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II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

II.1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
Zastupitelstvo města Bučovice schválilo Zadání územního plánu Bučovice na svém zasedaní dne 
16. 11. 2016, usnesením č. 222/14/ZM/2016. Pořizovatelem je Městský úřad Bučovice, Odbor 
územního plánování, rozvoje a investic, určeným členem zastupitelstva byl pověřen a usnesením č. 
19/2/ZM/2018 ze dne 02. 11. 2018 potvrzen Ing. Pavel Klimeš. 

Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem nového územního plánu 
Bučovice se společností Atelier Urbi spol. s r.o., zastoupenou Ing. arch. Janou Benešovou a Ing. arch. 
Martinou Kabelkovou. 

Po předání zadání projektantovi byl zpracován návrh Územního plánu Bučovice a Vyhodnocení vlivů 
územního plánu na udržitelný rozvoj území. Návrh spolu s Vyhodnocením byl dotčeným orgánům, 
ostatním orgánům, správcům sítí i sousedním obcím představen projektantem a pořizovatelem na 
společném jednání dne 21. 11. 2017 na Městském úřadě v Bučovicích. Pozvánky k jednání byly 
rozeslány adresně s výzvou k uplatnění stanovisek a vyjádření v zákonem stanovené lhůtě. V souladu 
s § 50 odst. 3 zákona 183/2006 Sb., v platném znění doručil pořizovatel návrh změny také veřejnou 
vyhláškou k nahlédnutí veřejnosti, a to na úřední desce města Bučovice od 02. 11. 2017 do 
22. 12. 2017. 

V průběhu následujících 30 dní od společného jednání byla k návrhu dodána stanoviska dotčených 
orgánů, připomínky ostatních orgánů, správců sítí, právnických osob a občanů. Krajský úřad 
Jihomoravského kraje (KÚ JMK) doručil dne 19. 12. 2017 oznámení o nemožnosti vydání 
koordinovaného stanoviska z důvodu nesouhlasného stanoviska KÚ JMK OD – viz. bod II.5.1 textové 
části Odůvodnění Územního plánu Bučovice. Nesouhlasné stanovisko bylo vyhodnoceno pořizovatelem 
společně s určeným členem zastupitelstva. Výsledkem bylo provedení úpravy návrhu územního plánu 
pro veřejné projednání tak, aby dotčený orgán mohl v rámci řízení o návrhu vydat souhlasné 
stanovisko. 

Pořizovatel dne 10. 04. 2018 doručil KÚ JMK kopie všech doručených stanovisek a vyjádření k návrhu 
po společném jednání a požádal o stanovisko dle § 50 odst. 7 stavebního zákona a o stanovisko (SEA) 
dle § 50 odst. 5 stavebního zákona. Stanovisko KÚ JMK (č. j. JMK 53611/2018) k širším územním 
vztahům bylo doručeno dne 23. 05. 2018 – KÚ neměl k návrhu připomínky. Stanovisko č. j. JMK 
53615/2018 ze dne 04. 05. 2018 doručené 10. 05. 2018 k vyhodnocení vlivu koncepce na životní 
prostředí-návrh územního plánu Bučovice bylo souhlasné. Nestanovilo podmínky nad rámec textové 
části územního plánu, podmínky a doporučení navržené zpracovatelem SEA hodnocení byly již 
zahrnuty do textové části územního plánu. 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání. Na základě 
vyhodnocení pořizovatel zpracoval pokyny pro úpravu návrhu územního plánu pro veřejné projednání 
a zajistil jeho úpravu. 

Zahájení řízení a datum veřejného projednání o návrhu Územního plánu Bučovice bylo oznámeno 
veřejnou vyhláškou na úřední desce města Bučovice a to od 07. 10.2019 do 19. 11. 2019. Na veřejné 
projednání byly dotčené orgány, ostatní orgány i správci sítí přizváni jednotlivě. Veřejné projednání 
návrhu ÚP Bučovice se konalo 11. 11. 2019 v kině Brigáda v Bučovicích za účasti pořizovatele i 
projektanta. Z dotčených orgánů se veřejného projednání zúčastnili zástupci ČR – MO, AHNM a MÚ 
Bučovice – OŽP. Ze sousedních obcí se veřejného projednání zúčastnila starostka obce Nevojice. V 
zákonem stanovené lhůtě bylo podáno několik námitek a připomínek občanů i právnických osob. 
Rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění a vyhodnocení připomínek je uvedeno v bodech  II.14.1 a 
II.15.2 textové části Odůvodnění Územního plánu Bučovice. KÚ JMK doručil koordinované stanovisko 
(č. j. JMK 165078/2019) k částem řešení, které byly změněny od společného jednání – viz bod II.5.2 
textové části Odůvodnění Územního plánu Bučovice. 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky veřejného projednání, zpracoval 
návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Návrhy doručil dotčeným orgánům a 
krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu. V zákonem stanovené lhůtě uplatnily některé dotčené 
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orgány svá stanoviska – viz bod II.5.2 textové části Odůvodnění Územního plánu Bučovice. Na základě 
vyhodnocení veřejného projednání bylo nutné dle § 53 odst. 2 stavebního zákona upravit návrh 
územního plánu a znovu projednat v opakovaném veřejném projednání. V souladu s tímto 
ustanovením pořizovatel požádal příslušný orgán ochrany přírody o stanovisko, zda má být upravený 
návrh posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí. KÚ JMK OŽP doručil stanovisko č. j. JMK 
76842/2020 dne 30. 06. 2020, v němž z hlediska zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
vyloučil významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL nebo ptačích oblastí 
soustavy NATURA 2000. Z hlediska zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů návrhu ÚP upraveného po 1. veřejném 
projednání. 

Datum opakovaného veřejného projednání o návrhu Územního plánu Bučovice, v rozsahu úprav 
návrhu provedených na základě vyhodnocení veřejného projednání konaného dne 11. 11. 2019, bylo 
oznámeno veřejnou vyhláškou – na úřední desce města Bučovice a to od 13. 07. 2020 do 19. 08. 
2020. Na opakované veřejné projednání byly dotčené orgány, ostatní orgány i správci sítí přizváni 
jednotlivě. Opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Bučovice se konalo 12. 08. 2020 od 
16.00 v obřadní síni Městského úřadu v Bučovicích za účasti pořizovatele i projektanta. Z dotčených 
orgánů se veřejného projednání zúčastnili zástupci ČR – MO, AHNM. Ze sousedních obcí se veřejného 
projednání zúčastnila místostarostka obce Letonice. 

V zákonem stanovené lhůtě uplatnily některé dotčené orgány svá stanoviska – viz bod II.5 textové 
části Odůvodnění Územního plánu Bučovice. 

V zákonem stanovené lhůtě tj. do 19. 08. 2020 bylo podáno několik námitek občanů. Pořizovatel ve 
spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky opakovaného veřejného projednání a zpracoval 
návrh rozhodnutí o námitkách. Návrhy doručil dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako 
nadřízenému orgánu. Rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění je uvedeno v bodě  II.14.2 textové 
části Odůvodnění Územního plánu Bučovice. Připomínky v této fázi pořizování uplatněny nebyly.   

