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A. TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP 

A.1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Návrh územního plánu města je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) 
a to v měřítku 1 : 5000, výkres základního členění území je dokumentován v měřítku 1 : 10 000. Širší 
vztahy obce jsou zobrazeny v měřítku 1 : 25 000. 

Předmětem řešení je správní území města Ivančic. 

Správní území města tvoří katastrální území: Ivančice 1025,7 ha, Kounické Předměstí 803,5 ha, 
Alexovice 210,0 ha, Letkovice 384,5 ha, Budkovice 1225,0 ha, Řeznovice 391,4 ha, Hrubšice 459,8 ha, 
Němčice 257,4 ha. 

Správní území města Ivančic je součástí Jihomoravského kraje (nemá přímé hranice se sousedním 
krajem Vysočina). Na severu sousedí Ivančice s Neslovicemi a Padochovem, na severozápadě
s Oslavanami, Novou Vsí u Oslavan a Biskoupkami na Moravě, na západě s Jamolicemi, na jihu 
s Polankou, Rokytnou a Moravským Krumlovem, na jihovýchodě s Novými Bránicemi, na východě
s Moravskými Bránicemi a na severovýchodě s Hlínou u Ivančic. Velikost řešeného území je 4757,4 ha. 

Řešené území se skládá ze zastavěné a nezastavěné části území. 

Zastavěné území, vymezené na základě předchozí fáze územně plánovací dokumentace, bylo 
aktualizováno podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.. Dle zákresu v návrhu ÚP má rozlohu 
cca 440,4 ha. Rozloha nezastavěného území činí cca 4317,0 ha. 
 

A.2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

A.2.1 Širší vztahy 

Z hlediska širších vztahů jsou podstatné:

• vazba města Ivančic na Brno – sídlo Brněnského kraje, centrum vyšší občanské vybavenosti 
a zdroj pracovních příležitostí 

Ivančice, sídlo v jihozápadní části bývalého okresu Brno – venkov s cca 10 000 obyvateli je největším 
městem v tomto území a přirozeným centrem dané oblasti spolu s trojměstím Rosice – Zastávka – 
Tetčice a městem Moravský Krumlov. Má silnou vazbu na město Brno, které leží 21 km severně
(Ivančice jsou součástí velkého územního celku brněnské regionální aglomerace, Brno je zdrojem 
pracovních příležitostí i centrem vybavenosti regionu). 

• vazba obcí v mikroregionu Ivančicko a vzájemné vazby ve správním obvodu pověřeného obecního 
úřadu III. stupně v Ivančicích 

Ivančice jsou největším a nejvýznamnějším sídlem v mikroregionu Ivančicko (Ivančice, Oslavany, 
Čučice, Ketkovice, Nová Ves, Neslovice, Hlína, Moravské Bránice, Nové Bránice, Dolní Kounice, 
Mělčany). Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem je širšího rozsahu, nad rámec 
mikroregionu se jedná o obce: Biskoupky, Kupařovice, Němčičky, Pravlov, Trboušany. 

Město je významné z hlediska památkového i z hlediska rekreačního potenciálu. Území má charakter 
kulturní krajiny - celkově převažuje využití zemědělské, dosti velkou část území (cca 1/3) pokrývají 
lesní celky. Stékají se zde tři z hlavních západomoravských řek – Jihlava, Oslava a Rokytná. 

• spádové obvody školských a zdravotnických zařízení, situovaných v Ivančicích, přirozená 
spádovost za obchody a službami (ovlivňují denní obyvatelstvo města) 

• dopravní vazby 

Městem prochází silniční spojení ve směru od Dukovan do Brna (tranzitní doprava). 
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Intenzivní je vazba města na dálniční křižovatku Kývalka na dálnici D1 (směr Brno) prostřednictvím 
silnice II/394. 

Důležitá je vzájemná vazba trojměstí Rosice, Zastávka, Tetčice, města Ivančice a města Moravský 
Krumlov silniční sítí II. třídy (II/394, II/152). 

V příměstské oblasti Brna bude zaveden integrovaný dopravní systém s využitím železnice, která bude 
v Ivančicích končit s přestupem na autobusy. 

• vazby na nadřazené trasy inženýrských sítí 

Zásobování vodou: skupinový vodovod Ivančice - Moravské Bránice, je plánovaná rekonstrukce 
výtlačného řadu Moravské Bránice – Ivančice. 

Odkanalizování: ČOV v Ivančicích je situovaná u řeky Jihlavy, uvažuje se s napojením Budkovic, 
Hrubšic a Řeznovic, také Oslavan, Moravských Bránic, Nových Bránic a Nové Vsi. 

Energetické sítě: severně a západně města vedou trasy el. vedení VVN a trasy VVTL a VTL plynovodů
s ochrannými a bezpečnostními pásmy. V území je uvažováno s výstavbou trasy horkovodu z Jaderné 
elektrárny Dukovany (JEDU) do Brna. Městem procházejí trasy dálkových kabelů.

Ochrana přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území:

Řešené území Ivančic se nachází v hodnotné krajině na soutoku tří řek – Jihlavy, Oslavy a Rokytné. 
Proto je územní plán řešen tak, aby byly respektovány principy ochrany životního prostředí a ochrany 
přírody a krajiny vyplývající z příslušných legislativních předpisů. Prvořadým úkolem ÚP města je 
zajištění optimálního životního prostředí pro obyvatele – urbanistická koncepce rozvoje města řeší 
území tak, aby zdroje narušování životního prostředí byly pokud možno eliminovány, případně alespoň
limitovány. 

Území chráněná dle zákona 114/92 Sb. v platném znění byla respektována. 

Historické jádro města, prohlášené vyhláškou Jihomoravského krajského národního výboru v Brně ze 
dne 20.listopadu 1990 za památkovou zónu, je negativně zasaženo stále rostoucí automobilovou 
dopravou, vyžadující její převedení mimo centrum města. Konfigurace terénu determinuje vedení 
přeložek silnic pouze západně zástavby. 

Dopravní řešení zasahuje do krajiny návrhovou částí přeložky silnice II/394 a to jak její reálnou 
II. etapou, tak III. etapou v poloze od města vzdálené. Trasy jsou vedeny tak, aby co nejméně
protínaly lesní pozemky (zásah v prostoru severní hranice k.ú. Ivančic a jižní hranice k.ú. Neslovic) 
a plochy krajinné zeleně (zásah v prostoru nivy řeky Oslavy, kompenzovaný rozšířením krajinné zeleně
v prostoru sila, kde je navrhováno regionální biocentrum s mokřady, dále zásah do prostru nivy řeky 
Jihlavy mezi Alexovicemi a Řeznovicemi). 

V nivách řek Jihlavy, Oslavy a Rokytné se záplavovým územím je zástavba navrhována ojediněle tam, 
kde budou muset být realizována protipovodňová opatření vzhledem ke stávající zástavbě (Ivančice – 
prostor mezi železniční tratí a řekou Jihlavou, určený převážně pro rozvoj ploch rekreace a sportu, 
Alexovice – doplnění zástavby v území Pod Hájkem, Letkovice atd.). 

Byl doplněn územní systémy ekologické stability, který je nutno dořešit v rámci komplexních pozemkových 
úprav (v území nebyly doposud vyhlášeny, provedeny jsou pouze jednoduché pozemkové úpravy).

A.2.2 Koncepce řešení 

A.2.2.1 Základní urbanistické vazby a požadavky na návrh koncepce 

Na základě současných požadavků a v souladu se záměry města Ivančice byla koncepce 
řešení urbanistické studie, nahrazující koncept územního plánu sídelního útvaru z roku 1995 upravena. 
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Nový územní plán města vychází ze širších vztahů v daném území:

Řešení ovlivňuje skutečnost, že město leží na silnici II. třídy č. 394, kterou je přes silnici I/23 napojeno 
na dálnici D1 a město Brno. Dojezdová vzdálenost do Brna je cca 35 minut. Silnice II/394 je v  územní 
prognóze Jihomoravského kraje vyhodnocena jako vedlejší urbanizační osa, odbočující z hlavní 
urbanizační osy podél dálnice a silnice I. třídy č. 23. Vedlejší urbanizační osa pak pokračuje podél 
silnice II/152 do Moravského Krumlova. Území podél vedlejší urbanizační osy je hodnoceno jako území 
s předpokládanou stagnací obyvatel. V území mimo urbanizační osy bude počet obyvatel klesat. 

Výše zmíněná silnice II/394 a silnice II/152, spojující krajské město a jadernou elektrárnu Dukovany 
mají strategický význam v případě havárie elektrárny. I k této skutečnosti bylo při řešení ÚP Ivančic 
(trasování přeložek silnic II. třídy) přihlédnuto. 

Město je centrem mikroregionu Ivančicko, spolu s městem Oslavany může tvořit ekonomicky silné 
dvojměstí. Jelikož bude po realizaci přeložky silnice II/394 zkvalitněno napojení území na Brno 
a Ivančice jsou atraktivní pro příměstské bydlení (rekreační zóna), počítá územní plán s nárůstem 
počtu obyvatel (dle zadání ÚP až o 10%). S rozvojem bydlení souvisí zajištění dostatku pracovních 
příležitostí – nové plochy pro výrobu a drobné podnikání jsou navrženy zejména ve vazbě na přeložky 
silnic. 

Hlavní rozvojové plochy, navazující na souvislou zástavbu města, jsou navrženy severně
a severozápadně centra města (bydlení, smíšená zóna), dále v Letkovicích (výroba, bydlení, smíšená 
zóna) a v Němčicích (bydlení, smíšená zóna, v menší míře plochy pro výrobu). Plochy pro sport 
a rekreaci jsou navrženy v údolí řeky Jihlavy ve vazbě na dominantní prostor Rény. Rozvoj je ale 
možný pouze na kvalitních zemědělských půdách, zemědělský půdní fond dvou nejlepších bonitních 
tříd téměř přesně kopíruje hranice zastavěného území města. Intenzifikace historické zástavby není ve 
větším rozsahu možná, jistý rozvojový potenciál skýtá centrum města (obchod a služby v kombinaci 
s bydlením). S výjimkou střediska ZD Klas Neslovice je navržena konverze středisek zemědělské 
výroby. 

Zástavba místních částí Budkovic, Řeznovic a Hrubšic tvoří samostatné, svébytné útvary, mající obytný 
a rekreační charakter. Územním plánem Ivančic je pouze citlivě doplněna (malé rozvojové plochy pro 
výstavbu rodinných domů). Důraz je kladen na zkvalitnění historických návsí a stávajících objektů
občanského vybavení. Rozsáhlý areál zemědělského střediska v Hrubšicích je určen pro rekreační 
účely – aktivity spojené s agroturistikou. 

Rozvoj města je výrazně limitován: 

• přírodními podmínkami území (velká členitost území, údolní nivy řek Jihlavy, Oslavy a Rokytné – 
přirozená záplavová území), 

• ochranou přírody a krajiny (zvláště chráněná území, evropsky významné lokality soustavy Natura 
2000, významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability, přírodní park, ochrana 
krajinného rázu), 

• ochranou zemědělského půdního fondu (převažující kvalitní zemědělská půda v I. a II. třídě
ochrany v návaznosti na zastavěné území města, jen výjimečně či podmíněně odnímatelná ze 
ZPF) a pozemků určených k plnění funkcí lesa, 

• ochranou nerostného bohatství (výhradní ložiska surovin), 

• kulturními hodnotami území (památkově chráněná území a objekty), 

• barierami v území (dopravní trasy a tělesa – silnice II. třídy, železnice, říční toky, koridory 
nadmístních inženýrských sítí). 

Základem urbanistické koncepce nového územního plánu města je: 

• zajistit rozvojové plochy pro bydlení – zastavovat nejprve proluky ve městě a nezastavěné 
plochy bezprostředně navazující na stávající zástavbu, tím zamezit nekontrolovanému rozrůstání 
města do okolní krajiny, 

• zajistit rozvojové plochy pro občanské vybavení, výrobu a služby – občanské vybavení 
situovat v centru města příp. v návrhových smíšených plochách. Výrobu a výrobní služby 
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směrovat na okraj zástavby, zejména na plochy s vazbou na dopravní tahy (přeložky silnic 
II. třídy), 

• zajistit rozvojové plochy pro sport a rekreaci, veřejnou zeleň – pro situování sportovně
rekreačních aktivit využít zejména nivy řek Jihlavy a Oslavy. Postupně budovat atraktivní 
sportovně rekreační areál pod Rénou (na plochách mezi železniční tratí a řekou Jihlavou). 
Nepřipustit zde další rozvoj výrobních aktivit, negativním příkladem jsou nevhodně situovaná 
jatka. V zástavbě vytvářet předpoklady pro doplnění ploch veřejné a parkové zeleně, která je 
poddimenzovaná, 

• řešit dopravní tahy – přeložky silnic II/394 Rosice – Neslovice – Ivančice a II/152 Brno – 
Ivančice –Moravské Budějovice trasovat v reálném období územního plánu města tak, aby 
převedly nejen tranzitní, ale i část cílové dopravy do města (je třeba snížit dopravní zatížení 
centra města) a zajistily rovněž obsluhu rozvojových ploch pro výrobu, 

• odstranit dopravní závady v území, sledovat zklidnění dopravy – v I. etapě upravit 
stávající průběh silnic II/394 a II/152 městem, zprovoznit silniční úsek v souběhu s železniční tratí 
i pro vozidla nad stanovenou zátěž a finálně jej zařadit mezi silnice II. třídy, dopravu 
v historickém jádru města řešit na základě aktualizace podrobnější ÚPD (realizovat pěší zónu, 
zjednosměrnit některé úseky), 

• doplnit místní a účelové komunikace – pouze v rozsahu nezbytném pro napojení a obsluhu 
navrhovaných rozvojových lokalit, 

• doplnit plochy pro dopravu v klidu – v centru města a u objektů občanského vybavení. Řešit 
hromadné garáže v sídlištní zástavbě, případně v centru města, 

• doplnit chybějící infrastrukturu - v návaznosti na očekávaný rozvoj zástavby, 

• řešit snížení vlivu povodní na zástavbu (protipovodňová opatření), 

• stanovit podmínky pro využívání nezastavěných částí krajiny a vymezit územní 
systém ekologické stability.

A.3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, SYSTÉM 

SÍDELNÍ ZELENĚ

A.3.1 Návrh urbanistické koncepce řešení 

Ivančice, Kounické Předměstí 

Důraz je kladen na ochranu historického jádra města oválného půdorysu, které je památkovou zónou. 
Má ve svém centru pravoúhle zalomený prostor „velkého rynku“ (Palackého a Komenského nám.), 
dominantou prostoru je věž gotického kostela ze 13. století. Věž s pozadím kopce Rény vytváří
v dálkových pohledech charakteristickou siluetu města. Hradební okruh z počátku 14. století je dodnes 
zachován. Nejvýznamnější památky ve městě jsou z 16. století - dům pánů z Lipé, bývalá radnice 
a některé další domy na Palackého náměstí - zbytky bratrského domu, dům s portálem v Krumlovské 
ulici aj. V severní části historického jádra vznikla židovská obec. 

Historické jádro města je obchodním i společenským centrem – využití území je polyfunkční včetně
bydlení a služeb, které bydlení podstatně neruší. Navrženo je vymístění provozoven strojírenské 
výroby a skladů.

Z hlediska dopravního řešení je vhodné respektovat radiálně okružní systém obsluhy zprůjezdněním 
ulice Chřestové a jejím napojením na nadřazené silniční tahy. Dále se počítá s úpravou náměstí 
a zjednosměrněním některých obslužných komunikací. 

Západní tečnou historického jádra je důležitá severojižní městská osa, vedoucí Tesařovým náměstím 
a ulicí Krumlovskou směrem k nádraží ČD. Prostor Tesařova náměstí je navržen k úpravě včetně
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kruhového objezdu a ozelenění (prostor vč. tzv. „špalíčku“ bude nutno řešit podrobnější dopravně
urbanistickou studií). Autobusové nádraží bude v souvislosti s řešením IDS zrušeno – prostor bude 
částečně ozeleněn, doplněn autobusovými zastávkami a parkovacími místy. Objekty západně ulice 
Krumlovské – nyní součást výrobního areálu firem Retex, Ekotex, Ryorex – se nacházejí v obchodně
zajímavém prostoru a jsou navrženy k postupné přestavbě. V rámci polyfunkční smíšené zóny je zde 
uvažováno s využitím parteru pro obchod a služby a pater objektů pro administrativu a bydlení. 

Severně Tesařova náměstí je městská osa vyvedena podél nové místní komunikace k navrženému 
parčíku u židovského hřbitova, v pohledové ose je situována prostorová dominanta (pomník, vodní 
prvek apod.). Podél komunikace je navrženo komerční polyfunkční využití, navazující na rozestavěnou 
lokalitu kombinovaného bydlení Brněnka. Na severním okraji zástavby při ulici Na Padochovce je 
rozestavěn výrobní areál s podstatně nerušící výrobou. 

Z hlediska rekreace je velmi atraktivní prostor kolem řeky Jihlavy, nachází se blízko centra města, 
prochází tudy cesta na Rénu. Územní plán uvažuje s využitím volných ploch v tomto území pro 
výstavbu městského sportovně rekreačního areálu (doplnění fotbalového stadionu o další hřiště pro 
míčové hry a plochu pro letní slavnosti, koupaliště a krytý plavecký bazén, víceúčelovou halu 
s kluzištěm apod.). Ve východní části u řeky je navržen malý areál pro novodobé sporty (skateboard 
apod.). Je třeba zvážit, zda nepodpořit rekreační potenciál města výstavbou autokempinku nebo 
motorestu. Dostavba rodinných domů u Malovaného mlýna byla proto omezena. 

Hlavní rozvojové plochy pro bydlení jak v rodinných, tak bytových domech jsou směrovány do lokalit 
Boží Hora, Horní Pancíře a Černá Pole. Bytové domy mohou být řešeny jako viladomy. 

Alexovice 

Ivančická předměstí se rozvíjela nejprve směrem jihovýchodním, později západním. Městské části 
Němčice, Alexovice a Letkovice byly až do r. 1948 samostatné, dnes jsou s Ivančicemi správně
i stavebně propojeny a tvoří jejich předměstí, jsou však odděleny vodními toky a stále si zachovávají 
charakter venkovských sídel. 

Dominantním objektem Alexovic je areál Lanatexu, jehož založení spadá do poloviny 19. století, kdy 
Alfred Skene koupil opuštěný areál papírny a zřídil v ní textilní továrnu. Na vilu majitele textilky 
navazuje park. Nevýrazné centrum území tvoří krátká přístupová ulice k Lanatexu a.s. s kapličkou 
a několika zařízeními občanské vybavenosti. Dalším velkým výrobním areálem v území je Staveco 
Morava. Kolem obou továren protéká Tovární náhon. 

V souladu s požadavkem Lanatexu navrhuje územní plán územní rozvoj areálu západním směrem. 
Park, v němž se nacházejí stromy určené k vyhlášení za památné (dva platany javorolisté) bude 
zachován, pouze v jeho západní části rozhodlo město realizovat objekt bydlení (vlastník objektu bude 
park udržovat). V prostoru mezi Továrním náhonem a zástavbou (Pod Hájkem) bylo v konceptu ÚP 
navrženo dokončit zástavbu bloku, započatého výstavbou několika rodinných domů s podmínkou 
vyřešení protipovodňových opatření. Na základě urbanistické studie obytného souboru Alexovice byly 
v návrhu ÚP plochy rozšířeny, i když jsou objekty bydlení, zejména viladomy situovány v těsném 
sousedství oplocení výrobního areálu firmy STAVECO Morava (protože firma vyrábí ocelová sila, 
násypky a ocelové konstrukce bude nutno zvážit potřebu vyhlášení ochranného pásma areálu). 
Uvažuje se s rekonstrukcí silnice, která je vedena mezi řekou Jihlavou a Továrním náhonem. Silnice 
bude rozšířena na úkor poloviny šíře Továrního náhonu a výškově řešena tak, aby sloužila jako 
protipovodňová hráz (záměr je nutno prověřit podrobnější dokumentací). Kolem areálu firmy STAVECO 
bude vysázena zeleň a bude rovněž zkultivován prostor u hřiště.

Letkovice 

Obec se rozprostírá na levém břehu řeky Jihlavy. Sídlo je protáhlého tvaru, osou je ulice rovnoběžná 
s tokem. Starší zástavba je soustředěna podél původní protáhlé návsi s kapličkou, tvoří ji objekty 
vesnického charakteru. V některých částech obce jsou prostorové poměry narušeny (ZD, garáže mezi 
zástavbou obce a ZD, budova bývalých potravin). Náves je bez prostorových deformací. 

Ze všech částí Ivančic má toto území největší rozvojový potenciál. Územní plán uvažuje s další 
výstavbou rodinných domů, realizací smíšené zóny bydlení s podstatně nerušící drobnou výrobou 
i s umístěním výrobních areálů a to ve vazbě na bývalý areál zemědělské výroby (je navržena jeho 
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konverze na průmyslové využití). Podmínkou rozvoje je realizace přeložky silnice II/394 (ve III. etapě
převedené mezi sběrné městské komunikace), ze které bude území obsluhováno. 

Na území je nutno zajistit zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace (min. urbanistické 
studie). V rámci navrhované zástavby je třeba doplnit základní občanské vybavení (obchody, služby) 
a plochy veřejné zeleně s dětskými hřišti. Podél vodních toků, kde jsou v části území navržena 
protipovodňová opatření (hráze) bude doplněna krajinná zeleň s využitím pro denní rekreaci obyvatel 
Letkovic. 

Němčice 

Osou území Němčic je stávající frekventovaná silnice II. třídy č. 152, kolem níž je formována zástavba 
částečně smíšeného charakteru – bydlení, občanské vybavení, služby. Nejstarší část Němčic - náves 
trojúhelníkového tvaru s kapličkou východně silnice II/152 má čistě obytný charakter. 

Po realizaci přeložky silnice II/394 západně města se intenzita provozu na tomto dopravním tahu 
částečně sníží, zlepší se životní prostředí. Rozvojové plochy (bydlení, smíšená zóna, výroba) jsou 
navrženy v jižní části zástavby Němčic ve vazbě na středisko zemědělské výroby, která bude zrušena. 

Rozvoj zástavby východním směrem je limitován ochrannými pásmy vodního zdroje s jímacím územím. 
Zde je navrženo pouze doplnění smíšených ploch a zřízení lokálního biocentra. Ve výhledu je možno 
jihovýchodní prostor ukončit situováním přízemních rodinných domů se zahradami, které vytvoří
plynulý přechod do krajiny. 

Budkovice 

Řešení ÚP vychází z venkovského charakteru osídlení Budkovic a stále sílící rekreační funkce sídla. 

Budkovice byly v minulosti přifařeny k Řeznovicím a dříve do této obce rovněž chodily děti do školy. 
V současné době jsou a budou centrem vybavenosti Ivančice, spojení zajišťuje silnice II/152 a silnice 
III/15253, která v obci končí. Lesním masivem východně obce a řeky Rokytné je vedena železniční 
trať Brno – Hrušovany nad Jevišovkou, nádraží je přístupné pouze pěší cestou, která vyžaduje úpravy. 

Historicky se zástavba obce rozvíjela kolem rozlehlého velkostatku (původně tvrz) na vyvýšenině nad 
Rokytnou. Stávající urbanistická struktura je poplatná konfiguraci terénu, mnohde neuspořádaná 
(vznikla tak velice zajímavá struktura, viditelná v panoramatických pohledech z protějšího svahu). 
Původní zemědělské usedlosti jsou často narušeny pozdějšími přestavbami - je třeba zabránit další 
devastaci staveb lidového stavitelství i porušování historické stavební struktury obce. Jelikož se 
nepředpokládá nárůst počtu obyvatel Budkovic, je navrženo pouze doplnění zástavby v okrajových 
částech obce – (rodinné domy, rozšíření areálu sportovně rekreačních ploch, drobné podnikání). Dle 
potřeby budou doplněny místní komunikace na západním a východním okraji zástavby. Je ponechána 
možnost využití některých okrajových pozemků myslivci. 

Ve středu obce a kolem kostela se hřbitovem jsou navrženy úpravy veřejných prostor a doplnění 
zeleně. S novými plochami pro výstavbu rekreačních objektů v údolí Rokytné se neuvažuje. 

Hrubšice 

Rovněž u této obce vychází řešení ÚP z venkovského charakteru osídlení. Obec leží v sousedství 
přírodního parku Střední Pojihlaví, důraz je proto kladen na podporu rekreace – k novému využití 
(agroturistika, hyppické sporty) je určen areál bývalého zemědělského družstva. Dříve předpokládaný 
rozvoj soukromých zemědělských farem se neuskutečnil a ani pro budoucnost se nezdá být reálný. 

Ústředním prostorem v obci je prostor kolem bývalé hrubšické tvrze, panského hostince a panského 
mlýna, pokračující ulicovou návsí až ke kapličce. Na místě tvrze dnes stojí zámek. Bytový fond, tvořený 
výhradně rodinnými domy a zemědělskými usedlostmi je většinou v dobrém stavebním stavu, některé 
původně obytné domy nejsou celoročně využívány, případně slouží pro rekreaci (chalupy). Je 
navrženo doplnění zástavby v jihovýchodní části obce (rodinné domy). 

V trase účelové cesty do obce Biskoupky je navržena místní komunikace. 

Řeznovice 
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Řeznovice byly dříve samostatná obec, kam historicky spádovaly i Budkovice a Hrubšice (farnost, 
škola). Obec se původně dělila na Horní a Dolní Ves, dvě osady, vzdálené od sebe cca 250 m. Ještě na 
mapách katastru z roku 1825 jsou obě části samostatné. V Dolní Vsi (měla téměř okrouhlou náves) 
byli pouze zemědělci. V Horní Vsi býval jen kostel, fara, dvůr a kovárna. Dominantou Řeznovic je 
původní románský kostel sv. Petra a Pavla, pozoruhodná stavba evropského významu (první zmínka 
o existenci fary v Řeznovicích je z r. 1276). 

Po spojení obou částí obce vzniklo ve středu území nové centrum – kolem školy, obchodu, hostince 
a sportoviště (stavby nejsou bohužel v souladu s místním rázem obce a bylo by vhodné je upravit). 
Prostor je navázán na přírodní park Střední Pojihlaví, který zasahuje především do severozápadní části 
obce. Vzhledem k rekreačnímu využití území je navrženo posílení sportovně rekreačních ploch jak 
v současném centru obce, tak na západním okraji obce využitím bývalého výrobně skladovacího areálu 
Drobného zboží Jihlava. Dále je doplnění zástavby navrhováno na východním okraji obce (rodinné 
domy, smíšená zóna). Stávající středisko zemědělské výroby je určeno pro drobné podnikání. 

A.3.2 Vymezení zastavitelných ploch 

Hranice zastavitelných ploch města byla stanovena s ohledem na limity a bariery v území tak, aby 
zastavěné území města bylo rozšířeno o rozvojové lokality pro návrhové období územního plánu (do 
zastavitelných ploch obce byly začleněny také plochy zeleně sídelní). 

Hranice zastavitelných ploch města je znázorněna ve výkresové části dokumentace. 

Přehled ploch viz tabulka. 
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Číslo
plochy

Počet RD
(cca)

Počet bytů
(cca)

Počet obyvatel
(cca) Poznámka

kód využití Bx RS Ox Sx Vx 1BJ/800m2 3 ob./BJ
01 BI bydlení individuální 35 500 44 133 k.u.Ivančice
02 BI bydlení individuální 32 100 40 120 k.u.Ivančice
03 BI bydlení individuální 17 200 22 65 k.u.Ivančice

04 BK +
SO.2

bydlení kombinované +
smíšená - bydl.+ výroba (50%) 61 400 136 408 k.u.Ivančice

05
BK +
SO.2
+ Z

bydlení kombinované + smíšená
- bydl.+ výroba (50%) + sídelní
zeleň 57 700 128 384 k.u.Ivančice

06 BI bydlení individuální 17 200 29 86 k.u.Ivančice
07 BI bydlení individuální 81 800 136 409 k.u.Ivančice
08 BK bydlení kombinované 24 500 49 147 k.u.Ivančice
09 BI bydlení individuální 16 400 21 62 k.u.Ivančice
10 BI bydlení individuální 13 400 17 50 k.u.Ivančice
11 BI bydlení individuální 3 100 4 12 k.u.Ivančice
12 BI bydlení individuální 1 600 2 6 k.u.Ivančice
13 BI bydlení individuální 3 500 4 13 k.u.Ivančice
14 BI bydlení individuální 5 700 7 21 k.u.Letkovice
15 BI bydlení individuální 24 700 31 93 k.u.Letkovice
16 BI bydlení individuální 85 400 107 320 k.u.Letkovice
17 BI bydlení individuální 56 600 71 212 k.u.Letkovice
18 BI bydlení individuální 10 000 13 38 k.u.Letkovice
19 BI bydlení individuální 4 100 5 15 k.u.Alexovice
20 BI bydlení individuální 2 300 3 9 k.u.Alexovice
21 BI bydlení individuální 11 400 14 43 k.u.Alexovice
22 BH bydlení hromadné 4 100 5 15 k.u.Alexovice
23 BI bydlení individuální 16 500 21 62 k.u.Alexovice
24 BI bydlení individuální 4 600 6 17 k.u.Alexovice
25 BI bydlení individuální 21 000 26 79 k.u.Němčice
26 BI.1 bydlení individuální venkovské 8 700 11 33 k.u.Budkovice
27 BI.1 bydlení individuální venkovské 11 400 14 43 k.u.Budkovice
28 BI.1 bydlení individuální venkovské 3 400 4 13 k.u.Budkovice
29 BI.1 bydlení individuální venkovské 4 800 6 18 k.u.Budkovice
30 BI.1 bydlení individuální venkovské 10 200 13 38 k.u.Budkovice
31 BI.1 bydlení individuální venkovské 8 400 11 32 k.u.Budkovice
32 BI.1 bydlení individuální venkovské 5 600 7 21 k.u.Ŕeznovice
33 BI.1 bydlení individuální venkovské 10 300 13 39 k.u.Ŕeznovice
34 BI.1 bydlení individuální venkovské 3 900 5 15 k.u.Ŕeznovice
35 BI.1 bydlení individuální venkovské 6 400 8 24 k.u.Hrubšice
36 BI.1 bydlení individuální venkovské 9 100 11 34 k.u.Hrubšice
37 BI.1 bydlení individuální venkovské 2 200 3 8 k.u.Hrubšice

PŘEHLED NÁVRHOVÝCH PLOCH, ÚP IVANČICE

Funkce Plocha [m2] podle
funkčního využití

Dx



38 BI.1 bydlení individuální venkovské 3 000 4 11 k.u.Hrubšice
39 SO.2 smíšená - bydl.+ výroba (50%) 62 000 39 116 k.u.Ivančice
40 SO.2 smíšená - bydl.+ výroba (50%) 26 900 17 50 k.u.Ivančice
41 SO.2 smíšená - bydl.+ výroba (50%) 9 800 6 18 k.u.Ivančice
42 SO.1 smíšená - bydl.+komerce(30%) 19 500 7 22 k.u.Ivančice
43 SO.2 smíšená - bydl.+ výroba (30%) 13 600 0 k.u.Ivančice
44 SO.2 smíšená - bydl.+ výroba (30%) 11 900 4 13 k.u.Koun.Před.
45 SO.2 smíšená - bydl.+ výroba (30%) 2 900 1 3 k.u.Koun.Před.
46 SO.2 smíšená - bydl.+ výroba (30%) 4 000 2 5 k.u.Koun.Před.
47 SO.2 smíšená - bydl.+ výroba (30%) 72 100 27 81 k.u.Letkovice
48 SO.3 smíšená - bydl.+ výroba (50%) 17 000 11 32 k.u.Alexovice
49 SO.2 smíšená - bydl.+ výroba (50%) 2 700 2 5 k.u.Alexovice
50 SO.2 smíšená - bydl.+komerce(70%) 3 400 3 9 k.u.Alexovice
51 SO.2 smíšená - bydl.+ výroba (50%) 2 000 1 4 k.u.Alexovice
52 SO.3 smíšená - bydl.+ výroba (50%) 13 200 8 25 k.u.Němčice
53 SO.3 smíšená - bydl.+ výroba (50%) 69 400 43 130 k.u.Němčice
54 SO.3 smíšená - bydl.+ výroba (30%) 10 800 4 12 k.u.Budkovice
55 SO.3 smíšená - bydl.+komerce(30%) 8 000 3 9 k.u.Budkovice
56 SO.3 smíšená - bydl.+ výroba (30%) 2 500 1 3 k.u.Řeznovice
57 OV.2 občan. vybavenost - soc.péče 13 500 k.u.Ivančice, domov důchodců
58 OV.1 občan. vybavenost - školství 7 500 k.u.Ivančice, MŠ, hřiště
59 OH občan. vybavenost - hřbitov 1 900 k.u.KP, rozšíření hřbitova
60 OH občan. vybavenost - hřbitov 900 k.u.Řeznovice, rozšíření hřbitova
61 OK občan. vybavenost - komerce 900 k.u.Řeznovice, komerční zařízení
62 OS rekreace, sport 3 900 k.u.Ivančice, hřiště
63 OS rekreace, sport 4 800 k.u.Ivančice, hřiště
64 OS rekreace, sport 3 700 k.u.Ivančice, zázemí fot.stadionu
65 OS rekreace, sport 2 200 k.u.Ivančice, zázemí fot.stadionu
66 OS rekreace, sport 17 200 KP,bazén,koupal,kuželky,squash
67 OS rekreace, sport 27 700 k.u.Ivančice, zim.stadion
68 OS rekreace, sport 13 200 k.u.KP, novodobé sporty(Urampa)
69 OS rekreace, sport 6 700 k.u.Letkovice, hřiště
70 OS rekreace, sport 3 600 k.u.Letkovice, hřiště+zázemí
71 OS rekreace, sport 2 200 k.u.Letkovice, hřiště
72 OS rekreace, sport 2 200 k.u.Alexovice, hřiště
73 OS rekreace, sport 4 100 k.u.Budkovice, hřiště
74 OS.1 rekreace, sport - sport. areál 6 400 k.u.Řeznovice, hřiště
75 OS rekreace, sport 6 600 k.u.Řeznovice, zábava (výletiště)
76 OS.1 rekreace, sport - sport. areál 60 200 k.u.Hrubšice, camping,jízdárna
77 VP průmyslová a stavební výroba 31 500 k.u.Ivančice
78 VP průmyslová a stavební výroba 27 900 k.u.Ivančice
79 VD drobná výroba 20 700 k.u.Ivančice
80 VP průmyslová a stavební výroba 69 300 k.u.Ivančice
81 VP průmyslová a stavební výroba 64 900 k.u.Letkovice
82 VP průmyslová a stavební výroba 81 500 k.u.Letkovice
83 VP průmyslová a stavební výroba 26 000 k.u.Alexovice



84 VD drobná výroba 7 300 k.u.Němčice
85 VD drobná výroba 5 100 k.u.Němčice
86 VD drobná výroba 17 500 k.u.Němčice
87 VD drobná výroba 7 900 k.u.Budkovice
88 VZ zemědělská výroba 4 200 k.u.Budkovice, chov drob.zvířat
89 VD drobná výroba 12 600 k.u.Řeznovice
90 T těžba 63 500 k.u.Koun.Před.

bez dopr ploch

Celkem 699 200 164 700 24 700 351 700 439 900 750 478 3684
Celkem všechny návrhové plochy

pozn. 1. - % v závorce u smíšených ploch (č.30-45) značí podíl bydlení

1 680 200
0



Atelier URBI, Brno

Číslo
plochy

Počet RD
(cca)

Počet bytů
(cca)

Počet
obyvatel

(cca)
Poznámka

kód využití Bx SV OH Vx 1BJ/800m2 3 ob./BJ

u01 BI bydlení individuální 0 0 0
k.u. Alexovice, v průběhu zpracování
převedeno do návrhu

u02 BI bydlení individuální 50 900 64 192 k.u. Němčice
u03 BI bydlení individuální 34 600 43 130 k.u. Němčice
u04 BI.1 bydlení individuální venkovské 18 400 23 69 k.u. Budkovice
u05 BI.1 bydlení individuální venkovské 15 300 19 57 k.u. Řeznovice
u06 BI.1 bydlení individuální venkovské 9 000 11 34 k.u. Hrubšice
u07 SO.2 smíšená - bydlení + výroba 178 400 223 669 k.u. Ivančice
u08 SO.3 smíšená - bydlení + výroba 3 900 5 15 k.u. Řeznovice
u09 OH občan. vybavenost - hřbitov 8 200 k.u. Koun.Před., rozšíření hřbitova
u10 VZ zemědělská výroba 7 800 k.u. Ivančice
u11 VP průmyslová a stavební výroba 79 900 k.u. Letkovice
u12 VD drobná výroba 22 600 k.u. Řeznovice

Celkem 128 200 182 300 8 200 110 300 388 0 1166
Celkem všechny plochy úz. rezerv

PŘEHLED PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV, ÚP IVANČICE

Funkce Plocha [m2]
podle funkčního využití

429 000
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A.3.3 Bydlení 

Ivančice mají cca 9 400 obyvatel, vývoj počtu obyvatel v současné době stagnuje. 

