – OP 10m 

Spoje: Podzemní dálkové optické kabely vč. zařízení – OP 1,5 m na každou stranu 

7. Pásma hygienické ochrany 

Při přípravách konkrétních staveb resp. v územním řízení je nutno možnost umístění zdrojů 
hluku (např. výroba, výrobní služby apod.) v blízkosti akusticky chráněných objektů a naopak 
posoudit na základě hlukové studie a následně projednat s věcně a místně příslušným orgánem 
veřejného zdraví, tj. okresním hygienikem (§ 30 – 34 zák. č. 258/2000 Sb.). 

V případě zavedení chovu hospodářských zvířat, typu rodinná farma, musí být tento chov 
z hlediska imisí škodlivin projednán s okresním hygienikem ještě před jeho zřízením. Páchnoucí 
látky z chovu nesmí být ve vystupující vzdušnině obsaženy v koncentraci obtěžující obyvatelstvo 
(§ 13 zák. č. 258/2000 Sb.). 

Pásma hygienické ochrany - vyhlášená 

Zemas a.s. – farma živočišné výroby má úředně vyhlášené PHO r = 237 m územním 
rozhodnutím. 

Vypočtené pásmo hygienické ochrany podle dnes již pouze doporučeného Metodického 
návodu pro posouzení chovu zvířat z hlediska péče o vytváření a ochranu zdravých živočišných 
podmínek - HEM 300 z 12. 6. 1992 nezasahuje do obytné zástavby. 
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Pásma hygienické ochrany mimo vyhlášených 

- farma „Na pískách„ do k.ú. zasahuje pouze částečně – PHO r = 541,34 m 

- hluková pásma komunikace II třídy 380, II třídy 422 

Hluková pásma dopravních tahů - zástavba v těchto pásmech umístěná musí být technicky 
řešená tak, aby byl negativní dopad hluku eliminován. 

Ochranné pásmo hřbitova je navrženo v šíři 100 m. V tomto pásmu nebudou povolovány 
takové stavby nebo činnosti, které by mohly ohrozit řádný provoz hřbitova nebo jeho důstojnost. 

8. Meliorace 

Odvodňované pozemky, vyznačené toky (Hovoranský potok, Šardický potok, PB přítok 
Hovoranského potoka) jsou ve správě Zemědělské vodohospodářské správy – územní pracoviště 
Hodonín. Zakresleno v grafické části dokumentace. 

9. Zátopová území 

Morfologie území s minimálním zalesněním dávají při větších deštích vznik povodním, kdy 
kanalizace není schopna pojmout povrchový odtok a tím je ohrožena i zástavba v obci. V řešeném 
území nejsou vyhlášena zátopová území, pouze je zakreslena záplavová hranice dle předaných 
informací. 

Stávající protipovodňová opatření: - suchý poldr v trati Žleby, rybník - záchytná nádrž 
s přívodem vody z důlního vrtu OMV2. 

Návrh protipovodňových opatření: 

Řešení vychází z dokumentace „ Revitalizace povodí Kyjovky k.ú. Hovorany (Aquatis – 1994) 
a z dokumentace „ Řešení odtokových poměrů v povodí Šardického potoka“. 

Protierozní a protipovodňová opatření jsou znázorněna ve výkrese č. 8 jako veřejně 
prospěšná opatření. Jedná se o návrhy záchytných nádrží, koridory pro záchytné otevřené příkopy, 
zatravněné pásy a záchytné průlehy. 

 

5. NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY 

5.1 Širší dopravní vztahy 

Silniční síť  

Katastrálním územím obce Hovorany procházejí silnice: 

II/380  Brno - Hodonín 

II/419 Žarošice - Čejč 

II/422 Zlechov - Kyjov - Podivín - Valtice 

Silnice II/422 je vedena územím ve směru severovýchod - jihozápad a je připojena na dálnici 
D 2 Brno - Lanžhot st. hranice výjezdem EXIT 41 Podivín. Na jižním okraji obce je II/422 připojena 
na silnici II/380 (původně I/51). Tato křižovatka je dopravní závadou, vzhledem k tomu, že II/380 
je zde vedena směrovým obloukem malého poloměru a mimo II/422 do ní ústí i místní komunikace. 
Tato závada je řešena dle ÚPD Velký územní celek zvětšením poloměru a tím oddálením křižovatky 
od okraje obce. Pro tuto úpravu je držena územní rezerva pro realizaci v návrhovém období ÚPO. 
Silnice II/422 je připojena do II/380 křižovatkou tvaru „T“ ve vrcholu směrového oblouku. 
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ÚPD obce Čejč navrhuje jižní obchvat silnice II/380 a úpravu křižovatky s II/422. Realizace 
se předpokládá až ve výhledovém období. V rámci návrhu je v Čejči upravena silnice II/422 v nové, 
východně odsunuté trase, která mimoúrovňově překříží trať ČD Hodonín - Zaječí. 

Pro období platnosti ÚPD Hovorany bude II/422 peážovat s II/380 v úseku mezi Čejčí 
a Hovorany. 

Železniční síť 

Nejblíže obce (2 km) je jižně vedeno těleso železniční tratě Hodonín - Zaječí .V Zaječí je tato 
trať připojena na trať Břeclav - Brno, která je součástí I. rychlostního koridoru. V současné době se 
dokončuje celková modernizace a rekonstrukce, která umožní zvýšení traťové rychlosti do 
160 km/hod. 

5.2 Druhy dopravy a návrh jejich řešení 

Silnice 

Hovorany jsou dopravně obslouženy silnicí II/422, jejíž průtah obcí ve směru jihozápad - 
severovýchod je základním dopravním skeletem. Silnice je historickou dopravní trasou, podél níž 
byla obec založena. Vznikla oboustranně obestavěná, poměrně široká ulicová náves. Původní 
návesní uzávěry již nejsou plně zachovány, přesto jsou na obou koncích návsi patrné zúžené úseky 
v zástavbě a tedy i na silnici. 

Dalším stavebním vývojem směrem na Čejč pokračovala stavba obytných domů i za uzávěrou 
návsi, až po rozdělení silnic II/422 a II/380, které mezi oběma obcemi peážují v jedné trase. 
V tomto bodě se stavební rozvoj zastavil a ani v novém ÚPO se tímto směrem s rozvojem obce 
nepočítá. 

Vytipované dopravní závady na silnici II/422 se týkají křižovatek s místními komunikacemi, 
jejich řešení je popsáno v další kapitole. Do směrového vedení a příčného profilu nezasahujeme, 
pokládáme jej za bezkonfliktní. 

Průjezdný úsek silnice II/422 je v celé trase upraven a tím je stabilizován. II/422 je zařazena 
do kategorie S 9,5/80 mimo zastavěnou část obce a v zástavbě ji navrhujeme zatřídit do kategorie 
M 12/50, jako dvoupruhovou obousměrnou komunikaci se dvěma zastavovacími nebo parkovacími 
pruhy. Přidružené pruhy je možno zřizovat případně dostavbou dle potřeby a šířkových možností 
průjezdného úseku. Tímto způsobem by se mohly rozšířit parkovací plochy v centru obce. 

Průjezdný úsek silnice obcí navrhujeme zařadit do funkční třídy B 2 jako sběrnou tepnovou 
komunikaci bez omezení přístupu k objektům, kde zastavování a parkování se dovoluje pouze na 
přidružených pruzích. Použití pro hromadnou dopravu je bez omezení, směrově může být vozovka 
nerozdělena, křižovatky jsou úrovňové. 

Místní komunikace 

Systém místních komunikací je plně navázán na silnici II/422. Vzhledem k tomu, že protáhlá 
ulicová náves je široká, vznikly v jejím prostoru, v centrální části obce, podél fasád domů, souběžné 
místní komunikace připojené na II/422 v několika místech, fungující v podstatě jako obousměrné 
kolektory. Připojení jsou příliš četná, vznikla zřejmě zaužíváním a proto navrhujeme jejich počet 
snížit o dva, a to na severní straně návsi. 

Vzhledem ke konfiguraci terénu záhumenních tratí nebyla obec v centrální části rozvíjena 
tímto směrem. Podél původních polních cest vedených na zemědělské pozemky na západním 
a východním okraji návsi vznikaly tedy ve svažitém terénu nové ulice obytné zástavby bezzemků, 
většinou bez dostatečného zázemí. 

V těchto lokalitách také vznikaly stavby vinných sklepů s hospodářským příslušenstvím, které 
se mnohdy přeměnily na obytné domky. Tyto lokality jsou typické velice úzkými komunikacemi (2 - 
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2,5 m), malými poloměry směrových oblouků a jednostranně obestavěnými uličkami vedenými po 
vrstevnici v patrech nad sebou, s bohatě rozvinutými podzemími stavbami vinných sklepů. 

Na západním okraji obce směrem k Čejči vznikla rozsáhlá novodobá lokalita obytné zástavby 
pravoúhle založená. Skelet místních komunikací je územně stabilizován parcelací a zástavbou jak 
nadzemní, tak podzemní. 

Místní komunikace v lokalitách s vinnými sklepy se vymykají jakékoliv kategorizaci, jedná se o 
upravenou kategorii M 4/30, jednopruhovou obousměrnou komunikaci. Funkční třída těchto 
místních komunikací je - C 2 obslužná, přístupová. 

Ostatní místní komunikace je možno zařadit do kategorie M 8/30, opět s upravenou šíří 
vozovky na cca 4 - 5 m, tedy dvoupruhové obousměrné.V poslední době vznikající lokalita obytných 
domů v záhumenní trati v blízkosti hřbitova je obsluhována komunikací vybudovanou v kategorii 
M 8/30 bez omezení návrhových prvků. 

Křižovatky místních komunikací se silnicí jsou často dopravními závadami, není dodržen volný 
rozhledový trojúhelník. Navrhujeme tedy tyto křižovatky upravit tak, aby byl zlepšen rozhled. Je 
navržena úprava obou křižovatek ve směrovém oblouku u obchodu v západní části obce a dále 
vstřícná křižovatka na ulici k farmě Zemas. Tato úprava si vyžádá asanaci objektů ve špatném 
stavebním stavu (p.č. 622 a p.č. 239). 

Na východním okraji obce rovněž navrhujeme menší úpravu připojení místních komunikací na 
silnici II/422 u kostela církve Československé. Po asanaci bývalé kovárny se zlepší rozhledové 
poměry, což se projeví na zvýšení bezpečnosti provozu v této křižovatce. V tomto prostoru 
navrhujeme ještě zrušit připojení krátké komunikace nad sklepy na silnici II/422. 

V prostoru u obchodu (naproti římskokatolického kostela) navrhujeme upravit připojení 
místní komunikace na kolmé přes nynější parkoviště a sousední připojení krátké uličky zrušit jako 
místní komunikaci. Ulička zůstane pro pěší a bude sloužit jako vjezd do jednoho objektu. 

Pokud nedojde k realizaci nové trasy komunikace ke škole navrhujeme ve vhodných úsecích 
rozšíření stávající panelové vozovky pro výhybny. Účelovou komunikaci pod školou navrhujeme 
převést do kategorie místních, bude sloužit k obsluze lokality vinných sklepů navržených pro 
výhledové období. 

Rozvoj nových obytných ploch je situován na jihozápadním okraji obce. Dopravní napojení 
celé lokality je ze silnice II/422 v místech dvou úzkých proluk, kde byly historicky vedeny polní 
cesty. Proluky jsou v obou případech úzké a proto je nutno jednu trasu rozšířit o část zahrady 
p.č. 275/3 a komunikaci v další proluce ponechat jako jednosměrnou, s jedním jízdním pruhem. 

Obousměrná místní komunikace bude pokračovat ve výhledu směrem jižním jako účelová do 
navrhované rezervy pro podnikatelské aktivity u stávající čerpací stanice pohonných hmot při silnici 
II/422. 

Vedení tras komunikací v návrhových lokalitách je předurčeno složitou konfigurací terénu a je 
nezbytně nutné komunikace upřesnit další podrobnější dokumentací. Nové trasy místních 
komunikací jsou uvažovány v kategorii M 8/30 a M 4/30, ve funkčních třídách C 1 a C 2. 

Pěší trasy 

Základem pěších tras v obci je vedení chodníku pro pěší jednostranně a oboustranně podél 
silnice celým průjezdním úsekem obcí. Rovněž tak chodníky pro pěší na místních komunikacích jsou 
vybudovány tam, kde pro to byl uliční prostor. V uličkách nad sebou vedených po vrstevnici jsou 
zaužívané pěší spojky, které zkracují pěší trasy. Síť chodníků pro pěší je dostatečná a vyhovující. 

Mezi řešenou obcí a obcí Čejč chodník chybí, navrhujeme jej doplnit podél silnice II/380. 

Dále navrhujeme propojit areál čerpací stanice pohonných hmot při silnici II/380, kde začíná 
vznikat průmyslová zóna s centrem obce účelovou komunikací v trase bývalé, nyní rozorané polní 
cesty, vycházející z ulice ke hřbitovu. Tato komunikace bude sloužit jak pro chodce, tak i pro 
cyklisty a jako případná obsluha pozemků okolo ní. 
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V současné době není obcí vedena žádná turistická trasa, obec není pro pěší turistiku příliš 
atraktivní, i když má spoustu kvalitní vybavenosti a služeb zejména v souvislosti s vinařstvím. 

Cyklistické stezky 

Obec se svou vybaveností má všechny předpoklady stát se významným cílem pro 
cykloturisty. V současné době je obcí vedena cykloturistická trasa, obec je zařazena do projektu 
Greenways - Moravské vinařské stezky, a to na cyklotrase „Mutěnická“, značené žlutě. 

Trasa začíná v Mutěnicích, dále pokračuje podél tratě ČD Hodonín - Zaječí do Čejče na hlavní 
Moravskou vinnou stezku T. G. Masaryka. Pak je vedena po II/419, dále účelovou komunikací do 
Hovoran, po II/422 do Mistřína, silnicemi III. třídy do Milotic, kde se opět připojí na Moravskou 
vinnou stezku. 

Jako doplňkovou cyklotrasu pro místní obyvatele navrhujeme upravit účelovou komunikaci 
vedenou k Jarohněvickému rybníku přes Oboru a Hájek, kde jsou značené turistické trasy. Je to 
jistě centrum krátkodobé místní rekreace. Trasa se dá využít i jako dopravní spojení mezi obcemi 
při absenci hromadné dopravy. 

Vinařské cyklotrasy jsou vyznačeny ve výkresové části dokumentace a jsou zařazeny do 
systému cyklotras a cykloturistických tras v oficiálních mapových podkladech vydávaných Klubem 
českých turistů, který je garantem cykloturistického značení. 

Doprava v klidu 

V obci nejsou žádná parkoviště vyčleněná dopravní značkou. Existuje několik dopravních 
ploch bez označení, které pro parkování slouží. Jsou to plochy před obecním úřadem, 
pohostinstvím, obchodem, před farmou ZD a u sportovního areálu. 

Dále jsou vybudovány parkovací plochy před vinnými sklepy na okrajích obce. V obci je 
mnoho obchůdků a firem při silnici II/422, kde není možné parkovat. Pro dopravní obsluhu těchto 
firem slouží místní komunikace na návsi, plnící funkci kolektoru a zároveň parkoviště. Pro kulturní 
dům nejsou vybudována parkovací místa, pro parkování slouží rovněž tyto místní komunikace. 

Dle průzkumů je v současné době parkování dostatečně zabezpečeno díky místním 
komunikacím, což však zužuje jejich jízdní profil a narušuje plynulost dopravy. Navrhujeme tedy 
doplnění parkovacích míst v místech, kde jsou k dispozici volné plochy a to zejména pro objekty 
kostela a hřbitova. 

Bilance  stávajících parkovacích ploch: 

občanské vybavení počet stání m2 parkovací plochy 

Hovoran. hostinec 6 150 

Obecní úřad 12 300 

Škola 17 125 

Potraviny Jednota 4 100 

Sportovní areál 33 825 

Zemas a.s., živ. výr. 8 200 

Zemas a.s.,mech. stř. 6 150 

Zdrav. středisko 16 400 

Škola 17 425 

Ul. Brněnská, pod školou 10 250 

Myslivna 16 400 



Územní plán obce Hovorany  Průvodní zpráva 

ATELIER URBI, spol. s r.o. Chopinova 9, 623 00  Brno 20 

Hasičská zbrojnice 6 150 

Kostel + hřbitov 4 100 

Vinné sklepy, ul. Benátky 10 250 

CELKEM 165 3825 

 

Bilance navržených parkovacích ploch: 

občanské vybavení počet stání m2 parkovací plochy 

Hřbitov (zezadu) 15 375 

Prodejna Jednota 4 100 

Hasičská zbrojnice 9 175 

Sportoviště u myslivny 17 425 

Vinné sklepy – Zelniska 10 250 

Náves, naproti OÚ 10 250 

ul. Brněnská (pod školou) 10 250 

Sportoviště u rybníka  16 400 

Spojka Brněnská - Zmola 3 75 

Náves, u Jednoty 22 550 

CELKEM 116 2850 

Vzhledem k úzkým vozovkám a těsnému obestavění místních komunikací je problémem 
parkování nákladních aut autodopravců. Na okraji obce, směrem na Šardice je navržena plocha pro 
průmyslovou zónu, v rámci které se předpokládá i vybudování areálu autodopravy. 

Garážování automobilů je v obci řešeno individuálně v obytných domech (auta případně 
parkují na místních komunikacích). Nové objekty musí mít garážování a parkování zajištěno na 
vlastním pozemku (podmínka stavebního povolení). Totéž platí pro podnikatelské objekty a plochy 
jak stávající, tak navrhované. 

Účelová doprava 

V katastru obce je zemědělský areál na severním a jižním okraji zástavby. Pro obsluhu 
pozemků není možné se zcela vyhnout pojíždění silnice a místních komunikací v obci. 

V katastru byly provedeny Komplexní pozemkové úpravy, skelet účelových polních cest je 
stabilizovaný, cesty vycházejí mezi zástavbou paprskovitě z obce v historických trasách. 

Z farmy Zemas na severním okraji obce navrhujeme obnovit účelovou komunikaci severním 
směrem od vstupu do farmy na stávající zpevněnou hlavní účelovou komunikaci, která umožní 
alespoň část dopravy realizovat po ní, mimo místní obestavěnou komunikaci, která je pro 
technologickou dopravu příliš úzká a hustě zastavěná obytnými domy. Doprava bude připojena na 
silnici II/419. 

Pro nově vznikající podnikatelský areál při II/380 u čerpací stanice PHM navrhujeme 
propojení účelovou komunikací s centrem obce. V podnikatelském areálu jsou navrženy hlavní 
přístupové a obslužné trasy. Je rovněž navrženo další připojení na silnici II/380 situované směrem 
k Hovoranům. Stávající vjezd v prostoru čerpací stanice PH bude zachován a upraven. 
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5.3 Hromadná doprava 

Autobusová doprava 

Hovorany jsou dopravně obsluhovány dvěma dopravními firmami ČSAD Hodonín a Kyjov 
linkami: 

750 300 Hodonín - Mutěnice - Šardice, 23 spojů, z toho 4 ve dnech školy, ostatní v pracovní 
dny 

750 350 Hodonín - Čejč - Krumvíř - Brno, 40 spojů, z toho 6 vždy, 1 v sobotu a v neděli, 
4 v neděli,  4 v sobotu, ostatní v prac dny 

750 380 Veselí n.M. - Mor. Písek -  Kyjov - Čejč -  Krumvíř - Brno, 2 spoje v pracovní dny 

750 730 Kyjov - Čejč, 39 spojů, 4 v sobotu a v neděli, 8 vždy, ve dnech školního vyučování 
5, 2 pouze v neděli, ostatní pouze v pracovní dny 

750 890 Ždánice - Násedlovice - Čejč - Hodonín, 3 spoje v pracovní dny 

V pracovní dny je obec obsloužena 97-mi spoji v obou směrech, v sobotu a neděli 13-ti, 
14 spojů jezdí vždy. Autobusová doprava je pro obsluhu obce dostatečně četná a tedy vyhovuje. 

 

V obci jsou tyto autobusové zastávky: 

Hovorany, čerpací stanice - s oboustranně zálivy a čekárnami pro cestující 

Hovorany, rozc. - oboustranné zastávkové zálivy 

Hovorany, zdrav. středisko - oboustranné zastávkové zálivy, zvýšený chodník 

Hovorany, škola - oboustranné zálivy, čekárna jednostranná, zvýšený chodník 

Hovorany, kostel - oboustranný zastávkový záliv, čekárny, zvýšený chodník 

Některé autobusové linky nezajíždějí do obce (750 350), ale zastavují jen na rozcestí, jiné 
naopak nezastavují u čerpací stanice (750 730, 750 380). 

Autobusové čekárny jsou většinou ve špatném stavebním stavu, je třeba je vyměnit. Jinak 
jsou zastávky vybavené. Několik spojů se otáčí pomocí místních komunikací u kostela, točku ale 
není kde vybudovat a pro několik linek to je příliš ekonomicky náročné. 

V prostoru u čerpací stanice PHM je navržen odsun zastávky z rozhledového trojúhelníku a je 
navrženo dobudování zastávkového zálivu. 

V souvislosti s realizací úpravy směrového oblouku na silnici II/380 na okraji Hovoran je 
navržen rovněž odsun zastávky včetně jejího vybavení na novou trasu silnice. 

Vlaková doprava 

Nejbližší vlaková stanice je 2 - 3 km vzdálená Čejč na trati Hodonín - Zaječí. Na stanici 
zastavují vlakové soupravy denně v obou směrech, a to 3 pouze v neděli, 12 vždy a 13 v pracovní 
dny. Nejbližší rychlíková stanice je Břeclav na trati Brno - Břeclav. Vlaková doprava je pro dopravní 
obsluhu obce pouze doplňková. 

5.4 Dopravní  zařízení 

Přímo v obci je při silnici II/422 autoservis využívaný četnými klienty. Je zde pro ně 
nedostatek parkovacích ploch, které jsou vlastně technologickým provozem autoservisu a je třeba 
je vymístit do vlastního objektu nebo na vlastní pozemek. Současný stav je dopravní závadou. 
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Další dopravní zařízení je situováno při silnici II/380 jižně Hovoran, směrem na Hodonín. Je 
zde čerpací stanice pohonných hmot Slovnaft a autoservis. Areál má svůj vlastní vjezd, 
autobusovou zastávku a je územně stabilizován. 

Kompletní vybavenost pro motoristy se nachází v Hodoníně, cca 15 km od obce a v Kyjově, 
rovněž 15 km vzdálená. Případné další podnikatelské aktivity je výhledově možné situovat do 
průmyslových zón. 

5.5 Ochranná pásma a negativní účinky hluku 

Ve výkresové části elaborátu jsou vykreslena ochranná silniční pásma na silnicích II.třídy 
15 m mimo zastavěnou část obce. 

Rozhledové trojúhelníky jsou vykresleny na silnicích pro rychlost 50 km/hod, t.j. 35 m od 
středu křižovatky a na místních komunikacích pro rychlost 30 km/hod, t.j. 15 m od středu 
křižovatky. 

 

Hygienická hluková pásma a jejich výpočet 

SILNIČNÍ DOPRAVA 

Porovnání intenzity dopravy na silnicích II/380, II/419 a II/420 a její předpokládaný nárůst: 
 

místo sčítání rok 1995 
voz./24hod 

rok 2000 
voz./24hod 

rok 2010 
voz./24hod 

rok 2020 
voz./24hod 

II/380    6 - 2290 2784 4538 5945 6626 

II/422    6 - 4898 839 946 1239 1381 

 
Prognóza intenzity dopravy byla zpracována pomocí koeficientů poskytnutých ŘSD Brno. 

 

II/380 

Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2000: 
 

nákladní N1 za        
24 hod. 

těžká celkem 
za 24 hod. 

osobní doprava 
za 24 hod. 

motocykly 
za 24 hod. 

celkem - S 
za 24 hod. 

 1066 3395 77 4538 

Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty 
 

Sd=0,93 
den 

Sn=S - Sd 

noc 
nd=Sd/166 
ve dne/hod 

nn=Sn/8 
v noci/hod 

Nd % 
ve dne 

Nn % 
v noci 

km/hod 

4356,48 181,52 272,28 22,69 29,5 17,7 50 

Faktory  F 
 

F1 F2 F3 
den noc 1 1 

nOAd voz/hod nNA

d voz/hod 
nOAn 

voz/hod 
nNAn 

voz/hod 
  

192,04 80,24 18,62 4,07   
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LOA  = 74,1 

LNA  = 80,2 

Pro vzdálenost 7,5 m od zdroje hluku 
 

Lx dB(A) Lx dB(A) 

den noc 

Y U Y U 

57,97 1 49,55 1 

50,0 8 40,0 9,5 

V současné době je 7,5 m od osy zástavba zatěžována ve dne 57,97 a v noci 49,55 dB(A) 
+ korekce na jednostrannou zástavbu 3 dB(A). Přípustná hladina hluku ve dne 50 db(A) je 
překročena o 11 dB(A) a v noci,kdy je přípustná hladina hluku 40 dB(A) je překročena cca o 12,5 
dB(A). Většinou je silnice II/380 vedena mimo zástavbu, pro pohltivý terén pak je přípustné hladiny 
hluku dosaženo v rámci ochranného pásma. 

Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2015: 
 

nákladní N1 
za 24 hod. 

těžká celkem 
za 24 hod. 

osobní doprava 
za 24 hod. 

motocykly 
za 24 hod. 

celkem - S 
za 24 hod. 

 1397 4447 101 5945 

Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty 
 

Sd=0,93S 

den 

Sn=S - Sd 

noc 

nd=Sd/16 

ve dne/hod 

nn=Sn/8 

v noci/hod 

Nd % 

ve dne 

Nn % 

v noci 

km/hod 

5707,2 237,8 356,7 29,72 29,5 17,7 50 

 

 

 

Faktory  F 
 

F1 F2 F3 

den noc 1 1 

nOAd 
voz/hod 

nNAd voz/hod nOAn 
voz/hod 

nNAn 
voz/hod 

  

251,44 105,26 24,46 5,26   

Pro vzdálenost 7,5 m od zdroje hluku 
 

Lx dB(A) Lx dB(A) 

den noc 

Y U Y U 
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59,15 1 54,04 1 

50,0 10 40,0 14 

V době platnosti územního plánu, t.j. do r. 2015 a dále, bude 7,5 m od osy zástavba 
zatěžována ve dne 59,15 a v noci 54,04 dB(A) + korekce na jednostrannou zástavbu 3 dB(A). 
Přípustná hladina hluku ve dne 50 db(A) bude překročena o 12 dB(A) a v noci,kdy je přípustná 
hladina hluku 40 dB(A) bude překročena cca o 17 dB(A). V návrhovém období se předpokládá 
odsun silnice II/380 od zástavby, navrhovanou zástavbu bude nutno uvažovat s orientací tichých 
místností od silnice II/380. 

Silnice II/380 vedena mimo zástavbu, pro pohltivý terén pak je přípustné hladiny hluku 
dosaženo 15 m od zdroje hluku ve dne a 60 m v noci. 

Přípustné hladiny hluku bude ve dne dosaženo ve vzdálenosti 70 m od osy vozovky a v noci 
110 m. Izofona pro přípustnou hladinu hluku 40 dB(A) v noci v zástavbě  bude dosažena za 
barierou domů. Do dvorních traktů obytných objektů bude třeba situovat tiché místnosti  bytu, 
případně navrhnout jiná protihluková opatření. 

Domy podél silnice budou zatěžovány na fasádě ve vzdálenosti cca 15 m od zdroje hluku až 
cca 60 dB(A) ve dne a v noci 14 dB(A).Výpočet pro zastavěnou část obce je proveden pro odrazivý 
terén. 

Hlukové pásmo je vyneseno pro přípustnou hladinu hluku v noci - 40 dB(A). 

 

II/422 

Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2000: 
 

nákladní N1 
za 24 hod. 

těžká celkem 
za 24 hod. 

osobní doprava 
za 24 hod. 

motocykly 
za 24 hod. 

celkem - S 
za 24 hod. 

 270 651 25 946 

 

Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty 
 

Sd = 0,96S 
den 

Sn ´= S - Sd 

noc 
nd  = Sd/16 

ve dne/hod 
nn = Sn/8 
v noci/hod 

Nd % 
ve dne 

Nn % 
v noci 

v km/hod 

908,16 37,84 56,76 4,73 28,5 17,1 50 

 

Faktory  F 
 

F1 F2 F3 

den noc 1 1 

nOAd 
voz/hod 

nNAd voz/hod nOAn 
voz/hod 

nNAn 
voz/hod 

  

40,28 16,48 3,92 0,81   

 
LOA  = 74,1 
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LNA  = 80,2 

 

 

 

 

Pro vzdálenost 7,5 m od zdroje hluku 
 

Lx dB(A) Lx dB(A) 

den noc 

Y U Y U 

51,2 1 45,97 1 

50,0 2,2 40,0 7,0 

7,5 m od osy je zástavba zatěžována ve dne 51,2 a v noci 45,97 dB(A) + korekce na 
jednostrannou zástavbu 3 dB(A). Přípustná hladina hluku ve dne 50 db(A) bude překročena o 5,2 
dB(A) a v noci,kdy je přípustná hladina hluku 40 dB(A) je překročena cca o 10,0 dB(A). 

Přípustné hladiny hluku bude ve dne dosaženo ve vzdálenosti 8,0 m od osy vozovky a v noci 
20,0 m. Izofona pro přípustnou hladinu hluku 40 dB(A) v noci bude v zástavbě dosažena za 
barierou domů. Do dvorních traktů obytných objektů je třeba situovat tiché místnosti  bytu. 

Domy podél silnice budou zatěžovány na fasádě ve vzdálenosti cca 15 m od zdroje hluku cca 
50,0 dB(A) ve dne a v noci 45,0 dB(A).Výpočet pro zastavěnou část obce je proveden pro odrazivý 
terén. 

 

Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2015: 
 

nákladní N1 
za 24 hod. 

těžká celkem 
za 24 hod. 

osobní doprava 
za 24 hod. 

motocykly 
za 24 hod. 

celkem - S 
za 24 hod. 

 353 856 30 1239 

 

Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty 
 

Sd = 0,96S 
den 

Sn ´= S - S d 

noc 
nd  = Sd/16 
ve dne/hod 

nn = Sn/8 
v noci/hod 

Nd % 
ve dne 

Nn % 
v noci 

v 
km/hod 

1189,44 49,56 74,34 6,19 28,5 17,1 50 

 

Faktory  F 
 

F1 F2 F3 

den noc 1 1 

nOAd 
voz/hod 

nNAd 
voz/hod 

nOAn 
voz/hod 

nNAn 
voz/hod 

  

53,15 21,19 5,11 1,08   



Územní plán obce Hovorany  Průvodní zpráva 

ATELIER URBI, spol. s r.o. Chopinova 9, 623 00  Brno 26 

 
LOA  = 74,1 

LNA  = 80,2 

 

 

Pro vzdálenost 7,5 m od zdroje hluku 
 

Lx dB(A) Lx dB(A) 

den noc 

Y U Y U 

52,37 1 47,12 1 

50,0 3,5 40,0 8,0 

V době platnosti územního plánu, t.j. do r. 2015 a dále bude 7,5 m od osy zástavba 
zatěžována ve dne 52,37 a v noci 47,12 dB(A) + korekce na jednostrannou zástavbu 3 dB(A). 
Přípustná hladina hluku ve dne 50 db(A) bude překročena o 6,5 dB(A) a v noci,kdy je přípustná 
hladina hluku 40 dB(A) je překročena cca o 11,12 dB(A). 

Přípustné hladiny hluku bude ve dne dosaženo ve vzdálenosti 10,0 m od osy vozovky a v noci 
25,0 m. Izofona pro přípustnou hladinu hluku 40 dB(A) v noci bude v zástavbě dosažena za 
barierou domů. Do dvorních traktů obytných objektů je třeba situovat tiché místnosti  bytu. 

Domy podél silnice budou zatěžovány na fasádě ve vzdálenosti cca 15 m od zdroje hluku cca 
51,5 dB(A) ve dne a v noci 46,2 dB(A).Výpočet pro zastavěnou část obce je proveden pro odrazivý 
terén.  

Realizace navržené i výhledové zástavby je uvažována vždy za barierou stávající uliční fronty, 
která tvoří protihlukovou barieru. Stávající zástavbu je možno před hlukem chránit pouze 
dodatečnými protihlukovými opatřeními, jako je protihluková úprava oken, fasády a orientace 
tichých místností od zdroje hluku. 

 

6. NÁVRH VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

6.1 Zásobování vodou 

Podklady: 

� PRVKÚC okresu Hodonín (Aquatis Brno) 
� Situace vodovodu (VAK Hodonín) 
� Skup. vodovod Kyjov – Hovorany - Čejč II. et. (HDP, Hranice n.Mor.1960) 
� ÚPN Hovorany (Ing. L. Grym, Brno 1993) 
� Hovorany, Šardice, Svatobořice - Mistřín, Odkanalizování a čištění odp. vod (DÚŘ, DUIS Brno 

1998) 
� Hovorany, Šardice, Svatobořice - Mistřín, Odkanalizování a čištění odp. vod (DUIS Brno, PSP, 

1999) 
� Situace kanalizace (VAK Hodonín, Kyjov) 
� Povodňový plán obce Hovorany (J. Lačňák, 1998) 
� Dokumentace skutečného provedení stavby vodního zdroje VZŠ -1 - Odchov mladého 

dobytka, a.s. Šardice (Vodní zdroje Holešov, 1992) 
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� Výkrmna krůt Šardice, Souhrnná zpráva pro stavební řízení (JAPRO -PROJEKT, Rohatec) 
� Situace plynovodu (JmP Čejč, JmP Brno) 
� Situace VVTL (Transgas Brno) 
� Situace produktovodu (Čepro) 
� Revitalizace povodí Kyjovky k.ú.Hovorany (Aquatis Brno, 1994) 
� Řešení odtokových poměrů v povodí Šardického potoka (VH atelier s.r.o., Brno, 2000) 
� Informace starosty obce 
� Informace VAK Kyjov, VAK Hodonín 
� Průzkum v terénu 

6.2 Ochrana vodních zdrojů a čistota povrchových vod 

Vodní zdroje, ochranná pásma 

V zájmovém území se nenachází zdroje pro hromadné zásobování obyvatel vodou. Nejsou 
zde vodohospodářsky stanovena ochranná pásma vodních zdrojů. 

Hovorany jsou napojeny na skupinový vodovod Bzenec – Kyjov - Hodonín, Koryčany – Kyjov 
- Klobouky, s vodojemem Hovorany 1×1000 + 1×400 m3. 

V roce 1999 byl proveden v Čejči propoj DN 160 vodovodu DN 200 z Hovoran s přívodním 
řadem DN 300 skupinového vodovodu Podluží se zdrojem ÚV Moravská Nová Ves. Tímto je možno 
vodu dodávat do Hovoran i ze skupinového vodovodu Podluží. 

V obci se nacházejí místní soukromé a veřejné studny, ve kterých kvalita vody neodpovídá 
požadavkům ČSN 75 7111 Pitná voda. U šesti veřejných studní byly provedeny hygienickou stanicí 
Hodonín rozbory: 

- studna u č.p.341, u mlýna - k pitným a užitkovým účelům nevhodná, mikrobiologické 
znečištění 

- studna u č.p.411 - k pitným účelům nevhodná, vysoký obsah dusičnanů, rozpuštěných látek 

- studna u č.p.146 - k pitným a užitkovým účelům nevhodná, překročení obsahu dusičnanů, 
rozpuštěných látek 

- studna u sklepů, trať Noviny - k pitným a užitkovým účelům nevhodná, překročení obsahu 
dusičnanů, rozpuštěných látek 

Ani využívání ostatních vodních zdrojů v obci hygienik nedoporučuje z důvodu nedostatku 
informací týkajících se zdravotní nezávadnosti vody v těchto zdrojích, je vyloučeno použití vody pro 
přípravu kojenecké stravy. 

Přesto hygienik doporučuje zdroje nerušit a ponechat. 

Ve východní části k.ú je farma bývalého ZD Šardice. Bylo uvažováno využít prostory jako 
výkrmnu krůt. Pro tento záměr byl v roce 1992 firmou Vodní zdroje Holešov proveden vrt v areálu 
farmy pro zajištění potřeby užitkové vody. Podle provedeného průzkumu lze očekávat vydatnost 
vrtu kolem 3,5 l/s, předpokládaná potřeba vody je 1,5 l/s. 

Podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích se k ochraně vodovodních řadů 
a kanalizačních stok vymezují ochranná pásma: 

u vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně   1,5 m 
u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 včetně  2,5 m 

Hydrogeologické poměry, čistota toků 

Hydrologicky náleží území do povodí Dyje, č. povodí 4-17-01-095. Potok protéká zástavbou 
obce a je pro obec recipientem. Po roce 1969 došlo k zániku přirozeného koryta jeho zatrubněním 
(profily DN 1500, DN 1000, DN 800). Tímto byla započata výstavba jednotné kanalizace, kde 
zaklenutý potok tvoří kmenovou stoku, na konci zástavby přechází do otevřeného koryta. 
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V katastru obce byla již dříve ukončena důlní činnost - hlubinná těžba lignitu. Režim 
podzemních vod byl zřejmě touto činností narušen. Potok je málo vodný, v podstatě v Hovoranech 
pramení. K nadlepšení množství vody je do potoka (rybníka na potoce) přiváděna důlní voda z vrtu 
OMV2, část přívodu je otevřená, část je zatrubněná. 

Na intenzivně zemědělsky využívaných pozemcích, které se poměrně strmě zvedají na obou 
březích potoka, se projevuje silná eroze, dochází ke splavování a usazování nerozpustných látek 
v údolí, zanášení záchytných a vtokových objektů a zanášení Hovoranského potoka, který je třídy 
čistoty III. 

Dále je potok znečišťován přepadajícími odpadními vodami v obci, které by měly být 
zachycovány v jímkách na vyvážení. 

Po vybudování soustavné kanalizace s odvedením odpadních vod do ČOV ve Svatobořicích se 
zlepší čistota vody v toku. 

Současný stav zásobování vodou 

V obci je veřejný vodovod, budovaný od roku 1961. Je dotován vodou ze skupinového 
vodovodu Bzenec – Kyjov - Hodonín, Koryčany – Kyjov - Klobouky napojením na vodojem Hovorany 
400 + 1000 m3, hadina 241,15/236,00 m n.m. Z vodojemu je veden jednak přívodní řad DN 250 do 
Hovoran a jednak výtlačný řad DN 250 přes Hovorany do VDJ Šardice 400+150 m3 (244,70/237,20 
m n.m.). 

V současné době je vodovodní síť v Hovoranech posilována asi 1 l/s ze skupinového 
vodovodu Podluží z Čejče. 

Obec je zásobována v rozsahu jednoho tlakového pásma daného výškou hladiny vody ve VDJ 
Hovorany. Výškový rozsah zástavby je 189,0 - 228,0 m n.m. Zásobovací řady jsou vedeny převážně 
mimo komunikace. 

V současné době je v obci provedeno 742 přípojek vody, je napojeno 2211 obyvatel, to je 
cca 99 %. Celková délka vodovodní sítě je 11134 m, použitý materiál na vodovod je litina 
(9521,3 m), ocel (1546 m), PVC,PE (66,7 m). 

Podle informace správce vodovodu VAK Hodonín je stav vodovodu dobrý, odpovídající stáří. 

Spotřeba vody v obci 

v roce   1999    2000 

počet napojených obyvatel  2225    2211 

obyvatelstvo 59 406 m3/r (q=73,1 l/os.d) 63 468 m3/rok (q=78,6 l/os.d) 

zemědělství   5 777 m3/r (q=15,8 l/os.d)   5 635 m3/rok (q=15,4 l/os.d) 

průmysl   2 642 m3/r (q= 7,2l/os.d)   1 977 m3/rok (q=  5,4 l/os.d) 

ostatní   3 892 m3/r   4 171 m3/rok 

voda fakturovaná 71 717 m3/r (q= 88,3 l/os.d) 75 251 m3/rok (q= 93,2l/os.d) 

ztráty 21 898 m3/r (t.j.23,39 %) 

Zemědělské družstvo má vlastní zdroj s vodojemem v blízkosti areálu. 

Návrh 

Stávající systém zásobování vodou zůstane zachován i ve výhledu. Postupně dojde k výměně 
starých litinových a ocelových řadů. 

Podle informací správce vodovodu se výhledově uvažuje s větší dotací vody z vodovodu 
Podluží, což si vyžádá redukci tlaku před obcí Hovorany a rekonstrukci na vodojemu Hovorany. 
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Hlavní rozvojová plocha bydlení je navržena na JV okraji obce. Zástavba nad nadmořskou 
výškou 211 m musí být zásobována přes AT stanici. Tím bude vytvořeno druhé tlakové pásmo. Přes 
AT stanici budou zásobeny i navrhované plochy pro podnikatelské aktivity. Podle charakteru 
podnikatelského záměru bude třeba posoudit zásobu požární vody, kterou by si zajistil 
podnikatelský subjekt v areálu. 

Při podrobném zpracování návrhů zástavby je třeba brát ohled na požadavek VaK Hodonín, 
aby vodovodní řady byly ukládány mimo komunikace, do veřejných ploch, zelených pásů, chodníku. 
Zástavbu je nutno situovat min. 2 m od obrysu vodovodu. Vodovodní řady budou v max. míře 
zaokruhovány. 

Při navrhování hydrantů jako požárních je třeba tyto odsouhlasit s provozovatelem vodovodu 
- VaK Hodonín. 

Pro splnění požadavku Hasičského záchranného sboru JM kraje územního odboru Hodonín na 
zajištění dimenzování vodovodní sítě (návrh odběrních míst pro zásobování vodou k hašení požárů) 
je třeba vypracovat samostatnou dokumentaci. Zásobování obyvatelstva za mimořádných událostí a 
krizových situací je možno z místních studní, které doporučujeme ponechat a udržovat 
v provozuschopnosti. Pro odběrní místa jsou na vodovodní síti situovány hydranty, na které je 
možno se napojit. 

Podle vyjádření VaK Hodonín je výhledově zvažována možnost zásobování celého okresu 
pitnou vodou z brněnského oblastního vodovodu, což bude mít dopad na dimenze a změny tras 
hlavních přívodních řadů do stávajících vodojemů pro obce Hovorany, Šardice, atd. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o novou informaci, která není ještě projektově zpracována, není 
toto v situaci zakresleno. Pokud dojde ke změně koncepce zásobování vodou, bude nutno řešit 
změnu územního plánu. 

Potřeba vody: 

V současné době žije v obci 2268 obyvatel (podle sčítání 1991). 

Výhledově je uvažováno se zvýšením počtu obyvatel na 2350 obyvatel. 

Výhledová potřeba vody je počítána podle Směrnice č. 9/73. Směrnicí uváděná specifická 
potřeba vody je snížena na hodnotu 140 l/ob den (včetně základní vybavenosti a drobných 
podnikatelských aktivit). 

Obyvatelstvo: uvažujeme se 100% napojením. Potom předpokládaná potřeba vody bude: 

výhledový počet obyvatel  2350 

Průměrná denní potřeba vody  Qp = 329 m3/d =3,8 l/s 

Maximální denní potřeba vody  Q
m
 = 460,6 m3/d = 5,33 l/s 

Maximální hodinová potřeba  Q
h 
 = 9,59 l/s 

Průmysl: podle skutečné spotřeby došlo v roce 2000 k poklesu oproti roku 1999, budeme pro 
výhled uvažovat nárůst potřeby vody hodnotou 2800 m3/r, t.j. cca 7,7 m3/d. 

Zemědělství: Ze skutečných odběrů v roce 1999 a 2000 budeme pro výhled uvažovat 
hodnotu potřeby vody 5 800 m3/r, t.j. cca 15,9 m3/d 

Celková předpokládaná potřeba vody: 

Průměrná denní potřeba vody         Qp = 329 m3/d = 3,8 l/s 
Maximální denní potřeba vody         Q

m
 = 484,2 m3/d = 5,33+1,1+1,5 = 7,93 l/s 

Maximální hodinová potřeba            Q
h
 =  9,59+1,1+1,5 = 12,19 l/s 

Předpokládaná potřeba vody z PRVKÚC: pro počet obyvatel    2370 
Průměrná denní potřeba vody         Qp = 268,77 m3/d  
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Maximální denní potřeba vody         Q
m
 = 376,28 m3/d 

Potřebná akumulace vody: 

potřebná akumulace v rozmezí (0,6 až 0,8) z Q
m
   cca  V = 290 - 390 m3 

Akumulace je zajištěna ve vodojemu Poddvorov II 2×1000 m3, hladina 269/266 m n.m., ve 
vodojemu Hovorany 1×1000 + 1×400 m3 hladina 241/236m n.m. 

Tlakové poměry 

Rozpětí kót zástavby   189 až 220 m n.m., tj. 39 m 

kóta hladiny ve VDJ Hovorany  hadina 241,15/236,00 m n.m. 

maximální hydrostatický tlak  0,52 MPa 

min hydrodynamický tlak   0,16 MPa 

Podle ČSN 75 5401 čl.4.10 musí být min. hydrodynamický přetlak u přípojky 0,25 MPa, při 
zástavbě do dvou nadzemních podlaží je možný přetlak 0,15 MPa. 

Pro stávající rozsah zástavby je tlak postačující. 

Nově navrhovaná zástavba bude ve vyšších nadmořských výškách, proto navrhujeme pro 
zajištění dostatečného tlaku AT stanici na kótě 211. 0 m n.m. 

6.3 Odkanalizování 

Současný stav 

V obci je vybudovaná kanalizace, řešená jako jednotná síť, odvádějící odpadní vody do 
Hovoranského potoka. 

Potok protéká zástavbou obce. Po roce 1969 došlo k zániku přirozeného koryta jeho 
zatrubněním (profily DN 1500, DN 1000, DN 800) přes zástavbu obce. Tímto byla započata 
výstavba jednotné kanalizace, kde zaklenutý potok tvoří kmenovou stoku, na konci zástavby 
přechází do otevřeného koryta. 

Stoky kanalizace jsou převážně betonové, profilu DN 300 - 1200, v koncovém úseku sběrače 
v západní části obce je profil DN1500. Celková délka kanalizace je cca 9 km, počet napojených 
obyvatel na veřejnou kanalizaci je 1934. 

Podle informace a doposud zpracované dokumentace je možno kanalizaci využít jako 
jednotné sítě. DUIS Brno vypracoval dokumentaci pro stavební řízení „Hovorany – Šardice – 
Svatobořice - Mistřín - Odkanalizování a čištění odpadních vod“. 

V projektu je řešeno doplnění kanalizace, odlehčovací komory, čerpací stanice splaškových 
vod, čerpání splaškových vod podél komunikace do Šardic a přes obec dál na čistírnu odpadních 
vod ve Svatobořicích. 

 

Návrh 

V ÚP obce je respektován vypracovaný projekt kanalizace DUIS Brno. Splaškové vody budou 
přečerpávány přes kanalizaci v Šardicích na společnou ČOV ve Svatobořicích. 

V koncových úsecích stok, na vtocích, budou rekonstruovány nebo nově vybudovány funkční 
lapače splavenin. Dešťové vpusti budou opatřeny kalovým prostorem a koši na zachycení 
sedimentů. 

Z části lokality pro průmyslové aktivity v blízkosti stávající benzinové čerpací stanice bude 
třeba splaškové vody přečerpávat, jinak by stoka byla uložena hluboko, dešťové vody by bylo 
vhodné zachycovat a využít v místě (na zalévání, splachování, požární zásoba). 
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Nové lokality pro výstavbu RD budou odkanalizovány jednotnou kanalizací do stávajících 
stok. Aby nedocházelo ke kapacitnímu zatěžování ČOV za deště, bylo by vhodné u RD budovat  
dešťové nádrže, využívané na zalévání, nebo na splachování. Tento způsob bude i z ekonomického 
hlediska výhodný - výhledové nižší poplatky za stočné. 

Do kanalizace mohou být zaústěny pouze splaškové odpadní vody nezávadné (neobsahující 
oleje, benzin, metan, chlor, nebo vysoké znečištění, a pod.) z bytové zástavby a vybavenosti, jinak 
musí být předčištěny. 

Výhledové množství odpadních vod odpovídá teoreticky potřebě vody, ze zemědělského 
střediska budou odváděny pouze splaškové vody, z výrobních podniků mohou být do kanalizace 
zaústěny pouze odpadní vody nezávadné (neobsahující oleje, benzin, metan, chlor, nebo vysoké 
znečištění, a pod.) jinak musí být předčištěny. 

Množství odpadních vod: teoreticky odpovídá potřebě vody. 

Pro obyvatele: 

výhledový počet obyvatel   2350 
Průměrná denní potřeba vody pro obyv.   Qp = 329 m3/d =3,8 l/s 
Maximální denní potřeba vody pro obyv.  Q

m
 = 460,6 m3/d = 5,33 l/s 

Ze zemědělských areálů budou odváděny pouze splaškové vody. 

Množství odpadní vody z průmyslu 7,7 m3/den je teoretické, bude nutno jej upřesnit podle 
skutečnosti. 

 

Množství znečištění od obyvatel: 

uvažované specifické potřeby  pro 2350 obyvatel pak bude znečištění 

• BSK5           60   g/ob.den     141,0   kg/den 
• CHSK   120   g/ob.den      282,0   kg/den 
• NL           55   g/ob.den     129,25 kg/den 
• Nc          11   g/ob.den       25,85 kg/den 
• Pc             2,5 g/ob.den         5,88 kg/den 

Extravilánové vody 

Zájmové území je součástí povodí Dyje, dílčího povodí č. 4-17-01-095. Recipientem pro obec 
je Hovoranský potok, který v Šardicích ústí do Šardického potoka a ten pak do Kyjovky, která je 
vodohospodářsky významným tokem (VVT). 

Obec se nachází v údolí Hovoranského potoka, s okolním terénem svažitým k údolnici 
potoka. 