Pořizovatel zajistil úpravu návrhu Územního plánu Bučovice pro vydání a předložil Zastupitelstvu města 
Bučovice ke schválení. Územní plán Bučovice je k nahlédnutí u pořizovatele, tzn. na Odboru územního 
plánování a rozvoje Městského úřadu Bučovice. 

II.2 VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

II.2.1 Politika územního rozvoje ČR 

Při zpracování „Územního plánu Bučovice“ byla respektována Politika územního rozvoje ČR, schválená 
usnesením vlády č. 929 ze dne 20. 7. 2009, její Aktualizace č. 1, schválená usnesením vlády č. 276 
dne 15. 4. 2015, její Aktualizace č. 2, schválená usnesením vlády č. 629 dne 2. 9. 2019 a její 
Aktualizace č. 3, schválená usnesením vlády č. 629 dne 2. 9. 2019 (dále jen PÚR ČR). Územní plán 
respektuje tyto požadavky vyplývající z PÚR ČR: 

Respektovány jsou republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
(kap. 2.2 PÚR ČR). Územní plán zejména 

- (14) ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, zachovává ráz urbanistické 
struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho 
historie a tradice. Toto území má značnou hodnotu i jako turistická atraktivita. Jeho ochrana 
je v souladu s principy udržitelného rozvoje provázána s potřebami ekonomického a sociálního 
rozvoje. Je zde nutná cílená ochrana zejména nemovitých kulturních památek a dalších 
urbanistických hodnot, také charakteru okolní krajiny, alejí, apod. (včetně její obnovy). Krajina 
je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému 
všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. 
Územní plán chrání zemědělský charakter krajiny návrhem více zásahů, zejména návrhem 
protierozních opatření a ÚSES na příliš intenzivně využívaných plochách. Její kulturní i přírodní 
hodnoty jsou chráněny a posilovány také návrhem krajinné zeleně podél cest a dalších 
opatření pro zvýšení retenčních schopností území viz výše, dále návrhem ploch přírodních 
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a ploch zeleně přírodního charakteru (pro posílení ekologické stability krajiny). Vymezením 
stabilizovaných a návrhových ploch tak ÚP brání upadání příměstské a venkovské krajiny jako 
důsledku nedostatku lidských zásahů, viz kapitola II.9; 

- (16) dává přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek 
a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území, zejména při 
stanovování způsobu využití území. Vhodná řešení územního rozvoje byla hledána ve 
spolupráci se zástupci obyvatel města a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch 
a koridorů vymezených v PÚR ČR; 

- (19) vytváří předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. 
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Proto jsou tato 
území určena k přestavbě. Zastavěné území je nutno využívat hospodárně a zajistit maximální 
ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, 
včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné 
v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných 
a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro 
udržitelný rozvoj území; 

- (20) s výjimkou přeložky silnice I/50 neumísťuje rozvojové záměry, které by mohly významně 
ovlivnit charakter krajiny. Přeložka silnice I/50 je řešena na základě podrobnější dokumentace 
tak, aby byla co nejméně konfliktní a v krajině jsou navržena potřebná kompenzační opatření, 
včetně protierozních. ÚP vytváří územní podmínky pro respektování a implementaci 
nadmístního územního systému ekologické stability a jeho doplnění na lokální úrovni, tím 
přispívá k udržování a zvyšování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní 
volné krajině. Je zajištěna ochrana krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných 
územích a jsou vytvořeny předpoklady pro zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské 
krajiny. V rámci územně plánovací činnosti byly vytvořeny podmínky pro obecnou ochranu 
krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a rovněž jsou vytvořeny 
podmínky pro využití přírodních zdrojů, viz kap. II.9.5; 

- (20a) vytváří územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury (přeložka 
silnice I/50 včetně přeložky železnice). V rámci územně plánovací činnosti omezuje nežádoucí 
srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, proto jsou rozvojové 
plochy vymezeny s ohledem na celistvost místních částí; 

- (22) vytváří podmínky pro rozvoj a využití území pro různé formy cestovního ruchu 
(v Bučovicích se jedná zejména o poznávací turistiku a cykloturistiku), s cílem zachování 
a rozvoje hodnot území. Podporuje propojení atraktivních míst, která jsou cílem turistů 
s turistickými cestami, které umožňují celosezónní využití pro různé formy turistiky (např. pěší, 
cyklo, lyžařskou, hipo). Proto stabilizuje a navrhuje zejména plochy veřejných prostranství pro 
vedení cest v krajině, viz kapitola II.9; 

- (23) vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Územní plán zmírňuje vystavení obytných 
oblastí nepříznivým účinkům tranzitní silniční dopravy vymezením koridoru pro obchvat silnice 
I/50, přitom dbá na zachování prostupnosti krajiny i podél přeložky silnice I/50, a to v místech 
přemostění a navržených mimoúrovňových křížení. V intenzívně zemědělsky obhospodařované 
krajině jsou navržena veřejná prostranství – nové cesty. Plochy, vymezené pro novou obytnou 
zástavbu, jsou v dostatečném odstupu od vymezeného koridoru pro železnici tak, aby se 
předešlo možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné 
zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto 
účinků). Technická infrastruktura, která by fragmentovala krajinu není navržena; 

- (24) vytváří podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného 
zdraví, zejména návrhem ploch veřejných prostranství, ale také vymezením koridorů pro 
dopravní infrastrukturu silniční a železniční. Rozvojové plochy jsou navrhovány pouze 
v souvislosti s dostatečnou veřejnou infrastrukturou a to jak dopravně, tak technicky 
obsloužené. Pokud tato infrastruktura chybí, je nově navržena. Územní plán vytváří podmínky 
pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva 
a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi (zejména vymezením koridorů pro obchvaty 
silnic I. a II. třídy), vytváří v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy 
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(např. železniční, cyklistickou) a to návrhem veřejných prostranství pro vedení cest 
v intenzívně zemědělsky využívané krajině a vymezením územní rezervy pro silniční dopravu; 

- (25) vytváří podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah 
případných škod, zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb 
a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům 
povodní. Zajišťuje územní ochranu ploch, potřebných pro umísťování opatření na ochranu 
před erozí (to vše návrhem ploch pro retenci, ploch zeleně, ploch přírodních a stanovením 
koeficientu zeleně na zastavitelných plochách), viz kapitola II.9, vytváří podmínky pro zvýšení 
přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu 
jako alternativu k umělé akumulaci vod, viz kapitola II.9; 

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytváří podmínky pro zadržování, vsakování 
i využívání dešťových vod (to zajistí především koeficient zeleně a návrh ploch veřejné 
zeleně), viz kapitola II.9. 

Některé zastavitelné plochy jsou vymezeny v záplavových územích, jedná se např. o plochy 
přestaveb v zastavěném území, v nichž jsou stanoveny podmínky, za jakých je možno plochy 
využít - tím se omezí nároky na zastavitelné plochy mimo zastavěné území, které znamenají 
zábor ZPF. 