Růst města bude záviset v první řadě na migraci. Ovlivnit ji příznivě znamená zabránit vystěhovalectví 
a motivovat přistěhovalectví. K tomu je zapotřebí znát minimálně charakteristiku a motivaci 
migračního chování dosavadních migrantů. Teoretické úvahy jsou možné na základě zkušeností 
z jiných měst s použitím analogie. Podle nich mají Ivančice určité předpoklady pro migrační zisk. Je 
ovšem nutné vzít v úvahu, že potenciál pro migraci je v celém kraji i v ČR silně omezen, takřka 
vyčerpán a že je neprozřetelné bránit se imigraci ze zahraničí. Důležitá je stabilizace hospodářské 
základny města, dostatečná nabídka atraktivní a ekonomicky únosné výstavby bytů, zkvalitnění 
občanského vybavení a posílení rekreačního potenciálu území. 

Územní plán města svým řešením vytváří prostorové předpoklady pro stabilizaci obyvatel a posílení 
migrační atraktivity Ivančic. 

K dosažení příznivého migračního trendu doporučuje ÚP města řešit problémy související 
s demografickou situací a životním stylem následovně:

• zajistit co nejpestřejší výběr ploch pro různé typy bydlení s ohledem na současný životní styl 
a ekonomickou diferenciaci občanů (od rezidenčního bydlení po tzv. sociální), 

• podporovat podnikatelské aktivity (obchod, služby, výroba), 

• řešit specifické druhy nerodinného bydlení pro seniory, dočasně bydlící, mládež po opuštění 
dětských domovů, pohybově handicapované, 

• plochy pro bydlení doplnit hřišti a herními plochami pro nejmenší děti, hřišti pro mládež, na př.
streetball (s ohledem na zlepšení pohybových aktivit a socializaci dětí) - dostupnost z bytu, 

• pro mládež zajistit hlavně plochy pro moderní sporty (skate – překážkové dráhy, U-rampy, 
cyklokros, vodní sporty na řekách atd.) jako preventivní opatření proti asociálnímu chování, 

• postupně budovat sportovně rekreační areál u řeky Jihlavy (plavecké bazény, krytý stadion, 
kluziště, tenisové kurty, , plážový volejbal, malou kopanou atd. podle požadavků), 

• řešit cyklotrasy využitelné i pro inline bruslení navazující na zázemí Ivančic a propojující městské 
části, ale i méně náročné a bezpečné vycházkové a eventuálně cyklistické trasy k cílům tradičního 
setkávání - Réna, hřbitov - pro seniory, matky s kočárky a invalidní (rozdělit cyklistické, 
vycházkové) 

• budovat chodníky pro bezpečnost chodců, odstraňovat bariéry pro pohybově handicapované, 

• pokusit se plnit plošné nároky občanských sdružení a spolků (nutno zjistit), 

• v Besedním domě realizovat multifunkční kulturní středisko, 

• řešit deficit parkování, 

• podporovat rekreační atraktivitu města – vodní turistika, camping, objekty pro agroturistiku, 
výletní trasy i zimní pro běžkaře do okolí, cvičné golfové hřiště apod.. 

V zadání ÚP byl návrhový počet obyvatel města orientačně stanoven na 10 340 obyvatel 
(+ 10%). 

Vzhledem ke zvýšení obytného standardu (tj. obytné plochy/1 obyvatele - průměrné hodnoty jsou 
nižší než za Jm kraj) na cca 19 m2 v budoucnosti, je uvažováno s dostavbou cca 15 000 m2 obytné 
plochy, tj. cca 300 bj. Pro nárůst počtu obyvatel o cca 940 by bylo potřeba cca 350 bj.. Dále je 
pravděpodobná tendence snížení průměrné velikosti bytové domácnosti na 2,7 obyv./byt (potřeba 
cca 100 - 150 bytů) a bude nutno realizovat byty jako náhradu za přestárlý bytový fond a byty špatné 
kvality (až 10 % bytů, cca 250 - 300). 



Územní plán Ivančice Textová část řešení

Atelier URBI spol. s r.o. 11 

V územním plánu je uvažováno s celkovou výstavbou až 1000 bj.: 

• z toho 1/3 je navržena v bytových domech a 2/3 v rodinných domech. I. etapa výstavby - Boží 
Hora II, Horní Pancíře, Černá Pole, II. etapa výstavby Horní Pancíře, Černá Pole, 

• dále jsou pro bydlení navrhovány lokality: Letkovice a Němčice (rodinné domy, viladomy), 
okrajové části obcí Budkovice, Hrubšice, Řeznovice (rodinné domy). 

Přehled o jednotlivých lokalitách – viz výkres návrhové schéma. 

A.3.4 Výroba a skladové hospodářství, těžba nerostných surovin 

Ekonomická aktivita obyvatel 2001 – celkem 4 592 osob 

Vyjížďka za prací 2001 – celkem 3866 osob, z toho mimo obec 1670 

Zhruba 11 % ekonomicky aktivním trvá jedna cesta do zaměstnání víc než 45 minut, čili nad limit 
nejčastěji uznávaný jako přijatelný pro denní dojížďku. Ve srovnání s průměrem za bývalý okres Brno-
venkov (67,0 %) a s ostatními obcemi stejné velikostní kategorie v okrese je podíl vyjíždějících za 
prací velmi nízký. 

A.3.4.1 Průmysl a stavebnictví, drobná výroba 

Ivančice, Kounické Předměstí, Alexovice, Letkovice, Němčice

EKOTEX spol. s r.o. - v centru Ivančic, navrženo plošné omezení výrobního areálu (textilní výroba) 
a postupná přestavba podél ulice Krumlovské na zónu smíšenou s komerčním využitím parteru. 

Areál Ing. JAN BLATNÝ s kovoobráběcí a strojírenskou výrobou při ulici Kounické – stabilizován, 
s ohledem na obytnou zástavbu v okolí nutno činnost regulovat. 

META BRNO, a.s. šicí dílna, kovovýroba – regulace činností v rámci smíšené zóny. 

D&S Brno s.r.o. – strojírenské výrobní areály ve středu obce (Palackého nám., ulice Ve Sboru), 
navrženo vymístění výroby a využití objektů v rámci smíšené zóny (bydlení, nevýrobní služby, 
občanské vybavení). 

Areál TIBBETT & BRITTEN CZ, a.s. – stabilizován, navržena úprava objektů podél komunikace. 

IVYSO spol. s r.o. – stabilizován v severní části města. 

CIHELNA Ivančice, a.s. – provoz cihelny byl zrušen, nahrazen jiným druhem výroby. Stávající 
ložisko nevyhrazeného nerostu cihlářských hlín Na Brněnce bylo opuštěno. 

Areál IKVA spol. s r.o. - na severním okraji obce, stabilizován. Povoleno shromažďování 
nebezpečných látek rozhodnutím OŽP MěÚ Ivančice č.j.: ŽP 11/03-Kr ze dne 13. 1. 2003. Jedná se 
o odpady, vznikající při výrobě a jsou na nezbytně nutnou dobu uloženy ve skladovacích prostorech 
před jejich předání příjemci. 

JATKA - MP SOFT, s. r. o. – nevhodně umístěný areál v území, určeném pro sportovně rekreační 
funkci. Provoz stabilizován, nutno řešit problém ochranného pásma areálu. V ÚP zakreslena 
předpokládaná hranice OP 60 m. 

Areál bývalého vojenského skladu v severní části řešeného území v lokalitě Knížecí Les 
u katastrální hranice s Neslovicemi – kovovýroba. Hlavním problémem je zalesnění areálu (dle 
evidence nemovitostí plocha lesa) – nedostatek denního osvětlení v areálu i v objektech. Navrženo 
odlesnění. 

LANATEX a.s. Alexovice - vyrábí textilní výrobky, navrženo rozšíření areálu (výstavba haly pro 
úpravu tkanin). 

STAVECO MORAVA s.r.o. Alexovice - vyrábí ocelová sila, násypky a ocelové konstrukce, 
stabilizován. Posoudit potřebu ochranného pásma vůči obytné zástavbě, navrženo ozelenění ploch 
v sousedství areálu. 
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KM REST AND TRADING s.r.o. Němčice – pronájem řadě firem, areál stabilizován. 

IVAPLAST, spol. s r.o. Němčice - montáž plastových oken, dveří a doplňků, areál stabilizován. 
Možnost rozšíření na navržené výrobní plochy v sousedství. 

Sares opravy mostů a Reno opískování kovů Letkovice – provoz stabilizován. 

Areál ZD Letkovice je využíván ke kovovýrobě.

Další menší výrobní provozovny v obci budou provozovány v souladu s navrženým územními 
podmínkami. 

Rozvojové plochy pro výrobu: 

Ivančice

Ivančice - u střediska zemědělské výroby severně Ivančic, v ulici Na Padochovce, Dolní Pancíře
(u sila). 

Alexovice - rozšíření Lanatexu. 

Letkovice - areál pro situování průmyslových provozoven, včetně střediska zemědělské výroby (ve 
vazbě na dopravní řešení). Po vyčerpání návrhových ploch je další rozvoj možný směrem na Oslavany. 

Němčice - včetně střediska zemědělské výroby (ve vazbě na stávající silnici II/152). 

Budkovice

V Budkovicích není situován žádný větší průmyslový podnik. Areál bývalého zemědělského družstva 
využívá firma V.S.M. s.r.o. zajišťující drobnou výrobu, montáže a stavby. Stabilizováno, v sousedství 
navržen rozvoj zóny. 

Chybí jakákoliv řemesla. Bylo by vhodné situování několika drobných provozoven tradičních řemesel 
(klempíř, truhlář, zámečník, švec, kadeřník), patrně umístěných v soukromých objektech. 

Řeznovice

Areál skladového hospodářství bývalého podniku Drobné zboží Jihlava na západním okraji obce je 
pravděpodobně ve vlastnictví nabyvatele TIBBETT & BRITTEN CZ, a. s. a je nevyužíván. V ÚP je 
navrženo využití areálu pro rekreační účely. 

Areál zemědělského střediska je navržen ke konverzi na výrobu průmyslovou. Další rozvoj areálu je 
možný ve výhledu. 

Ostatní drobné provozovny beze změny. 

Hrubšice

V současné době v obci není ani se nepočítá se vznikem většího průmyslového podniku. V areálu ZD 
se nachází dřevovýroba a malá část kovovýroby. V případě podnikatelského zájmu lze uvažovat pouze 
s malým provozem bez negativních vlivů na životní prostředí. Z řemesel je v obci truhlářská dílna (ZD) 
a kovovýroba Kojnar v domě č.p.3. 

A.3.4.2 Zemědělská výroba 

Přibližnou polovinu řešeného území tvoří zemědělský půdní fond (ZPF). Využíván je zejména jako orná 
půda (43% celkové rozlohy), převážně v podobě scelených, velkoplošně obhospodařovaných pozemků
často ohrožených vodní erozí. 

V Ivančicích byla v minulé době vybudována řada zemědělských farem, prakticky v každé jednotlivé 
obci. V současné době jsou využívány pro různé účely, případně nevyužity. 

Zemědělskou výrobu v řešeném území převážně zajišťuje společnost KLAS Neslovice s.r.o. a dále 
soukromí zemědělci (beze změny). 

Středisko živočišné výroby KLAS Neslovice s.r.o. v severní části k.ú. Ivančice je situováno v lokalitě
Černá Pole za benzinovou stanicí při výjezdu z obce směrem na Brno u silnice II tř. č.394. Sklady, 
dílny, garáže farmy a administrativní budova jsou umístěny ve středisku v Neslovicích. 
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Pro areál je stanoveno pásmo hygienické ochrany (PHO), hranice PHO vytváří ovál o poloměru 500 m 
od středu areálu. Také v areálech bývalých ZD v Hrubšicích, Letkovicích a Budkovicích byla vyhlášena 
pásma hygienické ochrany, v současné době je jejich platnost ukončena. 

V západní části k.ú. Ivančic byl u silnice do Oslavan vystavěn rozsáhlý areál sila, areál je zavlečkovaný. 
Má vyhlášeno ochranné pásmo, které sahá do vzdálenosti 500 m od jeho opocení. Na plochy 
v sousedství je možno plochy sila omezeně rozšířit a to ve vazbě na budoucí dopravní řešení (až po 
realizaci přeložky silnice II/394, vzhledem k potřebě zpřesnění přemostění ulice Oslavanské a řeky 
Oslavy projektem). 

Severně od Řeznovic a západně od Letkovic jsou umístěny rybníky pro rybářské účely. 

V Alexovicích ve vnitrobloku zástavby mezi podniky LANATEX a.s. a STAVECO MORAVA s.r.o. je 
umístěno ZAHRADNICTVÍ – NOVÁK. Je navrženo zachování areálu (pěstování a výsadba okrasných 
stromů). 

A.3.4.3 Lesní hospodářství 

Jako lesní půdní fond jsou chápány pozemky určené k plnění funkcí lesa dle § 3 odst. 1 zákona 
č. 289/1995 Sb. (lesní zákon). V řešeném území jsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa 
především lesní pozemky dle evidence katastru nemovitostí. 

Podle převažujících funkcí jsou lesy řešeného území členěny na lesy ochranné, lesy zvláštního určení 
a lesy hospodářské. 

Mezi lesy ochranné (dle § 7 zákona č. 289/1995 Sb.) je v řešeném území v současné době zařazeno 
cca 50 ha lesních porostů. Jde o menší porosty nebo části porostů nacházející se na mimořádně
nepříznivých stanovištích v k. ú. Budkovice, Němčice, Alexovice, Kounické Předměstí a Letkovice – 
převážně na prudkých skalnatých svazích v údolích Rokytné a Jihlavy, zčásti však i jinde (např. na 
území přírodní památky Bouchal či na Sedmihradské hoře). 

Mezi lesy zvláštního určení (dle § 8 zákona č. 289/1995 Sb.) je v řešeném území v současné době
zařazeno cca 670 ha lesních porostů. Rozhodující podíl na této výměře (téměř 650 ha) mají lesy 
oplocené uznané obory Vedrovice, zahrnující většinu budkovických lesů. Dále mezi lesy zvláštního 
určení patří lesní porost se zvýšenou rekreační funkcí v chatové osadě Pod Vrbičkami severovýchodně
od Budkovic, část lesního porostu na území přírodní památky Pekárka západně od Alexovic a lesy 
uvnitř oplocení bývalého vojenského objektu v severovýchodní části ivančického katastru. 

Zbývající lesy řešeného území jsou zařazeny do kategorie lesů hospodářských (dle § 9 zákona 
č. 289/1995 Sb.). 

V řešeném území není umístěn žádný výrobní areál, pouze hájenky. 

A.3.4.4 Těžba nerostných surovin 

Dle evidence výhradních ložisek nerostných surovin zasahují do předmětných kat. území a do jejich 
blízkého okolí následující výhradní ložiska nerostných surovin: 

• ložisko živcové suroviny a štěrkopísků Ivančice – Letovisko (ev. č. lož. 3 173 400), stanoveno 
chráněné ložiskové území (CHLÚ) Ivančice 17340000 

• ložisko bentonitu pro slévárenské účely Ivančice – Réna (ev. č. lož. 3 243 800), stanoveno CHLÚ 
Kounické Předměstí 24380000 

• ložisko živcové suroviny a štěrkopísků Ivančice – Němčice (ev. č. lož. 3 173 000), stanoveno 
CHLÚ Němčice 17300000 

V k.ú. Ivančice je evidováno poddolované území Ivančice – ev. č. 2434003 – po těžbě nerud do 
19. století. Celkové plochy poddolovaného území činí 9,6 ha. Případná realizace staveb na tomto 
území musí být řešena v souladu s ČSN 73 00 40. 

Dle evidence dobývacích prostorů Obvodního báňského úřadu v Brně jsou evidovány následující 
dobývací prostory, stanovené dle § 29 odst. 3 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (Horní zákon): 
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• DP Ivančice – Réna, ev. č. 6/0341, stanovený pro organizaci Bentex Bohemia, spol. s r.o., se 
sídlem Písek, zasahující do k.ú. Kounické předměstí 

• zrušený DP Zbýšov, ev. č. 2/0035, stanovený dle § 27 odst. 1 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně
a využití nerostného bohatství (Horní zákon) v platném znění, který zasahoval do k.ú. Ivančice, 
v uvedeném dobývacím prostoru byla realizována hornická činnost 

Vlastník ložiska bentonitu Bentex Bohemia s.r.o. uvažuje s jeho vytěžením. Zpracovatel ÚP považuje 
těžbu v rekreačním území za nevhodnou a částečně ji reguluje – provoz situuje do východní části 
ložiska. Těžbou bude docházet k devastaci okolí, je nutno posoudit dobu těžby. V případě
dlouhodobého záměru hledat takové dopravní napojení lokality, které by rekreační oblast co nejméně
narušovalo. Po ukončení těžby je nutná rekultivace ploch (krajinná zeleň). 

Dle evidence sesuvů a jiných svahových deformací Geofondu ČR, Kostelní 26, Praha jsou evidována 
následující sesuvná území: 

• Budkovice – ev. č. 2195 - sesuv potenciální, plocha dotčeného území činí 250x100 m, rok 
provedené revize 1979 

• Budkovice – ev. č. 4142 - sesuv potenciální, plocha dotčeného území činí 30x3 m, rok provedené 
revize 1980 

• Budkovice – ev. č. 6077 - sesuv aktivní, plocha dotčeného území činí 175x60 m, rok provedené 
revize 1988 

V k.ú. obce Ivančice je stávající ložisko nevyhrazeného nerostu cihlářských hlín - Na Brněnce 
s ukončenou povrchovou těžbou u cihelny. 

A.3.5 Rekreace, cestovní ruch 

Ivančice se nacházejí v území s vysokou kvalitou přírodního prostředí na soutoku řek Jihlavy, Oslavy 
a Rokytné, využívaném pro rekreaci a cestovní ruch. K přírodně nejcennějším územím patří komplex 
budkovických lesů s navazujícím, místy skalnatým údolím Rokytné, komplex ivančických lesů
v severovýchodní části území a údolí Jihlavy západně od Hrubšic. V řešeném území se také nacházejí 
tři vyhlášená zvláště chráněná území – přírodní rezervace (PR) Nad řekami a přírodní památky (PP) 
Pekárka a Bouchal i lokality Natura 2000 (blíže kapitola „Ochrana krajiny a přírody“ této zprávy).  

Historické jádro města Ivančic je památkovou zónou. Mezi oblíbené památky patří Ivančický viadukt 
překonávající údolí na východ od Ivančic. 

Dle izochrony dostupnosti můžeme rekreaci rozdělit na: 

• rekreaci každodenní – docházka 10 – 25 minut, 
• rekreaci krátkodobou  – docházka 30 – 60minut, 
• dlouhodobou rekreaci. 

Pro každodenní rekreaci slouží obyvatelům obce sportoviště, veřejná zeleň (parky), zahrady 
a zahrádkářské lokality v blízkosti bydliště (zahrádky v lokalitách Nové Hory – pod Jakubem atd.). 

Ke každodenní rekreaci slouží dále rekreační zóna Réna. Rekreační zóna je rozsáhlá a rozprostírá se 
podél řeky Rokytné a Jihlavy jižně od Ivančic, zahrnuje taktéž lesní komplex mezi oběma údolími. 
Rekreační zóna je ze severu ohraničena železniční tratí, na západě komunikací II/152, na jihu lesním 
komplexem a na východě lávkou vedoucí do areálu Rény (ÚP zde mezi železniční tratí a řekou Jihlavou 
navrhuje výstavbu sportovně rekreačního areálu - viz kapitola Návrh koncepce občanského vybavení). 
Širší zázemí tvoří areál Rény a Stříbského mlýna až po Meruňkový a Višňový sad. Areál se nachází 
v těsné blízkosti řek Rokytné a Jihlavy; v nivě je nutné počítat s možností záplav (geologické poměry 
odpovídají aluviální nivě s vysokou hladinou spodní vody). 

Pro krátkodobou rekreaci víkendovou slouží obyvatelům obce zahrádkářské a chatové lokality 
v okolí, zejména podél řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné na západ a na jih od města (zahrádky a chaty 
v lokalitách Pod Drahou a Jourov na k.ú. Budkovice, Na Úzkých, Padělky a Domovní Vinohrádky na 
k.ú. Němčice), dále chatová oblast od Ivančic podél Jihlavy na Réně až po Stříbský mlýn (včetně
lokality Dolní Písek) a také zahrádkářské lokality Višňový a Meruňkový sad. 
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Pro dlouhodobou rekreaci slouží ubytovny popsané v jiné části této zprávy. Je navrženo doplnění 
ubytovacích zařízení hotelového typu a zařízení, které by přitáhlo turisty na více než jeden den. U řeky 
Jihlavy ve vazbě na navrhované koupaliště je navržen kempink (turisté – cyklisté, vodáci). Pro 
dlouhodobou rekreaci zčásti slouží rekreační chaty podél toku Rokytné a Jihlavy. 

Také v prostoru přírodního parku Střední Pojihlaví (Hrubšice, Řeznovice) navrhuje ÚP doplnění 
sportovně rekreačních ploch – zejména přestavbu bývalého střediska živočišné výroby ZD v Hrubšicích 
na areál podnikatelských aktivit se zaměřením na cestovní ruch a turistiku (agrotel, ekologická farma, 
chov koní s využitelností pro jezdecké sporty, vyjížďky, drobné sportovní plochy a plochy k ubytování). 

Cestovní ruch - v roce 2001 byla vydána kniha o historii obce. Obec má mapu, řadu pohlednic 
a dalších propagačních materiálů. Městské kulturní středisko je zřízeno od roku 1978. Kulturní 
a informační centrum Ivančice bylo založeno v roce 1994. 

Pro turisty je od ledna 2003 zřízeno v objektu bývalé radnice na Palackého náměstí nové pracoviště
Kulturního a informačního centra Ivančice, kde sídlí stálá expozice Vladimíra Menšíka (zřízena v roce 
1999) a expozice Alfonse Muchy (2003). Po vytvoření těchto expozic stoupl zájem o Ivančice a okolí. 
Pro turisty je zbudována na Réně rozhledna A. Muchy a rozhledna Okliky. 

Každoročně se zde pořádají akce - v polovině května Slavnosti chřestu a v posledním víkendu 
v červenci Pouť, které jsou cílem návštěvníků z celé republiky. 

Podstatný význam má vzhledem k rekreačnímu charakteru území cykloturistika. Viz Koncepce řešení 
dopravy. 

Rozvoj cestovního ruchu a turistiky v Ivančicích a v okolí vyžaduje vybudování systému informací 
o všech krásách a pamětihodnostech, dobré dopravní zpřístupnění (nástupní parkoviště, např.: 
u Stříbského mlýna), vybavení nástupních prostorů (informace), vybavení pro návštěvníky (příležitostní 
ubytování - kempinky, stravování, obchody, služby ...). Rozšíření turistické návštěvnosti, zejména 
obyvateli z Brna, je spojeno se zvýšením rekreačních hodnot zóny. 

A.3.6 Sídelní zeleň

Z pohledu členění sídla na plochy s rozdílným způsobem využití dělíme zeleň na: 

• zeleň funkčně samostatnou, 
• zeleň v jiných plochách. 

A.3.6.1 Funkčně samostatná zeleň

Jako funkčně samostatná sídelní zeleň jsou obecně označovány záměrně komponované a veřejně
přístupné plochy zeleně na volných (nezastavěných) plochách v zastavěných územích sídel nebo na 
jejich okraji. Tato zeleň má funkci rekreační, krajinotvornou a estetickou a významně se podílí na 
vytváření kultivovaného prostředí sídla. 

Plochy funkčně samostatné sídelní zeleně lze dělit na: 

• parky, 
• menší parkově upravené plochy. 

Charakter ploch sídelní (veřejné) zeleně se obvykle liší podle velikosti a charakteru sídla. Nejinak je 
tomu i v Ivančicích. V obcích, které si zachovaly svůj venkovský charakter, je veřejná sídelní zeleň
soustředěna do prostor původních návsí, kolem starých dominant, kterými jsou především sakrální 
stavby. Takto jsou návesní prostory pojednané v Hrubšicích, Letkovicích, Řeznovicích a Němčicích. 
Centrum Ivančic jako významného opevněného středověkého města je charakteristické intenzivním 
využitím bez zelených ploch. Město má poměrně velmi malé zastoupení parků a parkově upravených 
ploch, drobných dětských hřišť, zklidněných ploch s lavičkami. 
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Přehled nejdůležitějších navrhovaných parků a parkově upravených ploch (dle 
jednotlivých katastrálních území)

Budkovice 

Postrádají jakoukoliv výraznější plochu veřejné zeleně, s výjimkou plochy u hřbitova. 

Nově se navrhují: 

• Dvě plochy veřejné zeleně severovýchodně od historického jádra obce v návaznosti na nově
navrhované plochy bydlení. 

• Plochy ve vazbě na kostel a hřbitov, oddělující předprostor občanské vybavenosti od ploch 
bydlení. 

Hrubšice 

Postrádají jakoukoliv výraznější plochu zeleně s výjimkou malé plochy u kapličky na návsi. 

Nově se navrhuje: 

• Malá plocha zeleně mezi plochami občanské vybavenosti a bydlení v souvislosti s navrhovanou 
výstavbou rodinných domů v jihovýchodní částí obce. 

Řeznovice 

Postrádají jakoukoliv výraznější plochu veřejné zeleně, zástavba obce neumožňuje žádný rozvoj těchto 
ploch v centru obce. Rozvoj sportovních ploch u řeky doplněných o výsadby vhodné zelně by měl
tento nedostatek nahradit. 

Veřejnou zeleň u románského kostela je třeba upravit, vyčlenit plochy pro parkování návštěvníků této 
památky.  

Je navrženo ozelenění ploch kolem hřbitova i jeho rozšíření. 

Alexovice 

Nejvýznamnější plochou veřejné zeleně katastru Alexovic a zároveň nejvýznamnější parkovou plochou 
ve městě Ivančicích vůbec je park západně od areálu textilní továrny - dnes Lanatex. V rámci 
nedostatku klidových ploch zeleně v jádrovém sídle města vyžaduje rekonstrukci a lepší zapojení do 
organismu města. 

Nově se navrhuje: 

• Sídelní zeleň v návaznosti na stávající plochy sportu a navrhované plochy bydlení. Zeleň tyto 
plochy odclonění od výrobního areálu. 

Ivančice, Kounické předměstí 

Historické jádro Ivančic je typické středověké jádro města bez zeleně, zástavba navazující na 
historické jádro veřejnou zeleň rovněž postrádá. 

Nově se navrhuje: 

• zelený pás podél levého břehu Jihlavy od Němčického mostu po lávku na Rénu. Sestává se 
z navržených sportovišť, krajinné zeleně a parku, který je navržen po obou stranách mlýnského 
náhonu, 

• přírodně krajinářský park na pravém břehu řeky pod Rénou, založený v 19. století, se navrhuje 
k rekonstrukci. 

Tato základní navrhovaná kostra počítá se zřízením několika menších parčíků, jejichž identitu by 
určovaly prostorové dominanty – výtvarná díla (na př. pomníky, skulptury, vodní prvky). Ty se vážou 
na: 

• Tesařovo náměstí - přestavbu bývalého autobusového nádraží, 
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• prostor u Židovského hřbitova, 
• malý prostor u křižovatky ulic Na Brněnce a Padochovské, 
• úpravu dopravního uzlu u nádraží, 
• nově navrhované plochy bydlení - lokalita Horní Pancíře, Boží Hora atd. 

Letkovice 

Stávající zástavba postrádá významnější plochy sídelní zeleně.

Nově se navrhují: 

• plochy sídelní zeleně v souvislosti s nově navrhovanými ucelenými plochami bydlení a plochami 
smíšené zástavby. Tyto plochy jednak oddělují bydlení od rušivých vlivů dopravy, jednak vytvářejí 
prostor pro budování drobných zelených zákoutí s dětskými hracími prvky, malými hracími 
a odpočinkovými plochami a podobně.

A.3.6.2 Zeleň v jiných plochách 

Zeleň v jiných plochách není v rámci územního plánu rozlišena jako funkčně samostatná – tvoří
doplňkovou funkci k jiné hlavní funkci města. Je ji možno dále členit podle hlavní urbanistické funkce, 
ke které má funkci doplňkovou. Na území města je tvořena především: 
• Soukromými zahradami u rodinných domků a zemědělských usedlostí a veřejně přístupnými 

plochami zeleně v obytných souborech jako součást bydlení. Je plošně nejrozsáhlejší zelení 
v území vůbec. V souvislosti s rozvojem ploch bydlení bude těchto ploch přibývat. 

• Oplocenými plochami zeleně výrobních a skladovacích zařízení jako součást ploch pro výrobu 
a skladování. Je závislá na rozvoji a kultivaci těchto ploch. 

• Zelení občanské vybavenosti. Je závislá na rozvoji těchto ploch. 

• Zelení sportovišť jako součásti ploch pro sport. Zde zaujímá zeleň významný podíl ploch. 
S rozvojem navržených sportovišť souvisí i výsadby zeleně, které by měly každou plochu 
doprovázet v určitém percentuálním zastoupení plochy. 

 

A.4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ

A.4.1 Občanské vybavení, služby 

Výchozí údaje: 

Návrhový počet obyvatel: 10 340 

Počty obyvatel v základních kategoriích v roce 2001 

 o s o b y

obyvatel v tom s pobytem dočasně s krátkodobým 

 celkem trvalým dlouhodobým1) přítomné2) pobytem3) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ivančice 9 399 9 382 17 749 16 

Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2006 – 9220 obyvatel. 

Počet dočasně přítomných v Ivančicích-městě zvyšuje m.j. internátní škola pro neslyšící a nemocnice. 
V žádném jiném městě bývalého okresu Brno-venkov není počet dočasně přítomných tak vysoký 
(Kuřim 568, Tišnov 570, Rosice 371). Tato skutečnost má vliv na řešení občanského vybavení. 
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Koncepce občanské vybavenosti v územním plánu města vychází ze zadání, které v některých 
případech konfrontuje s obecně používanými urbanistickými ukazateli, doporučeními odborníků
a s nejnovějšími poznatky o pravděpodobném budoucím společenském vývoji v České republice. 

Jde především o poznatky z nejnovější populační prognózy ČR do roku 2065( B. Burcin, T. Kučera) 
s orientací na základní údaje k roku 2020 resp. 2030, které nelze jinak, než analogicky a se značnou 
dávkou volnosti aplikovat na město Ivančice. Dlouhodobá životnost hmotných prvků území nutí vzít 
v úvahu také tendence společenského vývoje, které už dnes ovlivňují chování lidí, jejich vztah k území, 
způsob života i hodnotové orientace a potřeby, relevantní pro další územní rozvoj města. 

Pro obvyklé shromažďování reprezentativního vzorku subjektivních názorů a postojů od obyvatel 
Ivančic k územnímu rozvoji obce a od znalců místních poměrů nebyly doposud vytvořeny předpoklady, 
takže nebyly konfrontovány s odborníky. V tomto směru řešitelský kolektiv používá pokud možno 
metodu analogie se znalostmi získanými v předchozích územních plánech. 

K e k a p a c i t á m j e d n o t l i v ý ch   o b j e k t ů o b č a n s k é v y b a v e n o s t i. 

Plochy vyhrazené pro jednotlivé objekty občanské vybavenosti jsou vesměs dimenzovány podle 
požadavků zadavatele (který vesměs zprostředkoval údaje o potřebách jejich provozovatelů). Přihlíží 
se také k nejnovějším populačním prognózám. Současně bylo prověřováno, do jaké míry by měl na 
kapacity občanské vybavenosti vliv přírůstek obyvatel (1 000 osob) a jaká je reálná možnost tento 
přírůstek dosáhnout. 

A.4.1.1 Zařízení školská a výchovná 

Mateřské školy 

V Ivančicích a městských částech je šest funkčních mateřských škol. Současná kapacita mateřských 
škol (2003): 12 tříd, 273 dětí. 