Kopce Kyjovské pahorkatiny na severní straně dosahují výšky 281 m n.m - lokalita Karlák, 
236 m n.m. lokalita Hovoransko a lokalita Vrchní padělky 256 m n.m.. Kopce na západní straně 
obce dosahují výšky 212 m n.m. (lokalita U tabule). Na jižní straně jsou výšky kopců 251 m n.m. 
v lokalitě Ulehle a Kopce, 241 m n.m. v lokalitě Přední díly. V k.ú. se nenachází žádný další vodní 
tok, Hovoranský potok vlastně v obci pramení, jeho vodnost je minimální, odvádí dešťovou 
a odpadní vodu. 

Morfologie území, minimální zalesnění, pedologická skladba půdního pokryvu dávají při 
větších deštích vznik povodním. V situaci je zakreslena záplavová čára podle povodňového plánu 
obce. Tento povodňový plán byl podle informací z obce schválen OkÚ RŽP Hodonín. Zátopové 
území zde není odborně stanoveno na základě návrhové povodně, průtoku vody, kapacitě stoky 
a koryta, ale je zakresleno podle toho, kam nejvýš voda dosahovala. Aktivní, pasivní ani historická 
průtočná zóna nebyla ani v povodňovém plánu obsažena. 

Za aktivní zónu lze v Hovoranech považovat uliční prostory a veřejné prostranství návsi. 
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Podle pravděpodobnosti výskytu povodně a nebezpečnosti povodňových průtoků se přirozená 
zátopová území člení na: 

- Za aktivní průtočnou zónu je považována část zátopového území, do kterého je při povodních 
soustředěna rozhodující část povodňového průtoku. K této zóně se přistupuje jako k zóně přísné 
regulace. 

- Za pasivní průtočnou zónu je považována část zátopového území, která je při povodni zaplavena 
vodou, která zde protéká nízkou rychlostí. Podíl povodňového průtoku v této zóně je zanedbatelný 
a k zóně se přistupuje jako k zóně obecné regulace. 

- K historické průtočné zóně , zahrnuje historické zátopové území, pokud se zde nevyskytuje 
průtočná zóna, se přistupuje jako k zóně opatrnosti. 

Podle způsobu využití přirozených zátopových území se tato člení na: 
- část současně zastavěnou 
- část nezastavěnou 

Ve standardních zátopových území se nesmí rozšiřovat a zvětšovat hranice současně 
zastavěného území. 

Hranice současně zastavěného území zde může být výjimečně rozšířena, pokud se toto 
území nachází v blízkosti záplavové čáry a hloubka vody při návrhové povodni nepřesáhne 0,3 m. 
Bude-li zastavěné území rozšířeno, nesmí být zhoršeny odtokové poměry. 

Ve standardních přirozených zátopových území se nesmí vymezovat nové rozvojové plochy, 
kromě ploch spojených s rekreačním využitím tohoto území, které nezhorší odtokové poměry a není 
spojeno s trvalým pohybem osob. 

Výjimečně mohou být nové rozvojové plochy vymezeny, pokud se nachází v blízkosti 
záplavové čáry a hloubka vody při návrhové povodni nepřesáhne 0,3 m. Budou-li takto nové 
rozvojové plochy vymezeny, nesmí být zhoršeny odtokové poměry a nesmí zde být nakládáno 
s látkami škodlivými vodám. 

Pro stanovení a posouzení kapacity koryt Hovoranského a Šardického potoka je třeba 
zaměření příčných profilů. 

Do zástavby obce ústí vody z pěti výrazných údolnic. 

Při extrémních srážkách kanalizace a zatrubněný potok není schopen pojmout povrchový 
odtok, způsobuje pak v obci povodňovou situaci. Hlavně jsou ohrožena území v polní trati Přední 
díly, zahrady, sklepy a garáže v ulicích Kyjovská, Nová ulice, část ulice U rybníka. Dále jsou to 
snížené vjezdy do sklepů pod RD kolem vozovky č. II/422, zahrady a dvory domů na úpatí 
severních a jižních svahů. 

V poslední době bylo započato s opatřením na odstranění (snížení) těchto problémů. Nově 
byl vybudován suchý poldr v trati Žleby, který může pojmout až 13 tis. m3 vody a vypouštět ji 
postupně do kanalizace. V dolní části obce, v trati Přední díly a Zelniska je na přítoku Hovoranského 
potoka vybudovaná záchytná nádrž (rybník) o obsahu 16 tis. m3 vody. Z důvodů nadlepšení vodních 
stavů je do něj přiváděna důlní voda z vrtu OMV2, část přívodu je otevřená, část je zatrubněná. 

V roce 1994, v rámci dokumentace Revitalizace povodí Kyjovky k.ú. Hovorany 
(Aquatis,1994), bylo v protierozním opatření navrhováno vybudování dalších poldrů. 

V roce 11/2000 vypracoval VH atelier, s.r.o. Brno (ing. Legát) dokumentaci „Řešení 
odtokových poměrů v povodí Šardického potoka“. V dokumentaci jsou i v katastru Hovoran 
navrhovaná protierozní opatření. Tento návrh se liší od návrhu Aquatisu. Řešení extravilánových 
vod je vyznačeno jednak ve vodohospodářské části - jsou zakresleny navrhované poldry, a jednak 
v kapitole Krajinná zeleň a Ekologie. 

Na základě informací v obci a rekognoskace v terénu byly pro zdržení průtokové vlny 
a ochranu obce navrženy ještě další suché poldry. Při projednávání nebyly vzneseny námitky. 
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Poldry budou řešeny jako vsakovací, s pevnou kótou přepadové hrany přes kterou bude do 
kanalizace odváděna jen část přívalových vod, bez spodní výpusti (zbývající část vody vsákne do 
podloží). Pokud bude část přívalových vod odvedena do kanalizace, bude nutno tyto zachycené 
vody po dešti vypustit do kanalizace plným profilem a odlehčit je v odlehčovací komoře do potoka. 
Vypouštění dešťových vod z poldru škrceným profilem je po napojení kanalizace na ČOV 
Svatobořice - Mistřín nežádoucí. Pro odtok z povodí musí být vypracován provozní a manipulační 
řád. 

Realizace navrhovaných poldrů je podmíněna současnou realizací zatravněných pásů 
navazujících na jednotlivé poldry. 

Nad zástavbou jsou navrženy otevřené příkopy, které by mohly být řešeny také jako 
vsakovací. 

Pro zlepšení odtokových poměrů v území je třeba realizovat celou řadu opatření (nejen 
místních, ale v celém povodí), která patří do protierozní ochrany i pro zlepšení průtočných poměrů 
toků, dosažení co nejvyrovnanějšího povrchového odtoku s maximální akumulací vody v povodí. 

Jsou to opatření :  
� Organizační opatření na zemědělské půdě - osevní postupy, velikost a tvar pozemků, střídání 

plodin, zatravněné plochy, změna orné půdy na trvalé kultury 
� Agrotechnická opatření - vrstevnicová orba, omezení pojezdů zemědělských strojů, snížení 

tlaku na půdu použitím lehčí zemědělské techniky 
� Stavebně technická opatření (příkopy, hráze, záchytné průlehy, meze, zelené pásy) 
� zvýšení podílu dřevinné zeleně v krajině 
� Zvýšení průtočné kapacity koryt toků, vymezení inundačních území, retenční nádrže (suché 

poldry) v celém povodí 

Nutná je stálá údržba koryt toků, i malých svodnic, příkopů a lapačů, protože tato zařízení 
zajišťují odvod vody z území. 

6.4 Vodní toky v území 

Název toku    Přímý správce toku 

Hovoranský potok   Zemědělská vodohospodářská správa, úz. prac. Hodonín 

Šardický potok   Zemědělská vodohospodářská správa, úz. prac. Hodonín 

PB přítok Hovoranského potoka obec Hovorany 

Na PB přítoku Hovoranského potoka je rybník. Z důvodu nedostatku vody je do něj přiváděna 
důlní voda z vrtu OMV2. Část přívodu je otevřená a část je zaklenutá. 

Výhledově se neuvažuje se zásahy do toku, pouze v rámci revitalizace a v rámci budování 
kanalizace. 

Ochranné pásmo potoka není stanoveno. Podle Vyhl. 19/1978 & 11 je třeba podél koryta 
vodního toku ponechat 6 m od břehové hrany manipulační pruh k občasnému užívání správce 
(pojezdu údržbových mechanismů), stavbu pevných objektů situovat ve vzdálenosti min. 15 m. 

Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Hodonín požaduje navrhovat 
doprovodnou zeleň kolem toku jednostranně, aby byla umožněna údržba koryta. 

Řešení doprovodné zeleně je popsáno v kapitole Krajinná zeleň a Ekologie. 

Voda povrchová 

Jedná se o vodní tok popsaný v předcházející kapitole. Znečištění vodního toku v řešeném 
území nedosahuje hodnot, které by byly vážným důvodem ke zvláštním opatřením, jedná se 
o pramenní část toku. Pod obcí se projevuje zvýšené znečištění, způsobené vypouštěním odpadních 
vod a znečištění splachy z polí. Situace se zlepší dobudováním soustavné kanalizace a odvedením 
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splaškových vod do čistírny, také vybudováním protierozních opatření na snížení splachů z polí, 
(řešenými v ÚSES). 

 

7. NÁVRH KONCEPCE ENERGETIKY, ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 

7.1 Zásobování plynem 

Současný stav 

Severní částí území prochází VVTL plynovod 700/64 a VTL plynovod Kobylí - Šardice 200/40. 
Bezpečnostní pásmo 200 m zasahuje do navrhované lokality pro výstavbu. Podle informací správce 
při projednávání návrhu ÚP je možno šířku bezpečnostního pásma snížit. 

Katastrálním územím prochází vysokotlaký plynovod Kobylí-Šardice 200/40, ze kterého je 
v lokalitě Hovoransko provedena VTL přípojka pro VTL regulační stanici plynu pro zásobení 
Hovoran. 

Z regulační stanice je veden středotlaký plynovod do obce. Středotlaká rozvodná síť je 
provozovaná v tlakové úrovni 0,3 MPa. Napojení obyvatel je přes domovní regulátory. 

Podle informací provozovatele plynovodu je stav plynovodu dobrý, byl budován v 80.letech. 

Návrh 

Plochy nově navrhované zástavby budou zásobovány STL plynovodem prodloužením 
stávajícího vedení. 

Předpokládaný nárůst potřeby plynu: 

Obyvatelstvo: 

Uvažujeme se se 100% napojením navrhovaných bytových jednotek t.j. se 110 b.j. Specifická 
potřeba je uvažována pro jednu kategorii - vaření, TUV, topení- 2 m3/h, 3000 m3/rok, 

pak nárůst potřeby pro obyvatele bude Q = 220 m3/h, 330 000 m3/rok 

Výrobní plochy: pro výrobní plochy v současné době nelze stanovit potřebu plynu. 

U VTL, VVTL plynovodu je třeba dodržovat zákonem č.458/2000 Sb. - energetický zákon - 
ochranná a bezpečnostní pásma. 

Ochranná pásma slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení 
a bezpečnostní pásma k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií a k ochraně života, 
zdraví a majetku osob. Pásmy se rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu 
plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys. 

V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly 
ohrozit plynárenské zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. 

Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví 
nebo bezpečnosti osob, lze stavební činnost, umisťování konstrukcí, zemní práce, zřizování skládek 
a uskladňování materiálu v ochranném pásmu provádět pouze s předchozím písemným souhlasem 
provozovatele plynárenského zařízení. 

Ochranné pásmo NTL, STL a přípojek        1 m na obě strany 
u ostatních plynovodů a přípojek      4 m 

   u technologických objektů      4 m 
Bezpečnostní pásmo VTL do DN 100       15 m 

   do DN 250       20 m 
   nad DN 250       40 m 
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regulační stanice VTL      10 m 
   VVTL do DN 300    100 m 
   do DN 500     150 m 
   nad DN 500     200 m 
 regulační stanice VVTL      20 m 
Požadované ochranné pásmo produktovodu je    300 m 

Do vzdálenosti 150 m od produktovodu je zakázáno provádět souvislou zástavbu. 
V ochranném pásmu produktovodu je zřizování a provádění činností omezeno ve smyslu vládního 
nařízení č. 29/1959 Sb. a podmínkami ČSN 65 0204. 

7.2 Zásobování elektrickou energií 

Stávající stav 

Nadřazená energetická síť. 

Síť VVN 400 kV: 

V řešeném katastrálním území obce Hovorany se nachází vedení této napěťové hladiny. 
Jedná se o jednoduché vedení VVN 424 Sokolnice – Križovany, které prochází řešeným k.ú. v jeho 
jižní části. Vedení je chráněno ochranným pásmem, jehož šířka je 25 m na každou stranu od 
krajních vodičů. Celková šířka ochranného pásma vedení VVN 424 je 75 m. Vedení je majetkem 
společnosti ČEPS a.s. 

Rozvodny ZVN/VVN/VN se v území nevyskytují, rovněž zde nejsou vybudované žádné 
výrobny elektrické energie. 

Síť VVN 220 kV: 

V řešeném území se nenachází zařízení a vedení této napěťové hladiny. 

Síť VVN 110 kV 

V řešeném katastrálním území se nenachází vedení této napěťové hladiny. Mimo k.ú. 
prochází severně vedení VVN 548 Klobouky u Brna – Kyjov. 

Síť vysokého napětí – VN 22 kV. 

Území obce Hovorany je v současné době napájeno z odboček venkovního vedení VN 2 odb. 
Čejč s napěťovou hladinou 22 kV. Vedení je chráněno ochranným pásmem, jehož šířka je 10 m na 
každou stranu od krajních vodičů. Celková šířka ochranného pásma je tedy 23 m a je vyznačeno 
v situaci. 

V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno provádět stavby a činnost ohrožující 
bezpečný provoz vedení. Vedení je součástí distribuční soustavy 22 kV. Dle sdělení JME a.s. je stav 
rozvodné soustavy 22 kV přenosově i mechanicky dobrý s dostatečnou rezervou, která pokryje 
požadavky na příkon. 

Vedení jsou většinou na betonových, místy dřevěných patkovaných sloupech v dobrém 
mechanickém stavu, přenosově rovněž vyhovují. 

Kabelové vedení 22 kV napájí trafostanici TR 3. 

Kabelové vedení je chráněno ochranným pásmem, jehož šířka je 1 m na každou stranu od 
krajních kabelů. Celková šířka ochranného pásma je tedy 2 m (pro jednoduchý kabel), případně 2,3 
m pro dva kabely v souběhu. 

Výše uvedené rozvody VN spolu se sítí transformoven jsou dnes schopny krýt současnou 
potřebu. 
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Kromě výše uvedených vedení VN 22 kV, které jsou ve správě JME a.s., se v k.ú. obce 
nenacházejí další energetická zařízení VN 22 kV. 

Transformační stanice 22/0,4 kV 

Seznam trafostanic 22/0,4 kV, označení dle výkresové dokumentace, v řešeném katastrálním 
území obce Hovorany je v následující tabulce. 

  Druh  Výkon  

Ozn. Umístění, název, majetek Typ Instalovaný 
kVA 

Typový 
kVA 

Pozn. 

TR 1 Hovorany, Sever DTS JME BTS 400 400  

TR 2 Hovorany, U tabule DTS JME BTS 250 400  

TR 3 Hovorany, Žleby DTS JME BTS 160 400  

TR 4 Hovorany, Mechanizační stř. cizí BTS 160 250 Distrib. 

TR 5 Hovorany, Sklepy DTS JME BTS 400 400  

TR 6 Hovorany, Kovárna DTS JME BTS 160 400  

TR 7 Hovorany, Chaloupky DTS JME BTS 160 400  

TR 8 Hovorany, Střed DTS JME zděná 250 250  

TR 9 Hovorany, Břehy DTS JME BTS 250 250  

TR 10 Hovorany, ZDŠ DTS JME BTS 400 400  

TR 11 Hovorany, ZD cizí BTS 400 400  

TR 12 Hovorany, Slokov JME BTS 160 400  

TR 13 Hovorany, Sklad ovoce cizí BTS 0 400 Nefunk. 

TR 14 Hovorany, Samota Holý JME FE 50 250  

TR 15 Hovorany, Neochem cizí BTS 630 630  

TR 16 Hovorany, Samota Belant JME BTS 100 250  

 CELKEM   3930 5880  

Trafostanice současným potřebám příkonu vyhovují. 

V tomto seznamu jsou uvedeny trafostanice distribuční (DTS). Dále pak odběratelské 
trafostanice (cizí) a trafostanice v majetku JME (JME), které napájí výrobní areály. Tyto stanice 
slouží výhradně pro zajištění příkonu pro uvedené podniky, distribuční síť z nich napojena není. 

V kategorii velkoodběratelů jsou zařazeny tyto podniky: 

• ZEMAS Hovorany 

• ZEMAS mech. středisko Hovorany 

• NEOCHEM Hovorany 

Ostatní provozovny jsou zařazeny do kategorie podnikatelského maloodběru. 

Síť NN 400/230 V 

Rozvody nízkého napětí 3x400/230V jsou v provedení částečně jako nadzemní na betonových 
stožárech, místně s posilovacími zemními kabely. Předmětné rozvody slouží pouze pro potřebu stáv. 
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odběru el. energie a jsou částečně dimenzovány na drobný nárůst zatížení v rámci rozvoje bytové 
výstavby. Stávající odběry v obci náleží převážně do kategorie A a B, (vytápění převážně plynem), 
místy kategorie C1 (částečné vytápění el. energií). 

Ochranná pásma 

Ochranná pásma vedení jsou dána § 46 a § 98 zákona č. 458/2000 Sb. Pro informaci 
uvádíme šířky ochranných pásem vedení, které je nutno respektovat. Vzdálenost se vždy počítá od 
kolmého průmětu krajního vodiče. 

 vedení vybudovaná vedení budovaná 

 do 31.12.1994 po 1.1.1995 

 22 kV 10 m 7 m 
 110 kV 15 m 12 m 
 220 kV 20 m 15 m 
 400 kV 25 m 20 m 

Pro vedení budovaná po 1. 1. 2001 platí následující hodnoty: 

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

1. pro vodiče bez izolace 7 m 
2. pro vodiče s izolací základní 2 m 
3. pro závěsná kabelová vedení 1 m 

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m 

c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m 

d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m 

e) u napětí nad  400 kV  30 m 

f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m 

g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m 

Ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV včetně činí 1m po obou stranách krajního 
kabelu, nad 110 kV pak 3m po obou stranách krajního kabelu. 

V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické 
stanice je zakázáno: 

• zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 
zařízení, jakož i uskladňovat výbušné a hořlavé látky, 

• provádět činnosti ohrožující spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit 
životy, zdraví a majetek osob. 

• provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 

• provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 
zařízením. 

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno: 

• vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m, 

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno: 

• vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. 

Ochranné pásmo elektrických stanic je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti: 
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a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m 
od oplocení či vnějšího líce obvodového zdiva. 

b) u stožárových elektrických stanic s převodem napětí nad 1 kV a  menším než 52 kV na 
úroveň nízkého napětí 7 m, 

c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí nad 1 kV a  menším než 
52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m, 

d) u vestavných elektrických stanic 1m od obestavění. 

Písemný souhlas s činností v ochranném pásmu uděluje příslušný provozovatel distribuční či 
přenosové soustavy v případech, pokud to technické a bezpečnostní podmínky dovolují a nedojde 
k ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob. 

 

Návrhové období 

V návrhovém období zůstanou převážně zachovány trasy stávajících vedení všech 
napěťových úrovní. 

Nadřazené energetické sítě 

Síť 400 kV: 

V řešeném území se nepočítá s výstavbou nových zařízení a vedení této napěťové hladiny. 

Síť 220 kV: 

V řešeném území se nepočítá s výstavbou nových zařízení a vedení této napěťové hladiny. 

Síť 110 kV: 

Dle sdělení JME a.s. se uvažuje s výstavbou nové TR 110/22 kV Čejč. V této souvislosti 
a v návaznosti na budování nové TR 400/110 kV Rohatec, bude vybudováno nové dvojité vedení 
110 kV TR 400/110 kV Rohatec – TR 110/22 kV Čejč v souběhu se stávajícím vedením VVN 424. 
Přes k.ú. Hovorany v severní části bude také vedeno dvojité vedení 110 kV – smyčka z VVN 548, 
která bude zaústěna do nové TR 110/22 kV Čejč. 

Síť vysokého napětí - VN. 

Úpravy sítě VN budou převážně spočívat v přeložkách vedení vyvolaných výstavbou na 
navržených plochách zástavby, kde dojde ke střetu se stávajícím venkovním vedením. 

VÝHLEDOVÁ BILANCE ELEKTRICKÉHO PŘÍKONU PRO NÁVRHOVÉ OBDOBÍ: 

Základním údajem pro návrh distribučního systému obce je stanovení soudobého 
maximálního zatížení. Distribuční systém je pak dimenzován tak, aby byl schopen přenést 
požadovaný výkon v době předpokládaného maxima odběru při dodržení všech aspektů 
hospodárnosti a bezpečnosti, spolehlivosti a kvality napětí, to vše při minimálních počátečních 
investicích a provozních nákladech. 

Podíl bytového fondu: 

Z energetického hlediska se pro návrhové období uvažuje s dvojcestným zásobováním 
obytných domů a průmyslové sféry tj. elektřina a plyn (topení, vaření, příprava TUV). Dle ČSN 
34 10 60 jde tedy o stupeň elektrizace "A", kde se el.energie používá jen ke svícení a pro běžné el. 
spotřebiče. Vzhledem ke zvyšujícímu se životnímu standardu je nutno mezi takovéto spotřebiče 
zařadit i některé spotřebiče sloužící pro přípravu pokrmů (fritézy, grily, mikrovlnné trouby aj.), které 
jsou energeticky náročnější. 

Dle směrnice JME a.s. č.13/98 je uvažováno s výhledovou hodnotou zatížení na 1 b.j. 
v bytových domech 1,8 kW, v RD pak 2,1 kW, což je hodnota pro realizační období po roce 2010. 
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Na nárůst odběru el. energie bude mít podstatný vliv tato navrhovaná výstavba: 

1.  lokalita Jih I. etapa          25 RD 

2.  lokalita Jih II. etapa          28 RD 

CELKEM se uvažuje                                                      cca 53 b.j. 

V celkovém součtu je v řešeném území navrženo k výstavbě 53 b.j. v rodinných domech. 
Potřebný příkon pro novou výstavbu v návrhovém období pak bude 112 kW, na úrovni distribučních 
trafostanic. 

Podíl výrobní sféry: 

Pro potřeby výroby, podnikání a skladů v navržených lokalitách u čerpací stanice PHM a s na 
východním okraji obce směrem na Šardice je počítáno s měrnou hodnotou zatížení 15 W/m2. 
Včetně občanské vybavenosti je tedy nutno uvažovat s celkovou hodnotou nárůstu 615 kW. 

V obci jsou významné velkoodběry - 

Zemas Hovorany (145 kW). S výrazným nárůstem odběru uvedeného podniku se 
v návrhovém období nepočítá. Případné požadavky na příkon budou pokryty z vlastní trafostanice. 

Zemas mech. středisko Hovorany (30 kW). S výrazným nárůstem odběru uvedeného podniku 
se v návrhovém období nepočítá. Případné požadavky na příkon budou pokryty z vlastní 
trafostanice. 

Neochem Hovorany (150 kW). S výrazným nárůstem odběru uvedeného podniku se 
v návrhovém období nepočítá. Případné požadavky na příkon budou pokryty z vlastní trafostanice. 

Celková výhledová hodnota potřebného soudobého příkonu: 

Bydlení – kategorie D 1293 kW +  53 kW =  1346 kW 
Výrobní sféra -  kategorie C 665 kW + 615 kW = 1280 kW 
Výrobní sféra - kategorie B  325 kW + 0 kW  =  325 kW 

Pro určení celkového soudobého zatížení všech odběratelských skupin je třeba počítat se 
vzájemnou soudobostí maxim. Předpokládáme, že maxima je dosahováno ve večerní špičce, pak 
u sféry bydlení uvažujeme koeficient soudobosti 1,0, u obč. vybavenosti 0,6 a u výrobní sféry 0,2. 

Celkové soudobé zatížení řešeného území je stanoveno na 2179 kW. 

Z toho je nutno zajistit na úrovni distribučních trafostanic cca 2114 kW. 

Tento příkon bude zajištěn následujícím počtem trafostanic: 

t = 2114/(400*0,95*0,8) = 6,95 ⇒ 7 trafostanic v dimenzi 400 kVA 

Stávající počet trafostanic – 9 

Z uvedeného plyne, že stávající počet distribučních trafostanic je schopen krýt požadavky na 
příkon v návrhovém období. Vzhledem k rozložení návrhových ploch bydlení a zejména lokalit 
drobné výroby není možné tento výkon vyvést bez ztráty kvality napětí, rovněž dodržení podmínek 
ochrany proti nebezpečnému dotykovému napětí by bylo problematické. Z tohoto důvodu je 
navrženo pro tyto plochy napojení z nových TS situovaných do centra budoucího odběru. 