Vzhledem k potřebě nových ploch pro průmyslovou výrobu vymezuje územní plán tyto plochy 
také u železnice. Jelikož zčásti zasahují do aktivního záplavového území Litavy, je podmínkou 
jejich využití realizace obslužných komunikací, které vytvoří protipovodňové hráze. Navazující 
plochy za komunikacemi jsou pak určeny k rozlivu při povodních. 

Dle PÚR ČR se město Bučovice nenachází na žádné rozvojové ose, ani nespadá do žádné rozvojové či 
specifické oblasti. 

Z PÚR ČR vyplývá požadavek na zdvojení stávajícího vzdušného vedení napěťové hladiny 400 kV VVN 
417 Sokolnice – Otrokovice. ÚP proto navrhuje koridor technické infrastruktury KT6, respektive koridor 
pro veřejně prospěšnou stavbu VT6, podrobněji viz kap. II.9.4.4.5 a II.9.7.2. 

II.2.2 Územně plánovací dokumentace vydaná krajem 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly vydány na 29. zasedání Zastupitelstva 
Jihomoravského kraje konaném dne 05. 10. 2016 a nabyly účinnosti dne 03. 11. 2016. Územní plán 
respektuje ZÚR JMK. 

II.2.2.1 Požadavky na koordinaci ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb 
a veřejně prospěšných opatření 

Plochy a koridory vymezené v ZÚR JMK jsou Územním plánem Bučovice respektovány, respektive jsou 
do něj zapracovány. V řešeném území se jedná o záměry ze ZÚR - koridor pro železniční dopravu 
nadmístní DZ10, koridor pro vedení el. energie nadmístní TEE08 a nadregionální a regionální ÚSES –
biocentra a biokoridory. Na řešeném území se jedná o nadregionální biokoridor K 138MH, regionální 
biocentrum RBC 188 a regionální biokoridory RK JM044 a RK 1514, které jsou zapracovány v rámci 
navrženého ÚSES. Podrobněji viz kap. II.9.5.2. 

II.2.2.2 Požadavky na koordinaci územních rezerv 
Řešené území není těmito požadavky dotčeno. 

II.2.2.3 Požadavky na uspořádání a využití území vyplývající z vymezených 
krajinných typů a ze stanovené cílové charakteristiky krajiny 

Městu Bučovice jsou v ZÚR JMK přiřazeny krajinné typy 11 – Bučovický, 8 - Ždánicko-chřibský a 15 -
 Šlapanicko-slavkovský. 

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu 11 - Bučovický se stanovují 
územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, které jsou naplňovány takto: 
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- je podporováno zachování stávajícího zemědělského charakteru území – převážná většina ploch 
v krajině je stabilizována jako plochy zemědělské, ve městě jsou stabilizovány plochy výroby 
zemědělské; 

- je podporováno členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení 
ekologické stability a prostorové struktury krajiny – byly vymezeny plochy pro rozčlenění velkých 
bloků orné půdy;  

- je podporováno zachování lesních celků s přírodě blízkou dřevinou skladbou (viz kap. II.9.5.3); 
- jsou podporována protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině (viz kap. 

II.9.5.5); 
- je podporováno zachování a rozvoj pestré struktury využití území v zázemí sídel v členitějších partiích 

(viz kap. II.9.4.2); 
- je podporována ochrana stepních ekosystémů (viz kap. II.9.5.3), významných krajinných prvků 

i maloplošných zvláště chráněných území. 

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu 8 - Ždánicko-chřibský se 
stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, které jsou 
naplňovány takto: 
- je podporováno zachování stávajícího charakteru území lesnaté nefragmentované krajiny – část 

ploch v krajině, které zasahují okrajově do tohoto krajinného typu je stabilizována jako plochy lesní 
– zejména v Kloboučkách jsou vymezeny souvislé plochy lesní, je zachována a podpořena celistvost 
lesních porostů; 

- jsou podporovány měkké formy rekreace (zejména pro cykloturistiku je navrženo několik ploch 
veřejných prostranství pro vedení cyklotras a cyklostezek, stejně tak pro pěší propojení);  

- jsou podporována protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině (podrobněji viz 
kap. II.9.5.5) – je navrženo několik ploch pro umístění retenčních nádrží a suchých poldrů; 

- je podporováno zachování a obnova přirozeného vodního režimu vodních toků - (podrobněji viz kap. 
II.9.5.5) – je navrženo množství ploch smíšených nezastavěného území s ochrannou funkcí zejména 
pro revitalizace vodních toků. 

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu 15 - Šlapanicko-slavkovský se 
stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, které jsou 
naplňovány takto: 
- je podporováno zachování stávajícího zemědělského charakteru území – převážná většina ploch 

v krajině je stabilizována jako plochy zemědělské, ve městě jsou stabilizovány plochy výroby 
zemědělské; 

- je podporováno členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení 
ekologické stability a prostorové struktury krajiny – byly vymezeny plochy pro rozčlenění velkých 
bloků orné půdy (plochy přírodní a plochy zeleně přírodního charakteru v návaznosti na ÚSES a 
plochy smíšené nezastavěného území s ochrannou funkcí zejména pro revitalizace vodních toků);  

- jsou podporována protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině (podrobněji viz 
kap. II.9.5.5) – je navrženo několik ploch pro umístění retenčních nádrží a suchých poldrů; 

- je podporováno zachování a obnova přirozeného vodního režimu vodních toků - (podrobněji viz kap. 
II.9.5.5) – je navrženo množství ploch smíšených nezastavěného území s ochrannou funkcí zejména 
pro revitalizace vodních toků. 

II.2.2.4 Požadavky na uspořádání a využití území vyplývající z vymezených 
center osídlení 

Městu Bučovice je v ZÚR JMK přiřazen status subregionálního centra. Pro plánování a usměrňování 
územního rozvoje byly stanoveny požadavky na uspořádání a využití území, které jsou naplňovány 
takto: 
- je podporován rozvoj obslužných funkcí (školství, zdravotnictví, kultura) pro spádové území - jsou 

v dostatečné míře navrženy plochy občanského vybavení; 
- jsou vytvářeny podmínky pro zajištění dostupnosti – jsou vymezeny zastavitelné plochy pro rozvoj 

dopravní infrastruktury; 
Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj bydlení, veřejné infrastruktury a ekonomických aktivit – je 

vymezeno množství zastavitelných ploch pro rozvoj všech uváděných využití území.  
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Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj subregionálního centra ve vazbě na obce ve spádovém 
území – je navržen rozvoj veřejné infrastruktury pro rozvoj centra i pro posílení vazeb na obce ve 
spádovém území. 

II.3 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, 
ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH 

A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU 

NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který 
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 
Udržitelný rozvoj území spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. 

Územní plán Bučovice zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných 
a soukromých zájmů na rozvoji území. 