Dle zadání ÚP: vzhledem k neustálému snižování počtu dětí navštěvujících mateřské školy (klesající 
porodnost a zaměstnanost matek) vyhovují stávající areály MŠ kapacitně i plošně. Uvažuje se 
o přestěhování MŠ Němčice do půdní vestavby v základní škole ve stejné městské části. Areál stávající 
MŠ by potom sloužil k jiným účelům. 

Řešení ÚP: v důsledku zvýšené porodnosti v posledních několika letech se zvýší zájem o umístění dětí 
v mateřských školách. Podle populačních prognóz se jedná o přechodný jev, související hlavně se 
silnými ročníky žen v období plodnosti, narozených v 70.letech minulého století. Počet narozených dětí 
v Ivančicích v  letech 2004-6 ( 269) se téměř neliší od počtu dětí, které zde v roce 2003 navštěvovaly 
mateřské školy (273). Bude tedy zřejmě možné uspokojit zájem o mateřské školky využitím mírných 
rezerv, které ve stávajících zařízeních jsou a půdní vestavbou v základní škole v Němčicích. 

Problém může nastat s dodržením docházkové vzdálenosti do MŠ v případě, že přistěhovalí se 
soustředí ve větším počtu v jedné lokalitě a během krátkého časového úseku. Nejpravděpodobněji na 
plochách v SZ sektoru Ivančic – města. Pro tento případ vyhrazuje ÚP volnou plochu vedle Speciální 
školy a internátu pro sluchově postižené jako rezervu pro objekt integrující mateřskou i základní školu 
(první dva ročníky), případně i s některým zařízením sousední speciální školy, která má stísněný 
prostor, především pro mimoškolní aktivity dětí (integrace zdravých a handicapovaných dětí je podle 
odborníků žádoucí). Dočasně by tato plocha měla sloužit jako sportovní plocha pro speciální školu 
a internát. Z uvedených důvodů o integraci dětí - případně přístupná i pro děti z okolní zástavby. 

Základní školy 

V Ivančicích a městských částech jsou čtyři funkční základní školy. Severně nad centrem obce mezi 
ulicemi Na Brněnce a Na Úvoze je situována základní škola T. G. Masaryka vyššího stupně. Škola byla 
v roce 1995 generálně opravena a je v dobrém technickém stavu, kapacitně vyhovuje. Základní škola 
Vladimíra Menšíka na ulici Růžová je po rekonstrukci v dobrém stavu. Objekt základní školy 
v Němčicích je po opravě v dobrém stavu. Je možno uvažovat o úpravě a využitelnosti půdního 
prostoru pro mateřskou školu. Základní škola v Řeznovicích bude rekonstruována, není v havarijním 
stavu. 
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Všechny základní školy jsou vybaveny školní družinou. Současná kapacita základních škol (2003): 
46 tříd, 1053 žáků.

Zadání ÚP: vzhledem k neustálému snižování počtu narozených dětí vyhovují stávající areály ZŠ 
kapacitně i plošně. V ÚP zvážit návrhy řešení vnitřních částí areálů – úpravy zeleně, altán pro letní 
výuku. 

Řešení ÚP: základní školy nemají nároky na nové plochy. Kapacitně vystačí i ve výhledu. Přírůstek dětí 
v odpovídajícím věku pokryjí současné rezervy. Eventuální problém s docházkou dětí 
z přistěhovaleckých rodin do lokality v SZ sektoru města řeší ÚP stejným způsobem jako u mateřských 
škol (viz shora). 

Základní umělecké školy 

Základní umělecká škola Alfonse Muchy sídlí v centru města na Palackého náměstí v objektu č. 27 
vedle hotelu U černého lva, má kapacitu 305 žáků (max. počet 360 žáků) se spádovostí 18 000 
obyvatel. ZUŠ Alfonse Muchy má pobočku v ZŠ v Němčicích. Beze změny. 

Střední školy 

V sousedství základní školy T. G. Masaryka při ulici V Lánech a Oslavanské je Gymnázium Jana 
Blahoslava s kapacitou 368 míst a spádovostí 70 000 obyvatel, které plně vyhovuje z hlediska kapacity 
i plochy. Středoškolský areál má zázemí pro tělovýchovu a sport (hřiště s atletickou drahou). Beze 
změny. 

Střední odborné učiliště dopravní a mechanizační se Střední odbornou školou je umístěno v severní 
části města při výjezdu na Padochov. Jeho kapacita je 529 žáků se spádovostí cca 325 000 obyvatel. 
Objekt plně vyhovuje z hlediska kapacity i plochy. Beze změny. 

Jiné 

Speciální školy pro sluchově postižené se nachází 450 m západně od středu města na pohledové ose 
ulice Široké. Sdružují mateřskou školu pro sluchově postižené s kapacitou 24 dětí, základní školu pro 
sluchově postižené s kapacitou 72 žáků, zvláštní školu pro sluchově postižené s počtem 8 dětí, internát 
pro sluchově postižené (83 lůžek) a speciální pedagogické centrum. Spádovost je cca 355 000 
obyvatel. Stavební stav je uspokojivý, je možno uvažovat o výměně oken a dílčích úpravách. Objekt 
plně vyhovuje z hlediska kapacity i plochy. 

Zadání ÚP: je evidován záměr rozšíření o internát rodinného typu v zahradě na parcele (p.č.343) 
přilehlé k objektu speciálních škol. 

Řešení ÚP: podle článku v Ivančickém zpravodaji č. 1/2005 postrádají děti ze speciální školy 
a internátu pro sluchově postižené prostory pro trávení volného času. Proto ÚP navrhuje na 
sousedním pozemku, rezervovaném školství, dočasnou funkci tělovýchovnou a sportovní, určenou 
v prvé řadě pro tuto speciální školu. MŠ viz výše. 

Dům dětí a mládeže v Ivančicích zajišťuje pod zájmovými kroužky kulturní a sportovní činnost pro 
děti, mládež i dospělé. Pořádá taneční, hudební, výtvarné, sportovní, vzdělávací a zábavné kroužky, 
organizuje výukové a diskusní pořady, zájezdy, zajišťuje tábory pro děti atd. Vede dětské centrum 
a klub mládeže. Sdružuje asi 1300 účastníků se spádovostí cca 25 000 obyvatel. 

Uvažuje se s přemístěním Domu dětí a mládeže z Besedního domu na Tesařově náměstí do jiného 
vhodného objektu, vyhledání objektu není předmětem ÚP. 

A.4.1.2 Zařízení kulturní a osvětová 

Jako víceúčelový sál je využíván objekt kina v majetku města u kostela Nanebevzetí pany Marie 
s kapacitou 249 míst. Druhý shromažďovací kulturní prostor je velký sál Besedního domu, kapacita 
160 – 190 míst k sezení, situovaný v centru při Tesařově nám. Parkovací plochy při současném 
způsobu a intenzitě využití dostatečné. 

Pro pořádání letních akcí a slavností sloužil areál venkovního amfiteátru na Réně. ÚP navrhuje jeho 
rekonstrukci po ukončení těžby bentonitu. Akce podobného charakteru mohou probíhat také v území 
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navrhovaných sportovně rekreačních aktivit u fotbalového stadionu jižně od centra obce. Území je 
nutno vybavit dostatečnými parkovacími plochami. 

Vnitřní dvůr budovy radnice (MěÚ) je určen pro pořádání komorních kulturně společenských akcí. 
V Budkovicích, Řeznovicích, Alexovicích a v Hrubšicích se kulturní domy nenacházejí. V Letkovicích je 
k těmto účelům používán sál hostince u kostelíka v centru obce se stravovacím zázemím s kapacitou 
cca 80 míst. Hrubšice mají společenský sál na zámku s udanou kapacitou 70 míst. V Němčicích bývá 
ke kulturním akcím používán zdejší hostinec v centru obce s kapacitou sálu cca 80 návštěvníků, za 
pěkného počasí bývá využita i přilehlá zahrada. 

Kulturní a informační centrum Ivančice v budově bývalé radnice a stálá expozice Vladimíra Menšíka 
a Alfonse Muchy – beze změny. Problém Muzeum Brněnska – Muzeum Ivančice je řešen v širších 
souvislostech Jm kraje (nemá prostory pro vystavování exponátů). Jeho depozitář se dočasně nachází 
v budově Retexu. 

Klub důchodců – ÚP doporučuje vyhledat stálé sídlo ve vhodném objektu. 

Městská knihovna Ivančice, cca 25 000 svazků – ÚP doporučuje přičlenění ke kulturním zařízením 
a její prostory v budově sportovní haly na Rybářské ulici ponechat sportovně rekreačním aktivitám. 

Dům dětí a mládeže v Ivančicích sídlí v Besedním domě při Tesařově náměstí. Z důvodů jediného 
reprezentačního společenského sálu v Ivančicích, který se nachází právě v Besedním domě se uvažuje 
s přemístěním DDM do jiných vhodných prostor. 

A.4.1.3 Zařízení tělovýchovná a sportovní 

Územní plán pokud možno reflektuje nové trendy v trávení volného času diferencovaných skupin 
obyvatelstva (podle věku, zaměstnání, fyzických dispozic, ekonomické situace atd.). Vyhrazuje v prvé 
řadě plochy pro sportovní aktivity dětí a mládeže, pro které jsou (podle UNICEF) prostorem velice 
účinné prevence nežádoucího chování. 

Městská sportovní hala se zázemím vč. venkovního hřiště jihovýchodně od centra – házená, volejbal, 
nohejbal, posilovna, kuželkárna, beze změny. 

Sokolovna s víceúčelovým asfaltovým hřištěm ve vnitřním dvoře v sousedství Ivacaru navržena 
k rekonstrukci (házená, fotbal, atd.). 

Orlovna Ivančice (malá kopaná, odbíjená, košíková, aerobic), ulice Chřestová – s ohledem na dopravní 
řešení centra města bude posunuto oplocení areálu kolem ulice Chřestové. 

Fotbalový stadión s atletickou dráhou, sociálním zařízením (kabiny) a s tribunou na jižním okraji města 
bude včleněn do komplexu sportovně rekreačních ploch mezi železnicí a řekou Jihlavou. Je navržena 
rekonstrukce a částečné odsunutí stávající komunikace U Malovaného Mlýna (protipovodňová 
opatření) a realizace nového parkoviště. Dle definitivního OP jatek bude ještě zváženo rozšíření ploch 
do zahrad západně jatek (kulturně společenské využití). 

Nedostatek příležitostí k výuce plavání a ke koupání řeší ÚP návrhem areálu koupaliště, který zahrnuje 
otevřené bazény (pro plavce a neplavce), krytý bazén a možnost vybudovat menší hřiště a nějaká 
vhodná doplňková zařízení. A to v prostoru mezi řekou Jihlavou a stadionem v části Malovaný Mlýn. 

Krytý bazén (lázně) lze variantně umístit za navrženou komunikaci (přibližně nad kanalizačním 
sběračem), která by ho měla ochránit před případnými povodněmi. Venkovní bazén a hrací plochy ÚP 
sice situuje do zátopového území, ale s ohledem na to, že by jejich zaplavení nemělo způsobit velké 
škody, pokud budou vhodně technicky řešeny. 

V zájmu povzbuzení cestovního ruchu navrhuje ÚP navázat na venkovní část plaveckého areálu 
(koupaliště) plochou pro kempink, který by měl sloužit turistům, hlavně cyklistům a vodákům. 

Východně jatek ÚP situuje krytou halu s kluzištěm a areál novodobých sportů na Malvách. 

Dále navrhuje: úpravu a doplnění hřiště a tenisových kurtů v Alexovicích, doplnění hřišť za bývalým 
areálem Chemont v Letkovicích, rozšíření sportovně rekreačních ploch v Řeznovicích a v Budkovicích 
a na ploše ZD v Hrubšicích situovat areál hippických sportů.



Územní plán Ivančice Textová část řešení

Atelier URBI spol. s r.o. 21 

A.4.1.4 Zařízení zdravotnické a sociální péče

V obci je zajištěna lékařská péče pro občany Nemocnicí Ivančice, počet akutních lůžek je 240. Součástí 
areálu je objekt internátu pro zaměstnance a lékárna. Spádovost nemocnice je cca 60 000 lidí. 
V současné době prochází nemocnice rekonstrukcí vč. zřízení parkovišť pro návštěvníky 
i zaměstnance. 

Zařízení sociální péče - penzion pro důchodce umístěný severozápadně od centra obce vedle SOU 
a SOŠ při ulici Na Úvoze má kapacitu 60 míst. 

Vedle (v zadání požadovaného) rozšíření stávajícího penzionu pro důchodce, který se podle nového 
zákona o sociálních službách bude postupně měnit na typ domov, navrhuje zpracovatel územního 
plánu rezervovat sousední pozemek pro další objekt, který by byl určený pro některé specifické služby, 
navazující na péči poskytovanou v domově pro seniory nebo rozšiřující kapacitu stávajícího zařízení. 

Požadavek vyhledat vhodný pozemek pro další dům s pečovatelskou službou navrhuje zpracovatel 
řešit s ohledem na územní samostatnost a rozvolněnost jednotlivých městských částí a s respektem ke 
zkušenostem psychologů – takto: Pokud možno nekoncentrovat zařízení do jednoho objektu, ale 
v každé městské části Ivančic zřídit několik bytů s pečovatelskou službu např. rekonstrukcí nevyužitých 
prostorů (rozvoz obědů, návštěvy pečovatele apod. zajišťovat dopravou). Důvod pro pokus o toto 
řešení je stejný jako v předchozím případě rozšíření penzionu (snaha „nevytrhnout“ staré lidi z jejich 
prostředí). 

Vzhledem k očekávanému intenzivnímu nárůstu počtu seniorů je nutné určit v dostatečném předstihu 
další objekty nebo plochy pro péči o seniory a rozšíření jejich druhovosti. V intencích nového zákona 
o poskytování sociálních služeb z roku 2007 bude stoupat poptávka po zařízeních typu stacionář
(domovinka) pro denní pobyt. To může podstatně snížit počet zájemců o nákladnější zařízení spojená 
s ubytováním. 

Městská ubytovna v Alexovicích s celoročním provozem – beze změny. 

A.4.1.5 Zařízení maloobchodní sítě, velkoobchod 

V obci je a bude maloobchodní i velkoobchodní síť značně regulována trhem a v současné době je 
závislá na soukromých podnikatelských aktivitách. 

Pro obsluhu území budou nadále sloužit zařízení, která se jeví jako stabilizovaná i pro příští období. 
Vznik a realizace nových zařízení bude ovlivňována reálnou poptávkou a nabídkou a usměrňována 
územním plánem. 

Obchodně společenským centrem, kam budou směrovány i nevýrobní služby, je historické jádro. Dále 
je navržena přestavba ulice Krumlovské (Ekotex) a špalíčku na Tesařově náměstí. 

Předpokládaný vývoj plošného standardu ve městě Ivančice v horizontu roku 2010 (hodnoty převzaty 
z marketingové studie maloobchodní sítě podobného města): 

Vývoj plošného standardu - Ivančice a okolní spádová sídla (vztaženo k potenciálu 
cca 17 500 nakupujících) : 

druh zboží    plošný ukazatel (m2) celkem (m2)

Potravinářské zboží 270 m2 až 290 m2/1000 obyvatel 4 700 – 5 100 

Nepotravinářské zboží 550 m2 až 600 m2/1000 obyvatel 9 600 – 10 500 

c e l k e m 820 m2 až 890 m2/1000 obyvatel 14 300- 15 600 

A.4.1.6 Ubytování, veřejné stravování 

V současné době není v Ivančicích funkční žádný hotel. Celoroční provoz vykazují tři penziony a tři
ubytovny, hájovna v Budkovicích je v provozu od března do srpna. 
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Ubytovací zařízení s rekreačním charakterem - dvě chatové osady (Templštýn s provozem od dubna 
do října, rekreační středisko Mozaika u Ivančického železničního viaduktu s celoročním provozem). 

Stravovací zařízení :16 lokalit, 746 míst 

Ostatní restaurace bez stravování - 12. 

Situace je a bude regulována trhem. Je nutno řešit parkovací kapacity před jednotlivými objekty. 
Absenci ubytovacího zařízení hotelového typu navrhuje ÚP řešit nejreálněji rekonstrukcí některého 
z objektů v centru města. 

A.4.1.7 Nevýrobní a opravárenské služby 

Rozvoj služeb a jejich konkrétní situování závisí na soukromých podnikatelských aktivitách. 

Město má v severní části nad bývalým hradebním opevněním hřbitov o rozloze 12 560 m2 s obřadní 
síní, márnicí a WC. Obřadní síň s márnicí byly v 90.tých letech rekonstruovány. 

V ÚP je navrženo rozšíření hřbitova o samostatný urnový háj a rozptylovou loučku v lesoparku. Dále je 
navrženo rozšíření hrobových míst na současném hřbitově posunem stávajícího oplocení jižním 
směrem včetně zřízení nového vchodu. U obřadní síně je navrženo doplnit parkoviště. Jihovýchodní 
hranu hřbitova, která sousedí s garážovými dvory, je nutno ozelenit. 

V severní části při výjezdu z obce na k.ú. Ivančice jsou dvě čerpací stanice. Čerpací stanice plynu je 
v areálu stavebnin v centru obce při křížení ulice Krumlovské s železniční tratí. 

Nevýrobní a opravárenská zařízení jsou stabilizovaná. Nevýrobní služby jsou využívány řidčeji, jejich 
druhovost je záležitostí trhu. Centrem vyššího občanského vybavení je město Brno. Služby základní 
a nevýrobní budou nadále směrovány do centra města a pro lepší obslužnost území města i do 
jednotlivých obytných obvodů. Drobné řemeslné provozovny a služby budou většinou vznikat formou 
soukromého podnikání v rámci obytného území, kde budou povolována zařízení, jejichž druh a rozsah 
nebude přímo či nepřímo negativně ovlivňovat životní prostředí. 

A.4.1.8 Správa a řízení 

Veřejná administrativa je zastoupena městským úřadem, matrikou, poštou a farním úřadem. Beze 
změny. 

Sídlo Policie ČR je nově postavený objekt v centru města na ulici Josefa Vávry vedle synagogy. Beze 
změny. 

Zařízením požární ochrany v obci je zbrojnice Hasičského záchranného sboru Ivančice, Tesařovo 
náměstí. V Němčicích sídlí Sbor dobrovolných hasičů na Návsi ve zbrojnici. Ostatní městské části 
nemají hasičské zbrojnice nebo byly zrušeny. Dle sdělení Hasičského záchranného sboru Jm. kraje je 
stávající stav vyhovující, ve výhledu se neuvažuje se změnou provozu, kterou by bylo nutné řešit 
v územním plánu. 
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A.4.2 Dopravní řešení 

A.4.2.1 Pozemní komunikace 

A.4.2.1.1 Silnice 

 Soupis silnic

Územím města Ivančice (včetně jeho místních částí) procházejí následující silnice: 

II/152 Nová Bystřice – Moravské Budějovice – Ivančice – Brno-Slatina 
II/393 Rapotice – Oslavany – Ivančice 
II/394 Rosice – Neslovice – Ivančice 
III/15253 Budkovice - spojovací 
III/15254 Němčice – Řeznovice – Polánka 
III/15255 Řeznovice – Hrubšice 
III/3938  Oslavany – Letkovice  
III/3939 Nová Ves – Letkovice 
III/39411 Ivančice – Zbýšov – Zákřany 

Ivančicemi prochází velmi frekventovaná silnice II. třídy č. 394. U Rosic se tato silnice napojuje na 
silnici I/23 vedoucí k dálnici D1, v Ivančicích na silnici II/152, která je významná zejména v úseku 
Ivančice – Dukovany. Celý tah Dukovany – Ivančice - Rosice – D1 je strategickým tahem pro Jadernou 
elektrárnu Dukovany. Na tuto dopravní osu je napojeno též město Moravský Krumlov. 

V Ivančicích se na tento tah dále napojuje silnice II/393 na Oslavany a větev silnice II/152 na Dolní 
Kounice, Modřice a dálnici D2. Připojeny jsou rovněž silnice III. třídy. 

V zastavěném území města a jeho místních částí jsou silnice většinou územně stabilizovány a zajišťují 
přímou obsluhu přilehlých objektů.

Funkce silnic

Průjezdní úseky silnic II. a III. třídy tvoří v zastavěném území základní komunikační osy a zajišťují 
nejen spojení s okolními obcemi, ale i dopravní obsluhu v obci. Průtah silnic II. třídy zastavěnou částí 
obce má však negativní vliv na životní prostředí jak z hlediska exhalací a hluku, tak i z hlediska 
bezpečnosti provozu. Proto jsou v odůvodněných případech navrhovány přeložky těchto silnic. 

Na průtahy silnic navazují místní komunikace, s nimiž vytvářejí základní dopravní skelet sídel. 

 Návrhy na řešení silniční sítě v rámci kraje a ČR

Platnou vyšší územně plánovací dokumentací je: 

Územní plán velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace (ÚP VÚC 
BSRA) (Terplan Praha – 1985). Zde je navrhována přeložka silnice II/394 od Rosic s obchvatem 
Tetčic, dále pak s těsným obchvatem Neslovic a pouze lokálními úpravami na úseku mezi Tetčicemi 
a Ivančicemi principiálně v současné půdorysné stopě. S obchvatem Ivančic neuvažuje. 

Dále je zpracováno: 

Technicko ekonomická studie komplexní dopravní obslužnosti Brněnska (Emiliastudio 
s.r.l. Roma – 2002). Tato studie se věnuje především hromadné dopravě osob a řeší ji z pohledu 
Integrovaného dopravního systému. Konkrétně je zde zpracována přestavba železničního nádraží jako 
koncového pro osobní dopravu. Návrh je velmi zdařilý a koresponduje se záměry JmK a jeho IDS. 

Územní prognóza Jihomoravského kraje (UAD studio Brno – 2004). Dokumentace je 
zpracována a projednává se jako koncept Územního plánu velkého územního celku. Návrhy z ÚP 
Ivančic by do ní měly být převzaty. 

Dopravní generel Jihomoravského kraje (ILF Praha – 2004). Dokumentace se zpracovává. 
Řešení zatím nebylo prezentováno. 
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Územní plán obce Neslovice (Atelier URBI – 2006). Na požadavek města Ivančic byla přeložka 
silnice II/394 jako západní obchvat obce odsunuta více na západ, aby navazovala na plánovaný 
obchvat Ivančic. Napojení obchvatu Ivančic je tedy na severozápadní straně vázáno na polohu 
obchvatu Neslovic. 

 Požadavky na úpravy silniční sítě v řešeném území dle Zadání ÚP

Zadání ÚP požadovalo prověřit přeložku silnice II/152 přes Ivančice v úseku od Tesařova náměstí přes 
současnou prodejnu Diskontu a novým mostem přes Jihlavu a dále východně kolem Němčic a nalézt 
novou trasu průtahu přes Ivančice s respektováním prodejny Diskont (řešení odlišné do závazné ÚPN 
VÚC BSRA). 

Dále požadovalo prověřit přeložku silnice II/152 ve směru k Moravským Bránicím a přeložku silnice 
II/393 v souběhu se železniční tratí k Oslavanům. 

Dalším požadavkem bylo řešit výhledově změnu trasy silnice II/394 jako západní obchvat města. 

Při řešení úprav silnic II/152 a II/394 bylo požadováno respektovat vazbu Jaderné elektrárny 
Dukovany na Brno. 

V průběhu zpracování konceptu ÚP byly požadavky na úpravu skeletu silnic včetně jejich přeložek 
upřesňovány a zakotveny jsou v souborném stanovisku ke konceptu ÚP. 

 Požadavky na úpravy silniční sítě v řešeném území dle Souborného stanoviska 
(vyjádření Krajského úřadu JmK, odboru dopravy)

Souborné stanovisko požaduje ponechání stávajícího principu vykřížení dvou směrů silnic vyšší funkce, 
na který bude navázán přehledný systém silnic III. třídy. Osy silniční sítě tak nadále bude tvořit kříž 
silnic II. třídy: 

• II/394 jako severní část přeložky severojižního tahu, 

• II/152 jako jižní část přeložky severojižního tahu, 

• II/152 jako východní část západovýchodního tahu ve své trase s využitím úseku dřívější II/393 
mezi přeložkou a dnešní křižovatkou silnic II. tř., 

• II/393 jako západní část západovýchodního tahu ve své trase (příp. mírně odsunuté nové trase). 

• Přidána bude funkčně nově silnice III. tř. jako spojka dvou ramen silnice II/152: 

• III/152x jako jižní obchvat centra. 

• Na tento základní rastr budou navázány silnice III.tř., napojující jednotlivé obce na silnice II. tř.: 

• III/3939, III/39410, III/15254. 

• Ze silniční sítě jako funkčně nadbytečné budou vyjmuty: 

• II/394 v původní trase mezi severním odpojením obchvatu Neslovic a zaústěním na II/152 
v Ivančicích, neboť příjezd do města bude zajištěn po nové trase přeložky II/394 a stávající trase 
II/152, 

• II/152 v původní trase přes náměstí po připojení III/152X u přejezdu z důvodů zklidnění centra, 

• III/15254 mezi křižovatkami s III/3938 a přeložkou II/152 z důvodu funkční nadbytečnosti, 

• III/3938 mezi Ivančicemi a Oslavany z důvodu funkční nadbytečnosti, 

• III/39411 mezi Ivančicemi a Padochovem, její funkci přebírá přeložka II/394 a v napojení 
upravená III/39410. 

Dále Souborné stanovisko požaduje, aby se v rámci silniční sítě převedly: 

• úsek II/152 mezi napojením III/152x a napojením přeložky II/152 u Budkovic na III/152x, 

• úsek III/15254 a III/3938 mezi křižovatkou s nynější II/152 po křižovatku III/3938 x III/3939 na 
III/3939. 
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V souborném stanovisku byly dále uvedeny požadavky města Ivančice: 

• vyloučit trasu obchvatu II/394 z území Horních Pancířů a obchvat silnice II/394 západně města 
zaústit do silnice III. třídy na Padochov, pokračovat pouze trasou výhledovou, 

• trasu II/394 a II/152 ponechat v návrhovém období ÚP vedenou centrem města, 

• navrhované komunikace kolem Letkovic řešit jako místní, vyloučit trasu přes nivu řeky Oslavy. 

Požadavky Krajského úřadu, odboru dopravy a požadavky města Ivančice v souborném stanovisku 
však nebyly vzájemně konfrontovány a řešení dohodnuto. Na tuto skutečnost projektant návrhu ÚP po 
zahájení prací na návrhu upozornil pořizovatele dokumentace a práce na návrhu ÚP přerušil do doby 
dořešení rozporu. Také upozornil na kolizní situaci, kdy veškeré návrhové plochy ÚP jsou dle 
požadavku města v SS připojeny pouze na stávající přetížený průtah silnic centrem města, což je 
z urbanistického hlediska nepřijatelné. 

Na jednání na Krajském úřadě JmK za účasti odboru dopravy, které proběhlo v lednu 2007 (záznam 
z jednání je přiložen v dokladové části zprávy) a v průběhu následných prací na návrhu ÚP byly 
dohodnuty tyto úpravy: 

• poloha obchvatu silnice II/394 je vedena v trase za silem (byla prověřena studií Viapontu Brno), 
dále je vedena severně a západně od Letkovic, s napojením na silnici II/152 u Budkovic, 

• v konceptu uvažovaná výhledová trasa vedoucí od sila západně kolem Řeznovic s napojením na 
silnice II/152 u Polánky byla jako nereálná opuštěna, 

• v celém průběhu je přeložka silnice II/394 řešena jako návrh (nikoliv výhled) s rozdělením do 
etap výstavby, kde druhá etapa vyžaduje vybudování cca 1,2 km dlouhého provizorního úseku, 
který pak bude přeřazen do místních komunikací. 

S touto změnou souvisí i další úpravy v řešení silniční sítě. Popsány jsou v následující kapitole. 

 Návrh změn ve skeletu silniční sítě v řešeném území, úpravy silnic a jejich 
kategorizace a funkční zatřídění

Koncepce rozvoje silniční a dálniční sítě v ČR byla schválena usnesením vlády č. 741 z 21.7.1999. 
Preferována je výstavba dálnic a rychlostních komunikací, u silnic je plánováno pouze jejich postupné 
zlepšování výstavbou dílčích přeložek, odstraňováním dopravně závadných míst a výstavbou obchvatů
měst. 

Vzhledem k požadavkům pořizovatele je v ÚP navržen silniční obchvat Ivančic ve formě přeložky 
silnice II/394 v kontinuálním tahu od Rosic až po napojení na silnici II/152 u Budkovic. Obchvat je 
navržen pro tah mezi dálnicí D1 a JE Dukovany. Nahrazuje úseky stávajících silnic II/394 a II/152. 
Jeho trasa navazuje na novou polohu západního obchvatu Neslovic. Tento obchvat je ale zařazen do 
druhé a třetí etapy ÚP. První etapa se příliš neliší od současného stavu. 

Třetí etapa (cílová etapa) - obchvat Ivančic 

• Silnice II/394 od Neslovic je převedena do trasy západně od Ivančic jako západní obchvat 
Ivančic. Na severu navazuje na přeložku tvořící odsunutý západní obchvat obce Neslovice. 
Katastrem Ivančic prochází tato trasa severně od Horních Pancířů a odklání se směrem západním 
k Oslavanům, silnici II/393 kříží mimoúrovňově západně od sila a náročnými mostními rampami 
s ní vytváří křižovatku, pokračuje pak jižním směrem a využívá trasy silnice III/3938, po níž se 
dostává do trasy západně od Letkovic a po překročení nivy řeky Jihlavy na západním okraji 
Alexovic a průchodu složitým terénem míjí východně Řeznovice a poblíž odbočky na Budkovice se 
napojuje na silnici II/152. Vzhledem k malým zátěžím i ve výhledovém období a značnou 
investiční náročnost této stavby ji nelze považovat v celém rozsahu za příliš reálnou. Technické 
řešení obchvatu vypracoval jako podklad pro návrh ÚP v roce 2007 Viapont Brno. 
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V této souvislosti by došlo k následujícím změnám v silniční síti: 

• Stávající silnice II/394 v úseku mezi Neslovicemi a Ivančicemi bude převedena do místních 
komunikací. 

• Silnice II/393 od Oslavan bude ukončena na křižovatce s přeložkou silnice II/394 (obchvat), 
vyřazený úsek bude přeřazen do kategorie silnic III. třídy (silnice III/152x). V souvislosti 
s vybudováním obchvatu vzroste význam silnice II/393, spojující Ivančice s Oslavany, která se 
stane základním tahem z Oslavan a také z Ivančic na Brno. Proto jsou navrženy směrové úpravy 
této silnice i úpravy jejího příčného profilu. 

• Silnice II/152 od Dolních Kounic bude v Ivančicích převedena na komunikaci podél železniční 
tratě (ulice Jižní obchvat) a vyřazený úsek v ulicích Novohorská a Horní Hlinky bude přeřazen do 
kategorie silnic III. třídy (silnice III/152x) a propojen s vyřazeným úsekem silnice II/393, úsek 
přes Tesařovo náměstí bude převeden do místních komunikací. 

Úprava trasy v průjezdu Němčicemi již s ohledem na vedení přes stávající (resp. rekonstruovaný) most 
přes Jihlavu nemá možnost výraznější úpravy (ta je limitována stávajícími uličními čarami). Směrové 
úpravy jsou na ní navrženy na jižním okraji Němčic, v oblasti křižovatky se silnicí III/15254 a v poloze 
mostu přes Jihlavu a v jeho předpolí v souladu s doposud platným ÚP. 

Na úpravu silnice v původní trase byl v roce 2003 zpracován investiční záměr. Uvažováno bylo 
převážně s úpravou povrchů včetně zřízení chodníků v průtazích zastavěným územím. K rekonstrukci 
s rozšířením vozovky a se zřízením opěrných zdí uvažuje tento IZ v úseku od východního okraje 
Ivančic před Stříbský mlýn, vše v kategorii S 6,5/50. Pokračování je pak navrženo až za Stříbským 
mlýnem k Moravským Bránicím. Úsek Stříbského mlýna byl v IZ vynechán. Návrh ÚP uvažuje 
s rekonstrukcí silnice II/152 ve výhledové kategorii S 7,5/60 (50). Navrhuje i úpravu úseku kolem 
Stříbského mlýna jako průjezdní úsek silnice zastavěným územím obce. 

• Silnice III/3938 z Oslavan bude převedena do místních komunikací. 

• Silnice III/3939 z Nové Vsi bude prodloužena v trase silnice III/15254 až k silnici II/152 
v Němčicích. V nezastavěném území je potřebné rekonstruovat most přes Jihlavu. 

• Silnice III/15254 z Řeznovic bude ukončena na křižovatce s přeložkou silnice II/394 (obchvat), 
vyřazený úsek bude přeřazen do místních komunikací, resp. přiřazen k silnici III/3939. 
V Řeznovicích je třeba upravit výškové řešení křižovatky (niveleta) se silnicí III/15255 s ohledem 
na přilehlou zástavbu (dům proti silnici od Polánky) a přilehlé autobusové zastávky. 

• Silnice III/15253 do Budkovic bude zachována bez podstatných změn. 

• Silnice III/15255 prochází k.ú. Řeznovice a Hrubšice. Většinou bude zachována bez podstatných 
změn. Pouze v průtahu Řeznovicemi se navrhuje úprava úseku s mostem přes potok včetně
přilehlé lávky pro pěší a křižovatky s místní komunikací se studnou ve vozovce. V průtahu 
Hrubšicemi je třeba v podrobné PD dořešit směrový oblouk 90o ve stísněném koridoru, napojení 
MK na náves a řešení autobusové zastávky „Hrubšice“. 