Návrh rozvodné sítě: 

Nadřazené sítě 
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Dle sdělení ČEPS a.s. se neuvažuje s výstavbou zařízení napěťových hladin 400 kV a 220 kV, 
která by zasahovala do řešeného území a nejsou zde nároky na územní rezervy. JME a.s. plánuje 
výstavbu vedení 2 x 110 kV do plánované TR 110/22 kV Čejč. Vedení bude trasováno v souběhu se 
stávající linkou VVN 424 a nezasahuje do rozvojových ploch obce. Přes k.ú. Hovorany v severní 
části bude také vedeno dvojité vedení 110 kV – smyčka z VVN 548, která bude také zaústěna do 
nové TR 110/22 kV Čejč. 

Distribuční síť VN 

Pro uvolnění ploch výstavby I. a II. etapy je navrženo přeložení přípojky pro TR 2. Přeložka 
bude provedena venkovním izolovaným vedením. Dále je navržena přeložka volného vedení VN 22 
kV – přípojky pro TR 3 pro uvolnění návrhové plochy bydlení v jižní části obce a TR 17 u ČS PHM 
a TR 18 a TR 19 ve východní části obce (zásobení lokalit pracovních aktivit - drobného podnikání 
a skladů). 

Připojování nových odběratelů výrobní a nevýrobní sféry bude řešeno v souladu s platnou 
legislativou (zák.458/2000 Sb., vyhl. 297/2001 Sb. v platném znění). 

Ochranné pásmo pro nová a přeložená venkovní vedení 22 kV je dáno zákonem 
č. 458/2000 Sb.. 

Veškeré úpravy stávající rozvodné sítě a budování nových rozvodů jsou plně v kompetenci 
vlastníka a provozovatele - JME a.s. Zde je také nutno projednat veškerou výstavbu, která zasahuje 
do ochranných pásem el. zařízení. Výjimky z ustanovení zák.č. 458/2000 Sb. o ochranných pásmech 
a písemný souhlas s činností v ochranných pásmech uděluje příslušný provozovatel distribuční 
soustavy – JME a.s.. 

Navržené úpravy, demontáže, přeložky a nově navržená vedení a trafostanice, které budou 
zajišťovat výhledové nároky na el. energii v řešeném území jsou patrné z výkresové části 
dokumentace. 

Veřejné osvětlení 

Pro nové lokality soustředěné výstavby bude veřejné osvětlení prováděno v návaznosti na 
navrhovanou distribuční síť NN - v částech, kde bude prováděna kabelová rozvodná síť NN bude 
použito samostatných osvětlovacích stožárů, v případě venkovní sítě bude využito těchto podpěr 
i pro osazení svítidel veřejného osvětlení. Ovládání naváže na stávající stav. 

Veřejně prospěšné stavby 

Jako veřejně prospěšné stavby jsou stanoveny: 

1.  Výstavba vedení 2x110 kV Rohatec – Čejč. 

2.  Výstavba vedení 2x110 kV – smyčka VVN 548. 

3.  Přípojky venkovního vedení VN a nové trafostanice. 

4.  Navržené přeložky venkovního vedení VN. 

5.  Rozšíření sítě NN v navržených lokalitách zástavby. 

7.3 Spoje a zařízení spojů 

Stávající stav 

Dálkové kabely 

Obcí procházejí trasy dálkových kabelů ve správě Českého Telecomu a.s., oblast Morava, o.z. 
Středisko ochrany kabelových sítí (dálkový optický kabel Kyjov - Hodonín a mimo k.ú podél silnice 
na Hodonín dálkový metalický kabel Hodonín - Čejč). Trasy kabelů je třeba respektovat. 
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Dálkové kabely jsou chráněny podle zák.č. 110/64 Sb. a vyhl. č. 111/64 Sb. v platných 
zněních, ochranným pásmem které je nutno respektovat. Pro veškerou činnost v blízkosti těchto 
dálkových kabelů je nutno vyžádat stanovisko Českého Telecomu a.s., oblast Morava, o.z. Středisko 
ochrany kabelových sítí. 

MTS: 

Obec je napojena na novou digitální telefonní ústřednu v budově pošty s možností 
postupného rozšiřování její kapacity (expandující typ TÚ). Tato vysunutá digitální ústředna je 
napojena na řídící ústřednu HOST Hodonín. 

MTS v obci je rekonstruovaná zemními kabely, ze kterých jsou provedeny, přes účastnické 
rozvaděče, telefonní přípojky do jednotlivých domů. 

Radioreléové spoje 

V řešeném území se nenacházejí provozované RR trasy I. a II. řádu. 

Pokrytí území TV signálem je zajišťováno následujícími TV vysílači: 

TV Hodonín – Babí lom pracujícím na 33.k. (ČT 1) a 50.k. (Prima) 
TV Brno - Kojál pracujícím na 9.k. (NOVA), 29.k. (ČT 1) a 46.k. (ČT 2) 
Okrajově TV Mikulov – Děvín pracujícím na 26.k. (ČT 1) 

V lokalitě za školou je vybudována základnová stanice veřejné radiotelefonní sítě společnosti 
Český Mobil, a.s. Na sousedním k. ú. obce Čejč se rovněž nachází základnová stanice mobilní 
telefonní sítě. 

Návrhové období 

Dálkové kabely 

V návrhovém období se nepočítá s budováním nové trasy dálkového optického kabelu. 

MTS 

V obci proběhla, dle sdělení Českého Telecomu, modernizace telekomunikační sítě, která 
zajistí její dostatečnou telefonizaci. Plánovaná zástavba bude napojena na telefonní síť po 
provedení rozšíření sítě v navržených lokalitách. 

Radioreléové spoje 

Požadavky na rozvoj nejsou. 

 

8. EKOLOGIE 

8.1 Přírodní podmínky 

Geomorfologické a geologické poměry 
Hovoranský katastr se rozkládá téměř celý v geomorfologickém celku nazvaném Kyjovská 

pahorkatina (podcelek Mutěnická pahorkatina, okrsky Šardická pahorkatina a Krumvířská 
pahorkatina). Výjimku tvoří východní okraje katastru, kam zasahuje nivou Kyjovky celek 
Dolnomoravský úval (podcelek Dyjsko-moravská pahorkatina, okrsek Stupavská niva). 

Na geologické stavbě území se podílejí výhradně sedimentární horniny. V severozápadní části 
katastru vystupují na povrch paleogenní (starotřetihorní) zpevněné sedimenty ždánicko-
hustopečského a podmenilitového souvrství ždánické jednotky vnějšího karpatského flyše – 
slepence, pískovce a jílovce. Převážná část území je však tvořena nezpevněnými neogenními 
(mladotřetihorními) sedimenty (zejména jíly a písky, místy s vrstvami lignitu), velmi často 
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překrytými sedimenty kvartérními (čtvrtohorními) – zejména sprašemi, podél vodních toků písčitými 
štěrky a hlínami, v nivě Kyjovky vzácně i organickými sedimenty (slatinami), ve východní části 
katastru nad Kyjovkou a Šardickým potokem vátými písky se zbytky terasových písčitých štěrků. 

Zvlněný reliéf území charakterizují široce zaoblené hřbety s četnými vrcholovými plošinami 
a mělká rozevřená údolí neckovitého až úvalovitého profilu. Členitost území podstatně stoupá od 
východu k západu, kde se v reliéfu výrazně projevuje čtvrtohorní modelace svahovými procesy – 
především soliflukcí (půdotokem), vodní erozí a sesuvy. 

Půdní poměry 
Dominujícím půdním typem řešeného území jsou černozemě, vázané na podklad 

nezpevněných vápnitých sedimentů, zejména spraší (typické černozemě), méně písků (arenické 
černozemě) či jílů (pelické černozemě), pod lesními porosty s přechody do hnědozemí. Na vátých 
píscích ve východní části katastru se vytvořily arenické kambizemě (hnědé půdy) až kyselé rankery 
(drnové půdy). Vodní toky jsou doprovázeny černicemi (lužními půdami). 

Na základě zrnitosti lze většinu půd charakterizovat jako půdy středně těžké, půdy na píscích 
jako lehčí střední až lehké. 

Klimatické poměry 
Řešené území se nachází dle Mapy klimatických oblastí Československa (Geografický ústav 

ČSAV, 1971) v naší nejteplejší klimatické oblasti T 4. 

Průměrná roční teplota se pohybuje mírně nad 9 OC. Nejteplejším měsícem je červenec 
s průměrnou teplotou cca 19 OC, nejchladnějším leden s průměrnou teplotou cca -2,5 OC. 

Roční úhrn srážek v dlouhodobém průměru jen těsně převyšuje 500 mm. V posledních letech 
se navíc roční úhrny srážek pohybují hluboko pod tímto průměrem. Nejvíce srážek spadne v letním 
období (červen - červenec), nejméně na přelomu zimy a jara (únor - březen). 

Charakteristiky proudění vzduchu jsou jen místně podstatněji ovlivněny reliéfem, takže 
většinou odpovídají podmínkám ve volné atmosféře, kde převládá severozápadní směr větru, 
v zimě doplněný zejména jihovýchodní složkou proudění. 

Lokální klimatické rozdíly jsou způsobeny především proměnlivým osluněním různě 
orientovaných svahů. Pro údolní polohy je příznačný výskyt místních teplotních inverzí. 

Hydrologické poměry 
Katastr Hovoran přísluší téměř celý do povodí Kyjovky. Výjimku tvoří jeho severozápadní 

část, patřící do povodí Trkmanky. 

Říční síť území je velmi řídká. Stálé vodní toky se na celém katastru nacházejí pouze dva – 
Šardický (Bařinový) potok a Hovoranský potok. Šardický potok protéká východní částí katastru 
a těsně za jeho hranicí se vlévá zprava do Kyjovky. Hovoranský potok vzniká soutokem několika 
občasných zdrojnic přímo v obci a v Šardicích se vlévá zprava do Šardického potoka. Přirozená 
vodnost obou toků je velmi malá. 

Rozložení průtoků v tocích je v průběhu roku přirozeně rozkolísané. Obecně nejvíce vody 
odteče v jarních měsících, nejméně koncem léta a na podzim, kdy toky vysychají. 

Oběh podzemních vod je vzhledem k místním hydrogeologickým podmínkám vázán zejména 
na vrstvy propustných písků, střídajících se s nepropustnými a málo propustnými jílovitými 
a hlinitými vrstvami. 

Biogeografické poměry 
Podle Biogeografického členění České republiky (M. Culek, 1996) se zájmové území nachází 

převážně ve východní části Hustopečského bioregionu patřícího do severopanonské podprovincie 
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panonské biogeografické provincie. Východní část území již přísluší do Hodonínského bioregionu 
v rámci téže podprovincie. 

Regionálně fytogeografické členění ČSR (Botanický ústav ČSAV, 1987) řadí území do 
fytogeografického obvodu Panonské termofytikum, zastoupeného fytogeografickými okresy 
Jihomoravská pahorkatina (podokres Hustopečská pahorkatina) a Jihomoravský úval (podokres 
Dolnomoravský úval). Z fytogeografických vegetačních stupňů je zastoupen především stupeň 
kolinní (pahorkatinný), v nivě Kyjovky vystřídaný stupněm planárním (nížinným). 

Původní vegetaci území tvořily dle Geobotanické mapy ČSSR vydané Botanickým ústavem 
ČSAV (1970) převážně dubo-habrové háje, významně doplněné na teplejších stanovištích 
subxerofilními doubravami a na vátých píscích acidofilními doubravami. V údolních nivách se 
nacházely lužní lesy. 

8.2 Životní prostředí 

Ovzduší 
Kvalita ovzduší v Hovoranech je vcelku dobrá. 

V obci se nachází několik středních a malých zdrojů znečištění ovzduší podle zákona 
č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami. K evidovaným středním zdrojům 
znečištění ovzduší patří kotelna firmy Neochem, a.s. a čerpací stanice pohonných hmot ČS Slovnaft 
(mimo obec). 

Specifickou formou znečištění ovzduší jsou organoleptické emise z živočišné výroby, 
vyznačující se zvýšeným obsahem mikroorganismů, prachu a škodlivých plynů a nepříjemným 
zápachem. Zdrojem znečistění ovzduší navazujícím na obytnou zástavbu je v Hovoranech farma 
živočišné výroby ZEMAS a. s. Farma je se svými současnými stavy hospodářských zvířat malým 
zdrojem znečištění ovzduší ve smyslu přílohy č.2 k vyhlášce Ministerstva životního prostředí 
č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních 
zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší. Platí pro ni emisní limit všeobecně platný pro amoniak. 
Páchnoucí látky nesmí být ve vystupující vzdušnině obsaženy v koncentracích obtěžující 
obyvatelstvo. Pásmo hygienické ochrany (vypočtené podle dnes již pouze doporučeného 
Metodického návodu pro posuzování chovu zvířat z hlediska péče o vytváření a ochranu zdravých 
životních podmínek – HEM-300 z 12. 6. 1992) bylo zřízeno rozhodnutím odborem výstavby MěÚ 
Kyjov č.j. Výst- 6542/95 – Va 19 ze dne 3.3.1996 a nezasahuje obytnou zástavbu. 

Dalším zdrojem znečistění ovzduší je v obytné zástavbě realizovaná stáj soukromě 
hospodařícího rolníka p. Esterky. Vzhledem ke stížnostem obyvatel okolních domů je v současné 
době situace posuzována Okresní hygienickou stanicí. 

Výraznější znečištění ovzduší výfukovými plyny z motorových vozidel a prachem z vozovek se 
projevuje zejména kolem hlavní silnice v obci. 

Zvýšenou prašností v obci se může projevovat i větrná eroze, působící většinou v předjarním 
a časně jarním období. 

Základem ochrany kvality ovzduší v obci je provozování zdrojů znečištění ovzduší v souladu s 
ustanoveními zákona č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami. 

Voda 
Kvalita povrchových a podzemních vod je v hovoranském katastru plošně snižována zejména 

vlivem smyvu půdních částic a průsaků nežádoucích chemických látek z pozemků orné půdy 
a řádně nezabezpečených hnojišť. 

Hovoranský potok je podstatně znečišťován též komunálními odpadními vodami, které se do 
jeho koryta dostávají převážně prostřednictvím dešťové kanalizace. 
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Vlivy skládek (i starých) na kvalitu vod jsou závislé zejména na lokalizaci skládek ve vztahu 
k vodotečím a horizontům podzemních vod a na povaze ukládaného materiálu. 

Dalším příležitostným zdrojem znečištění vod je doprava (silniční a účelová zemědělská, 
čerpací stanice pohonných hmot). Nebezpečí pro kvalitu vod znamenají především úniky ropných 
látek. 

Snížení kvality vody ve vodních tocích souvisí i s jejich malou vodností a s narušením jejich 
přirozených samočisticích schopností vlivem regulací koryt, zatrubnění částí toků a absence 
přirozené břehové dřevinné vegetace. 

Základní řešení problematiky znečištění povrchových a podzemních vod jsou následující: 
• pomocí vytvoření kanalizačního systému napojeného na čistírnu odpadních vod snížit míru 

znečišťování povrchových i podzemních vod komunálními odpadními vodami na minimum, 
• nepřipustit zakládání hnojišť řádně nezabezpečených proti únikům nežádoucích látek, 
• asanovat divoké skládky, 
• revitalizačními opatřeními posílit samočisticí schopnosti regulovaných vodních toků. 

Eliminace průsaků nežádoucích látek ze zemědělsky obhospodařovaných pozemků je 
podmíněna zodpovědným používáním agrochemikálií. 

Půda a reliéf 
V místech s trvalým vegetačním krytem je půda ušetřena přímých negativních vlivů 

rozsáhlejšího rázu. 

Velkoplošně obhospodařované plochy orné půdy jsou v různé míře postiženy půdní erozí, a to 
jednak vodní, jednak větrnou. 

Míra aktuálního působení vodní eroze závisí na řadě faktorů (zejména na sklonu a délce 
neděleného svahu, charakteru půdy, způsobu obhospodařování, druhu pěstované plodiny 
a intenzitě a délce srážek). Nejvíce ohrožena vodní erozí jsou svažitá území s rozsáhlými hony orné 
půdy. 

Rozvoj větrné eroze je podmíněn zejména otevřeným terénem s malým podílem vzrostlé 
dřevinné vegetace, náchylností obnažené půdy k působení větrné eroze a příhodnými větrnými 
a vlhkostními poměry. Nejvíce ohroženy větrnou erozí jsou návětrné svahy a obnažená temena 
hřbetů. 

Problematika protierozní ochrany půdy je jedním ze základních řešených okruhů obsažených 
ve studii „Řešení odtokových poměrů v povodí Šardického potoka“ (VH atelier, s.r.o., Brno, 2000), 
zahrnující i většinu hovoranského katastru. V rámci studie je navržena kombinace různých 
organizačních, agrotechnických a stavebně-technických protierozních opatření. Graficky vyjádřené 
a konkrétněji v textu popsané jsou ve studii záchytné průlehy, liniové výsadby dřevin, zatravněné 
pásy, plochy zemědělské půdy navrhované pro umístění trvalých kultur (sadů a vinic se 
zatravněnými meziřádky) a záchytné nádrže. 

Pro severozápadní část katastru (povodí Trkmanky) není odborná studie, jež by řešila 
problematiku protierozní ochrany půdy, dosud zpracována. 

Potenciálně velice závažným problémem, který ovšem také nelze bez speciálních analýz 
přesněji identifikovat, je zatížení půd toxickými látkami či látkami měnícími nevhodně chemismus 
půd. Toto zatížení může souviset přímo se způsobem využití půdy (používání průmyslových hnojiv a 
přípravků na ochranu pěstovaných plodin s obsahem toxických látek), nebo se dostávat do půdy 
jako spad z ovzduší, součást atmosférických srážek či kontaminovaných splachů ze zpevněných 
ploch.  

Je třeba omezit používání agrochemikálií, jež obsahují toxické persistentní látky, na 
minimum, v případě existence jiných funkčně obdobných prostředků je vůbec nepoužívat. 
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Přímé zásahy do reliéfu řešeného území nejsou většinou nijak velké (zářezy a náspy 
komunikací, meze, nízké hráze, navážky, regulovaná koryta toků aj.). Zásadní zásah do reliéfu 
(i půdního pokryvu) krajiny znamenalo vytvoření velkoplošných zemědělských teras v původně 
příkrých svazích jihovýchodně od obce. Méně nápadně se na první pohled projevuje v reliéfu území 
jeho poddolování při těžbě lignitu, způsobující lokální poklesy terénu. 

V případě velkoplošných teras je jejich nepříznivý estetický účinek v krajině částečně zmírněn 
využitím většiny plošin teras pro pěstování trvalých kultur (vinice, sady). 

Skládky, devastované plochy 
V katastru obce se v současné době nenachází žádná větší skládka odpadů. Dosti závažným 

problémem území zůstává příležitostné nepovolené ukládání odpadů na různých místech krajiny – 
např. v terénních depresích, porostech dřevin aj. 

Hygienické a estetické závady způsobují i některé další devastované plochy – např. nevyužitá 
plocha bývalé silážní jámy u mechanizačního střediska, zaplevelená plocha s navážkami zeminy nad 
ohybem cesty jižně od mechanizačního střediska aj. 

Průběžně vznikající divoké skládky je třeba likvidovat. Potřebná je rovněž asanace 
devastovaných ploch u mechanizačního střediska. 

Hluk 

Nadměrným hlukem je v obci postižena zástavba přiléhající k průjezdné silnici II. třídy. 
Podrobněji se danou problematikou i nápravnými opatřeními zabývá kapitola Doprava a dopravní 
zařízení. 

Krajina, vegetační kryt, kostra ekologické stability 
Řešené území má charakter kulturní, převážně zemědělské krajiny, typické pro oblast jižní 

Moravy. Ve velké části území převažují rozsáhlé scelené pozemky orné půdy, navzájem oddělené 
nepříliš hustou sítí komunikací (silnic a polních cest), případně vodními toky a odvodňovacími zářezy 
(někdy s porosty dřevin), místy s různě velkými enklávami ladem ležících pozemků, maloplošně 
obhospodařovaných pozemků a porostů dřevin. Severně a jihovýchodně od obce a také 
v severozápadním výběžku katastru se nacházejí velkoplošné sady (meruňkové a broskvové) 
a vinice. Charakteristický rys severozápadnímu, velmi členitému zázemí obce dodávají maloplošně 
obhospodařované pozemky, s převahou vinic a políček. Pro východní část katastru jsou kromě 
scelených honů typické větší lesní celky. Zastavěné území Hovoran se prostírá ve dně rozvětveného 
systému údolí sběrné oblasti Hovoranského potoka a v přilehlých svahových partiích. 

Dnešní podobu zemědělské krajiny podstatně ovlivnila intenzifikace zemědělství - scelování 
pozemků, chemizace, velkoplošné odvodnění. K nejvýraznějším negativním projevům intenzifikace 
zemědělství patří v krajině snížení její prostupnosti (díky zrušení řady polních cest), pokles podílu 
rozptýlené dřevinné vegetace, zrychlený odtok vody spojený s rozvojem půdní eroze a se zvýšenou 
pravděpodobností výskytu povodňových jevů, celková nadměrná eutrofizace krajiny (obohacení 
živinami) spojená se šířením ruderální (plevelné) vegetace, regulace a zatrubnění vodních toků. 

Ve vegetačním krytu celkově jednoznačně převažují produkční společenstva kulturních plodin 
na orné půdě, v sadech a vinicích. Podíl ploch s trvalou vegetací dřevinných a bylinných 
společenstev je podstatně nižší. 

Lesy jsou v území zastoupeny především většími celky ve východní části katastru a třemi 
izolovanými drobnými porosty východně až jižně od obce. Část lesních celků při východní hranici 
katastru má statut bažantnice. Dřevinná skladba lesů je dosti proměnlivá. Zastoupeny jsou jak lesy 
přírodě blízkého charakteru, tak i lesy přírodě vzdálené. V přírodě blízkých lesních porostech (např. 
oba celky s místním názvem Hájek) je dominantní dřevinou dub letní, v příměsi s různými dalšími 
dřevinami (z původních hlavně lípy, jilmy, jasany, habr, dub zimní). Přírodě vzdálené lesy jsou 
zejména dvojího typu – kulturní bory a ekologicky zcela nevhodné akátiny. Z dalších nepůvodních 
dřevin jsou v porostech zastoupeny především šlechtěné kanadské topoly, dále jasanojavory, 
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pajasany a vzácně i ořešák černý. Charakteristický podrost řady přírodě vzdálených lesů vytváří bez 
černý. Převaha nepůvodních dřevin v lesních porostech vede k degradaci přirozených funkcí lesa 
(zejména ekologické, ale též půdoochranné a vodohospodářské). Ke snížení ekologické hodnoty 
lesních porostů přispívá i jejich nadměrná eutrofizace (obohacení živinami) z okolních polí, 
příležitostných skládek a v bažantnici i z mysliveckých políček a zařízení k dokrmování zvěře. 

Významnou krajinotvornou a ekologickou hodnotu mají v řešeném území vedle zmíněných 
lesních porostů především různě rozsáhlé plochy bylinných a křovinných lad na extrémních 
stanovištích, často s výskytem chráněných druhů rostlin i živočichů, a dále též rozptýlené nelesní 
dřevinné porosty (např. na některých dochovaných mezích) a méně výrazně i mezernatá 
stromořadí ovocných dřevin kolem silnic, stromořadí topolů kolem Hovoranského potoka pod obcí 
a výsadby pásů keřů podél některých zemědělských účelových komunikací. 

Ekologicky relativně nejstabilnější části krajiny, obvykle zvané ekologicky významné 
segmenty krajiny (EVSK), vytvářejí její kostru ekologické stability. V řešeném území jsou ekologicky 
nejcennější segmenty evidovány referátem životního prostředí OkÚ Hodonín. Tyto segmenty jsou 
uvedeny v následujícím přehledu (názvy jsou převzaty z evidence referátu životního prostředí, 
případně z okresního generelu ÚSES): 

EVSK Louky pod Světlou 
Severozápadně orientovaný svah suchého údolí v severozápadním cípu katastru, s druhově 

pestrými lučními společenstvy s náletem keřů a s výskytem chráněných druhů rostlin. V okrajových 
částech se projevuje nadměrná eutrofizace z okolních polí a z příležitostného ukládání odpadů. 

EVSK Hovoranské louky (Jezovitka) 
Různě orientované, převážně však stinné, sesuvy členěné svahy mezi Hovorany a Karlínem, 

s mimořádně velkým a cenným komplexem stepních luk s výskytem řady chráněných druhů rostlin 
a hmyzu. Území je legislativně chráněno jako přírodní rezervace Hovoranské louky. Část 
lokality je narušena bývalou divokou skládkou, horní okraje jsou silně ruderalizovány vlivem splachů 
z orné půdy, severovýchodní část je ohrožena šířícím se náletem akátu. 

EVSK Hájek - Obora 

Podstatná část lesního celku ve zvlněném reliéfu jihovýchodně od obce, tvořená porosty 
s přírodě blízkou dřevinnou skladbou (zejm. dub letní, dále jasan, habr, lípa, klen, jilm, akát aj.), 
s druhově pestrým keřovým a bylinným patrem a s výskytem chráněných druhů rostlin. 

EVSK Padělky u Hájku 
Travnatá mez s výskytem chráněných druhů rostlin nad cestou u lesa na jižní hranici katastru 

v jeho jihovýchodní části. 