Územní plán ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou 
složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro 
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území. Zastavitelné 
plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a na míru využití zastavěného území - 
vzhledem k poloze města v dobré vazbě na město Slavkov a krajské město Brno se zde počítá s novou 
výstavbou zejména objektů pro bydlení, pro lepší využití zastavěného území jsou vymezeny i plochy 
přestaveb, rovněž je vymezena zastavitelná plocha smíšená obytná pro rozvoj bydlení a podnikání 
a pro rozvoj zaměstnanosti jsou vymezeny zastavitelné plocha výroby a skladování. V krajině jsou 
navrženy plochy pro ÚSES. Zachovalá urbanistická struktura sídla není návrhem územního plánu 
narušena a je dále rozvíjena. 

Nezastavěné území je v souladu s jeho charakterem chráněno před nežádoucí výstavbou. Do 
nezastavěného území lze (až na výjimky) umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro 
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní 
a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho 
využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky. Na nezastavitelných 
pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich 
dosavadní užívání. V oblasti rekreace je podporován pouze nepobytový rozvoj turistiky a cykloturistiky. 

II.4 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 

PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 
Územní plán Bučovice byl pořizován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) v pozdějším znění předpisu. 

Dle §3 odstavce 4 vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území jsou plochy 
s rozdílným způsobem využití s ohledem na specifické podmínky a charakter území dále podrobněji 
členěny. Tentýž paragraf umožňuje i vymezení jiných než jmenovaných typů ploch, nad tento 
předepsaný rámec byly vymezeny plochy systému sídelní zeleně, který je tvořen plochami veřejných 
prostranství – zeleně veřejné (ZV), zeleně soukromé a vyhrazené (ZS), zeleně ochranné a izolační 
(ZO) a zeleně přírodního charakteru (ZP). Důvodem je naplnění požadavku na vymezení systému 
sídelní zeleně, obsaženého v příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, odst.1, písm. c), 
možnosti jeho zobrazení, způsoby využití a ochrany. 
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II.4.1 Odůvodnění vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 
a vnitřního podrobnějšího dělení 

Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití vychází z Vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhlášky“). 

Základní typy ploch s rozdílným způsobem využití lze dle § 3 odst. 4 Vyhlášky podrobněji dělit. Této 
možnosti je využito pro stanovení specifických podmínek pro využití území jako je např. různá 
intenzita a charakter zástavby u ploch bydlení v rodinných domech – individuální a venkovské (BI, BV) 
a v bytových domech (BH), které obě spadají do základního typu „plochy bydlení“. Obdobně bylo 
postupováno u dalších ploch (např. u ploch občanského vybavení, ploch výroby atd.). 

Rozdělení, přesné názvy i grafické vyjádření odpovídá požadované Metodice i standardům obecně 
využívaným v územně plánovací praxi. 

Výše uvedený § 3 odst. 4) Vyhlášky umožňuje i vymezení jiných typů ploch, než jmenovaných §§ 4 – 
19. Nad rámec Vyhlášky byly vymezeny plochy zeleně. Důvodem je jednak zákonný požadavek na 
vymezení systému sídelní zeleně (vyhláška 500/2006, příloha 7), což bez možnosti vymezení 
samostatných ploch není dost dobře možné, dále také ochrana nezastavitelných ploch. Podrobněji jsou 
plochy zeleně členěny na plochy zeleně soukromé a vyhrazené, zeleně ochranné a izolační a zeleně 
přírodního charakteru. Jako součást vymezení ploch veřejných prostranství byla vymezena zeleň 
veřejná. 

Plochy zeleně soukromé a vyhrazené a zeleně veřejné jsou samostatně vymezené k ochraně zeleně 
uvnitř zastavěného území a v přímé vazbě na něj. Tyto plochy pozitivně ovlivňují životní podmínky 
obce, její vnitřní i vnější obraz, zvyšují obytnost území a kvalitu veřejných prostor a rozšiřují možnosti 
krátkodobé rekreace občanů uvnitř zastavěného území. 

Rozdělení do jednotlivých typů ploch vychází z konkrétních specifik jednotlivých ploch. 

Plochy zeleně veřejné náležejí k plochám veřejných prostranství a jsou vymezeny za účelem stabilizace 
a podpory rozvoje veřejné zeleně ve veřejných prostranstvích. Mají prostory veřejných prostranství 
a okolní zástavby pohledově i pobytově zpříjemnit, vymezit veřejný prostor propojující zastavěné 
území s okolní krajinou, snížit vodní i větrnou erozi apod.. Jedná se o zeleň parků, zeleň pro 
pobytovou rekreaci, jako například dětská hřiště a o pásy dřevinné nelesní vegetace - aleje. 

Plochy zeleně soukromé a vyhrazené jsou typickou dominantou sídelní zeleně sídel s převažující 
nízkopodlažní zástavbou rodinnými domy, jedná se o zeleň sadů a zahrad, většinou v přímé vazbě na 
zastavěné území, které je možno oplocovat, samostatně jsou vymezovány v případě, že zde není 
jednoznačná vazba na objekt, případně v zájmu zachování nezastavěných ploch sídelní zeleně. Pokud 
by nebyly samostatně vymezeny, musely by být tyto pozemky zahrnuty buď do ploch bydlení (pak by 
mohly být zastavěny) nebo do ploch zemědělských (plochy zemědělské ale není možné oplocovat kvůli 
zachování prostupnosti krajiny). 

Plochy zeleně přírodního charakteru jsou specifické plochy odvozené od ploch přírodních. Tyto plochy 
ale nepožívají zákonné ochrany, nejsou plochami chráněnými systémem NATURA ani biocentry (ale 
jsou biokoridory nebo prvky přírodní zeleně na plochách, které nenáležejí do ZPF ani do PUPFL), 
vymezeny byly z důvodů ochrany trvalé vegetace v ekologicky nestabilní krajině a možnosti jejího 
doplnění, pro vyjádření koncepce uspořádání krajiny a ochranu krajinného rázu. 

II.5 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, PŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 
Návrh zadání územního plánu Bučovice byl projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy podle 
zvláštních právních předpisů, jejich stanoviska byla zapracována do zadání územního plánu a na 
základě schváleného zadání byl pořízen návrh územního plánu. 

Návrh územního plánu je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. 
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II.5.1 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 
a se stanovisky dotčených orgánů uplatněnými po společném 
jednání 

Návrh ÚP Bučovice byl dle §50 zákona č. č.183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění, projednán 
s dotčenými orgány, krajským úřadem a obcí, pro kterou byl ÚP pořízen, na společném jednání dne 
21.11.2017.  

Z výsledků projednání vyplynul požadavek na úpravy dokumentace. 

Návrh ÚP byl v souladu s §50, odst.2) stavebního zákona zaslán jednotlivě níže uvedeným dotčeným 
orgánům a krajskému úřadu: 

Net4GAS, s.r.o., Na h řebenech II 1718/8, 14000 Praha 

Stanovisko ze dne 06.11.2017; č.j. 9253/17/OVP/N: 

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního 
vedení NET4GAS, s.r.o.. 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

Obvodní bá ňský ú řad pro území katastr ů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 60142 Brno 

Stanovisko ze dne 07.11.2017; č.j. SBS 36923/2017/OBÚ-01/1 

Požaduje respektovat v návrhu dobývací prostory Kloboučky, Kloboučky I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX), 
Vícemilice, dále neuplatňuje připomínky. 