Druhá etapa (mezietapa) - část obchvatu Ivančic 

• Ve druhé etapě je realizován úsek západního obchvatu (přeložky silnice II/394) mezi 
silnicemi II/393 a II/152. Z trasy výsledného řešení je ale využit pouze úsek mezi silnicí III/3939 
a silnicí III/15254. Pro trasu na Brno (Tetčice – D1) je nadále používána stávající silnice II/394 
z Neslovic, kde ale vznikne komplikace s napojením obchvatu na starou trasu silnice, pokud by 
byl obchvat Tetčic realizován dříve. Silnice II/394 by byla na dílčí úsek obchvatu v Ivančicích 
převedena prostřednictvím silnice II/393 ulicí Oslavanskou a novou trasou s přemostěním údolní 
nivy řeky Oslavy bezprostředně za stávající zástavbou. Provizorní úsek silnice, spojující silnici 
II/393 s křižovatkou na silnici III/3939 který zároveň tvoří dopravní osu pro urbanizaci území 
s funkcí průmyslovou a smíšenou a je pro rozvoj města a zpřístupnění průmyslové zóny nezbytný, 
by byl po vybudování III. etapy převeden do místních komunikací. V úseku mezi Neslovicemi 
a Ivančicemi jsou na silnici navrženy drobné úpravy ve směrovém a výškovém řešení; 
významnější je změna nivelety i směrová úprava v úseku u čerpacích stanic PH severně od 
Ivančic. 
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V této souvislosti by došlo k následujícím změnám v silniční síti: 

• Silnice II/393 od Oslavan bude zkrácena k zastavěnému území Ivančic k napojení na novou 
trasu silnice II/394. Možné jsou směrové úpravy této silnice i úpravy jejího příčného profilu, 
navržené pro třetí etapu. 

• Silnice II/152 od Dolních Kounic bude v Ivančicích převedena na komunikaci podél železniční 
tratě (ulice Jižní obchvat) a vyřazený úsek v ulicích Novohorská a Horní Hlinky bude přeřazen do 
kategorie silnic III. třídy (silnice III/152x) a propojen se silnicí II/394, úsek přes Tesařovo 
náměstí bude převeden do místních komunikací. 

Úprava trasy v průjezdu Němčicemi již s ohledem na vedení přes stávající (resp. rekonstruovaný) most 
přes Jihlavu nemá možnost výraznější úpravy (ta je limitována stávajícími uličními čarami). 

Úpravy na trase silnice v extravilánu uvedené pro třetí etapu je možno provést již v této etapě.

• Silnice III/3938 z Oslavan bude převedena do místních komunikací. 

• Silnice III/3939 z Nové Vsi bude prodloužena v trase silnice III/15254 až k silnici II/152 
v Němčicích. V nezastavěném území je potřebné rekonstruovat most přes Jihlavu. 

• Silnice III/39411 z Padochova bude zachována bez podstatných změn. 

• Silnice III/15253 do Budkovic bude zachována bez podstatných změn. 

• Silnice III/15254 z Řeznovic bude ukončena na křižovatce s přeložkou silnice II/394 (obchvat), 
vyřazený úsek bude přeřazen do místních komunikací, resp. přiřazen k silnici III/3939. 
V Řeznovicích je třeba upravit výškové řešení křižovatky (niveleta) se silnicí III/15255 s ohledem 
na přilehlou zástavbu (dům proti silnici od Polánky) a přilehlé autobusové zastávky. 

• Silnice III/15255 bude zachována bez podstatných změn. Úpravy uvedené pro třetí etapu je 
možno provést již v této etapě.

První etapa (úprava současného stavu) 

V této etapě nedochází k budování obchvatu a stávající silniční skelet s výjimkou trasy silnice II/152 
se příliš nemění. Silniční síť a úpravy na ní tedy budou následující: 

• Stávající silnice II/394 zůstává beze změn. Možné jsou směrové úpravy této silnice i úpravy 
jejího příčného profilu v úseku mezi Neslovicemi a Ivančicemi, navržené pro druhou etapu. 

Další změna je navržena na Tesařově náměstí s úpravou autobusového nádraží. Nutno řešit Územní 
studií. Tato úprava bude funkční i po převedení tohoto úseku silnice do místních komunikací v rámci 
druhé a třetí etapy. 

• Silnice II/393 od Oslavan bude zachována bez podstatných změn. 

• Silnice II/152 od Dolních Kounic bude v Ivančicích převedena na komunikaci podél železniční 
tratě (ulice Jižní obchvat) a vyřazený úsek v ulicích Novohorská a Horní Hlinky bude přeřazen do 
kategorie silnic III. třídy (silnice III/152x). 

Úpravy na trase silnice uvedené pro třetí či druhou etapu je možno provést již v této etapě.

• Silnice III/3938 z Oslavan bude zachována bez podstatných změn. 

• Silnice III/3939 z Nové Vsi bude zachována bez podstatných změn. V nezastavěném území je 
potřebné rekonstruovat most přes Jihlavu. 

• Silnice III/39411 z Padochova bude zachována bez podstatných změn. 

• Silnice III/15253 do Budkovic bude zachována bez podstatných změn. 

Silnice III/15254 z Řeznovic bude zachována bez podstatných změn. Úpravy na trase silnice 
uvedené pro třetí či druhou etapu je možno provést již v této etapě.

• Silnice III/15255 bude zachována bez podstatných změn. Úpravy uvedené pro třetí etapu je 
možno provést již v této etapě.
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V území zastavěném nebo určeném k souvislému zastavění (intravilánu) by měly být průtahy silnic 
upravovány dle ČSN 736110 "Projektování místních komunikací".  

Průtahy silnic II. třídy (funkční třída B2) v souvislé zástavbě by měly být ve funkční skupině B. Šířka 
jízdních pruhů by měla být 3,0 m a vodící proužky 0,5 m (v návaznosti na extravilánové uspořádání 
v kategorii S 7,5 s šířkou jízdních pruhů 3,0 m, vodícím proužkem 0,25 cm a zpevněnou krajnicí 
0,50 m). Základní typ s oboustranným chodníkem bez parkovacích pruhů je tedy MS2/11/8/50, 
případně s jednostranným chodníkem pak MS2 9/8/50.  

Průtahy silnic III. třídy budou ve funkční skupině C. Stavebně by měly být řešeny s šířkou jízdních 
pruhů 2,75 m s vodícími proužky 0,25 m s jednostranným chodníkem (typ MO2 9/7/50). Akceptovat 
lze ve zvláště stísněných poměrech tyto šířky i bez vodících proužků (typ MO2 8,5/6,5/30). 

Lokální úpravy těchto komunikací včetně vytvoření odstavných či parkovacích míst je třeba řešit 
v podrobnější územně plánovací dokumentaci (regulačních plánech) nebo v projektové dokumentaci 
na úrovni dopravních studií ap. 

V nezastavěném území (extravilánu) by měly být silnice upravovány ve smyslu ČSN 73 6101 
"Projektování silnic a dálnic" v kategoriích, uvedených v následující tabulce. 

Funkční třídy a kategorie jsou vyznačeny ve výkresové části a uvedeny jsou v následující tabulce. 

v zastavěném území 

základní typ 

mimo zastavěné 
území silnice 

 návrh funkční 
skupina v souvislé 

zástavbě
v rozptýlené 

zástavbě kategorie 

poznámka 

II/152 B MS2/11/8/50 MO2k 7,5/7,5/50 S 9,5 / 70 1) úsek Ivančice – Polánka 

II/152 B MS2/11/8/50 MO2k 7,5/7,5/50 S 6,5 / 50 2) úsek Ivančice - M.Bránice

II/393 B MS2/11/8/50 MO2k 7,5/7,5/50 S 7,5 / 60  

II/394  B MS2/11/8/50 MO2k 7,5/7,5/50 S 9,5 / 80  

III/152X C MO2 10/7/50  S 7,5 / 60 (50) původní II/152 a II/394 

III/15253 C MO2 8/6,5/30 MO2k 6,5/6,5/30 S 7,5 / 60 (50)  

III/15254 C MO2 8/6,5/30 MO2k 6,5/6,5/30 S 7,5 / 60 (50)  

III/15255 C MO2 8/6,5/30 MO2k 6,5/6,5/30 S 7,5 / 60 (50)  

III/3938 C MO2 8/6,5/30 MO2k 6,5/6,5/30 S 7,5 / 60 (50)  

III/3939 C MO2 8/6,5/30 MO2k 6,5/6,5/30 S 7,5 / 60 (50)  

III/39411 C MO2 8/6,5/30 MO2k 6,5/6,5/30 S 7,5 / 60 (50)  

1) dle vyjádření ŘSD čj. 8604/03-10331 platí kategorie S 9,5/70 pro celou silnici II/152 v řešeném území 
2) údaj z Investič. záměru SÚS JmK „Rekonstrukce silnice II/152 Ivančice – Moravské Bránice“ (Viapont 2003) 

Při návrhu stavebních úprav je třeba dbát na to, aby průtahy silnic byly upravovány tak, aby 
zabezpečovaly nejen funkci spojovací (pro průjezdnou dopravu), ale i funkci obslužnou, pobytovou 
a společenskou, tj. aby odpovídaly různorodosti zájmů jednotlivých účastníků. Vycházet by se mělo 
z technických podmínek T 145 „Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi“, schválených 
Ministerstvem dopravy a spojů ČR v únoru 2001 a z Technických podmínek TP 132 „Zásady návrhu 
dopravního zklidňování na místních komunikacích“, schválených MDS ČR dne 5.4.2000. 

K nejdůležitějším principům podle těchto TP patří: 

• respektování požadavku bezpečnosti silničního provozu, 

• regulace (snížení) rychlosti motorových vozidel, 
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• zlepšení podmínek pohybu nemotorizovaných účastníků dopravy a vytvoření podmínek pro rozvoj 
dalších funkcí (pobytová, společenská, obslužná ap.), 

• zmírnění bariérového účinku průtahů (usnadnění přecházení), 

• zmenšení hygienického zatížení území negativními vlivy dopravy (nízké hladiny dopravního hluku, 
exhalací apod.), 

• optimalizace poměru zpevněných ploch a ploch pro zeleň a společenský život obce. 

Cílem je dosáhnout rovnováhy a harmonizace všech druhů dopravy a ostatních obecních funkcí. 

Ve výkrese "Doprava" jsou vyznačené rozhledové trojúhelníky, prokazující rozhledové poměry na 
křižovatkách průtahu silnice s místními komunikacemi. Mírnou překážkou v rozhledu jsou budovy 
a není uvažováno s jejich asanací. Instalací vhodného dopravního značení nebudou zhoršené 
rozhledové poměry závadou v bezpečnosti provozu. 

A.4.2.1.2 Místní komunikace 

Návrh ÚP povětšině respektuje stávající místní komunikace v existující zástavbě. V rozvojových 
plochách jsou navrženy nové místní komunikace (jejich poloha musí být upřesněna podrobnější 
dokumentací, která bude vycházet z urbanistické koncepce, dané územním plánem). 

Při posuzování místních komunikací by se mělo vycházet z  ČSN 73 6110 a z Technických podmínek 
TP 132 „Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích“. 

Místní komunikace vytvářející uliční síť: technický stav místních komunikací je, zejména v Ivančicích 
a Němčicích, povětšině špatný. Týká se to jak historické zástavby, tak zástavby bytových domů.
Zejména v historických částech jsou některé komunikace doposud nezpevněny, jiné jsou silně
poškozeny pokládkami inženýrských sítí. 

Podrobnější projektovou dokumentací by měla být řešena komunikační síť v historickém jádru Ivančic. 
V ÚP je navržena komunikační obálka historického centra v poloze ulice Chřestové a J. Fibicha 
s napojením na silnici III/152x v ulici Horní Hlinky. Příčný profil ulice Chřestové umožní provizorně
i bez asanací s krátkým lokálním zúžením plnohodnotný obousměrný provoz. Přitom úprava příčného 
profilu mezi ulicemi Rybářskou a Tyršovou by byla potřebná. Komunikace uvnitř historického jádra 
vymezené ulicemi Krumlovskou, Ve sboru, Chřestovou, Horní Hlinky a Tesařovo nám. by byly řešeny 
jako zklidněné ve funkční třídě D1. 

V rámci dopravního prostoru (funkčně dopravních ploch) je možno situaci řešit stavebními úpravami. 
Úpravy je třeba provádět úměrně funkčnímu zařazení místních komunikací. Návrh těchto úprav je nad 
rámec a možnosti ÚP. 

Dopravní problémy lze řešit i organizačními opatřeními (jednosměrný provoz, omezení dopravy apod.). 

S ohledem na prostorové možnosti místních částí (venkovských sídel) je vhodné na většině místních 
komunikacích připustit smíšený provoz a zařadit je do funkční třídy D1 (zklidněné komunikace). 

Funkční třídy komunikace, případně jejich kategorie, jsou vyznačeny ve výkrese Dopravní řešení. 

A.4.2.1.3 Účelové komunikace 

Zemědělské a lesní cesty navazují většinou na místní komunikace a jsou v území většinou 
stabilizovány. Zakresleny jsou ve výkrese Doprava. V dopravním řešení jsou respektovány všechny 
veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo zastavěné území obce ve smyslu § 63 
a § 76 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Obec povede jejich přehled v obvodu své 
územní působnosti. V návaznosti na případné navrácení pozemků vlastníkům k soukromému užívání 
bude nutno v rámci komplexních pozemkových úprav stávající síť polních cest upravit a doplnit 
trasami nových cest. 



Územní plán Ivančice Textová část řešení

Atelier URBI spol. s r.o. 30 

A.4.2.2 Obsluha území hromadnou dopravou osob 

V rámci dopravní politiky ČR jsou rozvíjeny integrované systémy veřejné hromadné dopravy (IDS), 
organizované v rámci jednotlivých krajů. Ty vydávají své vlastní rámcové standardy na celostátní 
zásady navazující.  

Standardy dopravní obsluhy území veřejnou hromadnou dopravou (VHD) definuje „Metodika k zadání 
studie dopravní obslužnosti“ vydaná MDS ČR (03/1999). Metodika doporučuje minimální počet spojů,
který činí 5 až 6 párů spojů v pracovní den pro obec s min. počtem 200 obyvatel bez ohledu na 
poptávku v časovém období definovaném pro základní dopravní obslužnost. Pro soboty a neděle 
doporučuje tato metodika 3 páry spojů za den. Metodika neuvádí doporučené intervaly mezi spoji. 

A.4.2.2.1 Integrovaný dopravní systém 

Pro snížení nároků na silniční síť a s tím související ekologickou zátěž z neregulovaného rozvoje 
individuální automobilové dopravy (IAD) nastává v celoevropském měřítku renesance hromadné 
dopravy osob. Jedná se o zastavení poklesu podílu veřejné osobní dopravy v dělbě přepravní práce. 

Záměry lze realizovat jen konkurenceschopnou nabídkou integrovaného dopravního systému 
s komplexními službami pro cestující, optimálními přípojnými vazbami s koordinací jízdních řádů mezi 
všemi druhy doprav, výstavbou přestupních terminálů a parkovišť, jednotným odbavovacím systémem 
a společným tarifním systémem. 

V IDS je kladen důraz na dopravu kolejovou (železniční, tramvajovou), která je provozována jako 
doprava taktová. Doprava autobusová je chápána jako doprava doplňková k páteřní dopravě kolejové. 

Problematice IDS se věnovala Technicko ekonomická studie komplexní dopravní obslužnosti Brněnska 
(Emiliastudio s.r.l. Roma – 2002). Tato studie řeší konkrétně přestavbu železničního nádraží jako 
koncového pro osobní dopravu. Návrh je velmi zdařilý a koresponduje se záměry JmK a jeho IDS. 

V rámci dopravní koncepce kraje je od r. 2006 Ivančicko zaintegrováno do systému IDS JMK. 

A.4.2.2.2 Železniční doprava 

Řešeným územím prochází železniční trať Českých drah a.s. regionálního významu č. 244 Brno – 
Hrušovany nad Jevišovkou, Moravské Bránice – Oslavany. Na rameni Moravské Bránice – Oslavany 
jsou železniční zastávky „Ivančice – letovisko“ (žkm 3,1), „Ivančice – město“ (žkm 4,9) a železniční 
stanice „Ivančice“ (žkm 5,6), na rameni Hrušovany nad Jevišovkou – Brno je zastávka „Budkovice“. 

Stanice „Ivančice“ a zastávka „Ivančice – město“ jsou atraktivní především pro Ivančice a Němčice. 
Pro obyvatele dalších místních částí je vzdálenost k železniční stanici Ivančice následující: Němčice – 
cca 1 km, Letkovice – cca 1 km, Alexovice – cca 2 km, Řeznovice – cca 5 km, Hrubšice – cca 7 km. 

Zastávka „Ivančice – letovisko“ slouží pouze pro rekreační oblast Stříbského mlýna. 

Zastávka „Budkovice“ slouží především rekreačním účelům. Dostupnost z MČ Budkovice je cca 2 km, 
ale pouze pěšími stezkami v dramatickém terénu. 

Regionální železniční tratě, vybudované v minulém století, nebyly modernizovány ani elektrizovány. 
Úsilí Českých drah bylo směrováno k udržení provozu při snižujících se přepravních objemech nákladů.
Omezováním počtu vlakových kilometrů docházelo ke zhoršení obsluhy území v osobní dopravě
a výraznému přesunu kapacit nákladní dopravy na silnici. 

Rozvoj železniční dopravy je podmíněn zvýšením provozní výkonnosti, zvýšením rychlostí, prostorové 
průchodnosti i nápravových tlaků. Po vstupu ČR do Evropské unie je šance dosáhnout těchto cílů
sdružením investičních prostředků z EU a ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 

V návrhu ÚP je akceptována Technicko ekonomická studie komplexní dopravní obslužnosti Brněnska 
(Emiliastudio s.r.l. Roma – 2002), která řeší přestavbu železničního nádraží jako koncového pro osobní 
dopravu a v přednádražním prostoru vytváří autobusový terminál. Ten aplikuje řešení dle uvedené 
studie s autobusovým terminálem na jižní straně trati. 

Pro obsluhu Oslavan nákladní železniční dopravou formou posunu (vlečková kolej) je navrženo využití 
vlečky do sila s vybudováním krátkého úseku vlečkové koleje napojující opuštěnou železniční trať.
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Úsek mezi nádražím v Ivančicích a silem na stávající trati č. 244 by byl snesen a prostor využit pro 
cyklistickou stezku. 

V rámci tohoto projektu bude trať elektrifikována. To přinese zvýšení rychlosti a snížení hlukové 
zátěže od spalovacích motorů. Vlastní dopravní systém bude znamenat také zlepšení nabídky spojů
(pravidelný interval mezi spoji) a zvýšenou atraktivitu železniční dopravy. 

A.4.2.2.3 Autobusová doprava 

V řešeném území je v současné době celkem 17 zastávek linkových autobusů. Jejich názvy, uváděné 
v jízdních řádech, již nekorespondují se současnými poměry. Jejich umístění bylo posouzeno 
především z logiky obsluhy území, limitováno je ale také prostorovými možnostmi území. 

Bez zásadních změn v poloze jsou následující zastávky: 

Ivančice, Horní Hlinky 
Ivančice, Oslavanská 
Ivančice, škola 
Ivančice, železniční stanice 
Ivančice, Alexovice 
Ivančice, Alexovice, točna 
Ivančice, Alexovice, transformátor 
Ivančice, Budkovice 
Ivančice, Budkovice, rozcestí 
Ivančice, Hrubšice 
Ivančice, Němčice 
Ivančice, Němčice, sokolovna 
Ivančice, Řeznovice 
Ivančice, Řeznovice, Jednota 

Změnu v umístění doznávají tyto zastávky: 

Ivančice, náměstí, která byla řešena jako autobusové nádraží. Tuto funkci přebírá terminál 
u železniční stanice Ivančice. Zastávky na Tesařově náměstí jsou řešeny jako průjezdné formou 
zálivů na průjezdné komunikaci. Při zavedení IDS lze intervaly optimalizovat a frekvenci učinit 
rovnoměrnou. 

Ivančice, železniční stanice – přesouvá se do prostoru nádraží s přestupem „z hrany na hranu“ 
s nástupišti ČD v rámci IDS (vytvoření terminálu s možností odstavování autobusů). 

Ivančice, silo – přesouvá se k novému vjezdu do výrobního areálu. 

Ivančice, Stříbský mlýn – přesouvá se do centra rekreační oblasti do prostoru restaurace a mlýna 
s vybudováním zálivů a nástupišť. Polohu současné zastávky je možno také zachovat pro přístup 
do areálu služeb a další rekreační oblasti při řece Jihlavě.

Ivančice, škola – přesouvá se severně ulicí Na Brněnce ke křižovatce s ulicí Na Padochovce. 

Ivančice, Alexovice, točna – přesouvá se východně do upraveného úseku silnice v návaznosti na 
lávku do Letkovic. 

S ohledem na změny v silniční síti, na urbanizační změny v území nebo pro zlepšení obsluhy území 
jsou nově navrhovány následující zastávky: 

Ivančice, Novoborská – na silnici III/152x v prostoru křižovatky s Jižním obchvatem. 

Ivančice, zastávka ČD Ivančice - město – na silnici II/152 – Jižní obchvat. 

Ivančice, Horní Pancíře – na stávající silnici II/393 pro obsluhu obytné zástavby. 

Ivančice, Němčice, most přes Jihlavu – v předpolí mostu u křižovatky na Alexovice. 

Ivančice, Hrubšice, zámek – na silnici III/15255 pro obsluhu penzionu a nové obytné zástavby. 
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Dostupnost obytného území (docházková vzdálenost) v časové izochroně 7 min (cca 400 m) je 
zobrazena ve výkrese Dopravní řešení. Pravidelnost intervalu, která se bude vázat na takt železniční 
dopravy a přímá návaznost na vlakové spoje by měla přinést spolu s navrhovanou optimalizací poloh 
zastávek výrazné zlepšení v obsluze autobusovou dopravou. Zastávky autobusů je třeba vybavit 
označníky pro každý směr a také řádnými nástupišti a přístřešky. 

A.4.2.3 Doprava v klidu 

Odstavení motorových vozidel je řešeno pro stupeň automobilizace 1:2,5 podle ČSN 73 6110 
a upraveno pomocí příslušných koeficientů. Pro odstavování vozidel jsou využívány garáže v obytných 
objektech či na jejich pozemcích, řadové garáže a veřejné parkovací plochy, dále pak parkoviště
výrobních podniků a podniků služeb. 

Největší současná parkoviště jsou vyznačena ve výkrese Dopravní řešení a shrnuty v tabulce. Potřeba 
je bilancována podle počtu obyvatel, občanské vybavenosti a pracovních příležitostí. Parkovací 
možnosti ve stávající zástavbě v Ivančicích i v jejich místních částech jsou s ohledem na šířky 
komunikací problematické. K parkování se využívají plochy, které jako parkoviště nejsou deklarované. 
Jedná se o nezpevněné plochy kolem komunikací, často sloužící původně jako trávníky, nebo se 
parkuje v ulicích na vozovkách v rozporu s vyhláškou o silničním provozu. Vzhledem k současné 
frekvenci lze toto parkování tolerovat, nelze je však zahrnout do bilance parkovacích možností 
stávajícího stavu. Uvedené deficity bylo možno kompenzovat rozšířením ploch pro dopravu na úkor 
zelených ploch zejména v sídlištích obytných domů. V konceptu ÚP jsou navrženy hromadné garáže 
(patrové objekty) nebo velká parkoviště. Obdobně je řešeno rozšíření možností parkování v ostatních 
lokalitách včetně rekreačního území a areálu sportu. Nejvýznamnější parkoviště a hromadné garáže 
jsou také vyznačeny ve výkrese Doprava a shrnuty v  tabulce. 

Vzhledem k prostorovým možnostem v historickém jádru Ivančic a také na vedlejších ulicích 
(komunikacích funkční třídy C a D1) bude nutno vytvořit podmínky pro rozšíření možností parkování. 
V místních částech bude mimo centra sídel zřejmě zapotřebí akceptovat i odstavování vozidel na 
volných zatravněných plochách kolem místních komunikací. 

Garážování je v navrhované zástavbě uvažováno na vlastních pozemcích, v objektech RD nebo ve 
dvorních traktech, ve vesnických sídlech ve dvorech a hospodářských objektech statků.

Možnosti a nároky na parkování jsou bilancovány pro stupeň automobilizace 1 : 2,5 podle počtu 
obyvatel, občanské vybavenosti a pracovních příležitostí. Potřeba odstavných ploch vychází 
z předpokladů, že v současné zástavbě rodinných a bytových domů se odstaví 80% osobních 
automobilů v individuálních a řadových garážích a 20 % se odstaví na parkovištích a veřejných 
komunikacích. Následující tabulky přináší celkovou bilanci odstavování a parkování vozidel v území. 

Bilance potřeb a současné nabídky odstavování vozidel pro obyvatele

současný stav potřeba 
odst.stání 

(OS) ŘG IG 
PS 

obyt.zást.
celkem 

OS deficit 
PS 

redukov. 

Ivančice 2 665 493 325 629 1447 - 1218 - 870 

Němčice 290 0 120 15 135 - 155 - 110 

Alexovice 218 84 100 30 214 - 4 + 10 

Letkovice 240 85 120 20 225 - 15 0 

Řeznovice 149 41 50 10 101 - 48 - 30 

Hrubšice 110 10 40 5 55 - 55 - 35 

Budkovice 103 6 40 10 56 - 47 - 30 

celkem 1777 719 795 719 2233 -1542 - 1065 

ŘG – řadové garáže, IG – individuální garáže, OS – odstavná stání, PS – parkovací stání 
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Bilance potřeb a současné nabídky odstavování vozidel pro podniky a občanskou vybavenost

stávající  deficit 

parkoviště pro zaměstnance stávajících podniků 80      bude řešen na vl. pozemcích 

parkoviště pro občanskou vybavenost     270     120 

Pro uvedený stupeň automobilizace je v území většinou deficit parkovacích míst – cca 1065 pro 
obyvatele (z toho asi 870 v Ivančicích) a 120 míst pro občanské vybavení. 

Chybějící místa se navrhují z větší části doplnit úpravou neregulérních parkovacích míst, kterých se 
v Ivančicích využívá cca 530 a v ostatních místních částech asi 190. Tyto plochy by měly být 
definovány v rámci návazných PD, např. Projektu regenerací sídlišť.

Zbývající chybějící odstavné a parkovací plochy jsou v konceptu ÚP navrženy ve formě hromadných 
garáží nebo parkovišť. Jedná se o cca 350 míst. 

Parkování pro podniky, které není v bilanci zahrnuto, je třeba řešit na jejich vlastních pozemcích. 

Odstavná stání pro navrženou obytnou zástavbu (rodinné a bytové domy) budou řešena v dalších 
stupních ÚPD. Každý byt v BD bude mít garáž nebo odstavné stání v objektu BD nebo na pozemku 
sídliště. Obdobně každý RD bude mít garáž, příp. další odstavné stání na vlastním pozemku. 

Parkování vozidel - potřeba: 

pro odstavení pro stávající obytné objekty 350 míst 
pro odstavení pro navrhované obytné objekty   na vlastních pozemcích 
pro zaměstnance podniků na vlastních pozemcích 
pro občanskou vybavenost   120 míst 
pro rekreaci a sport    250 míst 
�������������������������������������������������������________________________________________________________________________________________________�������������������� 

470 míst 

Největší parkoviště stávající: 

místní část lokalita regulérní nerugulér. 

centrum – obč.vybavenost 150 20 

centrum – bydlení 30 40 

RD severozápad 40 15 

sídliště severozápad 290 70 

sídliště jihozápad 75 35 

obytná zóna západ 45 40 

obytná zóna východ 64 140 

prodejna Diskont 64 0 

RD sever 10 30 

RD severovýchod 20 20 

RD jihovýchod + stadion aj. 35 110 

smíšená zóna jihozápadní  20 10 

Ivančice 

celkem 843 530 

u podniků 40 0 
Němčice 

v uliční síti 15 50 

u podniků 40 0 
Alexovice 

v uliční síti 30 30 
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náves 30 0 
Letkovice 

v uliční síti 20 40 

pro obč. vybavení 30 0 
Řeznovice 

v uliční síti 10 30 

pro obč. vybavení 20 0 
Hrubšice 

v uliční síti 5 10 

pro obč. vybavení 8 0 
Budkovice 

v uliční síti 10 30 

celkem 258 190 

celkem  1 101 775 

Parkoviště navržená: 

místní část lokalita typ kapacita 

centrum – hist. jádro (ul. Ve sboru) P 70 

centrum – komunikace D1 P 50 

u hřbitova (ul. Hřbitovní) P 35 

sídliště severozápad HG 100 

sídliště jihozápad HG 250 

sídliště jihozápad P 35 

návrhové plochy sever (při silnici 
39411) P 145 

PaR u nádraží P 50 

lokalita Malovaný mlýn – sportovní 
areál P 160 

lokalita Malvy – rekreace  P 110 

Ivančice 

celkem  1005 

Němčice v uliční síti  P 20 

v uliční síti  P 30 
Alexovice 

v uliční síti  P 20 

Letkovice v uliční síti D1  30 

Řeznovice v uliční síti D1  30 

Hrubšice v uliční síti D1  20 

Budkovice v uliční síti D1  30 

celkem  180 

celkem   1780 

A.4.2.4 Pěší doprava 

Pěší doprava je součástí ostatní dopravy. Výhradně pěší dopravě slouží některé komunikace 
v Ivančicích v historické části města (funkční třída D2) i stezky pro pěší (většinou nezpevněné) 
v ostatních místních částech. 
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Samostatné pěší trasy jsou navrhované ve stávající zástavbě pro zlepšení její přístupnosti, v nové 
zástavbě tvoří příčky mezi nově navrhovanými komunikacemi. 

Významné jsou pěší tahy k uzlu IDS na nádraží v Ivančicích. 

Dále jsou samostatné pěší trasy navrhovány jako promenádní či turistické podél vodních toků.

Pěší trasy jsou zakresleny ve výkrese Dopravní řešení. 

V rámci zkvalitnění pěší dopravy a zvýšení její bezpečnosti je třeba dobudovat chybějící chodníky 
souběžné s místními komunikacemi a průtahy silnic. 

V síti místních komunikací chybějící chodníky výraznou závadou být nemusí. V případě prostorových 
nedostatečností jsou řešeny u místních komunikací změnou jejich funkčního zařazení (D1 – zklidněné 
komunikace). 

A.4.2.5 Cyklistická doprava 

Cyklistika jako subsystém dopravy plní funkci přepravy osob. Současně však zasahuje i do oblasti 
sportovní a rekreační. Užívání jízdních kol neohrožuje životní prostředí a podporuje rozvoj místního 
hospodářství (místních ekonomik). 

Cyklistika jako jedna z forem přepravy nabývá v současné době na významu. Nabízí dopravu „od 
domu k domu“ (především z bydliště k pracovním příležitostem) a znamená poměrně velkou úsporu 
času při přepravě proti dopravě pěší a na kratší vzdálenosti (do 5 až 8 km) i proti dopravě hromadné 
vzhledem k jejímu intervalu. Cyklistická doprava šetří dopravní prostor, je ekologická a trvale 
udržitelná. 

Cyklistická doprava a budování cyklistických tras a stezek je součástí dopravní politiky České republiky, 
schválené usnesením vlády ČR čís. 413 z roku 1998. Rozvoj této dopravy je podporován 
i „Střednědobou strategií sektoru dopravy, telekomunikací a pošty“ předkládanou Ministerstvem 
dopravy a spojů ČR pod čj. 30 243/99-0210 vládě ČR. Usnesení vlády č. 681 ze dne 19. 10. 1998 
„O akčním programu zvýšení bezpečnosti silničního provozu“ předkládá systémová a konkrétní 
opatření k řešení problematiky nehodovosti, mj. i při řešení problematiky cyklistického provozu např.
budováním cyklistických stezek a tras, pěších zón s cyklistickou dopravou ap. 

Důležitá se jeví cyklistická doprava mezi správním a obchodním centrem v Ivančicích a místními částmi 
Ivančic, doprava za prací v rámci Ivančic a jejich místních částí, dále doprava mezi Ivančicemi 
a blízkými Oslavany a v neposlední řadě i vztah na Neslovice, Tetčice a Rosice. 

Výrazný rozmach zaznamenává však cyklistika jako turistická či sportovní disciplína. Přispívá 
k vytváření aktivního a zdravého životního stylu. Je příspěvkem k harmonickému rozvoji venkovského 
prostoru. Projevuje se pozitivně v oblasti cestovního ruchu, rekreace, životního prostředí, v místním 
i regionálním rozvoji i v bezpečnosti silničního provozu. Greenways – Zelené stezky je program pro 
ochranu přírodního a kulturního dědictví a podporu regionálního rozvoje prostřednictvím šetrné 
turistiky. Jsou tak vytvářeny podmínky k rozvoji malých forem podnikání, podporují se neziskové 
občanské aktivity se záměrem uchovat a zpřístupnit přírodní a kulturní hodnoty v koridoru trasy. 
Program je dále způsobem oživení málo navštěvovaných regionů, stimulem rozvoje infrastruktury, 
šancí pro nové pracovní příležitosti a nástrojem k omezení zátěže v nejnavštěvovanějších turistických 
centrech. 

Městem Ivančice v současné době procházejí následující regionální cyklotrasy: 

403 (Kramolín) – Mohelno – Biskoupky – Hrubšice – Řeznovice – Alexovice – Němčice – Ivančice – 
Moravské Bránice – Přízřenice (úsek od Mohelna po Ivančice je realizován, zbývající část se k realizaci 
připravuje) 

5170 Velká Bíteš – Rapotice – Oslavany – Letkovice – Alexovice – Řeznovice – Moravský Krumlov 
(vyznačení se připravuje) 

V okolí města Ivančice probíhají významnější (regionální) cyklotrasy: 404 - Moravský Krumlov – 
Jezeřany - Maršovice – Dolní Kounice – Rajhrad – Rajhradice a 401 - Moravský Krumlov – Dukovany – 
Rouchovany – Hrotovice – Třebíč, které jsou součástí dálkové trasy Jihlava – Český Těšín. 
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Významný je projekt cyklotras Oslavanska s cyklotrasami 5171 - Veverská Bítýška – Pohořelice, 5172 -
 Rosice – Židlochovice, 5173 - Biskoupky – Zastávka, 5175 - „Energetická“ (okruh): Oslavany – 
Mohelno – Dukovany – Dalešice – Oslavany, „Templářský“ okruh (Oslavany – Ketkovice – Senorady – 
Biskoupky – Templštýn – Oslavany) a „Hornický“ okruh (Oslavany – Zbýšov – Zastávka – Javůrek – 
Šmelcovna – Domašov – Litostrov – Zbraslav – Příbram – Vysoké Popovice – Lukovany – Oslavany). 
V rámci speciálních projektů bude vhodné napojit Ivančice dalšími stopami na tento projekt. 

V rámci samostatných studií a projektů cyklistické rekreační dopravy bude třeba navrhnout napojení 
na rekreační a sportovních zařízení či kulturní a historické pamětihodnosti v Ivančicích i jeho blízkém 
i širším okolí. Ivančice by se měly v rámci významného uzlu IDS stát výchozí základnou pro 
cykloturistiku v regionu. 