EVSK Pod Vyšickem (Hájek) 
Jihovýchodní polovina lesního celku v jihovýchodní části katastru, tvořená doubravou dubu 

letního s vtroušenými habry, olšemi, akáty, borovicemi aj., s bohatým keřovým a bylinným patrem 
s výskytem chráněných druhů rostlin. 

V krajině hovoranského katastru lze navrhnout různá opatření, která se příznivě promítnou 
v jejím ekologickém i estetickém stavu. K hlavním navrhovaným a doporučeným opatřením patří: 

• výsadby a dosadby stromořadí podél polních cest a silnic, a to buď z domácích listnatých 
dřevin (např. lípa malolistá, lípa velkolistá, javor mléč, jasan ztepilý, dub letní), nebo 
z tradičních ovocných dřevin odolných proti běžným chorobám, 

• zalesnění návrší ze severní strany ploch pro výrobu při silnici na Hodonín s přednostním 
použitím domácích listnatých dřevin, 

• realizace protierozních zatravněných pásů a jejich doplnění výsadbami geograficky 
původních dřevin, 
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• likvidace agresivních, ekologicky nežádoucích dřevin (zejm. akátu, jasanojavoru 
a pajasanu), 

• zvyšování podílu geograficky původních dřevin (zejm. dubu zimního, habru, lip, javorů, na 
vátých píscích ve východní části katastru pak dubu letního) v lesních porostech, 

• zajištění ochrany ekologicky významných lokalit (legislativní i faktické), 

• prověření možností revitalizačních opatření na regulovaných vodních tocích. 

Celkové vegetační úpravy krajiny katastru musí být především záležitostí komplexních pozemkových 
úprav a vytváření územního systému ekologické stability. Jen tak lze dosáhnout požadovaného 
účinku, kterým je vytvoření harmonické kulturní krajiny, se zabezpečenými funkcemi ekologickými 
a estetickými. 

8.3 Zeleň v zastavěném území 
Urbanistická kategorizace trvalých vegetačních formací 

Vegetační formace v území jsou tvořeny plochami vyhrazenými (často zjednodušeně 
nazývanými vyhrazená zeleň) a plochami veřejnými (zeleň veřejná). 

Zeleň vyhrazená je tvořena 

• soukromými zahradami u rodinných domků a zemědělských usedlostí, 
• zahradami školských a zdravotnických zařízení, 
• oplocenými plochami u občanské vybavenosti, sportovních zařízení, 
• oplocenými plochami zeleně výrobních a skladovacích zařízení, technické vybavenosti, 
• oplocenými sady, vinicemi, 
• zvláštní kategorií omezeně přístupné zeleně jsou hřbitovy, 

Zeleň veřejně přístupná je rovněž tvořena řadou subkategorií. Zásadně ji lze dělit 
na 

• menší parkově upravené plochy, 
• zeleň v okolí bytových domů,  
• zeleň doprovodnou a izolační (břehové porosty, izolační zeleň komunikací, dále 

neoplocená izolační zeleň výrobních a skladovacích objektů, technických zařízení, případně 
jiných ploch), 

• neoplocenou zeleň sportovních zařízení, 
• půdoochrannou a rozptýlenou zeleň. 

8.4 Význam a stav jednotlivých kategorií zeleně v území 

Vyhrazené plochy zeleně jsou v plošně největším rozsahu tvořeny soukromými zahradami 
u rodinných domků a zemědělských usedlostí. Jsou významné z hlediska obytného prostředí 
obyvatel, tvoří zelenou kulisu v dálkových pohledech na obec. Jejich estetický význam je umocněn 
četnými vzrostlými ořešáky, které tvoří charakteristické pohledové dominanty a poněkud nahrazují 
nedostatek jiných vzrostlých stromů v obci. 

Do kategorie vyhrazené zeleně patří i zeleň u mateřské školy a Masarykovy základní školy. 
Školní areál tvoří výraznou dominantu obce s řadou krásných jerlínů japonských, lip, javorů. 
Poněkud nešťastně sem byl vnesen prvek v obci cizorodý - nové výsadby exotů v mulči borové 
kůry. U hřiště za školou rostou mohutné kaštany, lípy, v zahradě mateřské školy jasany, lípy, 
babyky, javory mléče i kleny. Nástupní prostor před školou lze považovat též za zeleň veřejnou. 

Hřbitovu dominují mohutné lípy, vysazené kolem vstupní části i uvnitř hřbitova. Jejich porosty 
se navrhují k doplnění po okrajích hřbitova. 

Vyhrazená zeleň výrobních zařízení má velmi různou úroveň a převážně je tvořena 
zatravněnými, případně zaplevelenými plochami s náletovými dřevinami, případně ořešáky či 
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klonovanými topoly. Skutečně udržované plochy této vyhrazené zelně se v Hovoranech nenacházejí. 
Výsadby vyžadují plochy farmy ZEMAS. Doporučujeme použít domácí dřeviny v sortimentu lípa 
malolistá, lípa velkolistá, jasan ztepilý, javor mléč, olše lepkavá, dub letní, javor babyka, hrušeň 
obecná. 

Vyhrazená zeleň hospodářská je mimo intravilán obce soustředěná do viničních tratí. Návrh 
řešení obsahuje i vymezení viničních tratí, odpovídajících vyhlášce MZe č. 298/2000 Sb., kterou se 
stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení a seznam odrůd révy 
vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem. 
Výhledová lokalita pro výstavbu RD nad východní částí obce se překrývá s viniční tratí uvedenou ve 
vyhlášce. 

Jiné druhy významnější vyhrazené zeleně v obci nejsou. 

Zeleň menších parkově upravených ploch, případně zeleň u bytových domů je tou kategorií, 
kterou většina lidí chápe jako veřejnou zeleň v pravém slova smyslu. 

Zeleň veřejná vedle funkce mikroklimatické, hygienické, a ekologické plní především funkce 
estetické a psychosociální, stává se důležitým místem setkávání obyvatel obce. 

Z tohoto pohledu jsou důležitá místa pro rozvoj veřejné zeleně vázána na: 

• nejfrekventovanější centrální část obce, 

• prostor navazující na sportovní zařízení, případně zařízení jiné občanské vybavenosti 
(u rybníka, u hřiště, u zdravotního střediska, u školy), 

• prostor navazující na významné kulturní památky (u obou kostelů). 

Zeleň u bytových domů a zdravotního střediska je v současné době prakticky bezvýznamná - 
převažují travnaté plochy. Tato zeleň se navrhuje k rekonstrukci spočívající ve výsadbě velkotvarých 
listnáčů – například z domácích dřevin lípa malolistá, lípa velkolistá, javor mléč, javor babyka, 
z exotických dřevin v Hovoranech dříve hojně vysazovaný jerlín japonský, dále dřezovec trojtrnný, 
líska turecká, platan javorolistý, z menších dřevin katalpa trubačovitá, břestovec západní, pavlovnie 
plstnatá a jiné. Navrhuje se doplnění lavičkami, případně dřevěnou houpačkou či prolézačkou. 
V prostoru kolem zdravotního střediska je tak možno vytvořit cennou plochu veřejné zeleně – 
významnou pro západní část obytného území obce.  

Stávající parkově upravené plochy v Hovoranech jsou soustředěny na ulici Brněnská 
a Dědina. 

Veřejná zeleň v ulici Brněnská a přilehlých ulicích Za kapličkou, Pod školou, Horní chaloupky 
má charakter spíš izolační a neplní funkci pobytovou.   

Zelené plochy v nejstarší části obce, zvané Dědina, již mohou plnit funkce pobytové veřejné 
zeleně. Jedná se o několik ploch. 

Nejvýrazněji se uplatňuje zeleň v prostoru kolem katolického kostela a v ploše bývalé „farské 
zahrady“ - parkově upraveného prostoru před samoobsluhou. Plocha bývalé farské zahrady je 
jedinou parkově upravenou plochu v obci příznivého tvaru a polohy. Základem porostů kolem 
kostela jsou lípy a jerlíny japonské, v parčíku farské zahrady je bohatá směs různých dřevin různé 
kvality. Parčík vyžaduje rekonstrukci porostů (zejména zdravotní a estetické probírky), cestní sítě, 
přemístění el. vedení. Zajímavý by byl v ploše vodní prvek (kašnička, pítko). Plocha před kostelem 
vyžaduje rekonstrukci porostů (rovněž zdravotní a estetické probírky, odstranění neprosperujících 
keřů a jejích náhrada stínomilnými dřevinami – mahonie, bobkovišeň, tis apod.). 

Významnou plochou veřejně zeleně je souvislý parkově upravený pás souběžný s páteřní 
komunikací, vzniklý v místě zatrubněného Hovoranského potoka a kolem bývalé staré školy. 
Jednotlivé plochy v něm jsou většinou pečlivě upraveny, s výsadbou převážně menších 
a krátkověkých dřevin, jako jsou břízy, doplněné o kvetoucí keře, místy plazivé jehličnany. Výrazně 
tu chybí dřeviny dlouhověké, většího vzrůstu, které by vytvořily estetickou dominantu. Navrhuje se 
postupná rekonstrukce ploch a jejich doplnění stromořadím z domácích dlouhověkých listnáčů, jako 
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jsou lípa malolistá, lípa velkolistá, javor mléč, v užším profilu je možno vysadit stromy s menší 
korunou včetně pyramidálních či kulovitých kultivarů.  

Pečlivě upravená plocha se nachází před kostelem církve československé husitské s krásným 
javorem mléčem, plazivými jalovci, kumulí a růžemi. Nevhodně tu byly vysazeny smrky do trasy 
elektrického vedení, které bude nutno odstranit. 

Velmi esteticky působí i vysoké terasy a svahy v obci, které jsou často osázeny stromy a keři, často 
i letničkami a trvalkami. Přes tyto svahy vede řada vyšlapaných chodníčků, které je vhodné nahradit 
upravenými schody. 

Využívány jsou i velmi malé plochy zeleně, často s veřejnou studnou například v lokalitách 
Horní chaloupky, Dolní chaloupky. Často si tu hrají děti předškolního i školního věku. 

Výraznou veřejnou plochou je rybník v obci. Spolu s hřištěm a okolními zahrádkami, 
ekologicky významnou lokalitou „Nad hřištěm“ a řadou vinných sklepů má tato plocha předpoklady 
stát se rekreačním střediskem obce. V současné době ji lze charakterizovat spíše jako plochu 
devastovanou chaotickými provizorními objekty a neupraveným skladovým areálem. Břehy vodní 
nádrže trpí silnou abrazí, které nelze zabránit pouhým vegetačním zpevněním břehů, sporadická 
a hynoucí výsadba dřevin, často zcela nevhodných druhů, podtrhuje zanedbaný charakter území. 

V tomto území se proto navrhuje výsadba břehového porostu rybníka za použití stanovištně 
odpovídajících dřevin. Souvislá výsadba olše lepkavé, vrby bílé, vrby popelavé, vrby trojmužné, vrby 
košíkářské by měla spolu s porosty rákosu vytvořit dostatečnou ochranu břehů proti abrazi. 
V prostoru mezi rybníkem a vinnými sklepy se navrhuje založení menší plochy veřejné zeleně. Měla 
by být komponována jako trávníková plocha s výsadbou listnatých dřevin, jako je lípa malolistá, lípa 
velkolistá, dub letní, javor mléč, jasan ztepilý, případně solitéra morušovníku bílého, s lavičkami, 
dřevěnou houpačkou pro děti. Přilehlá hřiště je vhodné rovněž zapojit do zeleně za použití výsadeb 
domácích dřevin, nezpůsobujících převážné většině populace alergie. Doporučujeme dřeviny, jako 
je lípa malolistá, lípa velkolistá, dub letní, javor mléč, nevhodné jsou plodící topoly, jasany, břízy a 
jehličnany. 

Na Nové ulici je vybudována plocha s dětskými prolézačkami. Doporučuje se doplnit 
výsadbami domácích listnáčů, jako je lípa malolistá, lípa velkolistá, dub letní, javor mléč. 

Do nové plochy pro výstavbu rodinných domků v jižní části obce se navrhuje plocha 
s dětskými prolézačkami, doplněná výsadbami domácích listnáčů, jako je lípa malolistá, lípa 
velkolistá, dub letní, javor mléč, do nově navržených ulic stromořadí listnáčů s menšími korunami – 
okrasné kultivary, kvetoucí stromy apod. 

Velmi specifickým druhem veřejné zeleně na venkově jsou zahrádky před domy. Jejich 
založení i údržba se liší podle vkusu jejich uživatele (majitele), a tudíž jsou pestré a různorodé. 
Často jsou i oplocené. Některé předzahrádky jsou vybudované na obecním pozemku, většinou však 
patří k pozemku jednotlivých domů. V některých případech majitelé domů obhospodařují 
i neoplocenou plochu veřejné zeleně před svým domem - mnohdy ne vhodným způsobem - pásy 
vojtěšky, letniček apod. Nově jsou vybudovány společné předzahrádky. Předzahrádky je vhodné 
sjednotit, vyvarovat se výsadeb jehličnanů a stále zelených exotů, vyloučit z předzahrádek 
hospodářské plodiny. 

Rozsah zeleně doprovodné a izolační je v každém území různý a je dán sítí vodotečí, 
komunikací a výrobních či jiných objektů, které je třeba v území výsadbou izolační zeleně doplnit. 

V zastavěné části obce lze za izolační zeleň považovat zatravněné pásy s výsadbami dřevin 
v jednotlivých ulicích. 

Izolační zeleň chybí u zemědělské farmy firmy ZEMAS, dále chybí u většiny polních 
komunikací. Výsadby izolační zeleně byly realizovány u hřiště na kopanou. 

Zeleň půdoochranná a rozptýlená je ve smyslu této práce chápána jako součást územního 
systému ekologické stability a je popsána v jiné kapitole. 
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Za zmínku stojí sortiment dřevin v obci. Ze stromů tu prosperují jerlíny, javory, jírovce, lípy, 
méně prosperují jehličnany, zejména ty z nich, které jsou náročnější na vyšší vzdušnou vlhkost. 

Z hlediska zeleně v zastavěném území Hovoran a jeho bezprostředním okolí je žádoucí: 
• chránit všechny významné vzrostlé stromy, 
• upravit plochu bývalé farské zahrady, 
• rekonstruovat zeleň nad zatrubněným Hovoranským potokem v historické části zástavby, 
• doplňovat, případně obnovovat uliční stromořadí, 
• doplňovat dřeviny ve větrolamu za školou, 
• osázet nově navrženou sportovní a hrací plochu, 
• osázet stávající sportovní areál. 
• vybudovat břehový porost rybníka, 
• vybudovat plochu veřejné zeleně mezi sklepy a rybníkem, 
• vybudovat izolační zeleň zemědělské farmy, 
• osázet výrazný objekt školy v dominantní poloze a schody ke škole velkotvarými 

dřevinami, 
• vybudovat uliční stromořadí v nově navrhované zástavbě – výsadbě stromů přizpůsobit 

uliční profily a kladení inženýrských sítí, 
• vybudovat plochu veřejné zeleně v nově navržené lokalitě rodinných domků v jihozápadní 

části obce, 
• v nových výsadbách používat přednostně domácí listnaté dřeviny – vhodné jsou zejména 

javory (mléč a babyka), lípy (malolistá a velkolistá), dub letní, na březích rybníka i olše 
lepkavá, jasan ztepilý, různé druhy vrb. 

8.5 Ochrana přírody a krajiny 

Zvláště chráněná území - území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná lze 
dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhlásit za zvláště chráněná. 

V katastru Hovoran se nachází jedno vyhlášené zvláště chráněné území – přírodní 
rezervace (PR) Hovoranské louky. 

PR Hovoranské louky byla zřízena vyhláškou OkÚ Hodonín z 28. 2. 1992 na výměře 10,6 
ha k ochraně jednoho z nejzachovalejších a největších komplexů stepních luk na Moravě. Území 
přírodní rezervace je totožné s EVSK Hovoranské louky (viz též kapitola Krajina, vegetační kryt, 
kostra ekologické stability). Ochranné pásmo rezervace činí ze zákona (§ 37) 50 m. 

Základní ochranné podmínky pro přírodní rezervace jsou obsaženy v § 34 zákona 
č. 114/1992 Sb. Zakázáno je na celém území přírodní rezervace: 

• hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména 
prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře 
a funkci ekosystému anebo nevratně poškozovat půdní povrch, 

• používat biocidy, 
• povolovat a umísťovat nové stavby, 
• povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin 

a živočichů, 
• sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě výkonu práva myslivosti, 
• měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany přírodní 

rezervace. 

Případná stavební činnost, terénní a vodohospodářské úpravy, použití chemických 
prostředků, změny kultur a stanovení způsobu hospodaření v lesích (v současnosti nezastoupených) 
v ochranném pásmu rezervace jsou podmíněny souhlasem orgánu ochrany přírody (odst. 2 § 37 
zákona). 

Bližší ochranné podmínky přírodní rezervace jsou obsaženy v její zřizovací vyhlášce a v plánu 
péče na období 1999 – 2003. 
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Významné krajinné prvky 
V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. mají zvláštní postavení 

významné krajinné prvky (VKP) - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části 
krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability (§ 3 písm. b). 
Významnými krajinnými prvky jsou obecně lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy 
a dále jiné části krajiny, které příslušný orgán ochrany přírody zaregistruje podle § 6 zákona. 

Na území hovoranského katastru se nacházejí z obecně vyjmenovaných významných 
krajinných prvků lesy, vodní toky, rybník a údolní nivy. Významné krajinné prvky registrované podle 
§ 6 zákona dosud v katastru nejsou zastoupené. 

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívat je lze pouze 
tak, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení jejich ekostabilizující funkce (§ 4 odst. 2 zákona).  

Pro obecně vyjmenované významné krajinné prvky platí v řešeném území následující zásadní 
požadavky: 

• na území lesa hospodařit takovým způsobem, aby byla podpořena přírodě bližší skladba 
porostů (v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb. - lesní zákon), 

• nevypouštět do Hovoranského potoka nečištěné splaškové vody, 

• chránit údolní nivy před zástavbou (s výjimkou nezbytných zařízení – dopravní stavby, 
technické sítě). 

Registraci podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. vyžadují vymezené ekologicky významné 
segmenty krajiny (viz kapitola Krajina, vegetační kryt, kostra ekologické stability) mimo les a mimo 
území přírodní rezervace Hovoranské louky. 

Ochrana krajinného rázu 
K zabezpečení ochrany krajinného rázu katastru existuje legislativní opora zejména v zákoně 

č. 114/1992 Sb. Zákon v § 12 odst. 1 praví: "Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní 
a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho 
estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb 
mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště 
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině." 

Krajinný ráz je chráněn celoplošně, přičemž význam jeho ochrany stoupá souběžně 
s estetickou hodnotou jednotlivých partií krajiny. K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným 
činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz je nezbytný (podle odstavce 2 § 12 
zákona č. 114/92 Sb.) souhlas orgánu ochrany přírody. 

Z hlediska ochrany krajinného rázu katastru Hovoran je důležité zejména: 
• vegetační úpravy v krajině (zejm. realizace prvků územního systému ekologické stability 

a výsadby stromořadí) provádět citlivě především s ohledem na charakter reliéfu 
a zachování esteticky významných krajinných struktur (např. stepních lokalit, lesních 
celků, drobných porostů dřevin, maloplošně obhospodařovaných pozemků, vinic), 

• zástavbu navrhovanou v pohledově exponovaných plochách (zejm. jihozápadně od obce 
a nad východní částí obce) vhodně začlenit do krajiny pomocí regulace výškové hladiny 
zástavby a velikosti parcel a výsadeb uliční zeleně. 

Památné stromy 
Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit dle § 46 odst. 1 zákona 

č. 114/1992 Sb. za památné stromy. 

V řešeném území nebyly dosud vyhlášeny žádné památné stromy. V katastru obce se nachází 
několik stromů potenciálně vhodných k vyhlášení jako stromy památné. Patří k nim významné 
stromy u kostela, na hřbitově, jilmy na Mlýnské uličce, jerlíny Pod školou, lípy na ulici Za kapličkou, 
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jírovce před Lidovým domem. Návrh konkrétních památných stromů je ovšem podmíněn 
podrobným dendrologickým průzkumem. 

Lokality s výskytem zvláště chráněných druhů organismů 

Druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi 
významné, lze vyhlásit dle § 48 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. za zvláště chráněné. V současné 
době jsou zvláště chráněné druhy rostlin vyjmenovány v příloze č. II prováděcí vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. a zvláště chráněné druhy živočichů v příloze č. III téže 
vyhlášky. 

V katastru Hovoran jsou lokality se zjištěným výskytem chráněných druhů organismů totožné 
s ekologicky významnými segmenty vyjmenovanými v kapitole Krajina, vegetační kryt, kostra 
ekologické stability. 

Podmínky ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů jsou uvedeny v § 49 a § 50 
zákona č. 114/1992 Sb. a v § 15 a § 16 vyhlášky č. 395/1992 Sb. Základem ochrany zvláště 
chráněných druhů organismů je komplexní ochrana jejich stanovišť a v případě rostlin 
i bezprostředního okolí. 

Územní systém ekologické stability 

Viz kapitola 8.7 Návrh územního systému ekologické stability. 

8.6 Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady se obecně řídí především ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění. 

Nakládání s odpady v Hovoranech je upraveno obecně závaznou vyhláškou obce Hovorany. 
Běžný domovní odpad je v obci sbírán do popelnic a odvážen firmou EKOR, s.r.o., Kyjov 1x za 
týden až za 14 dnů. Separovaně probíhá sběr skla, papíru a plastů. Několikrát do roka je prováděn 
sběr kovového odpadu (zajišťují hasiči). Sběr nebezpečného odpadu provádí firma EKOR, s.r.o., 
Kyjov. Ke sběru menšího množství inertního odpadu jsou přistavovány velkoobjemové kontejnery, 
jejichž odvoz zajišťuje firma ZEMAS, a.s., Čejč. Sběr většího množství stavebního odpadu si zajišťují 
občané individuálně. Pro vybrané druhy odpadů bude sloužit přesunutý sběrný dvůr pod areálem 
mechanizačního střediska Zemas. 

Na poli nakládání s odpady je v Hovoranech potřebné: 

� zamezit vytváření divokých skládek, i formou represivních opatření, 

� zajišťovat sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění. 

8.7 Návrh územního systému ekologické stability 

V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je územní systém ekologické stability 
krajiny definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě 
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se lokální (místní), regionální 
a nadregionální systém ekologické stability. Skladebnými částmi ÚSES jsou biocentra, biokoridory 
a interakční prvky. 

Biocentrum je definováno prováděcí vyhl. č. 395/1992 Sb. k zák. č. 114/1992 Sb. jako biotop 
nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci 
přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 

Biokoridor je definován rovněž prováděcí vyhl. č. 395/1992 Sb. k zák. č. 114/1992 Sb. jako 
území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak 
umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. 
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Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé 
působení ostatních ekologicky významných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně 
stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Jde o lokality zabezpečující dílčí, avšak základní funkce 
organismů. Často plní v krajině i další funkce (protierozní, krajinotvornou, estetickou). 

Návrh lokálního (místního) ÚSES v k. ú. Hovorany byl zpracován v generelové podobě 
v rámci dokumentace Generelu ÚSES okresu Hodonín v roce 1998 (Dr. Pavel Hartl, Löw a spol., 
Brno), zohledňující územně technický podklad (ÚTP) Ministerstva pro místní rozvoj ČR týkající se 
regionálních a nadregionálních ÚSES ČR. Dle dokumentace okresního generelu ÚSES procházejí 
katastrem Hovoran: 

• jedna větev regionálního ÚSES, 

• několik větví sítě lokálního ÚSES. 

Východní částí hovoranského katastru prochází regionální biokoridor RK 131, za Šardickým 
potokem ústící do regionálního biocentra (RBC) 12 Díly za rybníkem. Tyto prvky by měly 
reprezentovat typická lesní společenstva vátých písků. Do trasy RK 131 byla vložena lokální 
biocentra (LBC) – na katastru Hovoran LBC Zadní hájky, LBC Za dráty a LBC Pod Vyšickem.
 Všechna zmíněná biocentra byla v generelu ÚSES označena jako funkční, jednotlivé úseky 
biokoridoru mezi biocentry pak převážně jako funkční, vzácněji jako navržené. 

Okresním generelem navržená síť lokálního ÚSES je v katastru Hovoran dosti pestrá (zejm. 
ve východní a severozápadní části) a dvěma biokoridory navazuje na výše zmíněný regionální 
biokoridor. V okresním generelu ÚSES jsou částečně popsána pouze biocentra této sítě, která by 
měla reprezentovat přibližně rovným dílem lesní a bylinná společenstva. Biocentra jsou označena 
buď jako funkční (LBC Jezovitka, LBC Žlebové padělky, LBC Hájek) nebo jako částečně funkční (LBC 
Úlehle, LBC Za dvorem), LBC Prostřední louky pak jako navržené. Biokoridory jsou v katastru 
označeny jako funkční či navržené. 