Vyhodnocení projektanta: 

Územní plán respektuje výše zmíněné dobývací prostory viz kapitolu II.9.5.6, DP Vícemilice však byl 
zrušen (viz níže stanovisko MND a.s.). 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

Agentura ochrany p řírody a krajiny České republiky - Regionální pracovišt ě Jihomoravského 
kraje, Kotlá řská 902/51, 60200 Brno 

Stanovisko ze dne 27.11.2017; č.j. 02535/JM/17: 

Sdělení obsahuje výčet sledovaných chráněných lokalit a jevů, dále neuplatňuje připomínky. 

Vyhodnocení projektanta: 

Územní plán přítomnost těchto jevů eviduje a chrání viz kap. II.9.14.2. 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 6 85/1, 61400 Brno 

Stanovisko ze dne 29.11.2017; č.j. HSBM-7-75/2017: 

K předmětné dokumentaci vydává souhlasné koordinované stanovisko 
s podmínkou: Konkretizovat opatření ochrany obyvatelstva města Bučovice uvedená v § 20 vyhlášky 
MV ČR č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, především návrh ploch pro 
požadované potřeby: 
e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci, f) vyvezení a uskladnění nebezpečných 
látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území města, h) ochrany před vlivy 
nebezpečných látek skladovaných v území. 
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A dále požadavek v rámci požární ochrany ve smyslu (§ 29 , odst. 1) zákona č. 133/1985 Sb. -„zdroje 
vody pro hašení požárů“, zajištění zdrojů požární vody především pro případné nově vznikající plochy 
bydlení, plochy výroby a skladování v souladu s požadavky ČSN 73 0873. 

Vyhodnocení: 

Dokumentace bude upravena dle požadavku v rozsahu, v jakém územnímu plánu přísluší. 

Vyhodnocení projektanta: 

Dokumentace byla upravena, viz kap. II.9.13. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor infrastruktury a územního plánu, Na Pankrá ci 546, 14000 
Praha 

Stanovisko ze dne 30.11.2017; č.j. 169/11130/2017: 

K předmětné dokumentaci vydává sdělení s připomínkami - doplnit koridor VPS přeložka silnice I/50 – 
rozšíření u větví MÚK přeložky 1/50 a silnice 11/431 a rovněž u křižovatky stávající silnice 1/50 s 
přeložkou 1/50 ve Vícemilicích na šířku 50 m od osy komunikace na obě strany (dle dodané grafické 
přílohy), prověřit prostorové potřeby MÚK přeložky I/50 se silnicí III/0478, úprava textu - zřejmá 
chyba v označení silnice. 

Vyhodnocení: 

Dokumentace bude upravena dle požadavku. 

Vyhodnocení projektanta: 

Dokumentace byla upravena, viz grafická část, kap. I.4.3.1 a kap. II.9.4.3.1. 

ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 

Stanovisko ze dne 30.11.2017; č.j. 8089/17: 

Ve svém stanovisku  

 závěrem, že k projednávané územně-plánovací dokumentaci neuplatňuje připomínky. 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

Česká geologická služba, Správa oblastních  geolog ů, Klárov 131/3, 118 21 Praha 

Stanovisko ze dne 30.11.2017; č.j. ČGS 441/17/1230*SOG-441/754/2017: 

Ve svém stanovisku uvádí výčet sledovaných jevů a lokalit, dále neuplatňuje připomínky.  

Vyhodnocení projektanta: 

Územní plán přítomnost těchto jevů eviduje a chrání viz kap. II.9.6, II.9.7, II.9.8. 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

MND a.s., Úprkova 807/6, 69501 Hodonín 

Stanovisko ze dne 06.12.2017; č.j. 288/17 v/2016/206: 

Ve svém vyjádření uvádí výčet sledovaných zařízení, uplatněna připomínka - doplnit zařízení a zrušit 
DP Vícemilice.  

Vyhodnocení: 

Dokumentace bude upravena dle požadavku v rozsahu, v jakém územnímu plánu přísluší. 
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Vyhodnocení projektanta: 

Dokumentace byla upravena dle dodaných podkladů, bylo převzato vedení plynovodů a dle požadavku 
vymezeno jejich bezpečnostní pásmo. Sondy byly převzaty jako zařízení na plynovodu a likvidované 
sondy vymezeny jako poddolované území (bodová značka). Ochranná pásma jsou v měřítku územního 
plánu obtížně zobrazitelná, proto jsou objekty a zařízení s ochranným pásmem do cca 12 m 
zobrazována jako linie. Zařízení pro vedení elektrické energie byla rovněž převzata (přičemž v případě 
vedení NN se tato nezobrazují, jsou pod hranicí rozlišení ÚP), viz koordinační výkres.   

Lesy ČR s.p., P řemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové 

Stanovisko ze dne 13.12.2017; č.j. LCR952/004954/2017: 

Ve svém vyjádření podmiňuje svůj souhlas splněním podmínek: 

1) Požadujeme zachovat nezastavitelné ochranné pásmo v šířce min. 6m, aby bylo možné provádět 
údržbu koryta toku či odstraňování překážek a splavenin. 
2) V uvedeném prostoru nebudou umisťovány žádné stavby (včetně oplocení, hydrantů, drobných 

staveb, stožárů a jiných zařízení) vyjma staveb vodohospodářských.  
3) Budou respektovány stávající břehové porosty.  
4) V místě plánovaných ploch pro bydlení i průmyslových zón požadujeme zachovat nezastavěné 

manipulační pruhy kolmo na osu koryta toku v minimálních vzdálenostech po 150 m, které budou 
složit k přístupu ke korytu vodního toku.  

5) Předložení k odsouhlasení správci VT dalšího stupně přeložky silnice 1/50 s mimoúrovňovým 
křížením.  

6) Předkládat k odsouhlasení správci VT jednotlivá technická řešení plánovaných etap u tras 
cyklostezek kolem vodního toku (uvedených viz výše).  

Vyhodnocení: 

Dokumentace bude upravena dle požadavku v rozsahu, v jakém územnímu plánu přísluší. 

Vyhodnocení projektanta: 

Pro znázornění limitu využití území, respektive jeho možné přítomnosti, byly do koordinačního výkresu 
připojeny linie vodních toků, přičemž velikost pásma pro údržbu vodního toku vyplývá z příslušného 
zákona, stejně tak podmínky pro využívání tohoto pásma (jiné limity evidované k tomuto jevu nejsou 
ve vektorové podobě k dispozici). Ostatní vznesené požadavky na ochranu tohoto limitu využití území 
nemohou být řešeny konkrétně touto dokumentací (nelze vymezovat specifické plochy podél vodních 
toků v šíři 6 nebo 8 m od břehové hrany, kde by platily odlišné podmínky využití území, ani 
nezastavitelné plochy pro manipulaci), jejich plnění je třeba požadovat v následných řízeních dle 
stavebního zákona (v rámci územního řízení), ke kterým má dotčený orgán rovněž přístup a 
vyjadřovací pravomoc. 