Pro pokrytí základních přepravních vztahů v rámci subsystému dopravy osob jsou navrženy následující 
cyklotrasy: 

přeložka 5170 – cyklotrasa pro vztah mezi Oslavany a Ivančicemi s využitím části cyklotrasy č. 5170 
od Oslavan, vedoucí přes Letkovskou nivu (kolem výhledových ploch obytné zástavby) po východním 
okraji Letkovic, lávkou přes Oslavu a při drážním tělese vlečky do uzlu IDS na nádraží Ivančice 

5xxxx – cyklotrasa pro vztah Ivančice – Neslovice – Tetčice, vedoucí od uzlu IDS na nádraží 
v Ivančicích přes Tesařovo náměstí, podél Mřenkového potoka na silnici 394xx. 

V rámci rekreačního programu bude třeba samostatným projektem vyhledat změnu cyklotrasy č. 403
v úseku od Ivančic ke Stříbskému mlýnu. Současná cyklotrasa má značné převýšení a ztrátu směru. 
Návrh by měl sledovat tok řeky Jihlavy s vybudováním potřebných lávek, které by umožnily vyhnout se 
strmým skalnatým břehům v zákrutech řeky. Cyklotrasa č. 403 v úseku paralelně vedeném se silnicí 
II/152 (podél řeky Jihlavy) by měla zcela nahradit nebezpečnou trasu po této silnici a měl by mít proto 
charakter cyklostezky se zpevněným povrchem, využitelné i pro silniční kola. 

Součástí dobré funkce cyklistické dopravy je i značení na cyklistických trasách, které je však vázáno 
legislativními podmínkami, např. zákonem o pozemních komunikacích a stavebním zákonem 
a povolováno je silničním správním úřadem. Při zřizování cyklistických tras lze čerpat z řady finančních 
zdrojů (cca 6 programů ČR a EU). 

Důležitá je i propagace cyklistických a cykloturistických tras především začleněním do sítě cyklotras 
v ČR. To je však podmíněno projektem značení. Jejich označení příslušným číslem je v kompetenci 
Klubu českých turistů (KČT) se sídlem v Praze. Vyznačení těchto tras v terénu je vázáno na dodržení 
příslušných legislativních podmínek. 

A.4.2.6 Doprovodná zařízení pro silniční dopravu 

V řešeném území jsou 2 čerpací stanice pohonných hmot. Obě jsou situovány při silnici Ivančice – 
Neslovice, která po výstavbě přeložky silnice II/394 a obchvatu Ivančic bude místní komunikací a ztratí 
tak na atraktivitě.

Čerpací stanice bude vhodné umístit tedy také na tomto obchvatu. Jejich lokalizaci lze upřesnit až při
dalším stupni ÚPD. 

A.4.2.7 Ochranná silniční a železniční pásma 

Ochranné pásmo silnic platí mimo souvisle zastavěné území obce, vymezené z hlediska zák.č.13/1997 
Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Pro silnice I. třídy je 50 m a pro silnice 
II. a III. třídy 15 m oboustranně od osy silnice mimo zastavěné území obce. 

Ochranné pásmo železniční tratě je 60 m od osy krajní koleje, ochranné pásmo železniční vlečky je 
30 m od osy krajní koleje. 

A.4.2.8 Hluk z pozemní dopravy 

Zdrojem hluku z pozemní dopravy je v Ivančicích silniční doprava i doprava železniční. 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostředí stanoví Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Jsou dány součtem základní hladiny hluku 
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50 dB (A) a korekcí přihlížejícím k místním podmínkám a denní době v závislosti na způsobu (funkci) 
vyžití území. 

Pro hluk z dopravy v okolí hlavních komunikací a v ochranném pásmu dráhy pro území nemocnic 
a lázní stanoví korekci + 5 dB, pro obytná území + 10 dB. V případě hluku působeného „starou zátěží“ 
z pozemní dopravy je možné použít další korekci + 10 dB. 

Korekce pro výrobní zóny bez bydlení je + 20 dB. 

Pro noční dobu pak je další korekce – 10 dB pro silniční dopravu a – 5 dB pro železniční dopravu. 

Stanovení hlukových pásem – viz odůvodnění ÚP. 

Hygienická hluková pásma silnic

Výpočet viz Odůvodnění řešení územního plánu. 

Výpočet viz Odůvodnění řešení územního plánu. 

Výpočet byl proveden dle novely metodiky Pro výpočet hluku ze silniční dopravy MŽP 2005 a posouzen 
dle Nař. vlády č. 148/2006  dle přílohy č. 3. 

Situace byla posouzena i pro výhled r. 2020, pro odrazivý terén v průjezdném úseku obytnou 
zástavbou, dle sčítání v roce 2005. 

A.4.3 Vodní hospodářství 

A.4.3.1 Vodní toky 

Současný stav (společný pro všechny obce) 

Řešeným územím protékají řeky Jihlava (cca km 35 - 47) a připojují se Oslava (cca km 0-2) 
a Rokytná (cca km 0-11), které jsou ve správě Povodí Moravy a.s.. Zastavěné části k.ú. Letkovice, 
Hrubšice, Řeznovice patří do povodí řeky Jihlavy čís.4-16-04-107, Alexovice, část Němčic čís. 4-16-02-
102 a větší část Ivančic čís. 4-16-04-001 a 4-16-04-002. Část Němčic a Budkovice spadají do povodí 
Rokytné čís 4-16-03-057 a část Ivančic do povodí Oslavy čís. 4-16-02-101. 

Řeka Jihlava měla vyhlášené záplavové území dle zákona č. 138/78 Sb. (OŽP ONV Brno - venkov 
z 10.4.1994 č.j. ŽP 3526/94-Tr) v km 17,7 - 51,8, které zahrnovalo katastr obcí Budkovice, Ivančice, 
Hrubšice a Řeznovice. Záplavové území Jihlavy bylo přehodnoceno a nově vyhlášeno v úseku 
km 1,325 - km 54,176 Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 10. 1. 2007. KÚ JmK aktualizoval 
21. 1. 2008 aktivní zóny ve výše uvedeném úseku řeky Jihlavy. Čistota toku Jihlavy je v rozmezí Ib-II. 

Řeka Oslava měla vyhlášené záplavové území (OŽP ONV Brno - venkov ze 7. 4. 1993 č.j. 5899/93-Tr 
v km 0-17), posléze nahrazené novým stanovením KÚ JmK č.j. JMK 11316/2004/OŽPZ-Fr 
z 20. 7. 2004. 

Řeka Rokytná má vyhlášené záplavové území (OŽP Brno - venkov ze 14. 4. 1993 č.j. 874/93-Tr v km 
0-8,0). S ohledem na nový zákon č. 254/2001 Sb. (o vodách) byla zpracována nová aktuelní mapa 
záplavového území včetně aktivní zóny, která je respektována, ale nejsou dosud upřesněna 
protipovodňová opatření. 

Řeky jsou v zastavěné části města Ivančice (Němčice, Alexovice, Letkovice) regulované, ale 
nechráněné na Q100 a tak může dojít k záplavám (zejména v průmyslové oblasti Letkovic a Alexovic). 
Zastavěné části Budkovic, Hrubšic a Řeznovic jsou mimo tato záplavová území. Mimo obec jsou toky 
neregulované v přirozeném korytě, a nechráněné na Q100. Na řekách jsou menší jezy (do 1,5 m), ale 
nad nimi jsou toky značně zanesené, což snižuje kapacity koryt. 

Do řek z okolních svahů přitékají menší, bezejmenné potoky s malým povodím a malou vodnatostí. 
Z větších potoků, které spravuje Zemědělská vodohospodářská správa, jsou to zejména: 

• potoky Řeznovický a Polanka v kú. Řeznovice na pravém břehu Jihlavy, které v průtoku přes 
zastavěnou část mohou rovněž způsobit záplavy v obci, 

• potok Mřenkový v kú. Ivančice zaústěný do bývalého náhonu Oslavy a zaklenutý přes hlavní 
zástavbu města, 
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• potok Martálka na východním okraji řešeného území zaústěný do Jihlavy. 

Tyto toky jsou převážně v přírodním korytě, bez protipovodňové ochrany a nemají zatím vyhlášená 
záplavová území. Zejména Mřenkový potok bude tuto ochranu potřebovat. U ostatních vodotečí
dochází ke splavování orné půdy. 

Z vodních ploch je třeba respektovat chovné sádky (rybník) u Letkovic u řeky Jihlavy, rekreační oblast 
Na Réně a Letovisko rovněž na řece Jihlavě.

Navrhovaná řešení

V Alexovicích bude vhodné vybudovat na protipovodňovou ochranu stávající zástavby a nových 
rozvojových ploch ochrannou hráz na pravém břehu řeky Jihlavy a to na úkor části průmyslového 
náhonu. Její polohu nutno koordinovat s plánovaným rozšířením silnice. 

V Ivančicích je připravována revitalizace Mřenkového potoka (DUR z roku 1998- SMS RK Brno), ale 
zemní hráze obou poldrů (včetně mokřad a vodní plochy) je nutné koordinovat s novým územním 
řešením. Poldr (včetně mokřadu) nad silnicí by měl snížit průtoky Q100 z 9,5 m3/s na 3,7 m3/s a poldr 
(včetně vodní plochy) nad bývalou cihelnou má snížit Q100 z 12 m3/s na 5,7 m3/s včetně stabilizace 
koryta toku. Současně je nutné upravit zatrubnění koryta potoka v zastavěné části obce (km 0,18-
0,904) na průtoky 12,5 – 14 m3/s. Rovněž tento záměr je nutné koordinovat s požadavky na nové 
rozvojové plochy a s novou studií (generel) odkanalizování obce (převážně jednotná kanalizace 
s odlehčením do vodotečí), kterou zpracoval AQUAPROCON Brno - pobočka Praha (ing. Černý) dle 
podkladů staršího generelu kanalizace a starších územních podkladů pro investora (Svazek vodovodů
a kanalizací Ivančice). 

Společná řešení pro všechny obce:

Přístupy k tokům, zejména pro údržbu, jsou omezené a je nutné, aby ochranná pásma toků dle 
zákona č. 254/2001 Sb. (v platném znění) byla dodržována a jejich dodržování dohodnuto se všemi 
majiteli okolních pozemků.

Na základě nových údajů o průtocích v řekách je nutné přehodnotit protipovodňové plány. 
Protipovodňová opatření jsou jak stavební, tak organizační. 

Mezi stavební patří zejména: 

• odstranění nánosů v řekách nad jezy a tím zvýšení průtočnosti koryt, 

• odstranění překážek na tocích (nízké lávky, ploty), bránících větším průtokům, nebo zvýšení jejich 
nivelety nad Q100, 

• revitalizace břehové zeleně tak, aby při povodních nezpůsobila snížení průtočnosti koryt, 

• na potocích, které protékají zastavěnou částí obcí je nutné řešení zamezující zaplavení objektů
(např. svedení mimo obec, suché poldry – viz situace), 

• ochrana kanalizace proti zpětnému vzdutí hlavně v místě zaústění do zaklenutých vodotečí, 

• v aktivní zóně záplav nepřipustit žádnou novu výstavbu bez realizace protipovodňových opatření 
(ani oplocení), a pokud nelze zajistit jinou ochranu, tak stávající objekty rušit. 

Záplavová území řek jsou vyznačena v koordinačním výkrese územního plánu města, ale pro stanovení 
podmínek sanace či rekonstrukce každého objektu je nutné podrobnější zpracování podkladů (výškové 
zaměření, zjištění stavebního stavu objektu, možná případná ochrana proti Q100 ap.). Jedná se 
zejména o plochy BI 13, OS 64 - 67, OS 71. Ochrana zvýšenou hrází je navržena pro plochy BI 20, 21, 
23, 24, BH 22, SO.2 - 51 včetně ochrany stávající zástavby. 

• v ostatních záplavových územích (stabilizované i nové plochy) povolit stavby, dostavby ap. jen 
s individuelně stanovenými podmínkami projednanými zejména se správci toků (např. výškové 
osazení objektů nad hladinu Q100 - ze stavebních materiálů odolných vodě, atd. - podrobněji 
v zákoně 254/2001 Sb. v platném znění. 
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K organizačním opatřením patří mimo jiné: 

• projednání se zemědělci - výběr plodin, způsob orby, volba tras přístupových cest do polí ap. 
Jedná se o činnosti, které nepříznivě ovlivňují splavování půdy do toků a kanalizace, 

• omezení splachů půdních částic z polí dalšími úpravami, zabraňujícími znečistění (např. omezení 
průsaků z bývalých skládek), podpora samočisticí schopnosti vodních toků.

A.4.3.2 Zásobování vodou 

Současný stav (společný pro všechny obce) 

Řešené území je zásobeno ze dvou hlavních zdrojů (Ivančice, Moravské Bránice) a okrajově do něj
zasahuje PHO vodního zdroje Nová Ves. Skupinový vodovod je možné také zásobovat nouzově ze 
soustavy Rosice - Tetčice (a naopak) přes vodojemy "Síčka" (Zbýšov). 

V souladu s PRVK Jm kraje, ÚC Brno-venkov byl v 05/2005 zpracován projekt „Zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou z VOV“. Součástí projektu je i dotace SV Ivančice – Rosice pitnou vodou 
z VOV, realizaci vodovodního přívodního řadu v trase vodojem Čebín – vodojem Rosice – vodojem 
Síčka. Předpokládaný termín realizace – cca do r. 2008. 

Všechny obce mají hlavní rozvody pitné vody již provedeny a jsou v majetku Svazku vodovodů
a kanalizací Ivančice a ve správě Vodárenské akciové společnosti a.s. (Soběšická 156, Brno). 

Jímací území Ivančice jsou převážně na kú. Němčic a ochranná pásma zasahují do kú. Ivančice 
a Budkovice. PHO I, IIa, IIb bylo vyhlášeno ONV Brno - venkov VLHZ 28.11.1986 č.j. 1031/86-H. 
Povolené využití je 25 l/s, maximální využití bylo 14 l/s, minimální 12,73 l/s. Z několika vrtů je voda 
soustředěna do centrální jímky a odtud do úpravny vody. Ta má kapacitu 30 l/s, průměrné využití 
10,79 l/s a akumulaci 250 m3. Úpravna vody byla postavena v roce 1950 a rekonstruována v roce 
1956 s čerpadly na kotě 204 m n.m. Odtud je voda čerpána jednak do vodojemu na Réně (2 x 500 m3

- 266,0 m n.m.) a přes vodovodní síť města do akumulační nádrže Padochovka (400 + 1000 m3 -
259,6 m n.m.) a vodojemu Alexovice (100 m3 - 250 m n.m.). Provozní řád skupinového vodovodu byl 
schválen 28. 1. 2003. 

Jímací území Moravské Bránice včetně PHO je mimo řešené území. Má kapacitu 40 l/s a max. využití 
23,6 l/s. Odtud je voda čerpána (ČS na kotě 206,5 m n.m.) potrubím DN 300 do akumulační nádrže 
Padochovka. PHO bylo vyhlášeno ONV Brno - venkov VLHZ 21.11.1988 č.j. vod 3794/1988 dle zákona 
188/73 Sb.. Režim těchto pásem se řídí směrnicí Min. zdravotnictví č. 51/79, která však byla novelou 
zákona zrušena (včetně stanovení náhrad za omezení využívání pozemků v PHO II). 

U nádrží Padochovka je čerpací stanice, která čerpá vody do vodojemů Oslavany (19,2 l/s), Síčka 
(20 l/s) a Ivančice II tl. pásmo (650 m3 - 289 m n.m. - 18,3 l/s). 

Do kú. Hrubšice zasahuje PHO II jímacího území Nová Ves (Q = 1,5 l/s), na které však skupinový 
vodovod Ivančice není napojen. 

Dle sčítání v roce 2001 bylo v řešeném území 9.399 obyvatel, z toho v Ivančicích 8488, Budkovicích 
261, Hrubšicích 275 a Řeznovicích 375 obyvatel. 

Ivančice (včetně Alexovic,Němčic a Letkovic) mají na veřejný vodovod napojeno z 8488 obyvatel cca 
93% včetně vybavenosti a průmyslu (stav v roce 2003). Město je zásobeno ze dvou tlakových pásem 
(leží na kotě terénu 205 - 250 m n.m.) a to z I. tl. pásma - vodojemy Na Réně (Padochovka) 
a Ivančice II. tl. pásmo. Maximální hydrostatické i minimální hydrodynamické tlaky jsou v souladu se 
zákonem č. 274/2001 Sb. a prováděcí vyhláškou MZ 428/2001 Sb. i ČSN a požárními normami. Hlavní 
výtlačné (současně zásobovací) potrubí je DN 300 (resp. 250) a DN 175-250. Celkových rozvodů je ve 
městě 54.493 m a soustava byla dána do provozu v roce 1958, síť je v dobrém stavu (ztráty do 
20,5%). Spotřeba vody pro obyvatelstva je 708 m3/den (8,2 l/s –údaj z roku 2003) a pro ostatní 
(služby, vybavenost, průmysl) 411 m3/den (4,75 l/s).. Celkem Qp = 1119 m3/den (12,95 l/s) 
a specifická spotřeba vody se nyní pohybuje mezi 81 - 119 l/s/ob/den u obyvatelstva a 47 l/obyv/den 
u vybavenosti včetně průmyslu (qp = 128,1 l/obyv/den). 

Budkovice jsou zásobeny z čerpací stanice (Q= 1,4 l/s) u vodojemu Alexovice a to výtlačným řadem 
PVC 110 a 90 přes vodovodní síť obce do vodojemu Budkovice (100 m3 - 311 m n.m.). Obec leží na 
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terénu 260-290 m n.m., v koncovém úseku při gravitačním zásobení je tlak menší než 2,0 MPa. Síť je 
převážně z roku 1996 a zatím je na ni napojeno 283 obyvatel. Spotřeba je zatím 26,8 m3/den pro 
obyvatelstvo a 3,2 m3/den pro ostatní vybavenost. Celkem Qp = 30 m3/den (3,48 l/s) a specifická 
spotřeba 106 l/obyv/den (údaje z roku 2003). Využívání vlastních studní je menší. 

Řeznovice byly zásobeny provizorně z výtlaku do Budkovic s redukcí. Nyní jsou zásobeny gravitačně
z nového vodojemu (napojen na výtlačný řad do Budkovic) řadem DN 150 (PVC 160 a PVC 110. 
Celková spotřeba je zatím malá (z 375 obyvatel napojeno jen 188) a to 4,5 m3/den pro obyvatele 
a 0,5 m3/den ostatní. Celkem Qp= 5 m3/s (0,06 l/s) a specifická spotřeba 26,6 l/obyv/den. 
V domácnostech jsou stále využívány pro zásobování stávající studny (jako zdroj užitkové vody). 

Hrubšice jsou zásobeny přes´Řeznovice řadem PVC 110. Vodovod je z roku 1998 a rovněž zatím 
málo využíván. Celková spotřeba je malá (z 275 obyvatel připojeno 186), Qp = 5,4 m3/den (převážně
obyvatelstvo) a specifická spotřeba 29,0 l/obyv/den. I nadále jsou využívány stávající studny (jako 
zdroj užitkové vody). 

Mimo centrální zásobení v Ivančicích je využíván zdroj pitné vody s čerpací stanicí a vodojemem pro 
zemědělské družstvo KLAS Neslovice u Mřenkového potoku. Kvalita vody a jeho vydatnost není 
centrálně sledována. 

Z vodojemu nad Neslovicemi (mimo řešené území) jsou čerpací stanicí (v majetku vojenské správy) 
zásobovány bývalé vojenské objekty v severovýchodní části řešeného území a nejsou tedy zahrnuty do 
spotřeby vody v Ivančicích. 

Navrhované řešení

Údaje o počtech obyvatel stávajících i návrhových se v jednotlivých podkladech (sčítání, PRVK JmK, 
VAK) liší a je tedy obtížné srovnání návrhu. Navíc PRVK JmK nepočítá s nárůstem (spíše snížením) 
počtu obyvatel. Naopak ve schváleném zadání ÚP Ivančic (včetně Budkovic, Hrubšic a Řeznovic) má 
počet obyvatel vrůst na 10 340 obyvatel (o 941 z 9 399). Návrh rozvojových ploch dle ÚP umožňuje 
ještě další nárůst, teoreticky až o cca 3000 obyvatel. Na dimenze nových řadů, jejich rekonstrukcí, 
vodojemy případně zdroje to nemá podstatný vliv. Pokud se počet obyvatel zvýší na 10 340 obyvatel, 
spotřeba v řešeném území se zvýší o Qp = 941 obyv. x 110 l/s/obyv.=103,5 m3/den (1,2 l/s), což je 
reálné s ohledem na stávající závěry PRVK. 

Pokud by ale rozvoj pokračoval na všechny plochy územní ochrany, zvýší se spotřeba vody oproti 
současnému stavu ještě více a bude nutné přehodnotit závěry PRVK JmK. 

V Ivančicích (včetně Alexovic, Letkovic a Němčic) - pokud by nárůst byl na všech nových plochách 
(mimo územní ochranu), zvýší se spotřeba v nižším pásmu až o Qp=261,4 m3/den (3,0 l/s) a ve 
vyšším pásmu o Qp = 117,0 m3/den (1,35 l/s). Pro zástavbu bytovou (lokalita Černá Pole) 
i průmyslovou nad kótu zástavby 240 m n.m bude nutné osadit zesilovací (AT) stanice včetně
akumulačních jímek a náhradního elektrického zdroje při výpadku el. proudu neboť přivedení řadu 
z horního pásma by bylo nákladnější. 

Na výtlačném řadu z Moravských Bránic do Ivančic je třeba provést rekonstrukci azbestocementového 
potrubí v původní trase s výjimkou ploch, které jsou navrženy jako rozvojové. Na nich bude nutné 
polohu vodovodu upřesnit dle nové zástavby (nutná podrobnější dokumentace). 

V Budkovicích, by bylo zvýšení na všech nových plochách (mimo územní ochranu) až o Qp = 23,4 
m3/den (0,27 l/s) – viz tabulka. Ve stávající zástavbě ale naopak dojde ke snížení počtu obyvatel 
a část objektů přejde do rekreačních (chalupaření), takže se stav obyvatelstva nezmění. 

V Řeznovicích, by bylo zvýšení na všech nových plochách (mimo územní ochranu) až o Qp = 8,7 
m3/den (0,1 l/s) – viz tabulka , ale platí totéž co pro Budkovice. 

V Hrubšicích, by bylo zvýšení na všech nových plochách (mimo územní ochranu) až o Qp = 15,7 
m3/den (0,2 l/s) – viz tabulka, ale platí totéž co o Budkovicích. 

Společné řešení pro všechny obce: 

• v roce 2004 byl dokončen nový návrh PRVK JmK dle podkladů původního územního rozvoje do 
roku 2015. Nyní bude nutné tento návrh přehodnotit s ohledem na nový návrh ÚP celých Ivančic 
(včetně Budkovic, Řeznovic a Hrubšic), neboť požadavky při využití všech ploch na rozvoj jsou 
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větší než tento PRVK předpokládal, ale současně je nutné jej porovnat s ohledem na rozvoj 
celého regionu JmK, 

• pro všechny nové rozvojové plochy postačí rozšířit stávající vodovodní síť v profilech DN 80 - 100 
(v průmyslové zóně 150) v nových ulicích, 

• z hlediska širších vztahů je třeba výhledově dokončit zásobení celého rajonu ze západní větve 
Vírského oblastního vodovodu (VOV) do vodojemu Síčka, 

• ochranné pásmo vodovodů do DN 500 je dle zákona 274/2001 Sb. ( v platném znění) 1,5 m od 
okraje potrubí. 

A.4.3.3 Odkanalizování území 

Současný stav (společný pro všechny obce) 

Soustavná kanalizace je zatím provedena jen v Ivančicích (včetně Alexovic, Němčic a Letkovic), 
ukončena mechaniko - biologickou ČOV. Převážná část kanalizace je z let 1940-1960, rozšířena byla 
v letech 1970-1980 ale bez ČOV. Ta byla budována v letech 1980-1993 včetně dobudování sběračů.
Majitelem soustavy je Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, provozovatelem VAK a.s. Brno, divize 
Brno-venkov. Převážná část kanalizace je jednotná s několika odlehčeními do řeky (náhonu). Jen 
novější objekty podél řeky mají oddílný systém. Do systému patří i zaklenutá část Mřenkového potoka, 
který vede přes centrum obce. 

Celková délka kanalizační sítě je 13 190 m a je na ni připojeno 97% obyvatelstva (9 104 obyv. - stav 
z roku 2003). Rozšíření sítě do části Alexovic a Němčic se připravuje. Původní kanalizace (dolní úseky) 
byly po dobudování hlavního sběrače rekonstruovány. Podrobnější údaje o síti jsou uvedeny 
v pasportu Ivančic z roku 2003. Dosavadní kanalizační řád byl schválen 11.1.1982 (ONV Brno - venkov 
č.j. VHLZ 33/82-H), ale s platností jen do 31.121995. 

Posledním vodohospodářským rozhodnutím ONV Brno - venkov (ŽP 6992/93-Hd z 5.1.1994 byly 
povoleny hodnoty ČOV: Q = 450.000 m3/rok (23 l/s), BSK5= 20 mg/l (max 40) - 9 t/rok, CHSK=100 
mg/l, NL=30 mg/l (max 40) - 13,5 t/rok, NH4=15 mg/l, P=5 mg/l. 

ČOV byla postavena jako klasická mechanicko-biologická s parametry 3800 m3/den (44 l/s), Qmax=
60,2 l/s a Qdešť= 736,8 l/s, tedy s rezervou pro další napojení okolních obcí (EO= 13.950). 
Recipientem je řeka Jihlava s min. průtoky Q= 1350 l/s. 

Z větších závodů jsou hlavními znečišťovateli: 

• jatka - ZD Ivančice - 5.000 m3/rok s vlastním předčištěním 

• EXOTEX Ivančice spol.s r.o. (textil)- 49.000 m3/rok s předčištěním v závodě

• RETEX a.s. (textil) s předčištěním v závodě

• nemocnice s poliklinikou s přečištěním některých vod 

• Lanatex Alexovice (příze,látky) s předčištěním některých vod 

Obce Budkovice, Hrubšice a Řeznovice nemají dosud soustavnou kanalizaci, dešťové vody 
odtékají převážně povrchově do vodotečí, splaškové vody jsou likvidovány v žumpách na vyvážení či
hnojištích, výjimečně v septicích. 

Navrhované řešení (společné pro všechny obce) 

Pro celé řešené území byla zadaná nová studie (generel) kanalizace (AQAPROCON Brno, pobočka 
Praha, ing. Černý) a připravuje se rekonstrukce (intenzifikace) ČOV pro možnost napojení kromě
Budkovic, Hrubšic a Řeznovic také Oslavan, Moravských Bránic, Nových Bránic a Nové Vsi s celkovým 
počtem připojených EO 20 028, z toho celé nyní řešené aglomerace Ivančic 12 518 EO 
(= obyvatelstvo včetně vybavenosti, výroby a zemědělství). 

Podklady o počtu obyvatel a zejména všech nových rozvojových plochách bude ale nutné koordinovat 
s novým návrhem ÚP, který se podstatně liší od podkladů pro PRVK JmK i nový generel (termín leden 
2005) pokud by byly využity všechny návrhové plochy. Vzhledem k tomu, že nárůst rozvojových ploch 
je také v povodí Mřenkového potoka, bude nutné rekonstrukci zaklenuté části toku, využívaného i pro 
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jednotnou kanalizaci (dokumentace DUR z roku 1998 pro SMS RK Brno) koordinovat s novým návrhem 
ÚP (viz též kapitola vodní toky). 

Podrobnější návrh kanalizace není součástí ÚP, neboť vyžaduje podstatně jiný způsob zpracování 
dokumentace. 

V Ivančicích: nový generel by měl zohlednit všechny požadavky města na výhledovou zástavbu (ale 
včetně ploch rezerv), neboť životnost kanalizace je podstatně delší, než období řešení ÚP. Ve stávající 
zástavbě se předpokládá i nadále jednotná kanalizace, ale pro nové rozvojové plochy doporučujeme 
řešit odvodnění oddílnou kanalizaci. Splašky se z nich budou přečerpávat (případně bude použita 
tlaková kanalizace) nebo gravitačně napojovat na stávající jednotnou kanalizaci, vedenou přes 
stávající zástavbu. Dešťová kanalizace se může napojit přímo do vodotečí, nebo se na ní dají provést 
opatření (poldry, vsakování, zdrže) tak, aby se odtok z těchto ploch nezvýšil a neovlivnil dimenze 
stávající jednotné kanalizace. Jedná se prakticky o všechny plochy v Letkovicích, Němčicích, 
Alexovicích, na západě a severu Ivančic (tímto řešením by dimenze řadů ve starší zástavbě byla 
ovlivněna minimálně). Pro možnosti vsakování srážkových vod na vlastních pozemcích RD i ostatních 
objektů bude nutné upřesnit hydrogeologické poměry. Limitem využití pozemku bude koeficient 
odtoku dešťových vod stanovený v generelu kanalizace vždy pro celou plochu (včetně komunikací, 
parkovacích ploch ap.). 

Využití ploch 10, 55, 56 bude nutné upravit s ohledem na trasy hlavních kanalizačních sběračů 
a s ohledem na možnosti odlehčení jednotné kanalizace do řeky. 

V Budkovicích, Hrubšicích a Řeznovicích se bude nová oddílná kanalizace teprve budovat. 
Splaškové vody budou přečerpávány do jednotné kanalizace v Alexovicích (a na ČOV) a srážkové vody 
svedeny nejkratším směrem do vodotečí. V Hrubšicích a Řeznovicích navíc na dešťové kanalizaci 
mohou být suché poldry, které omezí dimenze zakrytých vodotečí a v Budkovicích pro plochy BH 20, 
BH 21, BH 22, SV 42 a VV 73 bude vhodnější tlaková kanalizace. 

Ochranné pásmo kanalizace do DN 500 (a hloubky 2,5 m) je 1,5 m, pro větší profily (a hloubky) pak 
2,5 m od okraje potrubí dle zákona 274/2001 Sb.(v platném znění). 

A.4.4 Energetika 

A.4.4.1 Zásobování plynem 

Současný stav (společný pro všechny obce) 

Řešené území je zcela zabezpečeno rozvody VTL a STL plynovodů včetně regulačních stanic VTL/STL. 
Dosud je ale, zejména v menších obcích, připojeno málo objektů. Celá soustava je nadimenzovaná na 
100% plynofikaci, t.j. využití plynu na vaření, přípravu TUV a vytápění nejen domácností, ale 
i vybavenosti, služeb a průmyslu. 

Hlavními řady jsou: 

• VTL 150/25 na severní a západní straně Ivančic, který končí u regulační stanice RS 10 000 m3

(Letkovice) s odbočkami 100/25 k RS 500 Ivančice a Nová Ves a ke dvěma podnikovým RS (silo, 
bývalá cihelna), 

• STL DN 300 (resp. 200) od RS 500 Ivančice do centra města a směrem k Němčicím a Alexovicím 
a s propojením na RS 10 000 (Letkovice) řadem DN 150, 

• STL DN 80 (PE 90) přivedený do obcí Hrubšice, Řeznovice a Budkovice od RS Nová Ves. 

Ostatní rozvody v zástavbě jsou STL (včetně domovních RS) v profilech DN 50 - 100. 

Majitelem a provozovatelem celé sítě (včetně veřejných RS), která je v poměrně dobrém stavu je 
Jihomoravská plynárenská a.s. 

Východní a severní částí řešeného území je veden VVTL plynovod 2 x 900 + 1 x 1 000, včetně
doprovodné kabelové (zabezpečovací) sítě. Ochranné pásmo je rovněž 4 m od okraje potrubí a 1,5 m 
od kabelů, ale bezpečnostní pásmo je 200 m od krajního vedení (cca 415 m). Majitelem 
a provozovatelem je TRANSGAS a.s (2 x 900) a Transgas Net (100). 
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Navrhované řešení (společné pro všechny obce) 

Pro všechny návrhové plochy i pro plochy územní ochrany je možné zajistit úplnou plynofikaci 
(vytápění, přípravu TUV, vaření) s využitím stávajících rozvodů STL plynovodů a RS VTL/STL (jen 
případné zvýšení výkonů). Postačí jen rozšíření stávající sítě v profilech STL plynovodů DN 63 – 110 
s umístěním domovních regulátorů u jednotlivých nemovitostí. Při využití alternativních zdrojů na 
vytápění a přípravu TUV u nové zástavby dojde ke snížení předpokládané spotřeby plynu 
v jednotlivých lokalitách. Skutečné zvýšení bude jen o cca 750 m3/hod, neboť navrhovaný počet 
obyvatel má být jen 10.340. 

Spotřeba v RD se předpokládá 2,3 m3/hod, v b.j. 2,0 m3/hod, ve výrobních plochách 21,6 m3/hod/ha 
a pro vybavenost 22,6 m3/hod/ha. 

V Ivančicích (včetně Alexovic, Letkovic a Němčic) bude nárůst na všech nových plochách (mimo 
ploch územní ochrany) až o 3 553,4 m3/hod kromě zvýšení ve stávající zástavbě oproti současné 
spotřebě.

V Budkovicích bude nárůst na všech nových plochách (mimo plochy územní ochrany) až 
o 212,4 m3/hod, kromě zvýšení ve stávající zástavbě oproti současné spotřebě.

V Řeznovicích bude nárůst na všech nových plochách (mimo plochy územní ochrany) až 
o 66,2 m3/hod, kromě zvýšení ve stávající zástavbě oproti současné spotřebě.

V Hrubšicích bude nárůst na všech nových plochách (mimo plochy územní ochrany) až o 86 m3/hod, 
kromě zvýšení ve stávající zástavbě oproti současné spotřebě.

Ochranné pásmo VTL plynovodů a RS je 4 m, STL v obci 1 m od okraje potrubí. Bezpečnostní pásmo 
je u VTL DN 100 - 15 m, do DN 250 - 20 m, RS VTL/STL 10 m dle zákona 458/2000 Sb.. 