Interakční prvky nebyly okresním generelem ÚSES navrhovány, což je ovšem vzhledem 
k mapovému měřítku grafické části generelu (1 : 25 000) logické. 

V roce 1998 byl schválen územní plán velkého územního celku (VÚC) Hodonín. Do jeho 
závazné části je začleněn i regionální a nadregionální ÚSES, který tudíž tvoří závazný limit využití 
území. Zákresy regionálního biokoridoru RK 131 a regionálního biocentra 12 Díly za rybníkem jsou 
zde oproti okresnímu generelu ÚSES sice poněkud schematické, jejich lokalizace je však v zásadě 
totožná. Odlišnosti obou dokumentací jsou patrné z výkresu limitů a problémového výkresu 
průzkumů a rozborů k územnímu plánu Hovoran. 

Pro potřeby územního plánu obce byl návrh ÚSES zpracován nad digitalizovanou mapou KN. 
Podoba navrženého ÚSES v zásadě vychází z okresního generelu ÚSES z roku 1998, v některých 
případech ovšem došlo vlivem nových skutečností (zejména díky porovnání ÚSES s jinými zájmy 
v území) oproti generelové podobě ke změnám a úpravám v pojetí a vymezení prvků ÚSES: 

1. Regionální biocentrum 12 Díly za rybníkem ve východní části katastru je mírně zvětšeno na 
jihozápadní straně o nelesní partie v nivě Šardického potoka. Tato nová část bude v podstatě 
plnit funkci lokálního biocentra na větvi lokálního ÚSES, vázaného na tok Šardického potoka. 

2. LBC Pod Vyšickem v trase regionálního biokoridoru RK 131 v jihovýchodní části katastru je 
podstatně zvětšeno o přilehlý lesní celek přírodě blízkého charakteru s jádrovou částí 
evidovanou jako stejnojmenný EVSK. Takto vymezené biocentrum bude více odpovídat 
celkovému charakteru regionálního biokoridoru, procházejícího lesními komplexy na vátých 
píscích. Jako navazující opatření bude možno zrušit v sousedním k. ú. Mutěnice LBC V hájku 
navržené v ekologicky bezcenné akátině. 

3. V případě okresním generelem navrženého LBC Hájek, situovaného za sady jihovýchodně od 
obce, je navrženo podstatné rozšíření, v zásadě odpovídající vymezení evidovaného EVSK 
Hájek-Obora. Při širším vymezení biocentra bude jediným významnějším omezujícím 
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faktorem pro hospodářské využití porostů zachování (případně postupné vylepšování) jejich 
stávající přírodě blízké druhové skladby. 

4. Zrušen je nadbytečný a nereprezentativní lokální biokoridor podél spojovací cesty mezi 
lesními celky ve východní části katastru. 

5. LBC Za dvorem východně od obce je přejmenováno na LBC Kačinec a Zelniska a rozšířeno 
o část nivy Hovoranského potoka v místě plánované záchytné nádrže. Nivní část biocentra 
bude reprezentativní pro lokální větev ÚSES na Hovoranském potoce, navazující lokálním 
biokoridorem na území šardického katastru. 

6. S ohledem na situování rozvojových ploch bydlení a podnikání a navržená protierozní 
a protipovodňová opatření je změněna část trasy lokálního biokoridoru jižně od obce. 
Navržený biokoridor nyní směřuje přes dosud holý horizont severně od čerpací stanice 
pohonných hmot do LBC Orlový kopec na území čejčského katastru, je tedy posunut oproti 
okresnímu generelu ÚSES severněji. 

7. Větev lokálního ÚSES procházející dle okresního generelu ÚSES mezi Hovorany a Čejčí po 
hranici katastrů obou obcí má s ohledem na situování viničních tratí a složitou situaci 
v pozemkové držbě podstatně pozměněnou trasu. Z větší části je nyní vedena hovoranským 
katastrem. Biokoridor větve v novém návrhu hranici katastru protíná napříč a dostává se 
k areálu zemědělské výroby ze severní strany Hovoran (v současnosti areál firmy ZEMAS, 
a.s.), kde je nově navrženo LBC Podvinohradí. Toto biocentrum je přes viniční trať propojeno 
krátkým biokoridorem s LBC Jezovitka. Přesné trasy biokoridorů bude možno určit až v rámci 
komplexních pozemkových úprav. 

8. Zrušen je lokální biokoridor mezi LBC Úlehle v severozápadním výběžku katastru a LBC 
Zápověď-motokros v k.ú. Karlín. Preferována zůstává varianta propojení nezasahující do 
hovoranského katastru. 

9. Vedle zmíněných významnějších případů jsou navrženy i některé další místní úpravy ve 
vymezení biocenter a trasování biokoridorů. 

Cílová podoba jednotlivých skladebných prvků ÚSES je determinována jejich funkcí 
v systému. Základní skladebné prvky (biocentra a biokoridory) by měly reprezentovat pestrou škálu 
typických lesních, stepních, vodních, mokřadních i lučních společenstev Hustopečského 
a Hodonínského bioregionu. 

Prostorové nároky jednotlivých skladebných prvků ÚSES vyplývají zejména z jejich 
biogeografického významu, z kombinací reprezentovaných stanovištních podmínek a zastoupených 
typů společenstev a z aktuálního stavu krajiny a liší se tudíž případ od případu. Orientačně je 
možno stanovit minimální šířku biokoridorů. V případě regionálního biokoridoru lze považovat za 
dostačující šířku 40 m, u lokálních biokoridorů pak šířku 15 – 20 m (podle typů zastoupených 
společenstev). 

Důležitým úkolem z hlediska budoucího vytváření ÚSES je zpracování dalších stupňů 
projektové dokumentace, zejména jako součásti návrhu komplexních pozemkových úprav a lesních 
hospodářských plánů. 

8.8 Vyhodnocení dopadů řešení na ŽP, ZPF a PUPFL 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí 

Navrhované řešení územního plánu obce Hovorany předpokládá zejména následující pozitivní 
ovlivnění životního prostředí obce: 

1) Vybudování kanalizačního systému s napojením na ČOV se projeví ve snížení zatížení 
povrchových i podzemních vod komunálními odpadními vodami. 

2) Navrhované vegetační úpravy krajiny (vytváření ÚSES, zvyšování zastoupení geograficky 
původních dřevin v porostech, výsadby a rekonstrukce stromořadí) posílí celkovou 
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ekologickou stabilitu a estetickou hodnotu krajiny a napomohou zvýšení biologické 
diverzity a uchování přirozeného genofondu krajiny. 

3) Navrhované vegetační úpravy v zastavěném území, včetně úprav v prostoru sportoviště, 
vinných sklepů a rybníku,  přispějí ke zkvalitnění obytného a rekreačního prostředí obce. 

Jiné zásadní negativní dopady na životní prostředí navrhované řešení územního plánu obce 
Hovorany nepředpokládá. 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond 

Použitá metodika 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu 

vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění 
zákona č. 10/1993 Sb., § 3 a přílohy 3 této vyhlášky a Metodického pokynu odboru ochrany lesa a 
půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního 
fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších 
právních předpisů. 

Struktura půdního fondu v území 
Z hlediska využití území je řešené katastrální území Hovorany členěno takto (dle údajů 

Pozemkového úřadu OkÚ Hodonín, duben 2001): 

 

H O V O R A N Y 
Plocha 

[ha] 

podíl ploch 

[%] 

Výměra celkem  2 098,93  100,00 

Zemědělská půda celkem  1 521,42  72,49 

z toho  orná půda  

 vinice 

 zahrady 

 ovocné sady 

 louky 

 pastviny 

 1 151,97 

 146,08 

 28,34 

 107,76 

 75,91 

 11,36 

 54,88 

 6,96 

 1,35 

 5,13 

 3,62 

 0,54 

Lesní pozemky  416,30  19,83 

Vodní toky a plochy  4,00  0,19 

Zastavěné plochy  43,20  2,06 

Ostatní plochy  114,01  5,43 

Z přehledu vyplývá, že téměř tři čtvrtiny z celkové rozlohy katastrálního území pokrývá 
zemědělská půda, která je v drtivé míře zorněna. Ostatní kultury mají řádově menší zastoupení. 

Bonitované půdně ekologické jednotky 
Výchozím podkladem při ochraně zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti 

jsou bonitované půdně ekologické jednotky. Pětimístný kód půdně ekologických jednotek (dále jen 
BPEJ) definovaných vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb. vyjadřuje: 

l. místo - Klimatický region 
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2. a 3. místo - Hlavní půdní jednotka (HPJ) - je syntetická agronomická jednotka 
charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru 
skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě 

4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice 

5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy 

Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské 
půdy (I - V) dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. 
OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona ČNR č. 110/1993 Sb. 

Podle klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je stanovena základní sazba odvodů 
při záboru zemědělské půdy ve smyslu přílohy A zákona ČNR č. 334/1992 Sb. 

Řešené území se nachází v klimatickém regionu VT - velmi teplém a suchém, v kódu BPEJ 
označeném číslem 0. 

V katastru Hovorany jsou zastoupeny tyto hlavní půdní jednotky: 

01 Černozemě na spraši, středně těžké, převážně s příznivým vodním režimem. Velká část 
katastru včetně zastavěného území obce. 

04 Černozemě nebo drnové půdy černozemní na píscích, mělké (do 0,3 m) překryvy spraše na 
píscích; lehké, velmi výsušné půdy. Nepatrná výměra v severní části katastru. 

05 Černozemě vytvořené na středně mocné vrstvě spraší na píscích, lehčí, středně výsušné 
půdy. Nepatrná výměra ve východní části katastru. 

06 Černozemě, převážně lužní, na slinitých a jílovitých substrátech, těžké půdy, avšak s lehčí 
ornicí a těžkou spodinou, občasně převlhčené. Malé plochy v katastru jihozápadně a severně 
od zastavěného území. 

07 Černozemě, převážně lužní, na slinitých a jílovitých substrátech, těžké půdy až velmi těžké 
v ornici i spodině, periodicky převlhčené. Nepatrné plochy v severní části katastru. 

08 Černozemě, hnědozemě i slabě oglejené, vždy však erodované, převážně na spraších, 
zpravidla ve vyšší svažitosti; středně těžké. Velká část katastru, včetně zastavěné části území 
a jeho bezprostředního okolí. 

21 Hnědé půdy a drnové půdy (regosoly), rendziny a ojediněle i nivní půdy na píscích; velmi 
lehké a silně výsušné. Nachází se pouze v polní trati Půldruhé díly za lesem a Kopaniska na 
píscích. 

40 Svažité půdy (nad 12O) na všech horninách; lehké až lehčí středně těžké, s různou 
štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich; jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách. 
Zanedbatelná výměra v katastru. 

41 Svažité půdy (nad 12 O) na všech horninách; středně těžké až těžké s různou štěrkovitostí 
a kamenitostí nebo bez nich; jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách. Zanedbatelná 
výměra v severní části katastru. 

55 Nivní a lužní půdy na nivních uloženinách; velmi lehké, zpravidla písčité, výsušné. 
Zanedbatelná výměra ve východní katastru u Bařinového potoka. 

60 Lužní půdy na nivních uloženinách a spraši; středně těžké, vláhové poměry příznivé až sklon 
k převlhčení.. Zanedbatelná výměra ve východní katastru u Bařinového potoka. 

62 Lužní půdy glejové na nivních uloženinách a spraši; středně těžké, obvykle dočasně 
zamokřené podzemní vodou v hloubce 0,5 - 1 m. Zanedbatelná výměra ve východní části 
katastru v polní trati Pod Vyšickem. Nevyužité. 
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72 Glejové půdy zrašelinělé a rašeliništní půdy nivních poloh s hladinou podzemní vody trvale 
blízko povrchu - výrazně zamokřené. Zanedbatelná výměra ve východní části katastru v polní 
trati Louky na pískách. 

Investice do půdy 
V minulosti bylo na cca 2,11 ha zemědělské půdy vybudováno odvodnění. Územní plán 

nenavrhuje zástavbu na odvodněných územích. 

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 
Zemědělská prvovýroba v území je zaměřena na výrobu rostlinnou i živočišnou. 

V areálu zemědělské výroby severozápadně od obce hospodaří ZEMAS a.s. Je zde chováno 
cca 150 ks hovězího dobytka na žír, 445 vepřů na výkrm a 70 prasnic. Pro tyto stavy dobytka bylo 
rozhodnutím odboru výstavby MěÚ Kyjov zřízeno pásmo hygienické ochrany o poloměru 237 m od 
emisního středu, které nezasahuje obytnou zástavbu v obci. 

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 

Zemědělská půda mimo zastavěné území katastru je v převážné většině sloučena do velkých 
celků orné půdy, které obhospodařuje ZEMAS a.s. 

O zpracování projektu komplexních pozemkových úprav v katastru Hovorany se doposud 
neuvažuje. 

Opatření k zajištění ekologické stability 

K zajištění ekologické stability byl v roce 1998 v rámci dokumentace Generelu ÚSES okresu 
Hodonín pro katastr Hovorany zpracován v generelové podobě návrh lokálního (místního) ÚSES 
(Dr. Pavel Hartl, Löw a spol., Brno), zohledňující územně technický podklad (ÚTP) Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR týkající se regionálních a nadregionálních ÚSES ČR. 

V roce 1998 byl schválen územní plán velkého územního celku (VÚC) Hodonín. Do jeho 
závazné části je začleněn i regionální a nadregionální ÚSES, který tudíž tvoří závazný limit využití 
území. Tento dokument v zásadě přebírá řešení Generelu ÚSES okresu Hodonín. 

Pro potřeby územního plánu obce byl návrh ÚSES zpracován nad digitalizovanou mapou KN. 
Podoba navrženého ÚSES v zásadě vychází z okresního generelu ÚSES z roku 1998, v některých 
případech ovšem došlo vlivem nových skutečností (zejména díky porovnání ÚSES s jinými zájmy 
v území) oproti generelové podobě ke změnám a úpravám v pojetí a vymezení prvků ÚSES: 

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení 

Územní plán navrhuje v Hovoranech lokality výstavby se záborem zemědělské půdy pro: 

- bydlení v rodinných domech 
- výrobní a průmyslové aktivity 
- občanskou vybavenost 
- vinné sklepy 
- sport a rekreaci 
- zeleň 
- dopravu 
- separaci odpadů. 

Zábory budou realizovány zejména na pozemcích bezprostředně navazujících na současně 
zastavěné území. Výběr lokalit provázela snaha o co nejmenší narušení zemědělského využívání 
nezastavěných ploch. 

V bilančním přehledu jsou u lokalit určených pro bydlení v rodinných domech uváděny jednak 
celkové výměry lokalit, jednak plochy předpokládaného reálného záboru pro domy a také obslužné 
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komunikace, které jsou součástí jednotlivých lokalit. Jedná se přibližně o jednu čtvrtinu z celkové 
výměry lokality. Zbývající části dotčených pozemků budou sloužit jako zahrady pro tyto domy. 

Část lokalit je navržena na půdách nejlepších bonit, zařazených do I. a II. třídy ochrany. 
Avšak vzhledem k tomu, že současně zastavěné území a jeho nejbližší okolí je do značné míry 
tvořeno těmito kvalitními půdami, znamenal by striktní požadavek jejich ochrany fakticky 
znemožnění stavebního rozvoje obce. 

Územní plán navrhuje v Hovoranech ke změně funkčního využití celkem 16,48 ha pozemků 
náležejících zemědělskému půdnímu fondu. Z této výměry bude fakticky odňato 12,74 ha, zbývající 
výměra bude využita jako zahrady u objektů bydlení. 

Popis lokalit předpokládaného záboru ZPF: 
Lokalita 1 - plocha o celkové rozloze 4,50 ha, situovaná v bezprostřední návaznosti na 

současně zastavěné území v jihozápadní části obce, je určená pro výstavbu 1. etapy rodinných 
domů a obslužné komunikace. Jedná se o ornou půdu v I., II. a III. třídě ochrany. Předpokládaný 
zábor zemědělské půdy činí cca 2,04 ha, zbývající části pozemků budou využity jako zahrady. 

Lokalita 2 - plocha o celkové rozloze 4,71 ha, situovaná v bezprostřední návaznosti na 
současně zastavěné území v jihozápadní části obce, je určená pro výstavbu 2. etapy rodinných 
domů a obslužné komunikace. Jedná se o ornou půdu, zahrady a vinice ve II. a III. třídě ochrany. 
Předpokládaný zábor zemědělské půdy činí cca 1,18 ha, zbývající části pozemků budou využity jako 
zahrady. 

Lokalita 8 - plocha o celkové rozloze 2,25 ha, situovaná v návaznosti na výrobní areál jižně 
od obce, je určená pro rozvoj výrobních a průmyslových aktivit. Jedná se o ornou půdu v I. a II. 
třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

Lokalita 11 - plocha o celkové rozloze 0,17 ha, situovaná v bezprostřední návaznosti na 
současně zastavěné území v severní části obce, je určená pro sportovně-rekreační aktivity. Jedná 
se o ornou půdu v II.a III. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

Lokalita 14 - plocha o celkové rozloze 0,02 ha, situovaná částečně uvnitř, částečně vně 
současně zastavěného území ve východní části obce, je určená pro výstavbu vinných sklepů. Jedná 
se o ornou půdu a zahradu ve I. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

Lokalita 15 - plocha o celkové rozloze 0,1 ha, situovaná částečně uvnitř, částečně vně 
současně zastavěného území ve východní části obce, je určená pro výstavbu vinných sklepů. Jedná 
se o ornou půdu a vinice ve I. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

Lokalita 18 - plocha o celkové rozloze 0,33 ha, situovaná v návaznosti na návrhovou lokalitu  
sportovního areálu č. 11 severně od obce, je určená pro výsadbu veřejné zeleně a zřízení veřejného 
výletiště. Jedná se o ornou půdu v I. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

Lokalita 19 - plocha o celkové rozloze 0,06 ha, situovaná mimo současně zastavěného území 
jihozápadně od obce, je určená pro výsadbu veřejné zeleně v návaznosti na nově navrhované 
lokality bydlení č. 1 a 2. Jedná se o ornou půdu ve III. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra 
lokality. 

Lokalita 21 - plocha o celkové rozloze 0,15 ha, situovaná v návaznosti na stávající 
a navrhované plochy výrobních a průmyslových aktivit jižně od obce. Je určená pro výsadbu izolační 
zeleně. Jedná se o ornou půdu v I. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

Lokalita 22 - plocha o celkové rozloze 0,03 ha, situovaná severně od obce, je určená pro 
vybudování parkoviště u navrhované sportovně-rekreační plochy. Jedná se o ornou půdu ve II. 
třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

Lokalita 23 - plocha o celkové rozloze 0,30 ha, situovaná jihovýchodně od obce v návaznosti 
na strojně-technický areál ZEMAS a.s., je určená pro zřízení sběrného dvora separovaných odpadů. 
Jedná se o ornou půdu v I. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 
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Lokalita 24 – plocha o celkové rozloze 0,34 ha, situovaná severně od obce v návaznosti na 
současně zastavěné území v blízkosti živočišné farmy Zemas. Je určená pro vybudování dětského 
dopravního hřiště. Jedná se o zahradu v IV. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

Lokalita 25 – plocha o celkové rozloze 0,97 ha, situovaná jižně od obce v blízkosti ČSPH. Je 
určená pro výsadbu velkotvaré zeleně jako izolačního pásu mezi obytnou zástavbou a výrobními 
areály. Jedná se o ornou půdu v II. a I.třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

Lokalita 26 – plocha o celkové rozloze 0,02 ha, na východním okraji obce v blízkosti kovářství 
Zajíc. Je určená pro výsadbu veřejné zeleně. Jedná se o ornou půdu v I.třídě ochrany. Zabrána 
bude celá výměra lokality. 

Lokalita 27 – plocha o celkové rozloze 1,85 ha, na východním okraji obce v návaznosti na  
kovářství Zajíc. Je určená pro situování výrobních a průmyslových aktivit. Jedná se o ornou půdu 
v I. třídě ochrany. Zabrána bude celá výměra lokality. 

Trasa K1 – liniový zábor pro účelovou komunikaci, navrženou v trase od jižního okraje obce 
přes pole k ČSPH. Jedná se o ornou půdu v I. a IV. třídě ochrany, mimo současně zastavěné území 
obce. 

Trasa K2 – liniový zábor pro účelovou komunikaci, navrženou podél výletiště na severu obce. 
Jedná se o ornou půdu ve II. třídě ochrany, mimo současně zastavěné území obce. 

Trasa K3 – liniový zábor pro účelovou komunikaci, navrženou na východním okraji obce za 
plochami pro výrobu, umožňující zároveň údržbu vodního toku. Jedná se o ornou půdu v I. třídě 
ochrany, mimo současně zastavěné území obce. 

Trasa K4 – liniový zábor pro účelovou komunikaci mezi vinohrady, navrženou severozápadně 
od zastavěného území obce. Jedná se o nepatrný zábor orné půdy a vinic ve II. třídě ochrany, 
mimo současně zastavěné území obce. 

Přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastru dotčených 
uvažovanou výstavbou 

BPEJ Třída ochrany zemědělské půdy 
0.01.00 I 
0.01.10 II 
0.06.00 II 
0.06.10 III 
0.08.10 III 
0.08.50 IV 

 

Bilanční vyhodnocení jednotlivých lokalit záboru ZPF 
Viz přiložená tabulka. 

 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou definovány zákonem č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) 
v § 3 odst. 1. V řešeném území jsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa především lesní 
pozemky dle evidence katastru nemovitostí. 

Navrhované řešení územního plánu obce Hovorany nepředpokládá žádný zábor pozemků 
určených k plnění funkcí lesa. 
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Realizace zamýšlených vegetačních úprav (tvorba ÚSES) se promítne do změny dřevinné 
skladby lesních porostů zahrnutých do prvků ÚSES ve prospěch geograficky původních, 
z ekologického hlediska žádaných dřevin. 

 

9. VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A ASANAČNÍCH 
ÚPRAV 

Stavební zákon stanoví 5 účelů, pro které je možno ve veřejném zájmu vyvlastnit nebo 
vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit. 

Vyvlastnit lze jen tehdy, není-li možno cíle vyvlastnění dosáhnout dohodou nebo jiným 
způsobem pro: 

1) veřejně prospěšné stavby podle schválené ÚPD 

2) vytvoření hygienických, bezpečnostních a jiných ochranných pásem a chráněných území 
a pro zajištění podmínek jejich ochrany 

3) provedení asanace sídelního útvaru nebo jeho asanačních úprav podle schválené ÚPD 

4) vytvoření podmínek pro nezbytný přístup k pozemku a stavbě 

5) vytvoření podmínek pro umístění nebo řádný provoz zařízení státní pozorovací sítě, kterou 
se zjišťuje stav životního prostředí 

Za veřejně prospěšné stavby dle bodu 1. se považují stavby určené pro veřejně prospěšné 
služby a pro veřejné technické vybavení území podporující jeho rozvoj a ochranu ŽP. 

V územním plánu obce Hovorany jsou navrženy tyto stavby jako veřejně prospěšné: 

I. Stavby veřejné 
1. Objekt občanského vybavení (dům s pečovatelskou službou), p. č. 1426, 1427 
2. Sportovně rekreační plochy – malá dětská hřiště (celkem tři lokality)  
3. Sportovně rekreační plocha – dětské dopravní hřiště v severní části obce v blízkosti 

Zemasu, p. č. 2411/1 
4. Sportovně rekreační areál za objektem Myslivny, p. č. 2460, 2463/1, 3640/1 a sportovně 

rekreační areál u rybníka na části parcely č. 1320 
5. Prostor veřejného tábořiště poblíž Myslivny na části parcely č. 2438/1 
 

II. Stavby pro veřejnou dopravu 
1. Úprava křižovatky silnice II. třídy na hranici s k.ú. Čejč 
2. Trasy místních obslužných komunikací 
3. Pěší a účelové cesty, cyklistické stezky a trasy 
4. Plochy pro parkování s uvedenou kapacitou 
5. Plochy pro autobusové zastávky 

 

III. Stavby pro veřejné technické vybavení 
1. Stavby pro zásobování vodou 
2. Stavby pro odvádění odpadních vod 
3. Stavby pro zachycení dešťových vod - poldry 
4. Stavby pro zásobování plynem 
5. Stavby pro zásobování el. energií a spoje 

V územním plánu obce Hovorany jsou navržena tato veřejně prospěšná opatření: 

1. Prvky lokálního a regionálního ÚSES – biokoridory a biocentra 
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2. Prvky protierozní a protipovodňová patření – zatravněné pásy, záchytné průlehy, 
záchytné příkopy 

Veřejně prospěšné stavby jsou zakresleny v grafické části dokumentace. 

V územním plánu obce Hovorany jsou navrženy tyto stavby k asanaci 

1. Objekt RD p. č. 622 - dopravní řešení úpravy křižovatky ulice Brněnská a Horní 
Chaloupky. 

2. Objekt RD ve špatném stavebním stavu p. č. 239 – dopravní řešení propojení ulice 
Brněnská s ul. Zmola. 

3. Objekt bývalé školy p. č. 1454 uprostřed návsi ve špatném stavebním stavu– v rámci 
rekonstrukce a parkových úprav celého prostoru centrální návsi 

4. Omezení pozemků p. č. 275/1, 275/3 - návrh místní komunikace k navržené lokalitě pro 
bydlení 

 

10. NÁVRH LHŮT AKTUALIZACE 

Územní plán je zpracován pro správní území obce Hovorany, které je dáno katastrálním 
územím obce. 