České dráhy, a.s., náb řeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 

Stanovisko ze dne 13.12.2017; č.j. 4517/2017-032: 

Ve svém vyjádření upozorňuje na probíhající majetkoprávní řízení mezi ČD, a. s. a SŽDC, neuplatňuje 
další připomínky. 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

Ministerstvo vnitra, Nad štolou 936/3, 17000 Praha 

Stanovisko ze dne 13.12.2017; č.j. MV-139332-6/OSM-2016: 

Ve svém vyjádření neuplatňuje žádné připomínky. 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel bere na vědomí. 
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Ministerstvo obchodu a pr ůmyslu, Na Františku 32, 11015 Praha 

Stanovisko ze dne 14.12.2017; č.j. MPO 70534/2017: 

Ve svém stanovisku s návrhem ÚP Bučovice souhlasí. 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

Krajský ú řad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, Žerotínovo nám ěstí 3, 
60182 Brno 

Stanovisko ze dne 18.12.2017; č.j. JMK 178 061/2017: 

Ve svém stanovisku neuplatňuje žádné požadavky k návrhu územního plánu. 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

Krajský ú řad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 60182 Brno 

Stanovisko ze dne 19.12.2017; č.j. JMK 178 057/2017: 

Ve svém vyjádření nesouhlasí s řešením silnic II a III. třídy v předloženém návrhu ÚP, podmiňuje svůj 
souhlas splněním podmínek: 

1. Řešení silniční sítě v Marefách bude upraveno. Text výroku správně uvádí, že po realizaci přeložky 
silnice I/50 bude zrušena silnice III/0506 a převedena do MK. Tomu neodpovídá schéma dopravy 
vložené za str. 16 textu. Naopak MK mezi křiž. I/50 x III/0478 a přejezdem bude zároveň převedena 
do silnic III. tř., jde tedy v pojetí schématu o návrh.  

2. Řešení silniční sítě v Bučovicích bude upraveno. V souvislosti s přeložkou II/431 bude do MK 
převedena silnice III/43112. Z textu odůvodnění bude vypuštěno tvrzení o zahrnutí přeložky silnice 
II/431 do studie ŘSD obchvatu I/50.  

3. Řešení veřejné dopravy bude upraveno. Zatímco text v kapitole dopravní infrastruktury konstatuje, 
že nejsou navrhovány nové plochy pro obsluhu veřejnou hromadnou dopravou, kapitola VPS uvádí v 
Marefách rozšíření MK pro otáčení autobusů v rámci rozvojových ploch veřejných prostranství.  

4. Vymezení zastavěného území bude z hlediska řešení silnic II. a III. třídy v návrhu ÚP opraveno v 
souladu se stavebním zákonem. Dle ustanovení § 58 odst. 2 písm. c) stavebního zákona se do 
zastavěného území zahrnují také pozemky vně intravilánu, a to pozemní komunikace nebo jejich části, 
ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území. V souladu s tímto ustanovením 
stavebního zákona musí být součástí zastavěného území také příslušný úsek silnice III/0506. Pro 
správný postup vymezování zastavěného území vydal Ústav územního rozvoje metodický pokyn 
(09/2013).  

5. Podmínky řešení dopravního napojení návrhových ploch u silnice II/431, stávající i návrhové, budou 
upraveny. Dopravní obsluha veškerých nově navrhovaných lokalit situovaných u silnice bude řešena 
přednostně ze stávajících (přilehlých) místních komunikací a sjezdů, bez nároku na přímé připojení na 
silnici II/431. Dopravní napojení musí být řešeno v souladu s platnými právními předpisy, zejména 
zákonem o PK a prováděcí vyhláškou zákona o PK č. 104/1997 Sb., která definuje v § 11 podmínky 
pro vzájemné připojování pozemních komunikací a v § 12 podmínky pro připojování sousedních 
nemovitostí na pozemní komunikace.  

6. Využití ploch pro bydlení přiléhajících k silnici II. nebo III. třídy musí být z hlediska hlukové ochrany 
ošetřeno tak, aby nevznikaly nároky na omezování provozu na silnicích. Zásady pro ochranu zdravých 
životních podmínek uvedené v bodě I.6.2. textové části nebudou měněny v neprospěch ochrany 
provozu na silnicích.  

Vyhodnocení: 

Dokumentace bude upravena dle požadavku. 
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Vyhodnocení projektanta: 

Dokumentace byla upravena: 

ad1) Řešení silniční sítě v Marefách bylo upraveno, přiložené schéma dopravy bylo upraveno dle 
požadavku. 

ad2) Řešení silniční sítě v Bučovicích bylo upraveno. V souvislosti s přeložkou II/431 je navrženo 
převedení silnice III/43112 do MK. Z textu odůvodnění bylo vypuštěno tvrzení o zahrnutí přeložky 
silnice II/431 do studie ŘSD obchvatu I/50. 

ad3) Řešení veřejné dopravy bylo upraveno. Text v kapitole dopravní infrastruktury byl opraven 
v souvislosti s vymezením plochy veřejných prostranství pro obsluhu veřejnou hromadnou dopravou - 
rozšíření MK pro umožnění otáčení autobusů v Marefách.  

ad4) Vymezení zastavěného území bylo upraveno. Požadovaná část silnice III. třídy v Marefách byla 
připojena do zastavěného území.  

ad5) Byly upraveny obecné podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití viz kap. I.6.2 tak, 
že je stanoveno, že dopravní obsluha veškerých nově navrhovaných lokalit situovaných u silnice II/431 
bude řešena přednostně ze stávajících (přilehlých) místních komunikací a sjezdů, bez nároku na přímé 
připojení na stávající silnici II/431, dopravní napojení musí být řešeno v souladu s platnými právními 
předpisy. 

ad6) Byly upraveny obecné podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití viz kap. I.6.2 
takto: pro využití ploch pro bydlení, respektive ploch umožňujících umísťování chráněných prostor 
definovaných platnými právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví, přiléhajících k silnicím II. 
a III. třídy je stanovena podmínka, že opatření na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací budou navržena tak, aby nevznikaly nároky na omezování provozu na silnicích, zásady pro 
ochranu zdravých životních podmínek uvedené v bodě I.6.2. textové části nebyly nijak změněny.  

Dále byly v textu revidovány výrazy „nádraží ČD“ a „tratě ČD“, přičemž jejich nevhodné použití bylo 
odstraněno. 

Krajský ú řad Jihomoravského kraje, odbor životního prost ředí, Žerotínovo nám ěstí 3, 60182 
Brno 

Stanovisko ze dne 19.12.2017; č.j. JMK 178052/2017: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný úřad 
podle ust. § 29 zákona č.129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, k Návrhu územního 
plánu Bučovice uplatňuje následující stanoviska:  

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, nemá krajský úřad k předloženému návrhu územního plánu 
připomínky. 