A.4.4.2 Zásobování teplem 

Současný stav i návrh řešení (jen Ivančice) 

Podél silnice od Oslavan na kú. Ivančice je přiveden do Ivančic parovod DN 300 a rozveden do 
výměníkových stanic pro bytové domy a školu severně od této silnice a do průmyslové zóny 
v Ivančicích, Alexovicích a Letkovicích. Převážně je veden v zemi, ale část je na podpěrách nad zemí. 
Parovod je ve špatném stavu, mimo provoz, a pokud by se měl využít, vyžaduje rekonstrukci, kterou 
připravuje současný majitel BEFACOAL spol. s r.o. (Vratislavská 1/57, 128 00 Praha). Tento parovod je 
však v současné době bez odběratelů, kteří již přešli na vytápění plynem (mají vlastní kotelny), neboť
cena tepla z CZT je velmi drahá. V ÚP je navrženo zrušení řadu. Na centrální vytápění, ale s vlastní 
novou plynovou kotelnou, je napojena novější zástavba západně od školy (s využitím stávajících 
rozvodů tepla). S rozšířením se ale nepočítá. 

V převážné části zejména menších obcí převládá dosud vytápění tuhými či tekutými palivy, výjimečně
elektřinou. Rozvedením plynu a využití alternativních zdrojů se tento počet bude postupně snižovat, 
pokud cenové relace plynu budou srovnatelné s tradičními zdroji. Podíl alternativních zdrojů pro 
vytápění a přípravu TUV v nových RD může být až 5%. 

V území mezi Hrubšicemi a Řeznovicemi je plánována trasa horkovodu z JED do Brna, která pokračuje 
západně od řešeného území směrem k Neslovicím. Odbočka do Ivančic není plánována. 

Ochranné pásmo teplovodů je 2,5 m od okraje dle zákona 4458/2000 Sb. 

A.4.4.3 Zásobování elektrickou energií 

A.4.4.3.1 Současný stav 

 Nadřazené sítě a zařízení VVN

Síť VVN 400 kV: 

Řešeným územím prochází vedení napěťové hladiny 400 kV. Jedná se o jednoduché vedení VVN 
č. 434 Čebín - Slavětice. Vedení je chráněno ochranným pásmem, jehož šířka je 25 m na každou 
stranu od krajních vodičů. Celková šířka ochranného pásma je tedy 75 m. Ochranné pásmo musí být 
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dle vyjádření ČEPS a.s. plně respektováno. Vedení je součástí nadřazené přenosové soustavy 400 kV 
ČEPS a.s. a nemá pro řešené území bezprostřední význam. 

Rozvodny ZVN/VVN/VN se v území nevyskytují, rovněž zde nejsou vybudované žádné výrobny 
elektrické energie, které by pracovaly do nadřazených sítí. 

Síť VVN 220 kV: 

Řešeným územím neprochází vedení napěťové hladiny 220 kV. 

Síť VVN 110 kV: 

Řešeným územím prochází vedení 110 kV. Jedná se o tato vedení: 

VVN 511/512, VVN 505/506, VVN 501 a VVN 5586/5587. 

Vedení jsou chráněna ochranným pásmem, jehož šířka je 15 m na každou stranu od krajních vodičů.
Celková šířka ochranného pásma je tedy 38 m. Ochranné pásmo musí být dle vyjádření E.ON RS VVN 
plně respektováno. 

Vedení jsou součástí distribuční soustavy 110 kV E.ON. Vedení 110 kV č. 505 a 506 z TR 400/110 kV 
Čebín a vedení 110 kV č. 511 a 512 z TR 400/110 kV Sokolnice napájí transformaci 110/22 kV 
v Oslavanech vč. příslušné rozvodny VN 22 kV (nese označení OS 9). Transformaci 110/22 kV zajišťují 
dva transformátory 40 MVA a jeden transformátor 25 MVA. Z této transformovny je přes síť 22 kV 
zásobováno řešené území. Dle sdělení E.ON je stav rozvodné soustavy 110 kV a transformace 
110/22 kV mechanicky a přenosově dobrý. 

 Sítě a zařízení VN 22 kV

V současné době jsou z rozvodny v Oslavanech vyvedena napájecí vedení, která zajišťují pokrytí 
nároků na příkon v řešeném území. Jsou to následující vedení: 

• VN č. 74 
• VN č.180 
• VN č. 111 
• VN č. 827 
• VN č. 16 
• VN č. 69 

Stávající venkovní vedení 22 kV jsou chráněna ochranným pásmem, jehož šířka je 10 m na každou 
stranu od krajních vodičů. Celková šířka ochranného pásma je tedy 23 m. Vedení jsou vyznačena ve 
výkrese. 

Vedení jsou součástí distribuční soustavy 22 kV. Dle sdělení E.ON je stav rozvodné soustavy 22 kV 
dobrý. Vedení jsou většinou na betonových nebo ocelových příhradových podpěrách v dobrém 
mechanickém stavu. 

Ve městě Ivančice je vybudováno kabelové vedení 22 kV do trafostanic, ve středu města v několika 
trasách. 

 Výrobny elektrické energie

V řešeném území pracuje výrobna elektrické energie a to vodní elektrárna MVE Povodí Moravy na řece 
Jihlavě. Jsou zde použity dvě Kaplanovy turbíny s instalovaným výkonem 2 x 160 kW. Vyrobená 
energie je dodávána do sítě VN 22 kV. 

Malá vodní elektrárna (MVE) je v objektu Stříbského mlýna o výkonu 90 kW. Je zde použita Francisova 
turbína. Vyrobená energie je dodávána do sítě NN. 

Dále je MVE v objektu závodu Lanatex Ivančice o výkonu 120 kW. Je zde použita turbína Storek. 
Vyrobená energie je dodávána pro vlastní spotřebu závodu. 

Společnost Teplo Ivančice s.r.o. provozuje výrobny el. energie s kogeneračními jednotkami spalující 
zemní plyn. Jsou zde použity dvě jednotky TEDOM 500CAT s instalovaným výkonem 500 kW a 505 kW 
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a jedna jednotka TEDOM plus 22A s instalovaným výkonem 22 kW. Vyrobená energie je dodávána do 
sítě VN 22 kV. 

 Transformovny 22/0,4 kV

V řešeném území je v současné době celkem 72 trafostanic. Jejich seznam s označením a názvy, které 
používá E.ON je uveden v následující tabulce. Trafostanice jsou venkovního provedení i zděné 
s napojením na vzdušné vedení, dále pak zděné, napojené kabelovým vedením. 

Převážná většina trafostanic je v dobrém technickém stavu a vyhovují požadavkům odebíraného 
výkonu. 

Podrobnější údaje o transformovnách jsou v následující tabulce. 

Přehled transformoven 22/0,4 kV

Druh Výkon  

Označení Umístění, název  majetek Typ Instalovaný 
kVA 

Typový kVA Poznámka

TR 1 Neslovice vojsko cizí mřížová 630 630 6223 

TR 2 Ivančice plyn.uzávěr cizí 1 sl. betonová 100 250 6147 

TR 3 Ivančice Padoch.čerp.stanice cizí zděná 250 630 6135 

TR 4 Ivančice farma Černý cizí 2 sl. betonová 100 400 6141 

TR 5 Ivančice suška cizí 1 sl. betonová 100 250 6151 

TR 6 Ivančice cihelna cizí mřížová 160 250 6136 

TR 7 Ivančice ZD na Padochovce JME 4 sl. betonová 100 315 6155 

TR 8 Ivančice Padochovka JME mřížová 250 250 6148 

TR 9 Ivančice penzion JME 2 sl. betonová 630 630 6040 

TR 10 Ivančice T4 JME zděná 400 630 4404 

TR 11 Ivančice T3 JME zděná 400 630 4403 

TR 12 Ivančice T6 JME zděná 400 630 4406 

TR 13 Ivančice T2 JME zděná 400 630 4402 

TR 14 Ivančice T7 JME zděná 630 630 4407 

TR 15 Ivančice T1 JME zděná 630 630 4401 

TR 16 Ivančice VR JME zděná 400 630 4400 

TR 17 Ivančice Gymnázium cizí  vest.zděná 630 630 4412 

TR 18 Ivančice ZDŠ JME 2 sl. betonová 400 400 6156 

TR 19 Ivančice Hlinky JME 2 sl. betonová 400 400 6143 

TR 20 Ivančice Drukocel cizí zděná 400 630 6138 

TR 21 Ivančice u hřbitova JME 2 sl. betonová 400 400 6102 

TR 22 Ivančice nad Klínkem JME 2 sl. betonová 250 400 6145 

TR 23 Ivančice ČOV cizí zděná 2x630 2x630 6137 

TR 24 Ivančice OSP JME FEZN 250 400 6146 

TR 25 Ivančice autoservis JME 2 sl. betonová 160 400 6133 
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TR 26 Ivančice Jatka cizí 2 sl. betonová 250 400 6144 

TR 27 Ivančice Drobné zboží cizí zděná 250 400 4418 

TR 28 Ivančice Ve sboru JME TDBO 400 630 4411 

TR 29 Ivančice MŠ JME zděná 250 400 4413 

TR 30 Ivančice Pošta JME zděná 400 400 4414 

TR 31 Ivančice Kino JME zděná 250 400 4415 

TR 32 Ivančice Diskont cizí zděná 160 400 4479 

TR 33 Ivančice OUNZ cizí zděná 2x400 2x400 4409 

TR 34 Ivančice Ostřihom JME TDBO 400 630 4410 

TR 35 Ivančice Za ústavem JME zděná 400 400 4408 

TR 36 Ivančice sídliště Sportovní JME zděná 2x400 3x630 4417 

TR 37 Ivančice Ekotex cizí zděná 2x1000 2x1000 6140 

TR 38 Ivančice Prefa JME 2 sl. betonová 100 250 6045 

TR 39 Ivančice vodárna prameniště cizí zděná 160 400 6153 

TR 40 Ivančice MVE Povodí Moravy cizí betonová 400 400 6303 

TR 42 Ivančice Malovansko JME 2 sl. betonová 400 400 6142 

TR 43 Ivančice přečerpávací ČOV cizí 2 sl. betonová 250 400 6272 

TR 44 Němčice u mostu JME mřížová 400 400 6216 

TR 45 Ivančice Avia cizí zděná 2x630 2x630 6134 

TR 46 Alexovice stav. Strojírenství cizí zděná 2x400 2x630 6160 

TR 47 Letkovice Chemont JME mřížová 250 400 6088 

TR 48 Letkovice Oslavanská JME 2 sl. betonová 400 400 6087 

TR 49 Ivančice silo cizí zděná 2x1000 2x1000 6149 

TR 50 Letkovice ZD cizí mřížová 160 250 6251 

TR 51 Letkovice u hřiště JME 1 sl. betonová 400 400 6090 

TR 52 Alexovice Lanatex cizí zděná 3x1000 3x1000 4419 

TR 53 Alexovice zděná JME věžová 250 400 6026 

TR 54 Alexovice pod hájkem JME 2 sl. betonová 630 630 6089 

TR 55 Němčice technické služby JME 2 sl. betonová 160 400 6215 

TR 56 Němčice ZD JME mřížová 50 250 6217 

TR 57 Němčice hájenka JME 1 sl. betonová 100 250 6214 

TR 58 Budkovice Jourov JME 2 sl. betonová 160 400 6164 

TR 59 Budkovice ZD + zelenina JME FEZN 160 400 6167 

TR 60 Budkovice u hřiště JME 2 sl. betonová 250 400 6165 

TR 61 Budkovice u ZD JME 2 sl. betonová 250 400 6166 

TR 62 Ivančice Zolcary JME D 1 sl. 50 250 6157 

TR 63 Ivančice Stříbský mlýn JME 1 sl. betonová 160 250 6150 
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TR 64 Ivančice Drukov učiliště JME 2 sl. betonová 250 400 6139 

TR 65 Ivančice zahrádky Stř.mlýn JME FEZN 100 250 6154 

TR 66 Mor. Bránice viadukt cizí 2 sl. betonová 160 400 6211 

TR 67 Řeznovice ZD JME 2 sl. betonová 100 400 6027 

TR 68 Řeznovice obec JME mřížová 400 400 6028 

TR 69 Hrubšice obec JME 2 sl. betonová 400 400 6029 

TR 70 Hrubšice u ZD JME 2 sl. betonová 400 250 6030 

TR 71 Hrubšice chaty za mostem cizí mřížová 100 250 6131 

TR 72 Hrubšice kamenolom JME 2 sl. betonová 160 400 6132 

V tomto seznamu jsou uvedeny trafostanice distribuční (E.ON). Dále pak odběratelské trafostanice 
(cizí), případně trafostanice E.ON, které zajišťují napájení ostatních odběrů.

Sítě a zařízení NN 3 × 400/230 V

Stávající sítě tohoto typu jsou ve městě Ivančice provedeny převážně kabelovým vedením, místy také 
venkovním vedením, které je osazeno většinou na betonových sloupech (někde ještě na dřevěných 
s betonovými patkami), případně na konzolách či střešnících na budovách. 

Letkovice

Síť NN je v provedení venkovním vedením vodiče AlFe na betonových sloupech a střešnících, část sítě
po rekonstrukci v roce 2003 kabely AES. 

Němčice

Síť NN je v provedení venkovním vedením vodiče AlFe na betonových sloupech a střešnících, po 
rekonstrukci s posilovacími kabely AES. 

Budkovice

Síť NN je po rekonstrukci částečně provedena kabely AES, dále venkovním vedením vodiče AlFe na 
betonových sloupech a střešnících. 

Řeznovice

Síť NN je v provedení venkovním vedením vodiče AlFe na betonových sloupech a střešnících. 

Hrubšice

Síť NN je v provedení venkovním vedením vodiče AlFe na betonových sloupech, střešnících a zedních 
konzolách. 

Alexovice

Síť NN je v provedení venkovním vedením vodiče AlFe na betonových sloupech, střešnících a místy na 
zedních konzolách. 

Souhrnně lze konstatovat, že technický i mechanický stav rozvodné sítě je vyhovující. 

V určitých úsecích bude nutné sítě rekonstruovat, ev. upravit zejména v důsledku změn vyvolaných 
novou zástavbou a zvyšováním nároků na dodávku. 

 Velkoodběratelé

V kategorii velkoodběratelů je zařazeno 22 podniků.

Ostatní průmyslové podniky jsou zařazeny do kategorie podnikatelského maloodběru. 
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Veřejné osvětlení

V Ivančicích a okolních obcích je vybudována síť veřejného osvětlení několika různými způsoby. Z části 
je VO provedeno raménkovými svítidly s výbojkovými zdroji, osazenými na stožárech sítě NN nebo 
fasádách domů, případně střešnících, po kterých je vedena současně distribuční síť NN (obce 
Alexovice, Hrubšice, Budkovice, Letkovice, Řeznovice, Němčice). Většinou jsou zabudovány sadové 
stožáry na kabelovém rozvodu, osazeném výbojkovými svítidly. Kolem komunikací v Ivančicích jsou 
zabudovány silniční ocelové stožáry s výložníky a výbojkovými svítidly, rozvod je kabelový. 

A.4.4.3.2 Návrhové období 

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

 Nadřazené sítě a zařízení VVN

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: 

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

 Sítě a zařízení VN 22 kV

S rozšířením distribuční sítě 22 kV E.ON a.s. v návrhovém období nepočítá. Bude prováděno rozšíření 
na základě požadavků nové zástavby v navržených lokalitách. 

Pro návrhové plochy bydlení a smíšené zástavby je navrženo zahuštění trafostanic, z těchto trafostanic 
budou provedeny rozvody NN v lokalitách a také vývody na stávající síť NN. 

V místě střetu se stávajícím vedením je navržena jeho přeložka. 

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. elektřinou a plynem (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 řadit 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 RD 2,1 kW, 
a v BD 1,5 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: 

PŘEHLED NÁVRHOVÝCH PLOCH Atelier URBI, Brno

Číslo 
plochy Funkce Plocha [m2] Počet RD  Počet bytů Poznámka 

kód lokalita 1BJ/800m2 

01 BI k.u.Ivančice 35 500 44

02 BI k.u.Ivančice 32 100 40

03 BI k.u.Ivančice 17 200 22

04 BK + SO.2 k.u.Ivančice 61 400 136

05 BK + SO.2 
+ Z k.u.Ivančice 57 700 128

06 BI k.u.Ivančice 17 200 29

07 BI k.u.Ivančice 81 800 136

08 BK k.u.Ivančice 24 500 49

09 BI k.u.Ivančice 16 400 21

10 BI k.u.Ivančice 13 400 17

11 BI k.u.Ivančice 3 100 4

12 BI k.u.Ivančice 1 600 2

13 BI k.u.Ivančice 3 500 4

14 BI k.u.Letkovice 5 700 7

15 BI k.u.Letkovice 24 700 31

16 BI k.u.Letkovice 85 400 107

17 BI k.u.Letkovice 56 600 71

18 BI k.u.Letkovice 10 000 13

19 BI k.u.Alexovice 4 100 5

20 BI k.u.Alexovice 2 300 3

21 BI k.u.Alexovice 11 400 14

22 BH k.u.Alexovice 4 100 5

23 BI k.u.Alexovice 16 500 21

24 BI k.u.Alexovice 4 600 6

25 BI k.u.Němčice 21 000 26

26 BI.1 k.u.Budkovice 8 700 11

27 BI.1 k.u.Budkovice 11 400 14

28 BI.1 k.u.Budkovice 3 400 4

29 BI.1 k.u.Budkovice 4 800 6

30 BI.1 k.u.Budkovice 10 200 13

31 BI.1 k.u.Budkovice 8 400 11
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PŘEHLED NÁVRHOVÝCH PLOCH Atelier URBI, Brno

Číslo 
plochy Funkce Plocha [m2] Počet RD  Počet bytů Poznámka 

kód lokalita 1BJ/800m2 

32 BI.1 k.u.Řeznovice 5 600 7

33 BI.1 k.u.Řeznovice 10 300 13

34 BI.1 k.u.Řeznovice 3 900 5

35 BI.1 k.u.Hrubšice 6 400 8

36 BI.1 k.u.Hrubšice 9 100 11

37 BI.1 k.u.Hrubšice 2 200 3

38 BI.1 k.u.Hrubšice 3 000 4

39 SO.2 k.u.Ivančice 62 000 39

40 SO.2 k.u.Ivančice 26 900 17

41 SO.2 k.u.Ivančice 9 800 6

42 SO.1 k.u.Ivančice 19 500 7

43 SO.2 k.u.Ivančice 13 600

44 SO.2 k.u.Koun.Před. 11 900 4

45 SO.2 k.u.Koun.Před. 2 900 1

46 SO.2 k.u.Koun.Před. 4 000 2

47 SO.2 k.u.Letkovice 72 100 27

48 SO.3 k.u.Alexovice 17 000 11

49 SO.2 k.u.Alexovice 2 700 2

50 SO.2 k.u.Alexovice 3 400 3

51 SO.2 k.u.Alexovice 2 000 1

52 SO.3 k.u.Němčice 13 200 8

53 SO.3 k.u.Němčice 69 400 43

54 SO.3 k.u.Budkovice 10 800 4

55 SO.3 k.u.Budkovice 8 000 3

56 SO.3 k.u.Řeznovice 2 500 1

Celkem 1 050 900 750 478

V celkovém součtu dosahuje potenciál řešeného území cca 750 b.j. v rodinných domech a 478 b.j. 
v bytových domech. Potřebný příkon pro novou výstavbu bude cca 2292 kW, na úrovni distribučních 
trafostanic. 
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Podíl občanské vybavenosti a drobného podnikání: 

PŘEHLED NÁVRHOVÝCH PLOCH 

Číslo 
plochy Funkce Plocha [m2] Poznámka 

kód lokalita 

57 OV.2 k.u.Ivančice, domov důchodců 13 500

58 OV.1 k.u.Ivančice, hřiště, MŠ 7 500

59 OH k.u.KP, rozšíření hřbitova 1 900

60 OH k.u.Řeznovice, rozšíření hřbitova 900

61 OK k.u.Řeznovice, klubovny 900

62 OS k.u.Ivančice, hřiště 3 900

63 OS k.u.Ivančice, hřiště 4 800

64 OS k.u.Ivančice, zázemí fot.stadionu 3 700

65 OS k.u.Ivančice, zázemí fot.stadionu 2 200

66 OS k.u.Ivančice, zim.stadion 17 200

67 OS KP,bazén,koupal,kuželky,squash 27 700

68 OS k.u.KP, novodobé sporty(Urampa) 13 200

69 OS k.u.Letkovice, hřiště 6 700

70 OS k.u.Letkovice, hřiště+zázemí 3 600

71 OS k.u.Letkovice, hřiště 2 200

72 OS k.u.Alexovice, hřiště 2 200

73 OS k.u.Budkovice, hřiště 4 100

74 OS.1 k.u.Řeznovice, hřiště 6 400

75 OS k.u.Řeznovice, zábava (výletiště) 6 600

76 OS.1 k.u.Hrubšice, camping,jízdárna 60 200

Celkem 189 400

Pro potřeby drobného podnikání je uvažováno s nárůstem cca 800 kW, občanské vybavenosti pak cca 
480 kW na návrhových plochách smíšené zástavby a částečně bude rozptýlen ve stávající zástavbě
(kromě podílu bydlení započteného v předchozí bilanci). Celkem tedy nárůst 1280 kW. 
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Podíl výrobní sféry: 

PŘEHLED NÁVRHOVÝCH PLOCH 

Číslo 
plochy Funkce Plocha 

[m2] Poznámka

kód lokalita 

77 VP k.u.Ivančice 31 500

78 VP k.u.Ivančice 27 900

79 VD k.u.Ivančice 20 700

80 VP k.u.Ivančice 69 300

81 VP k.u.Letkovice 64 900

82 VP k.u.Letkovice 81 500

83 VP k.u.Alexovice 26 000

84 VD k.u.Němčice 7 300

85 VD k.u.Němčice 5 100

86 VD k.u.Němčice 17 500

87 VD k.u.Budkovice 7 900

88 VZ k.u.Budkovice, chov drob.zvířat 4 200

89 VD k.u.Řeznovice 12 600

90 T k.u.Koun.Před. 63 500

Celkem 439 900

S výrazným nárůstem odběru je třeba počítat na návrhových plochách výroby, konverzí části ZD 
a ploch pro využití pro výstavbu obchodních center. Požadavky na příkon budou pokryty z vlastních 
trafostanic a výstavbou nových odběratelských stanic. Celkový nárůst příkonu uvedených ploch při
měrném zatížení 15W/m2 je tedy 6 310 kW. 

Celková výhledová hodnota potřebného soudobého příkonu: 

Bydlení 6 150 kW + 2292 kW = 8442 kW 

Nevýrobní sféra, služby a drobná výroba 2500 kW + 1280 kW = 3 780 kW 

Výrobní sféra 6700 kW + 6 310 kW = 13 010 kW 

Pro určení celkového soudobého zatížení všech odběratelských skupin je třeba počítat se vzájemnou 
soudobostí maxim. Předpokládáme, že maxima je dosahováno v síti VN ve večerní špičce, pak u sféry 
bydlení uvažujeme koeficient soudobosti 1,0, u občanské vybavenosti 0,8 a u výrobní sféry 0,2. 

Celkové soudobé zatížení řešeného území je stanoveno na 14068kW. 

Z toho je nutno zajistit na úrovni distribučních trafostanic cca 11 466 kW. 

Tento příkon bude zajištěn následujícím počtem trafostanic: 

t = 11 466/(400*0,95*0,8) = 37,7 ⇒ 38 trafostanic v dimenzi 400 kVA. 

Stávající počet distribučních trafostanic: 42. 

Z uvedeného plyne, že stávající počet distribučních trafostanic by byl schopen krýt požadavky na 
příkon. Z důvodu velkých vzdáleností navržených lokalit výstavby od stávajících zdrojů je navržena 
výstavba nových distribučních trafostanic TRD a odběratelských trafostanic TRO, jejichž umístění je 
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zakresleno pouze orientačně. Jejich počet a umístění bude upřesněno v závislosti na konkrétním 
využití návrhových ploch. 

 Návrh rozvodné sítě:

Nadřazené sítě

Dle sdělení ČEPS a.s. a E.ON a.s. se neuvažuje s výstavbou zařízení napěťových hladin 400 kV, 220 kV 
a 110 kV, která by zasahovala do řešeného území a nejsou zde nároky na územní rezervy. 

Distribuční síť

Pro uvolnění ploch pro výstavbu je navrženo přeložení části stávajícího vedení VN a přípojky pro TR 48 
a náhrada venkovních stanic za kioskové, připojené na kabelové vedení. Jedná se o TR 48, TR 19 a TR 
9 a napojení nových odběratelských trafostanic na toto přeložené vedení. 

Připojování nových odběratelů výrobní a nevýrobní sféry bude řešeno v souladu s platnou legislativou 
(zák. č. 458/2000 Sb., vyhl. 51/2006 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 - E.ON a.s.. Zde je také nutno projednat veškerou výstavbu, která zasahuje do 
ochranných pásem el. zařízení. Souhlas s činností v ochranném pásmu uděluje dle ustanovení zák. 
č. 458/2000 Sb. o ochranných pásmech příslušný provozovatel distribuční soustavy. 

Úpravy, demontáže, přeložky a nově navržená vedení a trafostanice, které budou zajišťovat výhledové 
nároky na el. energii v řešeném území jsou zakresleny ve výkresové části dokumentace. 

Veřejné osvětlení 

Návrh veřejného osvětlení vychází z potřeby výstavby nových rozvodů v ulicích, kde je stávající 
veřejné osvětlení umístěno na podpěrných bodech sítě NN, která bude nahrazena kabelovými rozvody. 
V těchto ulicích budou osazena silniční svítidla (případně parková) napojená na nový kabelový rozvod. 

Dále budou rekonstruovány či nahrazeny stávající body na ulicích a podél komunikací. Jedná se 
o silniční výložníková svítidla, která jsou ve špatném technickém stavu. Rovněž budou nahrazena 
nevyhovující parková svítidla v některých lokalitách. 

Svítidla budou volena tak, aby jejich světelně – technické vlastnosti odpovídaly požadavkům na 
snižování a eliminaci tzv. světelného znečištění, to znamená použití takových typů, jejichž světelný tok 
je všechen vyzářen směrem dolů a nedochází k rozptylu světla na krytech a jeho vyzařování směrem 
nahoru. 

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. 

A.4.5 Spoje a spojová zařízení 

A.4.5.1 Současný stav 

A.4.5.1.1 Dálkové kabely 

Řešeným územím prochází dálkové optické kabely v několika trasách. Jedná se o dálkové kabely 
Oslavany – Moravský Krumlov a dále kabely ve vlastnictví společnosti Transgas, a.s, Transgas NET, 
a.s. a SELF SERVIS. 
V mapových podkladech jsou tyto trasy dálkových kabelů zakresleny dle podkladů ČESKÉHO 
TELECOMU, nyní Telefónica O2 a uvedených firem. 
Trasy dálkových kabelů jsou dle zákona č. 151/2000 Sb. v platném znění chráněny ochranným 
pásmem, jehož šířka je 1,5 m na obě strany od kabelu. 
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A.4.5.1.2 Rozvody MTS 

V rámci rekonstrukce telekomunikační sítě v Ivančicích byla provedena rovněž náhrada původní 
telefonní ústředny nedostatečné kapacity za novou digitální telefonní ústřednu instalovanou 
v telekomunikační budově.

Kapacita nové digitální ústředny plně vyhovuje požadavkům na telefonní přípojky včetně rezervy 
v kapacitě.

A.4.5.1.3 Pošta 

Poštovní služby zajišťuje Česká pošta s.p. 

A.4.5.1.4 Radioreléové trasy 

Radioreléové spoje nejsou dle sdělení Českých radiokomunikací provozovány. 

A.4.5.1.5 Příjem TV signálu 

V katastrálním území Němčice je provozován televizní převaděč Ivančice s kruhovým ochranným 
pásmem o r = 30 m umístěném na p.č. 1397/2. Stav je vyhovující. České radiokomunikace požadují 
provoz a ochranné pásmo TVP v územním plánu při plánované nadzemní výstavbě respektovat. 

A.4.5.2 Návrhové období 

A.4.5.2.1 Dálkové kabely 

Z důvodu uvolnění ploch pro navrhovanou zástavbu a obchvat komunikace je navrženo přeložení 
dálkového optického kabelu v dotčených lokalitách. Rozsah přeložek je patrný z výkresové části. 

A.4.5.2.2 Rozvody MTS 

S další výstavbou zařízení Telefónica O2 nepočítá. 

Rozšíření místní telekomunikační sítě bude prováděno v místech navrhované zástavby. Trasy kabelů
budou upřesněny v dalších stupních dokumentace. 

A.4.5.2.3 Radioreléové trasy 

Zřizování nových radioreléových spojů bude prováděno na základě požadavků konkrétních investorů
na návrhových plochách výstavby. 

A.4.5.2.4 Pošta 

Dle sdělení České pošty s.p. je stávající stav vyhovující a ve výhledu se neuvažuje se změnou provozu, 
kterou by bylo nutné řešit v územním plánu. 

A.4.5.2.5 Příjem TV signálu 

V katastrálním území Němčice je provozován televizní převaděč Ivančice s kruhovým ochranným 
pásmem o r = 30 m umístěném na p.č. 1397/2. Stav je vyhovující. Dle požadavků Českých 
radiokomunikací je provoz a ochranné pásmo TVP v územním plánu respektováno. Další požadavky na 
řešení v rámci ÚPN nebyly vzneseny. 

A.4.6 Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady v Ivančicích je upraveno obecně závaznou vyhláškou města Ivančice č. 5/2002. 
Vyhláška stanoví podrobně, v přehledné formě a v souladu se zákonem systém nakládání 
s komunálním a stavebním odpadem na území města. 

Odvoz domovních odpadů je zajištěn firmou Sita Moravia. Zřízena jsou lokální sběrná hnízda pro 
separované ukládání skla a plastů. V místě bývalého náhonu na východním okraji města je situován 
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sběrný dvůr, určený ke shromažďování a ukládání vytříděných složek odpadu. Provozován je mobilní 
sběr nebezpečného odpadu. Zajištěn je i sběr komunálního odpadu z rekreačních objektů.

Územní plán přímo neumísťuje na území města žádná nová zařízení pro skladování, třídění, recyklaci 
a likvidaci komunálního a průmyslového odpadu a stavební suti, umožňuje však umístění nových 
sběrných ekologických dvorů do ploch výroby. 

Platný „Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje (ECO – Management s.r.o., Zlín, 2004)“ 
ve své závazné části obsahuje hlavní cíle v odpadovém hospodářství na území kraje a základní 
opatření k dosažení stanovených cílů. Tyto cíle a opatření jsou rozhodujícími kritérii i pro nakládání 
s odpady na území města Ivančic. 
 

A.5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOL. STABILITY

A.5.1 Návrh uspořádání krajiny 

Územní plán respektuje historický utvářený krajinný ráz území s jeho různorodými jednotlivými 
partiemi a zároveň usiluje o vytvoření podmínek pro využití přirozeného rekreačního potenciálu území 
a pro zachování jeho udržitelného rozvoje. 

Prvořadým cílem je ochrana stávajících přírodně nejcennějších území – komplexů budkovických 
a ivančických lesů, údolí Rokytné se skalními výchozy a údolí Jihlavy západně od Hrubšic. V těchto 
územích je v zásadě konzervován současný stav využití s předpokladem případného dalšího posilování 
přírodních hodnot. 

V relativně harmonických územích s pestrou strukturou využití (údolí Jihlavy mezi Hrubšicemi 
a Ivančicemi a u Stříbského mlýna, údolí Oslavy, většina území mezi údolími Oslavy a Jihlavy a mezi 
údolími Jihlavy a Rokytné a území mezi zástavbou města a komplexem lesů severovýchodně až 
východně od Ivančic) je preferováno zachování polyfunkčního charakteru krajiny, umožňujícího 
rozumné hospodářské a rekreační využití, skloubené s ochranou stávajících ekologicky a esteticky 
cenných prvků krajiny. Ve vazbě na stávající zastavěná území je zde místy umožněn rozvoj bydlení 
s doprovodnými aktivitami (i výrobními) – jsou zde situovány některé zastavitelné plochy. Uspořádání 
území mezi údolím Oslavy a Budkovicemi bude navíc výrazně ovlivněno navrhovaným dopravním 
řešením (přeložkami silnic II. třídy). Jako určitá kompenzační opatření za navržený rozvoj zástavby 
budou sloužit navrhované plochy krajinné zeleně (zejm. v údolí Oslavy, u Letkovic a u Němčic), 
s výraznou ekologickou, estetickou a místy i hygienickou (izolační) funkcí. 

Ve zbývajících partiích krajiny mimo zastavěná území je koncepce uspořádání různorodá. Celkově
převládá zachování současného stavu, tj. zemědělské obhospodařování s předpokládanou vysokou 
intenzitou využití, ovšem také s trvající potřebou omezení negativních vlivů zemědělského hospodaření 
na přírodu a krajinu (částečně promítnutou do návrhu územního systému ekologické stability). 
V návaznosti na severozápadní okraj zastavěného území města jsou situovány rozsáhlé zastavitelné 
plochy. Výrazný přírodní a rekreační potenciál nivy řeky Jihlavy z jižní strany města je zohledněn
v návrhových plochách zeleně a sportu. 

A.5.2 Návrh územního systému ekologické stability 

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

A.5.2.1 Nadregionální a regionální ÚSES 

Nadregionální ÚSES je v území zastoupen dvěma nadregionálními biokoridory (NRBK), označenými 
republikovými kódy K 139 a K 140. Oba tyto biokoridory mají poměrně složitou strukturu. 
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NRBK K 139 v území prochází údolím Rokytné, napříč údolím Jihlavy v oblasti Rény a dále převážně
zalesněnou východní až severovýchodní částí území. Vymezenými součástmi NRBK K 139 jsou 
v územním plánu jednotlivé úseky NRBK v prostoru jeho os (reprezentujících teplomilné doubravní, 
mezofilní hájové a částečně i mezofilní bučinné ekosystémy), vložená regionální biocentra (RBC) 220 
Tábor (v údolí Rokytné jihozápadně od Budkovic), 218 Réna (v prostoru zalesněného kopce Rény 
jihovýchodně od Ivančic) a 217 Kopaniny (v lesním celku v severní části ivančického katastru) a řada 
vložených lokálních biocenter (LBC). 

NRBK K 140 je územím veden převážně ve vazbě na údolí Jihlavy, v západní části po Alexovice se 
dvěma osami reprezentujícími teplomilné doubravní a mezofilní hájové ekosystémy, dále k východu 
pak již pouze s jedinou, mezofilní hájovou osou. Vymezenými součástmi NRBK K 140 jsou v územním 
plánu jednotlivé úseky NRBK v prostoru jeho os, vložená RBC 1807 Údolí Jihlavy (u Hrubšic), 1808 
Alexovice (v prostoru přírodní památky Pekárka) a RBC 218 Réna (v místě křížení s NRBK K 139) 
a řada vložených lokálních biocenter (LBC). 