Časový horizont územního plánu není stanoven. Aktualizace ÚPO bude prováděna vždy po 
čtyřech letech od jeho schválení. 

Územní plán bude využíván do doby vyčerpání rozvojových ploch případně bude při změně 
podmínek v území vypracována nová územně plánovací dokumentace. Závazná část územního 
plánu může být upravena pouze Změnou ÚPO. Směrná část se mění úpravami. 

Potenciální územní rezervy pro dlouhodobý výhled jsou vyznačeny šipkami. K zástavbě rezerv 
je možno přistoupit až po vyčerpání ploch návrhových. 

Regulativy jsou aplikovány na celé katastrální území. V obci se nevyskytují území, na která by 
se vztahovaly regulativy z dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace. 

 

11. NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY 

Kapitola se zabývá návrhem řešení požadavků civilní ochrany vzhledem k navrženému rozvoji 
zástavby v obci a nárůstu počtu obyvatel. 

Pro stávající obyvatelstvo je zpracován plán ukrytí obyvatel. Dle tohoto dokumentu je ukrytí 
obyvatel v případě ohrožení uvažováno především ve sklepních prostorách jednotlivých rodinných 
domů a dále je možno využít lokalit vinných sklepů. Ukrytí žáků mateřské školy je řešeno ve 
vlastním objektu. Základní škola ukrytí žáků řešeno nemá a je nutno do budoucna je zajistit buď 
úpravou některého z objektů střediska zemědělské výroby firmy ZEMAS nebo ve výhledu využitím 
vinných sklepů, s jejichž zástavbou by bylo možno severně školy uvažovat. 

Nárůst obyvatelstva nebude podstatný, výstavba rodinných se uvažuje podsklepená. 
S výstavbou bytových domů se v obci neuvažuje. 

Výrobní provozy zajišťují ukrytí pro své zaměstnance ve vlastní režii v prostorách podniků 
a závodů. Rozsah těchto zařízení je nutno stanovit individuálně v závislosti na počtu zaměstnanců. 

Úkryty je třeba budovat do vzdálenosti 500 m, čímž je splněn požadavek dosažení úkrytu do 
15 minut. 
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Kromě ukrytí osob je nutné při navrhování zástavby na nových plochách dodržet předpisy CO 
pro zajištění nezavalitelnosti komunikací: 

„Umístění rychlostních komunikací a důležitých místních komunikací musí zabezpečit jejich 
nezavalitelnost při rozrušení okolní zástavby. V případě, že zástavba hraničí s těmito komunikacemi, 
musí jejich šířka být minimálně: 

(V1 + V2)/2 + 6 m 

kde V1 a V2 je průměrná výška budov po střešní římsu v metrech. Při jednostranné 
zástavbě se připočítávají 3 m místo 6 m. 

Ukrytí obyvatel z okolních měst a obcí se v Hovoranech neuvažuje.  

Možnost nouzového ubytování potřebných osob bez přístřeší je v budově školy, v Sokolovně, 
v Lidovém domě a v ubytovně firmy Zemas a.s. v areálu mechanizačního střediska. 

Sklad CO je situován v objektu obecního úřadu. 

Plochy areálu obecního úřadu a základní školy mohou být využity pro skladování materiálu 
humanitární pomoci. 

K provádění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací s možností dekontaminace osob, 
zvířat, techniky a materiálu je možno využít areálu mechanizačního střediska firmy ZEMAS a.s  
a plochy vedlejšího sportovního areálu. 

V obci nejsou umístěny sklady nebezpečných látek. V areálu firmy Neochem a NEOCHEM plus 
s.r.o., který je umístěn při silnici II/422 u hranice k.ú. Hovoran mimo zastavěné území obce, se 
nachází jen zázemí podniku. Sklady a provoz výroby PUR pěny – Neotan jsou součástí areálu na 
k.ú. Šardice. 

Zdrojem vody pro hašení požárů jsou hydranty na vodovodní síti, případně rybník 
v jihovýchodní části zastavěného území. 

Evakuaci obyvatelstva mohou částečně zajišťovat autobusy místních soukromých podniků. 

K plnění úkolů v oblasti ochrany, varování, evakuace, ukrytí, ubytování obyvatelstva 
a organizování humanitární pomoci bude využit sbor dobrovolných hasičů v obci a budou využita 
zařízení a jednotky civilní ochrany. Přípravu určených pracovníků obce pro řešení úkolů ochrany 
obyvatelstva při mimořádných událostech organizuje obecní úřad a hasičský záchranný sbor kraje. 
Při vzniku mimořádné události, jejíž rozsah je nad rámec možností obce, budou opatření 
zabezpečována z krajské úrovně. 
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C. REGULATIVY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

1. ÚZEMNÍ A ČASOVÝ ROZSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 

Územní plán je zpracován pro správní území obce Hovorany, které je dáno katastrálním 
územím obce. 

Časový horizont územního plánu není stanoven. Aktualizace ÚPO bude prováděna vždy po 
čtyřech letech od jeho schválení. 

Územní plán bude využíván do doby vyčerpání rozvojových ploch případně bude při změně 
podmínek v území vypracována nová územně plánovací dokumentace. Závazná část územního 
plánu může být upravena pouze změnou ÚPO. Směrná část se mění úpravami. 

Závazné jsou základní zásady uspořádání území a limity jeho využití, vyjádřené 
v regulativech: 

- zásady funkčního a prostorového uspořádání území 

- zásady uspořádání dopravy a inženýrských sítí 

- limity využití území, kterými se stanoví ochranné režimy 

- zásady ochrany životního  prostředí a vymezení územního systému ekologické stability 

- veřejně prospěšné stavby a asanace 

Ostatní části řešení jsou směrné. Směrnou část územního plánu obce tvoří ten obsah 
výkresové části, který není vyjádřen regulativy funkčního a prostorového uspořádání. Hranici 
funkčních ploch lze dále zpřesňovat podrobnější územně plánovací dokumentací. 

Potenciální územní rezervy pro dlouhodobý výhled jsou vyznačeny šipkami. K zástavbě rezerv 
je možno přistoupit až po vyčerpání ploch návrhových. 

Regulativy jsou aplikovány na celé katastrální území. V obci se nachází lokalita „Břehy“, na 
kterou se vztahují částečně regulativy z dříve zpracovaného urbanistického detailu - součásti 
konceptu ÚPN SÚ Hovorany (firma architekta L. Gryma, 1993). 

 

2. ZÁSADY REGULACE ÚZEMÍ 

Řešené území je rozděleno na části území s různými podmínkami pro jejich využití 
a s různými předpoklady rozvoje. Základní členění vychází z dělení na území zastavěná a určená 
k zastavění – plochy stavební a na území, ve kterých se výstavba nepřipouští – plochy  
nestavební. 

Regulace území se týká: 

2.1 funkčního využití 
2.2 prostorového uspořádání území 
2.3 řešení dopravy a technického vybavení 
2.4 územního systému ekologické stability 
2.5 limitů využití území 
2.6 územních rezerv 
2.7 veřejně prospěšných staveb a asanací 

Jednotlivé funkční plochy jsou vymezeny dle své převažující funkce od velikosti parcely. Dále 
se člení na plochy: 
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� stabilizované, tedy bez větších plánovaných změn (mají prvky funkční a prostorové regulace 
víceméně shodné se současným stavem) 

� navrhované, s určenými prvky funkční a prostorové regulace (plochy s plánovanými 
urbanistickými změnami v návrhovém období územního plánu) 

Některé části území reguluje územní plán jen obecně a je doporučeno vypracovat pro 
příslušné území územně plánovací dokumentaci resp. územně plánovací podklad. Jedná se 
o lokality: 

1. Centrální prostor návsi před kostelem sv. Jana Křtitele (bývalá farská zahrada) 

2. Lokalita návsi u staré školy na ulici Dědina 

3. Rekreačně sportovní plocha u rybníka (likvidace sběrného dvora) 

4. Lokalita „Za Myslivnou„ - sportovně rekreační plochy 

5. Lokalita „Krátké noviny„ - návrh pro bydlení II etapa (10 RD) 

6. Lokalita „Díly za humny„ - návrh pro bydlení I etapa (40 RD) 

7. Lokalita u ČSPH jižně od obce - návrh ploch pro výrobní aktivity 

Průběh hranic jednotlivých funkčních zón a jejich typů je možné zpřesňovat na základě 
podrobnější územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů nebo v územním řízení. 
Navrhované využití posuzuje a o jeho přípustnosti či nepřípustnosti rozhoduje stavební úřad 
v příslušném řízení podle stavebního zákona. 

Stavby v zastavitelných plochách mohou být v jednotlivých případech nepřípustné, jestliže: 
• - kapacitou, polohou nebo účelem odporují charakteru předmětné lokality 
• - mohou být zdrojem narušení pohody a kvality prostředí 

Na rezervních plochách pro rozvoj obce po návrhovém období urbanistické studie je určeno 
funkční využití. Jakékoliv využití, které by v budoucnu znemožnilo zastavění území, je nepřípustné. 
Zemědělské využití je zatím bez omezení s výjimkou investic do půdy za účelem jejich 
dlouhodobého zhodnocení. 

Obec Hovorany bude rozvíjena jako souvisle urbanizovaný celek. Ve volné krajině nebudou 
vytvářena nová sídla nebo samoty a nebudou zde povolovány nové stavby s výjimkou lokalit 
zakreslených v dokumentaci event. staveb uvedených v regulativech územního rozvoje. 

2.1 Vymezení funkčních ploch 

Plochy stavební včetně rezerv jsou v územním plánu členěny na funkční typy: 
• plochy bydlení v bytových domech (BD) 
• plochy bydlení v rodinných domech (BR) 
• plochy smíšené – bydlení + rekreační bydlení + vinné sklípky (SV) 
• plochy občanského vybavení (OV) 
• plochy průmyslové výroby (VP) 
• plochy pro drobnou výrobu (VD) 
• plochy zemědělské výroby (VZ) 
• plochy vinných sklepů (VS) 
• plochy pro sport a tělovýchovu (RS) 
• plochy technického vybavení (T) 
• plochy pro dopravu – bez kódu, parkoviště (Dp) 

Plochy nestavební jsou dále členěny na funkční typy: 
• plochy sídelní veřejně přístupné zeleně (ZV) 
• zeleň krajinná (ZK) 
• zeleň izolační (Zi) 
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• pozemky určené k plnění funkce lesa (L) 
• orná půda (PO) 
• louky a pastviny (PT) 
• zahrady (PZ) 
• sady (PS) 
• viniční tratě (PV) 
• vodní toky a plochy 

Rezervy jsou graficky odlišeny. 

Návrh regulativů pro plochy stavební 

Plochy bydlení v rodinných domech (BR) 

Stabilizované plochy: 

Stávající obytné zóny. 

Navrhované plochy: 

-  lokalita „Krátké Noviny“ I etapa – navazující jihozápadně na zastavěnou část obce. Na 
lokalitu je doporučeno zajistit zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace nebo územně 
plánovacího podkladu. 

-  lokalita „Díly za Humny“ II etapa - západně od etapy I. Na lokalitu je doporučeno zajistit 
zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacího podkladu. 

Výhledové záměry: 

- lokalita ozn. A - rezervní plocha pro výstavbu rodinných domů (15 RD) – přiléhající jižně 
k I. etapě 

Funkční regulace: 

Slouží především bydlení, převažující funkcí bude bydlení venkovského typu. Území může být 
vybaveno drobnými stavbami pro omezený chov hospodářského zvířectva a užitkovou zahradou. 
Připouští se výstavba zařízení základního občanského vybavení, které má obslužný charakter ve 
vztahu k bydlení. 

Přípustné využití – bydlení v rodinných domech venkovského charakteru s užitkovou 
i okrasnou zahradou (hospodářské zázemí), plochy veřejné zeleně a menší sportovní plochy, 
nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost. 

Podmínečně přípustné – nekapacitní ubytovací zařízení (do max. 10 lůžek se zajištěním 
parkování na vlastním pozemku), základní občanské vybavení (malé obchody, nerušící služby), malé 
neobtěžující dílny jako součást domu či jeho hospodářského zázemí. 

Nepřípustné – bytové domy, chov hospodářských zvířat většího rozsahu, stavby pro výrobu, 
skladování a motorismus, stavby pro velkoobchod a supermarkety, autokempinky, tábořiště, 
všechny druhy činností, které nesplňují podmínky hygienické ochrany a svými negativními vlivy 
přímo nebo nepřímo narušují pohodu prostředí. 

Plochy bydlení v bytových domech (BD) 

Stabilizované plochy: 

Stávající bytové domy v ul. Noviny a u ČSPH. 

Navrhované plochy: 

Nejsou. 

Funkční regulace: 
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Území slouží především k bydlení. Území může být doplněno drobnými stavbami pro dopravu 
(garáže obyvatel bytových domů). 

Přípustné využití – bydlení v bytových domech, plochy veřejné zeleně a menší hřiště pro děti, 
drobné stavby v zeleni typu altán, nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost. 

Podmínečně přípustné – malé neobtěžující dílny jako součást obytného domu. 

Nepřípustné – chov hospodářských zvířat většího rozsahu, stavby pro výrobu, skladování 
a motorismus, stavby pro velkoobchod a supermarkety, autokempinky, tábořiště, všechny druhy 
činností, které nesplňují podmínky hygienické ochrany a svými negativními vlivy přímo nebo 
nepřímo narušují pohodu prostředí. 

Plochy smíšené – bydlení + bydlení rekreační + vinné sklepy (SV) 

Stabilizované plochy: 

Zástavba v terénně složitém území s nesourodou obytnou zástavbou na malých pozemcích 
v lokalitě „Břehy“. 

Navrhované plochy: 

Nejsou. V daném území se předpokládá zvýšení procenta rekreačního využití stávající 
zástavby. 

Funkční regulace: 

Smíšené plochy SV jsou plochami polyfunkčními pro bydlení, rekreační bydlení (chalupaření) 
a zemědělské činnosti – vinařství (vinné sklípky). 

Přípustné využití – bydlení venkovského typu, chalupaření, nezávadné provozovny výroby 
a služeb, nevýrobní služby, citlivé úpravy prostranství a veřejná zeleň, nezbytné stavby pro dopravu 
a technickou vybavenost. 

Podmínečně přípustné – některé stavby pro dopravu - zejména samostatně stojící garáže, 
malé neobtěžující dílny jako součást obytného domu. 

Nepřípustné - správa, kulturní, zdravotnická, školská a církevní zařízení, tj. občanské 
vybavení umístěné či umístitelné jinde v obci, dále objekty a zařízení zhoršující kvalitu životního 
prostředí (kapacitní výroba a sklady, stavby pro velkoobchod a supermarkety, dopravní zařízení 
s negativním dopadem na okolní zástavbu - čerpací stanice PH a pod.) 

Plochy občanského vybavení (OV) 

Stabilizované plochy: 
• základní škola 
• mateřská škola 
• pošta, hostinec, prodejna smíšeného zboží 
• nákupní středisko Jednoty 
• požární zbrojnice 
• kostel sv. Jana Křtitele s farou a hřbitovem 
• Chrám spasitele 
• zdravotní středisko 
• Lidový dům a Sokolovna 

Navrhované plochy: 

Je navržena plocha a rezerva pro umístění domu s pečovatelskou službou, další rezervní 
plocha pro eventuelní doplnění občanské vybavenosti se nachází u hasičské zbrojnice. 

Funkční regulace: 

Slouží k umístění zařízení občanského vybavení. 
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Přípustné využití - veřejná správa a administrativa, školství, kulturní a vzdělávací činnost, 
zdravotnictví a sociální péče, obchody potravin, nevýrobní služby, nízkokapacitní stravování 
a ubytování, služební a pohotovostní byty, nezbytné stavby pro dopravu a technické vybavení. 

Nepřípustné - jsou zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (výroba, sklady a dopravní 
zařízení s negativními dopady na okolí - čerpací stanice PH a pod), včetně činností a zařízení 
chovatelských a pěstitelských. 

Plochy průmyslové výroby (VP) 

Stabilizované plochy 

Kovýroba Slokov, v. d., Komaxit Vrána, Masný závod Zahrádka, Autoservis JUNG, NEOCHEM 
a NEOCHEM plus s.r.o. (částečně na k.ú. Šardice), Kovářství Zajíc. 

Navrhované plochy: 

- lokalita jižně od zastavěného území obce v sousedství ČSPH při silnici II. třídy směrem na 
Hodonín. Na lokalitu je doporučeno zajistit zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace 
nebo územně plánovacího podkladu. 

- lokalita na východním okraji obce  při silnici směrem do Šardic – za kovářstvím Zajíc. 

Funkční regulace: 

Slouží pro umístění všech výrobních a průmyslových aktivit s negativním dopadem na okolní 
zástavbu – průmyslové podniky, kapacitní sklady, výrobní a komunální provozovny, větší 
řemeslnické dílny. V případě navrhované průmyslové zóny u ČSPH je nutno jednotlivé areály uvnitř 
ozelenit, zejména však navrhnout liniovou zeleň podél oplocení okrajových území. 

Přípustné využití - maloobchod pokud se jedná např. o prodej stavebnin, nezbytné stavby 
pro dopravu, rozvodné sítě, stavby a zařízení technické vybavenosti. 

Výjimečně přípustné – pohotovostní byty, vybavenost pro zaměstnance 

Nepřípustné – kapacitní bydlení, občanská vybavenost (školská, zdravotnická a sociální 
zařízení, maloobchod, stavby pro ubytování), zařízení sportu a rekreace. 

Plochy pro drobnou výrobu (VD) 

Stabilizované plochy 

Prostor pálenice. 

Navrhované plochy: 

Samostatně nejsou navrhovány. 

Funkční regulace: 

Slouží pro umístění drobné výroby bez negativního dopadu na okolní zástavbu – různé 
řemeslné dílny, výrobní služby. 

Přípustné využití - maloobchod pokud se jedná např. o prodej stavebnin, nezbytné stavby 
pro dopravu, rozvodné sítě, stavby a zařízení technické vybavenosti. 

Výjimečně přípustné – pohotovostní byty, vybavenost pro zaměstnance 

Nepřípustné – kapacitní bydlení, občanská vybavenost (školská, zdravotnická a sociální 
zařízení, maloobchod, stavby pro ubytování), zařízení sportu a rekreace. 

Plochy pro zemědělskou výrobu (VZ) 

Stabilizované plochy: 

Stávající areál živočišné výroby a mechanizační středisko Zemas a.s.. 
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Navrhované plochy: 

Nejsou. 

Funkční regulace: 

Plochy pro zemědělskou výrobu s negativním účinkem na okolní zástavbu. Slouží pro 
umístění zejména těch provozů, které nemohou být v jiných územích. 

Přípustné využití – účelové stavby a zařízení pro rostlinnou i živočišnou zemědělskou výrobu, 
chov hospodářských zvířat, zpracovatelské provozy, čerpací stanice PH, plochy pro odstavování 
vozidel, sběrné středisko odpadu. 

Podmínečně přípustné – plochy drobné výroby, skladování a služeb, které nebudou v rozporu 
s převažující zemědělskou funkcí areálu, stavby pro bydlení správce nebo majitele účelových 
staveb. 

Nepřípustné - bydlení, občanské vybavení, zařízení sportu a rekreace. 

Plochy vinných sklepů (VS) 

stabilizované plochy: 

stávající plochy vinných sklepů, většinou na okraji obce 

navrhované plochy: 

v prolukách mezi stávajícími vinnými sklepy na východním okraji obce 

funkční regulace: 

Plochy pro výrobu, skladování a prodej produktů z vinné révy, spojené s krátkodobým 
rekreačním využitím. 

přípustné  - využití v souladu s funkčním regulativem 

podmíněně přípustné – částečné využití objektů pro krátkodobé ubytování 

nepřípustné – samostatné objekty pro trvalé bydlení, stavby dlouhodobého rekreačního 
pobytu a veškeré jiné funkční využití 

Plochy pro rekreaci a sport (RS) 

Stabilizované plochy: 

Sportovní areál - TJ ZEMAS s  hřištěm pro kopanou, tenisovými kurty a sociálním zařízením. 
Areál je dostatečně velký s vazbou na sportovně rekreační plochy u rybníka. 

Navrhované plochy: 

- hřiště a výletiště pro děti i dospělé severně za Myslivnou doplněné o plochy veřejné 
zeleně 

- plocha pro dopravní dětské hřiště v Horních Padělkách u střediska Zemas  

- rekreačně sportovní areál u rybníka. Na lokalitu je doporučeno zajistit zpracování 
podrobnější územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacího podkladu. 

Dále jsou určeny tři lokality pro menší dětská hřiště. 

Funkční regulace: 

Plochy areálů pro sport a rekreaci jsou území využívaná pro činnosti, děje a zařízení sloužící 
k uspokojování sportovních a rekreačních potřeb občanů. Maximální je ozelenění ploch mimo vlastní 
sportoviště. Zástavba je zásadně nízkopodlažní a plošně nenáročná. 

Přípustné využití - sportovní zařízení, doprovodné sociální vybavení a služby (např. šatny, 
WC, bufet, parkoviště, služební byt). 
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Nepřipouštějí se všechny druhy činností, které omezují a narušují kulturně sportovní 
a relaxační funkci ploch (výroba, skladování, chovatelská činnost, stavby pro velkoobchod 
a motorismus). 

Plochy technického vybavení (T) 

Stabilizované plochy: 

Vodojem, regulační stanice plynu, telefonní ústředna. 

Navrhované plochy: 

Plocha pro tlakovou stanici , čerpací stanici výtlačné kanalizace, trafostanice, sběrný dvůr. 

Funkční regulace: 

Plochy jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro technickou obsluhu území 
(plochy staveb a zařízení pro zásobování vodou, plynem, elektrickou energií, pro odvádění 
a likvidaci odpadních vod, pro telekomunikace, pro sběr, třídění, likvidaci a ukládání odpadů a jinou 
technickou vybavenost). 

Přípustné - jsou stavby a zařízení technické povahy, administrativa a zařízení dopravy ve 
vazbě na objekty technického vybavení. 

Nepřípustné - pokud trvá veřejný zájem, není přípustné využití pro jiné účely. 

Plochy pro dopravu – bez kódu, parkoviště (Dp) 

Stabilizované plochy: 

Plochy pro dopravu v klidu, zastávky hromadné dopravy, parkoviště. 

Navrhované plochy: 

Odstavné a parkovací plochy, parkoviště. 

Funkční regulace: 

Plochy jsou určeny k umístění staveb a zařízení, která slouží pro obsluhu území 
automobilovou dopravou. Stavby a zařízení pro automobilovou dopravu lze umístit ve všech 
plochách, ve kterých se stavby tohoto druhu připouštějí nebo podmíněně připouštějí nebo slouží 
pro bezprostřední zásobování daného území. Při umisťování nových zařízení a ploch je třeba 
posoudit vhodnost z hlediska dopadů na okolí. 

Přípustné jsou v omezeném množství stavby a zařízení dopravní a technické povahy, drobné 
účelové stavby související s dopravní obsluhou sídla. 

Podmínečně přípustné jsou stavby a zařízení technického vybavení. 

Nepřípustné - ostatní stavby. 

Pro umisťování odstavných a garážovacích ploch obecně platí: 

Přípustné jsou parkovací a odstavná stání a garáže osobních vozidel ve všech zastavitelných 
plochách. Kapacity jsou limitovány. 

Nepřípustné jsou kapacitní parkovací odstavná stání a garáže v plochách pro bydlení. V obci 
nebudou realizovány hromadné garáže. 

Návrh regulativů pro plochy nestavební 

Plochy sídelní veřejně přístupné zeleně (ZV) 

Stabilizované plochy: 

Veřejně přístupná zeleň v obci, hřbitov. 
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Navrhované plochy: 

Úprava ploch zeleně v centrální části obce – návsi, parková úprava prostoru bývalé kovárny, 
zeleň u hasičské zbrojnice v ulici Žleby, zeleň u návrhových lokalit pro bydlení, u dopravních uzlů 
(křižovatek státní silnice s obslužnými komunikacemi), zeleň u ploch určených pro rekreaci a sport. 

Funkční regulace: 

Plochy veřejně přístupné zeleně v rámci zastavitelného území obce, zčásti parkově upravené. 
Plní vedle funkce mikroklimatické, hygienické a ekologické především funkce estetické 
a psychosociální - slouží pro setkávání a odpočinek obyvatel obce. Specifickou formou je zeleň 
hřbitovů. 

Přípustné jsou vegetační úpravy, rekreační využití bez stavební činnosti, zřizování pěších a 
cyklistických stezek, menší hřiště, mobiliář. 

Podmíněně přípustná je výstavba objektů obsluhy území (jednotlivé stavby pro vykonávání 
nezbytné hospodářské činnosti) a dopravní a technické obsluhy, vodní prvky a zpevněné plochy. 