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF): 

Návrh územního plánu Bučovice zahrnuje mimo jiné návrhovou plochu s výměrou nad 10 ha, ke které 
již orgán ochrany ZPF krajského úřadu nemá působnost při udělování souhlasu podle ust. § 9 odst. 6 
zákona. Jmenovitě se jedná o plochu:  Z82 - plocha dopravní infrastruktury - silniční doprava (DS) - o 
celkové výměře 18,57 ha, na zemědělských půdách I., II., IV. a V. třídy ochrany.  

V souladu s ust. čl. II odst. 1) Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního 
prostředí ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu 
(dále jen metodický pokyn) byla proto tato plocha projednána s orgánem ochrany ZPF MŽP. Orgán 
ochrany ZPF MŽP své stanovisko v termínu nevydal.  

Orgán ochrany ZPF krajského úřadu posoudil předmětný návrh územního plánu z hlediska zájmů 
ochrany zemědělského půdního fondu a uplatňuje v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona souhlasné 
stanovisko k Návrhu územního plánu Bučovice. 
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Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, krajský 
úřad uplatňuje na základě předchozího vyloučení vlivu na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 stanovisko k předloženému „Návrhu 
územního plánu Bučovice“ v tom smyslu, že zájmy ochrany přírody a krajiny, k jejichž uplatnění je 
příslušný zdejší krajský úřad, nejsou tímto návrhem dotčeny a nemá proto k návrhu změny 
připomínky. 

Z hlediska zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad 
uplatňuje k předloženému „Návrhu územního plánu Bučovice“ stanovisko v tom smyslu, že po 
posouzení předložené dokumentace nemá k předloženému návrhu připomínky. 

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, krajský úřad v této fázi projednávání předloženého návrhu územního plánu konstatuje, že 
nemá k návrhu územního plánu Bučovice ani k vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území 
připomínky. 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

Krajský ú řad Jihomoravského kraje, odbor územního plánu a sta vebního řádu, Žerotínovo 
náměstí 3, 60182 Brno 

Stanovisko ze dne 20.12.2017; č.j. JMK 158092/2017: 

V předmětné věci bylo předpokládáno vydání koordinovaného stanoviska ze strany krajského úřadu.  

Dle § 4 odst. 7 stavebního zákona lze koordinované stanovisko vydat pouze v případě, nejsou-li 
požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů v rozporu. Z důvodu nesouhlasného stanoviska 
odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje s návrhem ÚP (nesouhlas s navrhovanou 
přeložkou silnice II/431 do trasy dnešní silnice III/43111 a návazné místní komunikace v ul. 
Vinohradská, neboť v textové části není pro tento návrh uvedeno odůvodnění, Generel krajských silnic 
JMK 2008 takový záměr neobsahuje a jednání k záměru neproběhla) však OÚPSŘ nemůže za krajský 
úřad k „Návrhu ÚP Bučovice“ vydat koordinované stanovisko ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona. 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

Městský ú řad Bu čovice, odbor životního prost ředí, Jiráskova 502, 685 01 Bu čovice 

Stanovisko ze dne 20.12.2017; č.j. MUB/OŽP- 46834/2017 hom: 

Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán obce pověřené 
přeneseným výkonem státní správy, k Návrhu územního plánu Bučovice uplatňuje následující 
stanoviska a připomínky jednotlivých úseků odboru ŽP:  

• Vodní hospodářství:  

- opravit informaci o připojení Kojátek a Mouřínova dle PRVK na ČOV Bučovice, obce Kojátky a 
Mouřínov realizovaly vlastní ČOV; 

- do stanovené aktivní zóny záplavového území toku Litava nelze umísťovat plochu pro výrobu a 
skladování (západně od silnice III. tř. do Mouřínova); 

- nově navrhované rozvojové plochy pro bydlení podmínit v závazných regulativech návrhem základní 
vodohospodářské infrastruktury ( veřejný vodovod a zejména splašková kanalizace pro veřejnou 
potřebu, kterou je možno komunální odpadní vody odvádět na městskou ČOV ); 

- v návrhu vymezit územní podmínky pro možnost umístění splaškové kanalizace v lokalitě „U škol“ ve 
městě Bučovice a konce ulice Urbáškova v místní části Vícemilice; 

- při návrhu ev. rozšíření dešťové kanalizace stanovit prioritu v akumulaci, retenci a vsaku srážkových 
vod před jejich odváděním vždy, pokud existují v daném území hydrogeologicky vhodné podmínky; 

- specifikovat umístění suché retenční nádrže s označením K 154 W. 
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• Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF): 

K vydání stanoviska – souhlas dle § 5 odst. 2 zákona je příslušný Krajský úřad Jihomoravského kraje, 
odbor životní prostředí, Brno.  

• Ochrana přírody a krajiny: 

Ke koncepci vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES) nemáme námitek. 

Podmínky ochrany krajinného rázu v zastavěném území a zastavitelných plochách jsou s dotčeným 
orgánem ochrany přírody dohodnuty ve smyslu ustanovení § 12 odst. 4 ZOPK pouze z části, tj. nejsou 
dohodnuty pro tyto plochy: 

- Plochy občanského vybavení 

Občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá (OK) – Z 56/OK, Z 57/OK 

- Plochy výroby a skladování 

Výroba a skladování – lehký průmysl (VL) - Z78/VL, Z 89/VL, Z 90/VL, P 93/VL 

- Plochy specifické 

Plochy specifické (X) – P 100/X 

Podmínky ochrany krajinného rázu v zastavitelných plochách – Plochy smíšené obytné Z1 BH, Z14 BI, 
Z15 BI, Z 23-27 BI, Z 30-32 BI, P 63/SM budou s orgánem ochrany přírody dohodnuty v rámci 
zpracování územní studie. 

Tuto informaci z hlediska ochrany krajinného rázu požadujeme uvést v odůvodnění ÚP. 

• Lesní hospodářství: 

Prvky ÚSES, které zasahují do lesních pozemků musí respektovat dřevinnou skladbu uvedenou ve 
schválených lesních hospodářských plánech a odsouhlasenou orgánem ochrany přírody. 

• Ovzduší: 

Navrhované plochy budou zohledňovat zásady Plánu zlepšování kvality ovzduší. 

Vyhodnocení: 

Dokumentace bude upravena dle požadavku v rozsahu, v jakém územnímu plánu přísluší. 