Regionální ÚSES je vedle zmíněných regionálních biocenter vložených v osách NRBK v území 
zastoupen ještě jedním regionálním biocentrem (zatím bez přiděleného identifikačního kódu) 
a několika regionálními biokoridory (převážně bez identifikačního kódu). 

Zmíněné regionální biocentrum je situováno do prostoru lužního lesa v nivě Oslavy západně od Ivančic 
(mezi Letkovicemi a silem). 

Regionální biokoridory jsou územím vedeny převážně v přímé vazbě na koryta toků ivančických řek – 
Jihlavy, Oslavy a Rokytné. Jedinou výjimku tvoří biokoridor vedený v návaznosti na jednu z os NRBK 
K 140 členitými svahy ze západní strany Letkovic směrem k Oslavanům (označený jako RK 1480). 

Do jednotlivých regionálních biokoridorů jsou vložena lokální biocentra nezbytná pro zajištění jejich 
funkčnosti. 

A.5.2.2 Místní ÚSES 

Na řešení nadregionálního a regionálního ÚSES navazuje v řešeném území systém vymezených 
lokálních (místních) biokoridorů (LBK) a biocenter (LBC), vycházející z řešení okresního generelu ÚSES 
z roku 2002. Vzájemně navazující lokální biocentra a lokální biokoridory vytvářejí ucelené větve ÚSES 
místního významu. 

Návrh ÚSES v řešeném území počítá celkem s šesti větvemi místní (lokální) úrovně. Dvě tyto větve 
procházejí převážně odlesněnou krajinou ze severozápadní až východní strany Ivančic, dvě
komplexem budkovických lesů a dvě zemědělskou krajinou jižně až západně od Hrubšic. Skladebné 
části (biocentra a biokoridory) těchto větví místního ÚSES by měly ve všech případech reprezentovat 
typická lesní až lesostepní společenstva území ve svahových a hřbetních polohách. 

A.5.2.3 Podmínky využití vymezených ploch ÚSES 

Vytváření ÚSES je veřejně prospěšným opatřením (v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití začleněné do návrhu ÚSES platí místo podmínek 
využití stanovených pro tyto plochy  následující podmínky:  

Přípustné je využití sloužící k posílení či zachování funkčnosti ÚSES. 

Podmíněně přípustné je využití pro zařízení technické infrastruktury, pokud jde o zařízení ve 
veřejném zájmu, které nelze v rámci systému technické infrastruktury umístit jinde a které nebude mít 
zásadní vliv na funkčnost ÚSES, a dále jiné využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného 
typu plochy jako přípustné či podmíněně přípustné a které zároveň nenaruší nevratně přirozené 
podmínky stanoviště a nesníží aktuální míru ekologické stability území. 

S ohledem na vlastnické vztahy k pozemkům a zájmy vodního a lesního hospodářství a zemědělství je 
podmíněné možné provádět určité korekce či upřesnění průběhu a vymezení ÚSES (např. při
zpracování komplexní pozemkové úpravy), a to za splnění podmínky, že zůstane zachována aktuální 
i potenciální funkčnost ÚSES. Přípustnost využití v případě možného negativního ovlivnění funkčnosti 
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ÚSES a přípustnost korekcí či upřesnění průběhu a vymezení ÚSES je třeba posuzovat ve spolupráci 
s příslušným orgánem ochrany přírody. 

A.5.2.4 Prostupnost území 

Stávající prostupnost nezastavěného území je v jeho různých částech různá proměnlivá – od velmi 
dobré prostupnosti (např. v intenzivněji rekreačně využitých partiích říčních údolí a v rozsáhlejších 
lesních celcích) až po nedostatečnou prostupnost (zejm. v intenzivněji zemědělsky obhospodařovaných 
územích, kde tvoří zásadní bariéry pro prostupnost území především rozsáhlé scelené pozemky orné 
půdy). 

V územním plánu jsou zakresleny všechny pozemky stávajících účelových komunikací, které je potřeba 
zachovat. Rozčlenění rozsáhlých scelených, zemědělsky obhospodařovaných pozemků ponechává 
územní plán na řešení komplexních pozemkových úprav. 

A.5.3 Protierozní opatření, meliorace 

Veškerá protierozní opatření by měla být dopracována v rámci komplexních pozemkových 
úprav. 

Jedná se zejména o území severně Ivančic v povodí Mřenkového potoka: revitalizace Mřenkového 
potoka (DUR z roku 1998- SMS RK Brno, ale zemní hráze obou poldrů včetně mokřad a vodní plochy 
je nutné koordinovat s novým územním řešením). Současně je nutné upravit zatrubnění koryta potoka 
v zastavěné části města (rovněž tento záměr je nutné koordinovat s požadavky na nové rozvojové 
plochy a s novou studií – generel - odkanalizování města), kterou zpracovává AQUAPROCON Brno - 
pobočka Praha (ing. Černý) dle podkladů staršího generelu kanalizace a starších územních podkladů
pro investora (Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice). 

Protierozní opatření (poldry) jsou dále navrhovány ve výrazných údolích jižně Řeznovic – lokality Na 
slínech, Na malých nivách. 

Odvodněné pozemky se nacházejí v katastrech obcí Budkovice, Hrubšice a Řeznovice. Jsou malého 
rozsahu, vyznačeny v grafické části dokumentace. Jejich technický stav je zřejmě špatný, jsou v péči
majitelů jednotlivých pozemků. Návrhem ÚP jsou zasaženy v Hrubšicích, výstavbou rodinných domů.

A.5.4 Záplavová území 

Záplavové území řeky Jihlavy bylo nově vyhlášeno v úseku km 1,325 - km 54,176 Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje dne 10. 1. 2007. Aktivní zóna byla stanovena 21. 1. 2008. 

Řeka Oslava má vyhlášené záplavové území KÚ JmK č.j. JMK 11316/2004/OŽPZ-Fr ze dne 20. 7. 2004. 

Řeka Rokytná má vyhlášené záplavové území OŽP Brno - venkov ze dne 14. 4. 1993 č.j. 874/93-Tr 
v km 0-8,0. S ohledem na zákon č. 254/2001 Sb. (o vodách) byla zpracována nová aktuelní mapa 
záplavového území včetně aktivní zóny, která je respektována, ale nejsou dosud upřesněna 
protipovodňová opatření. 

Záplavová území řek jsou vyznačena v koordinačním výkrese územního plánu města, ale pro stanovení 
podmínek sanace či rekonstrukce každého objektu je nutné podrobnější zpracování podkladů (výškové 
zaměření, zjištění stavebního stavu objektu, možná případná ochrana proti Q100 ap.). Jedná se 
zejména o plochy BI 13, OS 64 - 67, OS 71. Ochrana zvýšenou hrází je navržena pro plochy BI 20, 21, 
23, 24, BH 22, SO.2 - 51 včetně ochrany stávající zástavby. 

V ÚP je v Alexovicích navržena ochranná hráz na pravém břehu řeky Jihlavy a to na úkor části 
průmyslového náhonu. Její polohu nutno koordinovat s plánovaným rozšířením silnice. Dále bylo 
navrženo nové ohrázování východní a jihovýchodní části zástavby Letkovic. Ochrana zástavby Ivančic, 
Kounického Předměstí a Němčic pod soutokem Jihlavy s Oslavou, Rokytnou a Mřenkovým potokem 
vyžaduje řešení v širších souvislostech (i v povodí vyjmenovaných toků), které je nad rámec řešení 
územního plánu města. 

Protipovodňová opatření jsou jak stavební, tak organizační, jsou popsána v kapitole A.4.3.1 Vodní 
toky. 
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A.6 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH, PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

A.6.1 Návrh členění území města na plochy s rozdílným způsobem využití 
a podmínky jejich využití 

A.6.1.1 Zásady regulace území 

Základní členění území města vychází z dělení na území zastavěné a určené k zastavění (zastavitelné 
plochy) a na území nezastavěné. Dále je celé řešené území členěno na plochy s rozdílným způsobem 
využití (části území s různými podmínkami pro jejich využití a s různými předpoklady rozvoje). 

Jednotlivé plochy mají stanoveny podmínky pro své využití. Dále se člení na plochy: 

s t a b i l i z o v a n é,  tedy bez větších plánovaných zásahů (mají podmínky pro využití 
a prostorové uspořádání shodné se současným stavem), 
p l o c h y z m ě n,  s podmínkami využití a prostorového uspořádání. Tam, kde je 
předepsáno řešení ploch podrobnější dokumentací, není návrh obslužných komunikací 
a inženýrských sítí závazný s výjimkou vstupů do území (jedná se o koncepční 
dokumentaci). 

Průběh hranic jednotlivých ploch je možné zpřesňovat na základě podrobnější územně plánovací 
dokumentace, územně plánovacích podkladů nebo v územním řízení. 

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 

A.6.1.2 Přehled ploch řešeného území 

A. Plochy s rozdílným způsobem využití – zastavěné a zastavitelné 
B. Plochy s rozdílným způsobem využití – nezastavěné 

A.  Plochy s rozdílným způsobem využití – zastavěné a zastavitelné: 

Plochy bydlení B 

BH plochy bydlení hromadného (v bytových domech) 
BK plochy bydlení kombinovaného (v bytových a rodinných domech) 
BI, BI.1 plochy bydlení individuálního (v rodinných domech), z toho venkovského typu 

Plochy smíšené obytné S 

SO.1 plochy smíšené obytné - centrální 
SO.2 plochy smíšené obytné - městské 
SO.3 plochy smíšené obytné - venkovské 

Plochy občanského vybavení O  

OV.1 plochy veřejné vybavenosti – vzdělání a výchova 
OV.2 plochy veřejné vybavenosti – sociální služby 
OV.3 plochy veřejné vybavenosti – zdravotnictví 
OV.4 plochy veřejné vybavenosti – kultura 
OV.5 plochy veřejné vybavenosti – veřejná správa 
OH plochy občanského vybavení – hřbitovy 
OK plochy veřejné vybavenosti – komerční 
OS plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport 
OS.1 plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport specifická (hippické sporty, 

propojení s agroturistikou) 
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Plochy rekreace individuální  R 

RI plochy rekreace – individuální (překryvná šrafa) 

Plochy zvláštní  a specifické X 

XA plochy využívané armádou 

Plochy výroby V 

VZ plochy zemědělské a lesnické výroby 
VV plochy průmyslové a stavební výroby 
VD plochy drobné výroby 

Plochy technické infrastruktury a odpadového hospodářství  T 

TI plochy technické infrastruktury a odpadového hospodářství 

Plochy veřejných prostranství 

P plochy veřejných prostranství 
bez ozn. plochy veřejných dopravních pásů

Plochy dopravní infrastruktury D 

DS.1 plochy pro dopravu silniční  – parkování a garážování 
DS.2 plochy pro dopravu silniční – zařízení hromadné dopravy 
DZ plochy pro dopravu železniční - železnice 
DZ.1 plochy pro dopravu železniční – vlečky 

B.  Plochy s rozdílným způsobem využití – nezastavěné 

Plochy nelesní zeleně Z

Z plochy sídelní zeleně
ZP parky, historické zahrady 
K plochy krajinné zeleně

Plochy lesa L 

L plochy lesa ve smyslu lesního zákona 

Plochy zemědě lsky využívané půdy Z 

ZO plochy zemědělsky využívané půdy – orná půda 
ZT plochy zemědělsky využívané půdy – trvalé travní porosty 
ZZ, ZD plochy zemědělsky využívané půdy – zahrady a sady, drobná držba 
ZV plochy zemědělsky využívané půdy – vinice 

Plochy těžby T 

T plochy těžby pro dobývání stavebních a keramických materiálů

Plochy vodní a vodohospodářské VV 

VV plochy nádrží a jezer, vodní toky 

A.6.1.3 Charakteristika ploch řešeného území 

A.6.1.3.1 Zastavěné a zastavitelné plochy 

Plochy bydlení 

Plochy, ve kterých převládá bydlení. Plochy bydlení zahrnují zpravidla pozemky bytových domů,
pozemky rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky 
veřejných prostranství. Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení 
s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m2. Součástí plochy 
bydlení mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu 
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bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené 
ploše. 

Plochy smíšené obytné 

Plochy smíšené obytné se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na charakter 
zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není účelné členit území na plochy bydlení 
a občanského vybavení a je nezbytné vyloučit umisťování staveb a zařízení, snižujících kvalitu 
prostředí v této ploše, například pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké strojírenství, asanační služby. 
Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro bydlení, případně staveb pro rodinnou 
rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky související dopravní 
a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných lze zahrnut pouze pozemky staveb a zařízení, 
které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí 
a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby, zemědělství, které 
svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území. 

Plochy občanské vybavenosti 

Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro 
vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, 
ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu 
a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní 
a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny 
v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné. 
Plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 
přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro 
jejich užívání v souladu s jejich účelem. 

Plochy rekreace 

Plochy k zajištění podmínek pro rekreaci v kvalitním prostředí. Plochy zahrnují zpravidla pozemky 
staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné 
s rekreací, například veřejných prostranství, občanského vybavení, veřejných tábořišť, přírodních 
koupališť a dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu 
prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami. 

Plochy zvláštní  a specifické 

Plochy specifické se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění zvláštních podmínek, které 
vyžadují zejména pozemky staveb a zařízení pro obranu a bezpečnost státu, civilní ochranu, vězeňství, 
sklady nebezpečných látek; do těchto ploch lze zahrnout pozemky související technické a dopravní 
infrastruktury. 

Plochy výroby a skladování 

Plochy určené pro průmyslovou nebo zemědělskou výrobu, pro skladování, pro zpracování surovin 
prvovýroby, pro výrobní služby a pro činnosti spojené s provozováním sítí technické infrastruktury. 
Plochy výroby a skladování se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků
například staveb pro výrobu a skladování a zemědělských staveb z důvodu negativních vlivů za hranicí 
těchto pozemků vylučuje začlenění pozemků s těmito vlivy do ploch jiného způsobu využití. Plochy 
výroby a skladování zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování, například 
pro hutnictví, těžké strojírenství, chemii, skladové areály, pozemky zemědělských staveb a pozemky 
související veřejné infrastruktury. Plochy výroby a skladování se vymezují v přímé návaznosti na 
plochy dopravní infrastruktury a musí být z nich přístupné. 

Plochy technické infrastruktury 

Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související 
zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, 
staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení 
a zařízení veřejné komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě
a produktovody. Součástí těchto ploch mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury. Plochy 
technické infrastruktury se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků pro tuto 
infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití a kdy jiné využití těchto 
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pozemků není možné. V ostatních případech se v plochách jiného způsobu využití vymezují pouze 
trasy vedení technické infrastruktury. 

Plochy veřejných prostranství a veřejných dopravních pásů

Plochy veřejných prostranství se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 
přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek pro 
jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla 
stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. 

Plochy dopravní infrastruktury 

Plochy dopravní infrastruktury zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, 
drah, vodních cest, letišť a jiných druhů dopravy. Plochy dopravní infrastruktury se obvykle 
samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků dopravních staveb a zařízení, zejména 
z důvodu intenzity dopravy a jejich negativních vlivů, vylučuje začlenění takových pozemků do ploch 
jiného způsobu využití, a dále tehdy, kdy je vymezení ploch dopravy nezbytné k zajištění dopravní 
přístupnosti, například ploch výroby, ploch občanského vybavení pro maloobchodní prodej, ploch těžby 
nerostů.

A.6.1.3.2 Nezastavěné plochy 

Plochy nelesní zeleně

Sídelní - plochy s vysokým podílem zeleně, vodních ploch a toků v zastavěném území a zastavitelných 
plochách; přírodní a uměle založená zeleň; plochy vyhrazené zeleně, nezahrnuté do ploch občanské 
vybavenosti, historických zahrad, apod. 

Krajinné – plochy zeleně na nelesních pozemcích mimo zastavěné území a zastavitelné plochy, 
doprovodná a rozptýlená krajinná zeleň.

Plochy lesa 

Plochy lesní se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek využití pozemků pro les. 
Plochy lesní zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), pozemky staveb a zařízení 
lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

Plochy zemědě lsky využívané půdy 

Zemědělsky využívaná krajinná plocha; plochy zemědělské zahrnující zemědělské pozemky tříděné 
podle druhů, včetně polních cest, rozptýlené zeleně, mezí, teras a terénních úprav. Plochy zemědělské 
se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro převažující zemědělské využití. 
Plochy zemědělské zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení 
a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

Plochy těžby 

Plochy těžby nerostů se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro hospodárné 
využívání nerostů a pro ochranu životního prostředí při těžební činnosti a úpravě nerostů. Plochy těžby 
nerostů zahrnují zpravidla pozemky povrchových dolů, lomů a pískoven, pozemky pro ukládání 
dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů, kterými jsou výsypky, odvaly a kaliště, dále pozemky 
rekultivací a pozemky staveb a technologických zařízení pro těžbu. Do plochy těžby nerostů lze 
zahrnout i pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

Vodní a vodohospodářské plochy 

Vodní plochy a toky, vodohospodářské plochy a zařízení pro sledování a regulaci vodního režimu. 
Plochy vodní a vodohospodářské se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, 
ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů
stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny. 
Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky 
určené pro převažující vodohospodářské využití. 
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A.6.1.4 Ostatní koncepční zásady 

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 

Návrh protierozních opatření, návrh územního systému ekologické stability a návrh koncepce 
technického vybavení jsou popsány v jednotlivých odborně zaměřených kapitolách průvodní zprávy. 

A.6.2 Návrh podmínek pro využití ploch v zastavěném území a zastavitelných 
plochách: 

A.6.2.1 Plochy bydlení B 

A.6.2.1.1 Plochy bydlení hromadného (BH) 

Stabilizované plochy:

• Plochy bydlení v městské zástavbě a v sídlištích Boží Hora a Horní Pancíře. 

Plochy změn:

• Nejsou. 

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

Plochy bydlení ve kterých převažují bytové domy. Do ploch  lze zahrnout pozemky souvisejícího 
občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 
1000 m2. Součástí plochy mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu 
prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména 
obyvatelům v takto vymezené ploše. Tyto stavby a zařízení musí být v územní menšině vzhledem 
k plochám bydlení. 

Přípustné využití – bydlení v nízkopodlažních bytových domech a v sídlišti, kde je zástavba vyšší. 
Plochy veřejné zeleně a menší hřiště pro děti, drobné stavby v zeleni typu altán, nezbytné stavby pro 
dopravu a technickou vybavenost. 

Podmínečně přípustné – nekapacitní ubytovací zařízení (se zajištěním parkování na vlastním 
pozemku), základní občanské vybavení (malé obchody, nerušící služby), malé neobtěžující dílny jako 
součást obytného domu. 

Nepřípustné – chov hospodářských zvířat, 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. 

A.6.2.1.2 Plochy bydlení kombinovaného (BK) 

Stabilizované plochy:

• Nejsou. 

Plochy změn:

• Plochy pro bydlení v lokalitách Boží Hora, Horní Pancíře a Černá Pole. 

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

Území slouží především bydlení v rodinných domech i v nízkopodlažních bytových domech. 
Zástavba nad 4 NP se uvažuje jen výjimečně. Zeleň a zahrady jsou obytného a okrasného charakteru, 
bez chovu hospodářského zvířectva. Území může být doplněno drobnými stavbami pro dopravu 
(garáže obyvatel bytových domů). 
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Přípustné využití – bydlení v rodinných i 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 – nekapacitní ubytovací zařízení (se zajištěním parkování na vlastním 
pozemku), základní občanské vybavení (malé obchody, nerušící služby), stavby nad 4 NP pouze 
v sousedství stávajících staveb nad 4 NP jako přechod do nižší zástavby. 

Nepřípustné – chov hospodářských zvířat, 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. 

A.6.2.1.3 Plochy bydlení individuálního (BI) 

Stabilizované plochy:

• Převážná část zástavby v Ivančicích, Kounickém Předměstí, Alexovicích, Letkovicích a Němčicích. 

Plochy změn:

• Plochy pro bydlení ve vazbě na stávající zástavbu ve výše uvedených k.ú. 

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

Území slouží především bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu. Zahrady 
jsou obytného a okrasného charakteru, bez chovu hospodářského zvířectva. Území může být doplněno 
drobnými stavbami pro dopravu (garáže obyvatel bytových domů). 

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

Podmínečně přípustné – bydlení v nízkopodlažních bytových domech nepřesahujících výšku okolní 
zástavby, nekapacitní ubytovací zařízení (se zajištěním parkování na vlastním pozemku), základní 
občanské vybavení (malé obchody, nerušící služby), malé neobtěžující dílny jako součást domu. 

Nepřípustné – chov hospodářských zvířat, 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. 

A.6.2.1.4 Plochy bydlení individuálního venkovského (BI.1) 

Stabilizované plochy:

• Stávající obytné zóny v místních částech Budkovice, Hrubšice, Řeznovice. 

Plochy změn:

• Nová výstavba RD v místních částech Budkovice, Hrubšice, Řeznovice včetně proluk. 

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

Plochy slouží především bydlení venkovského typu, tzn. že 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. Území 
může být doplněno drobnými stavbami pro dopravu (garáže obyvatel bytových domů). 

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

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

Nepřípustné – nové 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 
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nepřímo narušují pohodu prostředí. Nepřípustná je výstavba na plochách bydlení venkovského typu 
tam, kde není zajištěn příjezd k objektu a inženýrské sítě a zahrady domů jsou obráceny do krajiny. 
O nepřípustnosti rozhoduje stavební úřad. 

A.6.2.2 Plochy smíšené obytné SO 

A.6.2.2.1 Plochy smíšené obytné centrální (SO.1) 

Stabilizované plochy:

• Historické jádro města, okolí ulice Ve Sboru, Krumlovské, Oslavanské, V Uličce, Dolní a Horní 
Hlinky. 

Plochy změn:

• Ulice Krumlovská, území současné výroby. 

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

Plochy určené pro smíšené využití centrální zóny, veřejnou i komerční vybavenost centra, správu 
a bydlení. Do ploch smíšených obytných centrálních lze zahrnut pouze pozemky staveb a zařízení, 
které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí 
a nesnižují kvalitu prostředí centra města (například nerušící výrobní služby) a nezvyšují dopravní 
zátěž v území. 

Přípustné využití – bydlení, provozovny občanského vybavení, ubytovací kapacity, stravování, 
nevýrobní služby a zařízení administrativy, parkové úpravy prostranství a veřejná zeleň, nezbytné 
stavby pro dopravu a technickou vybavenost. 

Podmínečně přípustné – některé nezávadné výrobní služby (malé opravny spotřebního zboží). 

Nepřípustné – objekty a zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (výroba a sklady, hlučné 
a prašné provozovny, autoservisy, stavby pro velkoobchod a supermarkety, vymykající se svou 
velikostí a typem z měřítka historické zástavby, dopravní zařízení s negativním dopadem na okolní 
zástavbu - čerpací stanice PH a pod.). 

A.6.2.2.2 Plochy smíšené obytné městské (SO.2) 

Stabilizované plochy:

• Drobné plochy v zástavbě města a místních částí srostlých s jádrovým územím. 

Plochy změn:

• Navrhovány jsou plochy v lokalitě Na Brněnce, dále v ochranném pásmu sila, u nádraží ČD, 
v Letkovicích a v Němčicích. Menší lokality jsou navrhovány u ulice Oslavanské, v k.ú. Kounické 
Předměstí, západně Alexovic. 

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

Smíšené plochy obytné městské jsou plochami polyfunkčními pro situování obytné zástavby, 
převážně komerčního občanského vybavení, nezávadných menších provozoven výroby, skladování 
a služeb, veřejných prostranství atd.. 

Přípustné využití – bydlení, malé obchodní provozovny, provozovny drobné výroby a skladování, 
nevýrobní služby a zařízení administrativy, nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost. 

Podmínečně přípustné - některé občanské vybavení (např. prodejny stavebnin a prodejny pro 
kutily, ubytovací zařízení, restaurace, stravování). 

Nepřípustné - správa, kulturní, zdravotnická, školská a církevní zařízení, tj. občanské vybavení 
umístěné či možné umístit jinde v obci, dále objekty a zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí 
(kapacitní výroba a sklady, zemědělská výroba, stavby pro velkoobchod a supermarkety, dopravní 
zařízení s negativním dopadem na okolní zástavbu - čerpací stanice PH a pod.). 
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A.6.2.2.3 Plochy smíšené obytné venkovské (SO.3) 

Stabilizované plochy:

• Drobné plochy v zástavbě místních částí odtržených od jádrového území města. 

Plochy změn:

• Menší lokality jsou navrhovány severně Budkovic a jihovýchodně Řeznovic. 

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

Plochy určené pro smíšené využití vesnického charakteru, pro bydlení s vyšším podílem 
hospodářské složky (zemědělská a řemeslná výroba). Funkce bydlení je obvykle smíšena s jinými 
funkcemi. 

Přípustné využití – bydlení venkovského charakteru, drobná zemědělská a řemeslná výroba, malé 
obchodní provozovny, nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost. 

Podmínečně přípustné - některé občanské vybavení (např. prodejny stavebnin a prodejny pro 
kutily, ubytovací zařízení, restaurace, stravování). 

Nepřípustné - správa, kulturní, zdravotnická, školská a církevní zařízení, tj. občanské vybavení 
umístěné či možné umístit 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.). 

A.6.2.3 Plochy občanského vybavení O 

A.6.2.3.1 Plochy veřejné vybavenosti – vzdělávání a výchova (OV.1) 

Stabilizované plochy:

• Všechny druhy škol ve městě.

Plochy změn:

• Doplnění internátní školy pro neslyšící o hřiště, případně MŠ v ulici Okružní. 

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

Plochy zahrnují pozemky pro školská, vzdělávací a výchovná zařízení a s nimi související stavby 
(stravování, školní družina apod.) a pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
a veřejných prostranství. 

Přípustné využití –  školství, sport, dětské hřiště, stravování, kulturní a vzdělávací činnost. 

Podmínečně přípustné – služební a pohotovostní byty, nezbytné stavby pro dopravu a technické 
vybavení. 

Nepřípustné – je jiné než stanovené využití území, zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí 
(výroba, sklady a dopravní zařízení s negativními dopady na okolí apod.), včetně činností a zařízení 
chovatelských a pěstitelských. 

A.6.2.3.2 Plochy veřejné vybavenosti – sociální péče a péče o rodinu (OV.2) 

Stabilizované plochy:

• Penzion pro důchodce Horní Pancíře. 

Plochy změn:

• Domov důchodců ve vazbě na penzion. 

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

Plochy zahrnují pozemky pro zařízení sociální péče a pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury a veřejných prostranství. 
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Přípustné využití – Ubytovací zařízení pro staré občany – domy s pečovatelskou službou, 
penziony, domovy důchodců, jejich správa a administrativa, kuchyně, společenské prostory, zdravotní 
služby. 

Podmínečně přípustné - služební a pohotovostní byty, nezbytné stavby pro dopravu a technické 
vybavení, údržbářské dílny. 

Nepřípustné - jsou veškerá zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (zejména výrobní 
a skladová činnost, zařízení chovatelská a pěstitelská). 

A.6.2.3.3 Plochy veřejné vybavenosti – zdravotní služby (OV.3) 

Stabilizované plochy:

• Nemocnice s poliklinikou. 

Plochy změn:

• Nejsou. 

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

Plochy zahrnují pozemky pro zdravotnická zařízení a pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury a veřejných prostranství. 

Přípustné využití – nemocnice včetně lůžkových zařízení a kuchyně, polikliniky, zdravotní 
střediska, pohotovost, správa a administrativa, lékárna. 

Podmínečně přípustné - služební a pohotovostní byty, internáty pro zdrav. personál, nezbytné 
stavby pro dopravu a technické vybavení, údržbářské dílny. 

Nepřípustné - jsou veškerá zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (zejména výrobní 
a skladová činnost, zařízení chovatelská a pěstitelská). 

A.6.2.3.4 Plochy veřejné vybavenosti - kultura (OV.4) 

Stabilizované plochy:

• Plochy kulturních a společenských prostor v centru města, na návsích místních částí, kostely 
a kaple. 

Plochy změn:

• Nejsou. 

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

Plochy zahrnují pozemky pro kulturní zařízení místního i nadmístního významu, pro církevní stavby 
a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. 

Přípustné využití - kulturní a vzdělávací činnost, veřejná správa a administrativa, zdravotnictví 
a sociální péče, hasičský sbor. 

Podmínečně přípustné - 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 apod.), včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských. 

A.6.2.3.5 Plochy veřejné vybavenosti – veřejná správa, administrativa (OV.5) 

Stabilizované plochy:

• Část radničního bloku, malé plochy jinde ve městě.

Plochy změn:

• Nejsou. 
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P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

Plochy zahrnují pozemky pro veřejnou správu a administrativu (Městský úřad, hasičský záchranný 
sbor apod.) včetně pozemků související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. 

Přípustné využití - veřejná správa a administrativa a činnosti s veřejnou správou spojené (na př.
kulturně – vzdělávací). 

Podmínečně přípustné –služební a pohotovostní byty, nezbytné stavby pro dopravu a technické 
vybavení, ústředí sociální péče, bufety a občerstvení, nevýrobní služby na př. kopírování atd.). 

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

A.6.2.3.6 Plochy občanského vybavení – hřbitov (OH) 

Stabilizované plochy:

• Stávající hřbitovy. 

Plochy změn:

• Rozšíření hřbitovů.

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

Plocha plní funkci hřbitova, je doplněna zelení, drobným odpadovým hospodářstvím. 

Přípustné využití – hřbitov, urnový háj, zeleň, drobné odpadové hospodářství pro potřeby 
hřbitova. 

Podmínečně přípustné –  nezbytné stavby pro dopravu a technické vybavení. 

Nepřípustné - jsou jiné funkce než stanovené, včetně činností a zařízení zhoršujících kvalitu 
životního prostředí. 

A.6.2.3.7 Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK) 

Stabilizované plochy:

• Stávající samostatné prodejny potravinářského a smíšeného zboží a restaurační zařízení 
v Němčicích, Budkovicích, Řeznovicích, a Hrubšicích. 

Plochy změn:

• Návrh komerčního zařízení v Řeznovicích u rotundy. 

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

Plochy pro občanskou vybavenost komerčního charakteru - obchody, restaurační provozovny, 
služby, s výjimkou výrobních služeb, které lze vzhledem k rušivým vlivům na okolí umístit pouze 
v plochách výroby. 

Přípustné využití – prodejny všeho druhu drobného a potravinářského zboží, restaurace, 
nevýrobní služby. 

Podmínečně přípustné – služební byt, nezbytné stavby pro dopravu a technické vybavení. 

Nepřípustné - jsou jiné funkce než stanovené, včetně činností a zařízení zhoršujících kvalitu 
životního prostředí. 

A.6.2.3.8 Plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport (OS, OS.1) 

Stabilizované plochy:

• Sportovní areály a hřiště na území města. 
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Plochy změn:

• Sportovně – rekreační areál Réna (koupaliště, krytý bazén, kempink, dále zimní stadion, areál pro 
novodobé sporty. Doplnění hřišť pro děti a mládež v obytných územích města i v místních 
částech. Specifické areály: využití areálu ZD Hrubšice pro hippické sporty a agroturistiku. 

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

Vyhrazené plochy areálů pro sport a rekreaci vč. pořádání kulturních akcí. Plochy mimo vlastní 
sportoviště jsou ozeleněny, zástavba zajišťuje pouze základní služby a sociální zařízení. 

Přípustné využití - sportovní zařízení, zeleň, nezbytné stavby pro dopravu a technickou 
vybavenost. 

Podmínečně přípustné – stálé provozovny zajišťující občerstvení. 

Nepřípustné - jakákoliv výstavba mimo výše uvedenou a všechny druhy činností, které omezují 
a narušují kulturně sportovní a relaxační funkci ploch. 

A.6.2.4 Plochy pro individuální rekreaci R 

Stabilizované plochy:

• Chaty, zahrádkářské lokality, chalupy a jejich pozemky ve správním území města. 

Plochy změn:

• Nejsou. 

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

RI - plochy ve kterých převažuje rekreace v rodinných chatách a chatových osadách. Plochy 
zahrnují zpravidla i pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, 
například veřejných prostranství, občanského vybavení a dalších pozemků související dopravní 
a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné 
s rekreačními aktivitami. 

RZ -  plochy určené pro individuální rekreaci v zahrádkářských osadách se zahradními domky 
a zahrádkářskými chatami, využití výhradně pro zahrádkaření. 

Přípustné využití – rekreační objekty, chaty, chalupy, zahradní domky, zeleň okrasná i užitková, 
drobné stavby typu altán. Nové stavby budou povolovány pouze ve stávajících lokalitách, nové lokality 
v krajině nejsou uvažovány. 

Podmínečně přípustné – trvale obývané byty, autokempinky, tábořiště, drobné hospodářské 
stavby, nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost. 

Nepřípustné - chov hospodářských zvířat, stavby pro výrobu, skladování a motorismus, všechny 
druhy činností, které nesplňují podmínky hygienické ochrany a svými negativními vlivy přímo nebo 
nepřímo narušují pohodu prostředí. Nepřípustné je oplocování chat ve volné krajině a jejich další 
výstavba v lese. 

A.6.2.5 Plochy zvláštní a specifické X 

A.6.2.5.1 Plochy využívané armádou (XA) 

Stabilizované plochy:

• Vojenský areál k.ú. Budkovice. 

Plochy změn:

• Nejsou. 

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

Objekty slouží pro využití armádou. 

Přípustné využití – v souladu s požadavky na armádní plochy. 
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Podmínečně přípustné – trvale obývané byty, nezbytné stavby pro dopravu a technickou 
vybavenost. 

Nepřípustné – po dobu provozu areálu je nepřípustné jiné než vojenské využití. Vzhledem k tomu, 
že areál bude armádou opuštěn, nabízí se po jeho likvidaci možnost zalesnění ploch (areál je situován  
v odlehlé poloze v lese. 

A.6.2.6 Plochy výroby V 

A.6.2.6.1 Plochy pro zemědělskou výrobu (VZ) 

Stabilizované plochy:

• Stávající areál živočišné a rostlinné výroby ZD Klas Neslovice, s.r.o, farmy soukromně
hospodařících subjektů v Ivančicích a Budkovicích, zahradnictví Alexovice, silo, zařízení pro lesní 
hospodářství. 

Plochy změn:

• Plochy pro lesní hospodářství Budkovice, výhled – plocha v sousedství sila. 