Nepřípustné - veškeré stavby a zařízení, které narušují prostředí nebo takové důsledky 
vyvolávají druhotně. Rovněž není přípustná jakákoliv jiná výstavba, kromě výše uvedených případů. 

Plochy krajinné zeleně (ZK) 

Stabilizované plochy: 

Krajinná vegetace cest, meze, svahy, zeleň podél vodních toků. 

Navrhované plochy: 

- doplnění zeleně u vinných sklepů ve východní části obce 

- doplnění zeleně u mech. střediska firmy Zemas 

- doplnění zeleně v rámci navržených biocenter a biokoridorů 

- doplnění liniové zeleně (aleje) podél silnic a polních cest 

Funkční regulace: 

Plochy krajinné zeleně slouží k zachování přírodních a krajinných hodnot a pro vytváření 
náhrady za ztracené původní přírodní prostředí (VKP, rozptýlená a půdoochranná krajinná zeleň). 
Ostatním zájmům jsou nadřazeny zájmy ochrany přírody. 

Přípustné jsou činnosti a zařízení sloužící k zachování ekologické rovnováhy území, rekreační 
využití bez stavební činnosti, zřizování pěších a cyklistických stezek, vegetační úpravy, menší hřiště, 
mobiliář. 

Podmíněně přípustná je výstavba objektů obsluhy území (jednotlivé stavby pro vykonávání 
nezbytné hospodářské činnosti) a dopravní a technické obsluhy, vodní prvky a zpevněné plochy. 

Nepřípustná je výstavba objektů mimo objektů obsluhy území včetně objektů individuální 
rekreace a veškerých staveb a zařízení, které narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají 
druhotně. Dále je nepřípustné zmenšování ploch přírodních zón ve prospěch zón produkčních, 
nepřípustné jsou činnosti, zařízení, stavby které by ve volné krajině rušily její ráz. 

Plochy chráněné ochranným režimem (ÚSES, chráněná území apod.) podléhají regulačním 
podmínkám příslušného ochranného režimu. 

 

Plochy izolační zeleně (Zi) 

Stabilizované plochy: 

Nejsou. 
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Navrhované plochy: 

Plocha zeleně u ČSPH a plocha u navrhované úpravy křižovatky silnice II. třídy na východním 
okraji k.ú. obce. 

Funkční regulace: 

Přípustné je využití pro veřejnou zeleň s funkcí pohledové izolace hygienicky závadných 
provozů (ČSPH a dopravní tahy). 

Nepřípustné jsou jakékoli zásahy do zeleně likvidující její bariérový efekt. 

Pozemky určené k plnění funkce lesa (L) 

Stabilizované plochy: 

Zeleň lesních ploch a větrolamů na katastru obce. 

Navrhované plochy: 

Nejsou. 

Funkční regulace: 

Jedná se o pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkce lesů. 

Přípustné je využívání v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb. – lesní zákon, přípustné jsou 
jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství. 

Nepřípustná je výstavba ostatních objektů a zmenšování ploch lesů ve prospěch zón 
produkčních. Nepřípustné jsou všechny objekty, které by mohly sloužit individuální rekreaci. 

Zemědělský půdní fond 

Orná půda (PO) 

Stabilizované plochy: 

Stávající plochy orné půdy, tvořící většinu území katastru. 

Nestabilizované plochy: 

Plochy pro navrhovanou výstavbu, pro dopravu a technické vybavení, plochy pro doplnění 
územního systému ekologické stability, plochy ohrožené erozí určené ke změně kultury. 

Navrhované plochy: 

Nejsou. 

Funkční regulace: 

Plochy pro intenzivní pěstování zemědělských plodin nebo pro činnosti, které s hospodařením 
na orné půdě souvisejí. 

Přípustné intenzivní pěstování zelinářských a květinářských kultur, stromořadí, remízy a meze 
pro ekologickou stabilizaci krajiny, stavby a zařízení technického vybavení (liniová vedení, 
trafostanice apod.), polní a pěší cesty, cyklistické stezky. Jsou možné změny kultur, pokud nedojde 
ke změně krajinného rázu nebo zhoršení stability území (eroze). Při pozemkových úpravách je třeba 
dořešit organizaci půdního fondu s ohledem na protierozní ochranu. 

Podmíněně přípustné jsou drobné stavby pro vykonávání zemědělské činnosti např. skleníky 
a seníky, stavby pro skladování plodin, hnojiště, silážní jámy, drobné stavby hospodářského zázemí 
v zahradách, výstavba objektů dopravní a technické obsluhy. 

Nepřípustné – bydlení, rekreace, všechny jiné druhy staveb a činností. 

Louky a pastviny (PT) 
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Stabilizované plochy: 

Stávající plochy trvalých travních porostů a plochy evidované Katastrem nemovitostí jako 
trvalé travní porosty, dočasně však zorněné. 

Navrhované plochy: 

Plochy pro záchytné nádrže - poldry k zachycení a ochraně před srážkovými vodami, 
zatravněné pásy – protierozní opatření v krajině. 

Funkční regulace: 

Přípustné jsou stromořadí, remízy a meze pro ekologickou stabilizaci krajiny, stavby 
a zařízení technického vybavení (liniová vedení, trafostanice apod.), polní a pěší cesty, cyklistické 
stezky. Při pozemkových úpravách je třeba dořešit organizaci půdního fondu s ohledem na 
protierozní ochranu. 

Podmíněně přípustné stavby pro skladování plodin, skleníky, hnojiště, silážní jámy a pod. 

Nepřípustné – bydlení, všechny jiné druhy staveb a činností 

Zahrady a sady (PZ, PS) 

Stabilizované plochy: 

Stávající lokality zahrad a sadů, velkoplošných sadů Zemasu a.s.. 

Navrhované plochy: 

Pouze doplnění. 

Funkční regulace: 

Plochy zemědělského půdního fondu drobné parcelace – zahrad a sadů, převážně stávající 
a ve vazbě na sídlo. Je žádoucí zachování charakteru ploch stávajících a jejich doplnění ve vazbě 
na sídlo jako přechodového prvku mezi zástavbou a zemědělskou krajinou. 

Připouští se nutné stavby a zařízení technického vybavení (liniová vedení apod.). 

Podmínečně přípustné je situování drobných staveb hospodářského zázemí (kůlny na nářadí, 
přístřešky a pod.). 

Nepřípustné – bydlení, rekreace, všechny jiné druhy staveb a činností. 

Viniční tratě (PV) 

Stabilizované plochy: 

Stávající plochy viničních tratí drobné parcelace, velkoplošné plochy vinic Zemasu a.s. 

Navrhované plochy: 

Plánované plochy viničních tratí. 

Funkční regulace: 

Plochy zemědělského půdního fondu - vinice, převážně stávající ve vazbě na sídlo a plochy 
velkoplošných viničních tratí mimo zastavěnou část obce s doporučením zatravňování meziřádků – 
protierozní ochrana ZPF. 

Připouští se nutné stavby a zařízení technického vybavení (liniová vedení apod.). 

Podmínečně přípustné je situování drobných staveb hospodářského zázemí (drobné lisovny, 
kůlny na nářadí, přístřešky a pod.). 

Nepřípustné  - bydlení, rekreace a všechny jiné druhy staveb a činností. 

Vodní toky a plochy ( bez kódu) 
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Vodoteče, meliorační kanály, vodní nádrže, rybníky. 

2.2 Regulativy prostorového uspořádání 

Obecně je novou výstavbu v obci nutno navrhovat tak, aby se svým okolím vytvářela 
harmonický celek. Ve stávajících plochách bydlení při dostavbách nebo rekonstrukcích objektů 
respektovat hmotovou strukturu zástavby, její výškovou hladinu, způsob zastřešení a sledovat 
půdorysnou osnovu zástavby - stavební čáru. V lokalitě mezi Hovoranským hostincem a telefonní 
ústřednou je navrženo v případě výstavby nových objektů stávající stavební čáru odsunout od 
komunikace. 

Zástavba v obci může být maximálně dvoupodlažní, s využitím podkroví v případě sklonité 
střechy. 

Při výstavbě v centrální části obce je nutno zachovat její venkovský charakter. 
Upřednostněny budou jednopodlažní domy s obytným podkrovím před nadstavbami. Nadstavby se 
připouští jen tam, kde už jsou v okolí dvoupodlažní stavby (označená část zástavby v centrální 
zóně). Zastřešení je možné pouze sklonitými střechami.  

Zvláště u objektů v centrální části obce je žádoucí architekturu domů a jejich okolí 
přizpůsobit urbanistickým a historickým hodnotám místa. Tyto plochy jsou ve výkresové části 
označeny písmenem „c“. 

Rodinné domy v nových lokalitách jsou navrženy převážně jako volně stojící v kombinaci 
s dvojdomky. V návrhových lokalitách je schematicky znázorněna stavebním čára. Definitivní 
vymezení stavebních čar je možné pouze na základě podrobnější dokumentace. Zástavba na 
okrajích obce bude vytvářet přechod do okolního přírodního prostředí, kdy zahrady budou vždy 
situované do volné krajiny. U rodinných domů bude požadována minimálně 1 garáž (parkovací 
stání)/byt. 

Zástavba v navržených plochách výrobních areálů je omezena výškově (max. 2 podlaží) 
i objemově - velkoplošné halové objekty se zde nepřipouští. Také případná dostavba na plochách 
zemědělské výroby nepovede ke zvyšování hladiny zástavby, nebudou vytvářeny stavební 
dominanty. Zastřešení může být plochou střechou v případě, že okolní stavby jsou takto zastřešeny. 
Parkování uživatelů musí být řešeno převážně na pozemku provozovny. Je navrženo ozelenění 
areálu živočišné výroby Zemasu a.s.. U navrhované průmyslové zóny v sousedství ČSPH je 
podmínkou liniové ozelenění podél oplocení uvnitř areálů tvořících přechod do krajiny. 

Stávající zemědělské areály budou po obvodu ozeleněny. 

Na plochách pro sport a hromadnou rekreaci je rozsah zastavěných ploch třeba 
minimalizovat, stavby volit převážně přízemní, výjimečně 2 NP, zastřešení řešit ve vazbě na okolní 
zástavbu. Maximálně ozelenit. 

Obraz obce je třeba doplnit o nové pohledové dominanty velkých listnáčů (lípy, javory) na 
všech k tomu vhodných místech hlavně kolem drobných sakrálních staveb - křížů. Většinu 
stávajících a navrhovaných účelových komunikací, cyklistických stezek a cyklotras je doporučeno 
osázet alejemi. 

2.3 Dopravní trasy, technické vybavení 

V územním plánu jsou vymezeny dopravní trasy, které jsou předpokladem pro přiměřenou 
dopravní obsluhu obce. 

Vstupy místních komunikací do nových rozvojových území ze stávajících komunikací je třeba 
považovat za závazné. 

Dále jsou vymezeny trasy systémů pro obsluhu obce všemi druhy inženýrských sítí. 

Napojení na komunikace a inženýrské sítě stávající nebo v návrhu navržené musí respektovat 
požadavky jejich správců. 
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2.4 Územní systém ekologické stability - regulativy 

Vytváření ÚSES je v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. veřejným 
zájmem. 

Jako závazné skladebné prvky ÚSES jsou v územním plánu specifikovány biocentra 
a biokoridory. Závazná je lokalizace skladebných prvků ÚSES, vyplývající z jejich funkce v systému, 
směrné je vymezení (přesné hranice) jednotlivých skladebných prvků ÚSES. 

Pro funkční plochy začleněné do návrhu ÚSES (do biocenter či biokoridorů) platí následující 
regulace využití: 

Přípustné jsou - výsadby porostů geograficky původních dřevin (mimo plochy ekologicky 
významných segmentů stepního charakteru), změny dřevinné skladby lesních porostů ve prospěch 
geograficky původních dřevin, do doby realizace jednotlivých prvků ÚSES stávající využití, příp. jiné 
využití, které nenaruší nevratně přirozené podmínky stanoviště a nesníží aktuální ekologickou 
stabilitu území. 

Výjimečně přípustné jsou - liniové stavby napříč biokoridory. 

Nepřípustné jsou - všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedeny jako přípustné či 
výjimečně přípustné, zejména pak stavby trvalého charakteru a takové činnosti, jež by vedly 
k závažnějšímu narušení ekologicko-stabilizační funkce či přirozených stanovištních podmínek 
(zintenzivnění hospodaření, ukládání odpadů a navážek aj.). 

Výsadbu dřevin v místech střetů se sítěmi technické infrastruktury je nutno v dalších stupních 
přípravy ÚSES zkoordinovat s požadavky správců dotčených sítí. Obdobně výsadbu podél vodních 
toků je nutno provádět v souladu s požadavky správce toku. 

V rámci komplexních pozemkových úprav může dojít ke korekci nebo upřesnění průběhu 
ÚSES s ohledem na nově vznikající vztahy k pozemkům. Tyto korekce či upřesnění bude možno 
provádět pouze tak, aby zůstala zachována funkčnost systému. 

2.5 Limity využití území včetně stanovených zátopových území 

Limity využití území vyplývají z právních předpisů a správních rozhodnutí v ÚPO Hovorany: 

1. Chráněná území využitelných přírodních zdrojů 

2. Chráněná území přírody, krajiny a zeleně 

3. Územní systém ekologické stability 

4. Ochrana zemědělského půdního fondu 

5. Ochrana památek a kulturních hodnot 

6. Ochranná pásma komunikací, vodních toků, hlavních tras inženýrských sítí a technického 
vybavení 

7. Pásma hygienické ochrany 

8. Meliorace 

9. Zátopová území 

1. Chráněná území využitelných přírodních zdrojů 

Chráněná ložisková území: 

- CHLÚ Násedlovice, stanoveno pro Moravské naftové doly, a.s. Hodonín (zemní plyn). 

Výhradní ložiska nerostných surovin: 
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� - ložisko (bývalý DP) slévárenských písků Čejč – Hovorany B3 09090000 zasahující do k.ú. 
Hovorany a Čejč. Těžba zde byla ukončena a provedeny sanační a rekultivační práce. Na 
ložisku je dosud v netěžené části evidováno značné množství zásob. Ložisko je v evidenci 
a ochraně Geofondu ČR v Praze. 

� - ložisko lignitu B3 13940000 Mutěnice – Dubňany – Hodonín se stanoveným CHLÚ Hodonín 
(toto CHLÚ do k.ú. Hovorany nezasahuje) . Ložisko je v evidenci a ochraně Geofondu ČR 
v Praze. 

Dále se v k.ú. obce na jeho východní výspě nachází nevýhradní ložisko písku, štěrkopísku 
a rašeliny – Pískovna Měchura. Při využívání tohoto ložiska je třeba respektovat podmínky 
rozhodnutí RŽP OkÚ Hodonín č.j. ŽP/98/34/6726 ze dne 9. 9. 1998. 

Poddolovaná a nebezpečná území: 

� 1. HOVORANY 2, SV od zastavěné části Hovorany, ev. č. 342 1001 – po minulé těžbě paliv 
před r. 1945 

� 2. HOVORANY 1, JV Hovoran a východně obce Čejč, ev. č. 342 1002 – po minulé těžbě paliv 
před i po r. 1945 

� 3. ŠARDICE 2, SV od zastavěné části Hovorany, ev. č. 342 2004 – po minulé těžbě paliv před 
i po r. 1945 

� 4. HOVORANY – HÁJEK, zasahuje do k.ú. Hovoran v trati Hájek, Obora, ev. č. 342 2002 – po 
minulé těžbě paliv 

Dosud platnou stavební uzávěru z r. 1961 nad poddolovaným územím je třeba zrušit. Nové 
hranice stavební uzávěry vyhlásit v rozsahu nebezpečných území (dle podkladu Surgeo Hodonín). 

Průzkumná území: 

PÚ Čejč, PÚ Čejkovice, PÚ Nesvačilský příkop I, v nichž MND a.s. provádí geofyzikální a vrtný 
průzkum. 

Potenciální sesuvy půdy: 
Nacházejí se v lokalitě Karlín - č. 2339, 2340, 2341, 2344, 4045. 

2. Chráněná území přírody, krajiny a zeleně (zák. č.114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny, příp. ve znění pozdějších předpisů) 

Zvláště chráněná území přírody 

PR Hovoranské louky s ochranným pásmem 50 metrů. 

Ostatní chráněná území přírody: 

Významné krajinné prvky - VKP 

V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. jsou významnými 
krajinnými prvky lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, 
které příslušný orgán ochrany přírody zaregistruje podle § 6 zákona. 

Registraci podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. vyžadují ty části vymezených ekologicky 
významných segmentů krajiny - EVSK, které nejsou obecně vyjmenovanými krajinnými prvky 
(bylinná společenstva a nelesní porosty dřevin mimo údolní nivy). 

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívat je lze pouze 
tak, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení jejich ekostabilizující funkce (§ 4 odst. 2 zákona). 

Lokality s výskytem zvláště chráněných druhů organismů 

Lokalitami se zjištěným výskytem zvláště chráněných druhů organismů jsou evidované 
ekologicky významné segmenty krajiny - EVSK Louky pod Světlou, EVSK Hovoranské 
louky(Jezovitka), EVSK Hájek – Obora, EVSK Padělky u Hájku, EVSK Padělky Pod Vyšickem. 
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3. Územní systém ekologické stability 

Limitem jsou prvky regionálního a lokálního ÚSES. 

4. Ochrana zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce 
lesa 

Ochrana zemědělského půdního fondu je prováděna podle Zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, Zákona č.388/1991 Sb. o Státním fondu životního prostředí České 
republiky a vyhláškou MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. 

Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa je řešena dle zákona č. 289/1995 Sb. 

5. Ochrana památek a kulturních hodnot (zák. č. 20/ 1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů) 

Památkově chráněné objekty 

rejstř. č.       název, adresa   číslo parcely 

2237 kostel sv. Jana Křtitele   1 
2238 socha Spasitele    2 
2239 pseudogotický náhrobek J. Kleinové 2 
2240 dřevěný vyřezávaný kříž   1451/1 

Území archeologického zájmu 

Katastr obce je klasifikován jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zák. 
č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto faktu vyplývá povinnost investorů již od doby 
přípravy stavby oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu AV ČR v Brně a umožnit 
oprávněné instituci uskutečnit na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

6. Ochranná pásma komunikací, vodních toků, nadřazených tahů sítí a ploch 
technického vybavení 

Ochranná pásma komunikací 

Silnice II třídy – 15 m od osy vozovky mimo zastavěné území obce a rozhledové pole úrovně 
křižovatky pozemních komunikací. 

Ochranná pásma vodních toků 

Ochranná p7ásma vodních toků nejsou stanovena. 

Podle Vyhl.19/1978 §11 je třeba podél vodního toku ponechat manipulační pruh v šířce 6 m 
alespoň z jedné strany a stavby pevných objektů situovat ve vzdálenosti min. 15 m od břehových 
hran. 

Ochranná pásma nadřazených tahů sítí 

Zásobování vodou: přiváděcí a zásobovací vodovodní řad – OP 2 m na každou stranu 

Čištění odpadních vod: kmenová kanalizační stoka - OP 3 m na každou stranu 

Zásobování plynem: VVTL a VTL - OP 4 až 12 m dle tlaku a průměru potrubí 

VVTL a VTL  – BP 15 až 200 m dle tlaku a průměru potrubí 

Regulační stanice VTL – bezpečnostní pásmo 20 m 

Zásobování elektrickou energií: 

Sítě VVN a VN - OP vzdálenost od krajního vodiče 
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VVN 440 kV – OP 25 m 

VVN 110 kV – OP 15 m 

VN 22 kV venkovní vedení - OP 10 m 

kabelové vedení VN 22 kV - OP 2 m , trafostanice VN – OP 10 m 

Spoje: Podzemní dálkové optické kabely vč. zařízení – OP 3 m na každou stranu 

7. Pásma hygienické ochrany 

Při přípravách konkrétních staveb resp. v územním řízení je nutno možnost umístění zdrojů 
hluku (např. výroba, výrobní služby apod.) v blízkosti akusticky chráněných objektů a naopak 
posoudit na základě hlukové studie a následně projednat s věcně a místně příslušným orgánem 
veřejného zdraví, tj. okresním hygienikem (§ 30 – 34 zák. č. 258/2000 Sb.). 

V případě zavedení chovu hospodářských zvířat, typu rodinná farma, musí být tento chov 
z hlediska imisí škodlivin projednán s okresním hygienikem ještě před jeho zřízením. Páchnoucí 
látky z chovu nesmí být ve vystupující vzdušnině obsaženy v koncentraci obtěžující obyvatelstvo 
(§ 13 zák. č. 258/2000 Sb.). 

Pásma hygienické ochrany - vyhlášená 

Zemas a.s. – farma živočišné výroby má úředně vyhlášené PHO r = 237 m územním 
rozhodnutím. 

Vypočtené pásmo hygienické ochrany podle dnes již pouze doporučeného Metodického 
návodu pro posouzení chovu zvířat z hlediska péče o vytváření a ochranu zdravých živočišných 
podmínek - HEM 300 z 12. 6. 1992 nezasahuje do obytné zástavby. 

Pásma hygienické ochrany mimo vyhlášených 

- farma „Na pískách„ do k.ú. zasahuje pouze částečně – PHO r = 541,34 m 

- hluková pásma komunikace II třídy 380, II třídy 422 

Hluková pásma dopravních tahů - zástavba v těchto pásmech umístěná musí být technicky 
řešená tak, aby byl negativní dopad hluku eliminován. 

Ochranné pásmo hřbitova je navrženo v šíři 100 m. V tomto pásmu nebudou povolovány 
takové stavby nebo činnosti, které by mohly ohrozit řádný provoz hřbitova nebo jeho důstojnost. 

8. Meliorace 

Odvodňované pozemky ve správě Zemědělské vodohospodářské správy– územní pracoviště 
Hodonín. 

 

9. Zátopová území 

V řešeném území nejsou vyhlášena zátopová území. 

Stávající protipovodňová opatření: - suchý poldr v trati Žleby, rybník - záchytná nádrž 
s přívodem vody z důlního vrtu OMV2. 

Návrh protipovodňových opatření: 

Jedná se o návrhy záchytných nádrží, koridory pro záchytné otevřené příkopy, zatravněné 
pásy a záchytné průlehy. 
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2.6 Územní rezervy 

Na rezervních plochách pro rozvoj obce po návrhovém období je určeno funkční využití. 
Jakékoli využití, jež by v budoucnu znemožnilo zastavění území, je nepřípustné. Zemědělské využití 
je zatím bez omezení s výjimkou investic do půdy za účelem jejího dlouhodobého zhodnocení. 

2.7 Veřejně prospěšné stavby, asanace 

I. Stavby veřejné 
1. Objekt občanského vybavení (dům s pečovatelskou službou), p. č. 1426, 1427 
2. Sportovně rekreační plochy – malá dětská hřiště (celkem tři lokality)  
3. Sportovně rekreační plocha – dětské dopravní hřiště v severní části obce v blízkosti Zemasu, 

p. č. 2411/1 
4. Sportovně rekreační areál za objektem Myslivny, p. č. 2460, 2463/1, 3640/1 a sportovně 

rekreační areál u rybníka na části parcely č. 1320 
5. Prostor veřejného tábořiště poblíž Myslivny na části parcely č. 2438/1 

II. Stavby pro veřejnou dopravu 
1. Úprava křižovatky silnice II. třídy na hranici s k.ú. Čejč 
2. Trasy místních obslužných komunikací 
3. Pěší a účelové cesty, cyklistické stezky a trasy 
4. Plochy pro parkování s uvedenou kapacitou 
5. Plochy pro autobusové zastávky 

III. Stavby pro veřejné technické vybavení 
1. Stavby pro zásobování vodou 
2. Stavby pro odvádění odpadních vod 
3. Stavby pro zásobování plynem 
4. Stavby pro zásobování el. energií a spoje 

V  územním plánu obce Hovorany jsou navržena tato veřejně prospěšná opatření: 
1. Prvky lokálního a regionálního ÚSES – biokoridory a biocentra 
2. Prvky protierozní a protipovodňová patření – záchytné nádrže, zatravněné pásy, záchytné 

průlehy, záchytné příkopy 

V  územním plánu obce Hovorany jsou navrženy tyto stavby k asanaci 
1. Objekt RD p. č. 622 - dopravní řešení úpravy křižovatky ulice Brněnská a Horní 

Chaloupky. 
2. Objekt RD ve špatném stavebním stavu p. č. 239 – dopravní řešení propojení ulice 

Brněnská s ul. Zmola. 
3. Objekt bývalé školy p. č. 1454 uprostřed návsi ve špatném stavebním stavu – v rámci 

rekonstrukce a parkových úprav celého prostoru centrální návsi. 
4. Omezení pozemků p. č. 275/1, 275/3 - návrh místní komunikace k navržené lokalitě pro 

bydlení. 
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D. DOKLADOVÁ ČÁST 

� Záznam z jednání ve věci dopravního řešení ÚP obcí Čejč a Hovorany ze dne 
29. 11. 2000 

� Záznam z pracovního projednání konceptu územního plánu obce Hovorany ze dne 26. 2. 
2001 

� Záznam z projednání návrhu ÚP obce Hovorany na OkÚ Hodonín ze dne 10. 1. 2002 