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

Plochy pro zemědělskou výrobu a lesní hospodářství, často s negativním dopadem na okolní 
zástavbu, sloužící 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 – ostatní bydlení, občanské vybavení, zařízení sportu a rekreace. 

A.6.2.6.2 Plochy pro průmyslovou a stavební výrobu (VP) 

Stabilizované plochy:

• Ve všech částech města s výjimkou Řeznovic. 

Plochy změn:

• Navrhována je konverze střediska zemědělské výroby v Letkovicích, plochy v Letkovicích – u ZD, 
Ivančicích – Oslavanská, Brněnská, Alexovice – Lanatex. Výhled – Letkovice ve směru 
k Oslavanům. 

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

Plochy určené pro průmyslovou výrobu, pro skladování, pro výrobní služby a pro činnosti spojené 
s provozováním sítí technické infrastruktury, včetně čerpacích stanic PHM a komerční vybavenosti 
související s využitím plochy, často s negativními dopady na okolní zástavbu. 

Přípustné využití – stavby a zařízení pro průmyslovou výrobu, skladování, logistiku a navazující 
administrativu, čerpací stanice PH, plochy pro odstavování vozidel, sběrné středisko odpadu. 

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

Nepřípustné – ostatní bydlení, občanské vybavení, zařízení sportu a rekreace. 

A.6.2.6.3 Plochy pro drobnou výrobu (VD) 

Stabilizované plochy:

• Drobná výroba různého druhu ve všech částech města. 
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Plochy změn:

• Navrhována je konverze některých středisek zemědělské výroby (Němčice, Řeznovice), plochy 
v Němčicích – u výrobny plastových oken Ivaplast, plochy v Ivančicích – Padochovská, Budkovice 
– v severní části zástavby. Výhled - Řeznovice u ZD. 

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

Plochy určené pro drobnou průmyslovou výrobu, malovýrobu a přidruženou výrobu, pro výrobní 
služby a řemeslnou výrobu s rušivými účinky na okolí (tj. provozy, které nelze umístit v plochách 
bydlení, veřejné a komerční vybavenosti a rekreace) včetně čerpacích stanic PHM a komerční 
vybavenosti související s využitím plochy. 

Přípustné využití – stavby a zařízení pro drobnou průmyslovou výrobu, skladování a navazující 
administrativu, výrobní služby, čerpací stanice PH, plochy pro odstavování vozidel, sběrné středisko 
odpadu. 

Podmínečně přípustné – plochy nevýrobních služeb, které nebudou v rozporu s převažující výrobní 
funkcí areálu, stavby pro bydlení správce nebo majitele účelových staveb. 

Nepřípustné – ostatní bydlení, občanské vybavení, zařízení sportu a rekreace. 

A.6.2.7 Plochy technické infrastruktury a odpadového hospodářství T 

A.6.2.7.1 Plochy technické infrastruktury (TI), odpadového hospodářství (TO) 

Stabilizované plochy:

• Vodojemy, čistírna odpadních vod, regulační stanice plynu, trafostanice, sběrné středisko odpadů
apod. 

Plochy změn:

• Dle potřeb řešení technického vybavení území. 

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

TI - 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 a jinou technickou vybavenost). 

TI – plochy pro sběr, třídění, likvidaci a ukládání odpadů.

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

Podmínečně přípustné - administrativa ve vazbě na objekty technického vybavení a odpadového 
hospodářství. 

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

A.6.2.8 Plochy veřejných prostranství P a veřejných dopravních pásů, bez kódu 

Plochy veřejných prostranství se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 
přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek pro 
jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla 
stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. 

Plochy veřejných dopravních pásů - plochy pro veřejnou obsluhu ploch s rozdílným způsobem využití 
(komunikace, pěší zóny, cyklistické stezky, pojížděné chodníky, technické sítě) a pro uliční i ochrannou 
zeleň. V grafické části dokumentace jsou zobrazeny bez kódu. Nepřipouští se využití pro jinou funkci. 
Je možno zpřesňovat jejich hranice podrobnější dokumentací. 
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A.6.2.9 Plochy dopravní infrastruktury D 

A.6.2.9.1 Plochy pro dopravu silniční (DS) 

Stabilizované plochy:

• Plochy pro dopravu v klidu - parkoviště, garáže (DS.1). 

Plochy změn:

• Odstavné a parkovací plochy a garáže dle potřeb území. 

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

Plochy silniční dopravy v klidu zahrnují pozemky hromadných a řadových garáží a odstavné 
a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot. 

Přípustné - stavby a zařízení dopravní a technické povahy, drobné účelové stavby související 
s dopravní obsluhou sídla, zeleň.

Podmínečně přípustné - 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. 

A.6.2.9.2 Plochy pro dopravu silniční - zařízení hromadné dopravy (DH) 

Stabilizované plochy:

• Nejsou ve výkresech vyznačeny. 

Plochy změn:

• Plochy pro umístění zastávek a zařízení hromadné autobusové dopravy u nádraží ČD (IDS). 

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

Plochy jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro obsluhu území hromadnou dopravou. 
Plochy je možno doplnit zelení. 

Přípustné - stavby a zařízení pro obsluhu obce hromadnou dopravou, drobné účelové stavby 
související s dopravní obsluhou sídla, zeleň.

Podmínečně přípustné - stavby a zařízení technického vybavení, stavby drobného prodeje jako 
např. trafika. 

Nepřípustné – ostatní stavby. 

A.6.2.9.3 Plochy pro dopravu železniční (DZ, DZ.1) 

Stabilizované plochy:

• Plochy železnice a vlečkových systémů.

Plochy změn:

• Plochy vlečkových systémů.

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

Plochy jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro obsluhu území železniční dopravou 
(DZ) včetně vleček (DZ.1). Plochy je možno doplnit zelení. 



Územní plán Ivančice Textová část řešení

Atelier URBI spol. s r.o. 72 

Přípustné - stavby a zařízení pro obsluhu obce železniční dopravou, technické a účelové stavby 
související s funkcí železnice, vlečkové systémy, zeleň.

Podmínečně přípustné - stavby drobného prodeje jako např. občerstvení, trafika. 

Nepřípustné – ostatní stavby. 

A.6.3 Návrh podmínek využití pro nezastavěné plochy 

A.6.3.1 Plochy sídelní zeleně Z

Stabilizované plochy:

• Veřejně přístupná zeleň v obci. 

Plochy změn:

• Nové plochy veřejně přístupné a parkové zeleně v obci: Padochovská, u židovského hřbitova, 
Tesařovo nám., u nádraží ČD, kolem hřbitovů, u sportovně rekreačního areálu Réna, v plochách 
navrhované obytné zástavby, v Alexovicích mezi zástavbou a výrobním areálem Staveco. 

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

Plochy sídelní veřejně přístupné a parkové zeleně slouží jako esteticky upravená vegetace skýtající 
možnost pobytu a rekreace v přírodě blízkém prostředí. Může zahrnovat malá dětská hřiště či drobné 
stavby při zachováni primární funkce zeleně.

Přípustné - udržovaná trvalá vegetace bez hospodářského významu, rekreační využití (bez 
stavební činnosti), zřizování pěších a cyklistických stezek, vegetační úpravy, menší hřiště, mobiliář.

Podmíněně přípustné - vodní prvky a zpevněné plochy, drobné stavby rekreačního účelu – 
pavilony v zeleni, stavby drobného prodeje jako např. trafika. 

Nepřípustné – veškeré stavby mimo výše uvedených. 

A.6.3.2 Plochy krajinné zeleně - (K) 

Stabilizované plochy:

• Porosty dřevin bez hospodářského významu mimo les, břehové a doprovodné porosty toků,
plochy zeleně podél komunikací. 

Plochy změn:

• Doplnění krajinné zeleně v rámci navržených biocenter a biokoridorů i podél vodních toků. V jižní 
části katastru Němčic navržena rekultivace skládky a její ozelenění. Krajinná zeleň je navržena 
také podél řeky Oslavy ve vazbě na navrhovaný lesopark v Ivančicích. 

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

Plochy krajinné zeleně slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území. 

Přípustná - výsadba domácích listnatých dřevin odpovídajících stanovišti, trvalé travní porosty bez 
primárního produkčního významu, zřizování pěších a cyklistických stezek. 

Podmíněně přípustná - výstavba objektů dopravní a technické obsluhy, vodní prvky, v zeleni 
krajinné rekreační také jiné drobné stavby, související s rekreačním využitím území – hřiště, loděnice, 
stánky s občerstvením apod.. 

Nepřípustná – ZK - výstavba objektů včetně objektů individuální rekreace a veškerých staveb 
a zařízení, které narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně. Přípustné jsou pouze 
objekty obsluhy území. 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) podléhají regulačním podmínkám příslušného 
ochranného režimu. 
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A.6.3.3 Plochy lesa L 

Stabilizované plochy:

• Lesní porosty v katastru obce. 

Plochy změn:

• Nejsou. 

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

Jedná se o pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkce lesa v souladu se zákonem 
č. 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů – lesní zákon. 

Přípustné - pěstování lesních dřevina a těžba dřeva, signální a stabilizační kameny a jiné značky 
pro geodetické účely, stožáry nadzemního vedení, vstupní šachty podzemního vedení, přečerpávací 
stanice, vrty a studny, stanice nadzemního a podzemního vedení, stanice sloužící k monitorování ŽP. 

Nepřípustné - výstavba ostatních objektů a zmenšování ploch lesů. Nepřípustné jsou všechny 
objekty, které by mohly sloužit individuální rekreaci. 

A.6.3.4 Plochy zemědělsky využívané půdy Z 

A.6.3.4.1 Plochy zemědělsky využívané půdy - orná půda (ZO) 

Stabilizované plochy:

• Stávající plochy orné půdy, tvořící většinu řešeného území. 

Nestabilizované plochy:

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

Plochy změn:

• Nejsou. 

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

Plochy určené k produkci zemědělských plodin nebo pro činnosti, které s hospodařením souvisejí. 

Přípustné - polní, zelinářské a květinářské kultury, školky ovocných a okrasných dřevin, lesní 
školky, 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 - drobné stavby pro vykonávání zemědělské činnosti (např. skleníky 
a seníky), stavby pro skladování plodin, drobné stavby hospodářského zázemí v zahradách, liniové 
stavby technické infrastruktury. 

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

A.6.3.4.2 Plochy zemědělsky využívané půdy - trvalé travní porosty (ZT) 

Stabilizované plochy:

• Stávající plochy trvalých travních porostů.

Plochy změn:

• Nejsou. 
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P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

Přípustné - 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 píce (seníky). 

Nepřípustné – bydlení, všechny jiné druhy staveb a činností mimo výše uvedených. 

A.6.3.4.3 Plochy zemědělsky využívané půdy - zahrady a sady (ZZ), drobná držba (ZD) 

Stabilizované plochy:

• Stávající lokality zahrad a sadů.

Plochy změn:

• Zejména ve vazbě na okrajové polohy sídla. 

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

Plochy zemědělského půdního fondu drobné parcelace – zahrad a sadů, převážně stávající 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. 

Přípustné - zahradnická a ovocnářská produkce, drobné zahradní stavby jako altánky, skleníky, 
pergoly, přístřešky, zahradní krby, bazény, zpevněné plochy, včelíny. 

Podmínečně přípustné - situování staveb a zařízení technického vybavení (liniová vedení apod.). 

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

A.6.3.4.4 Plochy zemědělsky využívané půdy - vinice (ZV) 

Stabilizované plochy:

• Stávající lokality vinic. 

Plochy změn:

• Zejména ve vazbě na okrajové polohy sídla a vyhlášené viniční tratě.

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

Plochy zemědělského půdního fondu - vinic. Je žádoucí zachování charakteru ploch stávajících 
a jejich doplnění ve vazbě na vyhlášené viniční tratě.

Přípustné – produkce vinné révy, drobné účelové stavby pro vinařství jako vinné sklepy, 
přístřešky, zpevněné plochy. 

Podmínečně přípustné - situování staveb a zařízení technického vybavení (liniová vedení apod.). 

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

A.6.3.5 Vodní a vodohospodářské plochy (VV) 

Stabilizované plochy:

• Plochy vodních toků protékajících územím, rybníky, mokřady. 

Plochy změn:

• Mokřad nad soutokem Jihlavy s Oslavou. 

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y: 

Vodní toky a plochy, plochy mokřadů doplňující ÚSES, sloužící rekreaci, bez hospodářského účelu. 
Rybníky s hospodářským využitím. Suché poldry pro zachycení dešťových srážek nad obcí a místními 
částmi (označené RN). 
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Přípustné – vodní plochy se stavbami nutného technického vybavení (tělesa hrází, výpustné 
objekty…) 

Podmínečně přípustné - zeleň, drobný mobiliář.

Nepřípustné – všechny jiné druhy staveb a činností. 

A.6.4 Zásady prostorového uspořádání sídla 

A.6.4.1 Zastavěné a zastavitelné území: 

Zásady urbanistické koncepce řešení územního plánu jsou popsány v bodě A.3 této zprávy. 

Z hlediska stávajícího využití ploch převažuje zóna bydlení a rekreace a jejich rozvoj je prioritní. Důraz 
je kladen na ochranu historického jádra města, které je památkovou zónou (je a bude obchodním 
i společenským centrem území – je navrženo vymístění provozoven strojírenské výroby a skladů). 
Podmínky ochrany v území vyhlášené památkové zóny: 

Na kulturní památky a objekty v památkové zóně se vztahuje platnost zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

V území navazujícím na památkovou zónu je žádoucí: 

• při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb 
a stavebních úprav a zásazích do městské zeleně je nutno dbát o to, aby nebyla změnami 
půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků OP oslabena nebo 
porušena historická urbanistická skladba, měřítko a silueta památkové zóny a její historicko-
urbanistická vazba (týká se především části na bývalém hradebním a předhradebním okruhu 
viditelným dnes v uliční síti opisující městské jádro a k tomuto okruhu radiálně vedených 
městských ulic, dále komunikací sledujících starší stezky, ty jsou vedeny většinou tangenciálně), 

• neumisťovat zde stavby a zařízení, které by svými důsledky narušovaly životní prostředí 
a stavební fondy městské památkové zóny, jedná se zejména o stavby vodohospodářské, veškerá 
nadzemní vedení, produktovody, stožáry, provozy, které by mohly znečistit ovzduší a vody, 
produkovat škodlivé látky, odpadky, způsobovat přílišný hluk, vibrace, zápach apod., 

• při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů
a výškových objektů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu 
k památkové zóně, dominantní stavbou by měla zůstat helmice věže kostela, stavby 
v jednotlivých blocích navazujících na PZ by měly dodržovat stejnou výšku zástavby (výjimkou je 
pouze areál nemocnice). 

Z hlediska dopravního řešení je vhodné respektovat radiálně okružní systém obsluhy jádra. Je 
navržena úprava hlavního náměstí a zjednosměrnění některých obslužných komunikací. 

Západní tečnou historického jádra bude důležitá severojižní městská osa, vedoucí Tesařovým 
náměstím a ulicí Krumlovskou směrem k nádraží ČD s terminálem IDS. Prostory jsou navrženy 
k úpravě a ozelenění s využitím parteru pro obchod a služby (nutno řešit podrobnější dopravně
urbanistickou studií, včetně zpřesnění prostorových regulativů pro zástavbu). 

Severně Tesařova náměstí je městská osa vyvedena podél nové místní komunikace k navrženému 
parčíku u židovského hřbitova - v pohledové ose je situována prostorová dominanta (pomník, vodní 
prvek apod.). Podél komunikace je navrženo komerční polyfunkční využití. 

Z hlediska rekreace je velmi atraktivní prostor kolem řeky Jihlavy, určený pro výstavbu městského 
sportovně rekreačního areálu a doplnění sídelní zeleně (nutno řešit podrobnější územní či
urbanistickou studií, včetně zpřesnění prostorových regulativů pro zástavbu). 

V okrajových částech města a v území jeho místních částí Budkovice, Řeznovice a Hrubšice je při
dostavbách nebo rekonstrukcích nutno respektovat charakter okolní zástavby (hmotovou strukturu, 
výškovou hladinu, způsob zastřešení) a sledovat půdorysnou osnovu zástavby – stavební čáru. Nová 
zástavba v rozvojových plochách bude řešena na základě podrobnější dokumentace s dodržením 
stanovené výškové hladiny s možností využití podkroví ve sklonité střeše. Zástavba bude řešena 
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formou rodinných domů, bytové objekty se připouštějí v území kombinovaného bydlení v Ivančicích. 
Zastavěná plocha pozemku RD nepřekročí 30% jeho celkové rozlohy. 

Zástavbu na okrajích obytného území, vytvářející přechod obce do krajiny, je doporučeno řešit 
rozvolněnými formami přízemních objektů s podkrovím, s velkým podílem obytné zeleně.

Chatové lokality nebudou nově vytvářeny. Dostavba ve stávajících lokalitách se připouští v případě
proluk mimo chráněná území. 

Veškerá zástavba v záplavovém území Q100 vč. aktivních záplavových území toků je podmíněna 
realizací protipovodňových opatření. Jinak nebude nová výstavba povolována. 

Celé řešené území můžeme považovat za území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 
zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění novely č. 242/1992 Sb. a v takových 
případech je nezbytné zajistit vždy provedení záchranného archeologického výzkumu. Z této 
skutečnosti vyplývá povinnost investora již od doby přípravy zemních prací oznámit stavební záměr
Archeologickému ústavu AV ČR a posléze umožnit některé z oprávněných organizací uskutečnit na 
ohroženém území záchranný výzkum (v počáteční fázi alespoň formou odborného dohledu). 

A.6.4.2 Nezastavěné území: 

Stávající využití – zemědělsky využívaná krajina (zemědělský půdní fond s převahou orné půdy, na 
části území vinice), lesní půdní fond (lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské), plochy 
krajinné zeleně. Návrh se omezuje na doplnění územního systému ekologické stability, protierozní 
a protipovodňová opatření. 

A.6.4.3 Výškové zónování 

Samotné historické jádro a zástavba východním směrem od středu města až po Rénu nebyla výrazněji 
výškově degradována. Jižně středu města byly výškové poměry narušeny při výstavbě továren – a to 
vysokými komíny. 

Dále byla silueta města narušena výškovou hladinou panelového sídliště, které stejně jako v jiných 
městech nerespektuje prostorové poměry ve městě (osmipodlažní domy, rovná střecha). 

Silueta města se projevuje především na příjezdu od Moravského Krumlova, kdy pohledu z kopce nad 
Němčicemi vévodí kostelní věž s historickým jádrem se sedlovými střechami a v pozadí zelený masiv 
kopce s kaplí sv. Jakuba. Při příjezdu od Brna jsou patrné výše popsané komíny, pro siluetu města 
z této strany bude rozhodující výstavba podél ulice Na Brněnce. Ze západní strany je silueta města 
méně výrazná a je ovlivněna novou výstavbou v této části města. 

ÚP navrhuje řešit novou zástavbu převážně v rodinných domech a v nízkopodlažních bytových 
domech. Zástavba nad 4 NP se uvažuje jen výjimečně. Může tvořit přechod mezi osmipodlažními domy 
na sídlišti a novými objekty o výši 4 NP. 

Směrem k okraji zástavby bude její výška klesat, přechod sídla do krajiny bude nenásilný. Okrajová 
zástavba bude do polí obrácena zahradami. 
 

A.7 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ

A.7.1 Veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze práva k poz. a stavbám 
vyvlastnit 

Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných 
opatření lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-
li o 

a) veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění 
její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel, 
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b) veřejně prospěšná opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními 
katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků ÚSES a ochranu archeologického 
dědictví, 

c) stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, 

d) asanaci (ozdravění) území. 

A.7.1.1 Plochy a koridory dopravní infrastruktury 

• VD01 silnice II.třídy 
• VD02 silnice III.třídy 
• VD03 komunikace místní 
• VD04 komunikace účelové 
• VD05 pěší a cyklistické trasy a stezky 
• VD06 rozšíření ulice Chřestové (k.ú. Ivančice, p.č. 172/1, 172/6, 524-526, 642) 
• VD07 rozšíření komunikace podél Továrního náhonu (k.ú. Alexovice, p.č. 1063/1,2) 
• VD08 plochy pro autobusové zastávky (k.ú. Ivančice, p.č. 822, 3167/9 atd.) 
• VD09 plochy pro dopravu – nádraží ČD, IDS (k.ú. Ivančice, p.č. 424/2, 427/1, 427/4, 1236) 
• VD10 protihluková stěna (k.ú. Letkovice 1954, 1586/1, 1587/1) 
• VD11 garáže – halové, Boží Hora (k.ú. Ivančice, p.č. 582/7, 980-1010) 
• VD12 plochy pro dopravu – parkování a garážování 
 VD12.1 parkoviště – záchytné Na Brněnce (k.ú. Ivančice, p.č. 1200/23) 
 VD12.2 parkoviště – Černá Pole 2x (k.ú. Ivančice, p.č. 3080) 
 VD12.3 parkoviště – sídliště, ul. Větrná, Polní 2x, Lužní (k.ú. Ivančice, p.č. 900/4) 
 VD12.4 parkoviště – Ekotex (k.ú. Ivančice, p.č. 383/4, 3153/3, 712, 3211/1) 
 VD12.5 parkoviště – fotbalový stadion (k.ú. Ivančice, p.č. 3297-3299, 3300) 
 VD12.6 parkoviště – zimní stadion (k.ú. Kounické Předměstí, p.č. 38/3) 
 VD12.7 parkoviště – areál novodobých sportů (k.ú. K. Předměstí, p.č. 2438/1, 2438/5, 

2441/6) 
 VD12.8 parkoviště – ul. Ve Sboru (k.ú. Ivančice, p.č. 3160, k.ú K. Předměstí, p.č. 4/1, 

822, 2746) 
 VD12.9 parkoviště – hřbitov (k.ú. Kounické Předměstí, p.č. 310/4, 311/2, 312/1, 313) 
 VD12.10 parkoviště - u sila (k.ú. Ivančice, p.č. 693/1) 
 VD12.11 parkoviště - Dolní Pancíře (k.ú. Ivančice, p.č. 663/2-5) 
 VD12.12 parkoviště – Stříbský mlýn (k.ú. Kounické předměstí, p.č. 2576/1) 
 VD12.13 parkoviště – výrobní areál Němčice (k.ú. Němčice, p.č. 1370/1) 
 VD12.14 garáže a parkoviště – Alexovice (k.ú. Alexovice, p.č. 394/126, 394/131) 
 VD12.15 parkoviště - Boží Hora, ul. Okružní (k.ú. Ivančice, p.č. 570/9-11) 
• VD13 přeložka vlečky Ivančice - Oslavany 

A.7.1.2 Koridory technické infrastruktury 

• VT01 koridory technické infrastruktury (stavby pro zásobování vodou, odvádění odpadních vod, 
zásobování plynem a teplem, zásobování el. energií a spoje) 

• VT02 objekt na kanalizaci - čerpací stanice 
• VT03 objekt na VN vedení – trafostanice 

A.7.1.3 Veřejně prospěšná opatření 

• VR01 vodní plocha, mokřad (k.ú. Ivančice, p.č. 548/1, 548/5-9) 
• VR02 úprava továrního náhonu (k.ú. Alexovice, p.č. 1063/1,2) 
• VR03 protipovodňová opatření – hráze Ivančice, Alexovice, Letkovice 
• VR04 retenční nádrže 
 Na Brněnce (k.ú. Ivančice, p.č. 1090/1, 1200/1,6,10,22-24, 3158/2,5,6) 
 Mřenkový potok (k.ú. Ivančice, p.č. 3011, 3015, 3047/2, 3080, 3132/4) 
 Mezi Horky (k.ú. Řeznovice, p.č. 509/1, 521ú2) 
 Na Malých Nivách (k.ú. Řeznovice, p.č. 588) 
• VU01 založení prvků územního systému ekologické stability 
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A.7.1.4 Návrh objektů k asanaci 

• AS01 objekty v areálu firmy Ekotex – dopravní řešení (ulice Krumlovská, k.ú. Ivančice, p.č. zast. 
588, 605, 712) 

• AS02 objekt Tři Kohouti – dopravní řešení (k.ú. Ivančice, p.č. zast. 304) 
• AS03 objekty jižně nádraží ČD – dopravní řešení (k.ú. Ivančice, p.č. 1236) 
• AS04 objekt v předpolí mostu – dopravní řešení (k.ú. Němčice, p.č. zast. 212) 
• AS05 objekty garáží – hlavní pěší trasa k nádraží (k.ú. Ivančice, p.č. zast. 1097-1106) 
• AS06 objekty řadových garáží Letkovice – trasa přeložky silnice (k.ú. Letkovice, p.č. 240, 249, 

268-9, 271, 1585/20-23,26,29-32) 
• AS07 objekt zemědělské výroby – váha ZD Němčice (k.ú.Němčice p.č. 1663) 
• AS08 nadzemní teplovod 

A.7.1.5 Návrh objektů na dožití 

• DO01 objekty garáží - u stadionu (k.ú. Ivančice, p.č. zast. 1390-1428, 1669-70, 1734, 1749-50, 
3293/1-4) 

• DO02 objekty garáží – Boží Hora – přestavba na halové garáže (k.ú. Ivančice, p.č. zast. 931/1-
12, 932/1-12, 980-1015, 1303-6,1567-1574, 1224-25, 1232-33, p.č. 581/4, 582/5-9) 

Veřejně prospěšné stavby jsou zakresleny v grafické části dokumentace ve výkrese č. 7. 

A.7.2 Veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze uplatnit předkupní 
právo 

Dle § 101 Stavebního zákona. 

A.7.2.1 Stavby veřejné vybavenosti 

• PO01 občanská vybavenost - domov důchodců (k.ú. Ivančice, p.č. 900/1) 
• PO02 občanská vybavenost – MŠ pro sluchově postižené, hřiště (k.ú. Ivančice, p.č. 348/1, 

348/22) 
• PO03 občanská vybavenost - rozšíření hřbitova (k.ú. Kounické Předměstí, p.č. 2427/3) 
• PO04 občanská vybavenost - rozšíření hřbitova (k.ú. Řeznovice, p.č. 595/1, 595/4, 212/1) 
• PO05 občanská vybavenost, tělovýchova a sport – hřiště v Lánech (k.ú. Ivančice, p.č. 1088/15, 

1088/28, 1089/2, 1089/3, 1089/11-13, 1125/19) 
• PO06 občanská vybavenost, tělovýchova a sport – hřiště Černá Pole (k.ú. Ivančice, p.č. 3080) 
• PO07 občanská vybavenost, tělovýchova a sport – areál Malovaný Mlýn (k.ú. Ivančice, p.č.

3310-3313) 
• PO08 občanská vybavenost, tělovýchova a sport – zázemí fotbalového hřiště (k.ú. Ivančice, p.č.

3290-3300) 
• PO09 občanská vybavenost, tělovýchova a sport - bazén, koupaliště, kuželky, squash (k.ú. 

Ivančice, p.č. 3297-9, 3300-6, k.ú. Kounické Předměstí, p.č. 2696/1, 2696/8-10, 2696/15, 
2730/1-2, 2731/1-2) 

• PO10 občanská vybavenost, tělovýchova a sport - zimní stadion (k.ú. Kounické Předměstí, p.č.
51, 53-4, 58/1-2, 59/1, 61/1-2, 63, 69/1, 2779/3, 2782/1) 

• PO11 občanská vybavenost, tělovýchova a sport - novodobé sporty (k.ú. Kounické Předměstí, 
p.č. 2438/1) 

• PO12 občanská vybavenost, tělovýchova a sport - hřiště u Oslavy (k.ú. Letkovice, p.č. 200) 
• PO13 občanská vybavenost, tělovýchova a sport - hřiště pro děti a mládež (k.ú. Letkovice, p.č.

140/25-28) 
• PO14 občanská vybavenost, tělovýchova a sport - hřiště Široké Louky (k.ú. Letkovice, p.č. 1954) 
• PO15 občanská vybavenost, tělovýchova a sport – hřiště (k.ú. Alexovice, p.č. 394/26) 
• PO16 občanská vybavenost, tělovýchova a sport – hřiště (k.ú. Budkovice, p.č. 1610/40) 
• PO17 občanská vybavenost, tělovýchova a sport - hřiště (k.ú. Řeznovice, p.č. 325-8, 336/5) 
• PO18 občanská vybavenost, tělovýchova a sport – výletní areál (k.ú. Řeznovice, p.č. 228-230, 

621/1, 621/5-6) 
• PO19 občanská vybavenost, tělovýchova a sport specifické – jízdárna (k.ú. Hrubšice 
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• PO20 zeleň sídelní v lokalitě Boží hora (k.ú. Ivančice, p.č. 637/2, 663/1 - 663/8, 590/1, 3196, 
665/2, 664/6, 664/7, 592/3) 

• PO21 zeleň sídelní v lokalitě Boží hora (k.ú. Ivančice, p.č. 581/4, 582/4-9, 931/1-12, 932/1-12, 
980-1015, 1224-5, 1232-3, 1302-1306, 1567-1574) 

• PO22 zeleň sídelní u židovského hřbitova (k.ú. Ivančice, p.č. 202/7, 945, 946/1) 
• PO23 parkové úpravy se sportovišti u Rény (k.ú. Ivančice, p.č. 519/6,35,57,59, 849, 3295-3300, 

3303-6, 3308/1,4,10-11,3309-11,13, 3318/1, 3319, k.ú. Kounické Předměstí p.č. 38/1-3, 
2696/1,8-15, 2700/1, 2707, 2712, 2713, 2714/2, 2715/1, 2721, 2724, 2727/2, 2730/1,2, 
2731/1,2, 2738/1) 

• PO24 sídelní zeleň
• PO25 sídelní zeleň

• PV01 Úpravy veřejných prostranství - Palackého náměstí 

• PV02 Úpravy veřejných prostranství - Tesařovo náměstí. 
 

A.8 PLOCHY A KORIDORY ÚZEMNÍCH REZERV, JEJICH MOŽNÉ BUDOUCÍ VYUŽITÍ

Na rezervních plochách pro rozvoj města po návrhovém období územního plánu je určen způsob 
využití. Jedná se o výhledové plochy pro rozvoj bydlení v Alexovicích, Němčicích, Budkovicích, 
Řeznovicích a Hrubšicích, smíšené zóny v Ivančicích a Řeznovicích, zóny občanského vybavení – 
rozšíření hřbitova v Kounickém Předměstí a zóny výroby v Ivančicích, Letkovicích a Řeznovicích. 

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. 
 

A.9 PLOCHY A KORIDORY, VE KTERÝCH JE PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ

PROVĚŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ

Zpracování územní nebo urbanistické studie bude nutné pro všechny lokality, řešené „na zelené 
louce“, s výjimkou těch, na které již podrobnější dokumentace byla zpracována (na př. Urbanistická 
studie Černá“). Požadavky na zpracování podrobnější dokumentace jsou patrné z výkresu č. 1 ÚP 
Základní členění území. 

Teprve v podrobnější dokumentaci je možno upřesnit budoucí vedení obslužných komunikací 
a trasování inženýrských sítí v těchto lokalitách. Zpřesněním však nesmí být porušena základní 
urbanistická koncepce, daná územním plánem města - závazné jsou veškeré vstupy navrhovaných 
komunikací do ploch. Studie budou podkladem i pro rozhodování o situování jednotlivých staveb 
v území vč. stanovení stavební čáry, výšky zástavby a intenzity využití pozemku. 
 

A.10 ETAPIZACE

I. etapa výstavby

V I. etapě výstavby bude řešen průtah silnice II/394 městem přes Tesařovo náměstí, přičemž trasa 
silnice II/152 bude odkloněna jižně centra kolem železnice (část stávající silnice II/152 po ulici Dolní 
Hlinky bude převedena mezi silnice III. třídy). Celá trasa II/394 mezi Neslovicemi a Ivančicemi bude 
zrekonstruována ve stávající trase, se směrovou a výškovou úpravou severně města nad lokalitou 
Brněnka. Toto dopravní řešení umožní jen omezený rozvoj města na nové plochy, a to ve vazbě na 
stávající komunikace. V případě realizace protipovodňových opatření lze povolit i výstavbu 
v Alexovicích. 
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Ve II. etapě výstavby je navrženo rozdělit dopravu na severojižním tahu, zahlcující centrum města a to 
mezi stávající trasu přes Tesařovo náměstí (bude převedena do místních komunikací) a novou trasu 
silnice II. třídy č. 394 západně města, spojující ulici Oslavanskou přes nivu Oslavy s Letkovicemi 
a pokračující přes Alexovice s napojením na silnici II/152 ve směru na Polánku a Jamolice. Vybudování 
trasy je podmiňující investicí pro rozvoj města na kapacitní plochy v Letkovicích, a to jak na plochy 
určené pro výstavbu obytnou, tak smíšenou a zejména výrobní. Je podmiňující i pro kapacitní 
výstavbu na smíšených plochách v Němčicích vzhledem k potřebě odlehčení dopravy v centru města. 

V okrajových místních částech Budkovice, Řeznovice, Hrubšice není etapizace stanovena. Návrhové 
plochy lze zastavovat průběžně dle potřeb. 

III. etapou výstavby je realizace cca 8 km dlouhého úseku přeložky silnice II/384 kolem Neslovic 
a západně Ivančic (v trase za silem), ukončená okružní křižovatkou v Letkovicích u vjezdu do areálu 
bývalého zemědělského střediska. Trasa je vedena složitým terénem, v prostoru za silem je nutno 
realizovat mostní těleso v oblouku o délce cca 380 m vč. křižovatky se silnicí II/393. Vzhledem ke 
vzdálenosti od centra Ivančic odvede pouze dopravu průjezdnou, která je ve vztahu k dopravě cílové 
v menšině. Její reálnost je i v této etapě výstavby diskutabilní a to i vzhledem k socioekonomickému 
hodnocení stavby (nízká dopravní zátěž, vysoké náklady, tedy nízká efektivita). Trasa však může být 
v území držena. Po její realizaci by byla silnice spojující ulici Oslavanskou s Letkovicemi převedena do 
místních komunikací. 

Na tuto trasu (III. etapu výstavby) pak navazují plochy územních rezerv se smíšenou funkcí 
v severozápadní části Ivančic a s funkcí výrobní severně Letkovic. Menší plochy územních rezerv jsou 
navrženy i v jiných částech města. Na plochách územních rezerv je v návrhovém období územního 
plánu ponecháno stávající využití, jakékoliv využití, které by v budoucnosti zamezilo jejich zástavbu ve 
výhledu se beze změny ÚP nepřipouští (viz kapitola A.9 Plochy a koridory územních rezerv). 
 

A. 12 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 

PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI
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