Vyhodnocení projektanta: 
• Vodní hospodářství:  

- byly opraveny informace o připojení okolních obcí na ČOV Bučovice a zároveň byla opravena 
koncepce odvádění odpadních vod viz koordinační výkres; 

- plocha pro výrobu a skladování (západně od silnice III. tř. do Mouřínova) je sice umístěna ve 
stanovené aktivní zóně záplavového území toku Litava, avšak její využití je podmíněno realizací 
protipovodňových opatření – obslužné komunikace, která bude zároveň sloužit jako ohrázování, tato 
podmínka pro umísťování staveb dostatečně ochrání zástavbu před záplavami, přičemž v souvislosti 
s tímto je vymezena plocha pro biocentrum, která by měla zajistit přítomnost rozlivového území, a 
ovlivní přítomnost limitu využití území – aktivní zóna bude z těchto ploch v důsledku realizací 
protipovodňových opatření vymístěna; 

- k nově navrhovaným rozvojovým plochám pro bydlení je navržena potřebná technická infrastruktura 
včetně veřejného vodovodu a oddílné kanalizace, požadavek na stanovování dalších podmínek využití 
ploch požadujících  návrh technické infrastruktury je nadměrný a jeho respektováním by byly 
požadavky vyplývající z dokumentace duplikovány, navíc reálnost připojení na technické sítě musí řešit 
každý stavebník v návazném řízení dle stavebního zákona, kde je dotčený orgán rovněž účastníkem a 
může vznést své požadavky; 

- v lokalitě „U škol“ ve městě Bučovice a  na konci ulice Urbáškova v místní části Vícemilice jsou 
vymezeny návrhové koridory pro umístění splaškové kanalizace; 

- priorita akumulace, retence a vsaku srážkových vod před jejich odváděním, pokud existují v daném 
území hydrogeologicky vhodné podmínky je vymezena v příslušném zákoně a je nutné prokazovat její 



Územní plán Bučovice Odůvodnění ÚP 

Atelier URBI spol. s r.o. 17 

respektování v následném řízení o umísťování a povolování staveb dle stavebního zákona, územní plán 
tuto podmínku zahrnul do stanovení obecných podmínek pro využití ploch v rámci kap. I.6.2, 
stanovování dalších podmínek by bylo nepřípustnou duplicitou; 

- vymezení plochy K 154 W pro suchou retenční nádrž je dostatečně specifikováno v příslušných 
výkresech grafické části u severní hranice řešeného území s obcí Kojátky, důvodem vymezení je 
převzetí podkladu – studie „Vyhodnocení území Bučovic a okolí pro zadání KoPÚ, včetně studie 
odtokových poměrů“ podrobněji viz kap. II.9.5.5.2.  

• Ochrana přírody a krajiny: 

Podmínky ochrany krajinného rázu v zastavěném území a zastavitelných plochách, které nejsou s 
dotčeným orgánem ochrany přírody dohodnuty ve smyslu ustanovení § 12 odst. 4 ZOP, tj. plochy 
Z56/OK, Z57/OK, Z78/VL, Z89/VL, Z90/VL, P93/VL a P100/X, budou s orgánem ochrany přírody 
dohodnuty v rámci následných řízení dle stavebního zákona. 

• Lesní hospodářství: 

U prvků ÚSES, které zasahují do lesních pozemků je možné respektovat dřevinnou skladbu uvedenou 
ve schválených lesních hospodářských plánech (odsouhlasených orgánem ochrany přírody) viz kap. 
II.13.2.4. 

• Ovzduší: 

Navrhované plochy zohledňují zásady Plánu zlepšování kvality ovzduší a to zejména proto, že je 
navržen dopravní koridor pro obchvat zástavby města Bučovice, jehož realizací bude kvalita ovzduší 
zásadně ovlivněna. 

Státní pozemkový ú řad, Husinecká 1024, 13000 Praha 

Stanovisko ze dne 20.12.2017; č.j. SPU 598961/2017: 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov (dále jen 
„pozemkový úřad“), posoudil návrh Územního plánu Bučovice s ohledem na rozpracované komplexní 
pozemkové úpravy v katastrálním území Černčín, Vícemilice, Kloboučky, Marefy a Bučovice a nemá 
připomínky. 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brn ě, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 

Stanovisko ze dne 20.12.2017; č.j. KHSJM 71148/2017/VY/HOK: 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně s návrhem Územního plánu 
Bučovice a vyhodnocením jeho vlivů na udržitelný rozvoj území souhlasí. 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

Ministerstvo obrany ČR, Oddělení územní správy nemovitého majetku Brno, Agentur a 
hospoda ření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany, Svato plukova 84, 61500 Brno 

Stanovisko ze dne 20.12.2017; č.j. MO 263617/2017-6440: 

Jako vlastník nemovitých věcí (dotčených návrhem) uplatňuje připomínky a požaduje úpravu hranice 
koridoru VD40 (KD1) takovým způsobem, aby uvedené nemovité věci nebyly dotčeny (tj. nemovitosti 
v ploše perspektivního vojenského objektu Kasárna Jiřího z Poděbrad a v těsné blízkosti). Dále 
požaduje přesunutí návrhové plochy LBC6 K216/NP za hranici zájmového území objektu důležitého pro 
obranu státu. V přesunuté návrhové ploše musí být zachována cesta, umožňující celoroční přístup ke 
Cvičišti Bučovice. Současně požaduje respektovat závazné stanovisko Ministerstva obrany, Sekce 
ekonomické a majetkové, Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, 
jako dotčeného orgánu státní správy. 
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Vyhodnocení: 

Dokumentace bude upravena dle požadavku. 

Vyhodnocení projektanta: 

Dokumentace byla upravena: 

Vymezení koridoru VD40 (KD1) bylo upraveno, nyní se nachází mimo hranice plochy perspektivního 
vojenského objektu Kasárna Jiřího z Poděbrad, rovněž mimo další zájmová území MO ČR - 
zastavitelnou plochu Z224/X a P100/X. Návrhová plocha K216/NP pro LBC6 byla přesunuta 
jihozápadním směrem, již se tedy nenachází v místě vstupu do areálu cvičiště, současně byla 
vymezena plocha Z232/PV pro umístění (rekonstrukci, zpevnění) příjezdové cesty ke cvičišti. 
Vyhodnocení závazného stanoviska MO ČR, SEM, OOÚZ viz níže.  

Ministerstvo dopravy, náb ř. Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 

Stanovisko ze dne 20.12.2017; č.j. 779/2017-910-UPR/2: 

Ve svém stanovisku uplatňuje požadavek na rozšíření koridoru přeložky sil. I/50 u větví MÚK přeložky 
I/50 a silnice II/431 a rovněž u křižovatky stávající silnice I/50 s přeložkou I/50 ve Vícemilicích na 
šířku 50 m od osy komunikace na obě strany (dle dodané grafické přílohy), prověření prostorové 
potřeby MÚK přeložky I/50 se silnicí III/0478 a požadavek na úpravu textu - zřejmé chyby v označení 
silnice III/0506 na III/0478. 

Vyhodnocení: 

Dokumentace bude upravena dle požadavku. 

Vyhodnocení projektanta: 

Dokumentace byla upravena, viz grafická část, kap. I.4.3.1 a kap. II.9.4.3.1. 

Ministerstvo obrany ČR, Oddělení ochrany územních zájm ů Brno, Odbor ochrany územních 
zájmů Sekce ekonomické a majetkové MO, Tychonova 1, 160 01 Praha 6  

Stanovisko ze dne 21.12.2017; č.j. SpMO 2345/2017-8201-92: 

Ve svém stanovisku uplatňuje požadavek na doplnění poznámky pod legendu koordinačního výkresu, 
že se celé správní území nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany. 
Dále uplatňuje požadavek na doplnění textové části odůvodnění, konkrétně do kapitoly II.9.14 Zájmy 
obrany státu plný výčet zájmů Ministerstva obrany, jejichž ochrana je důležitá pro zajištění obrany 
státu a tvoří neopomenutelné limity v území.  

Dále uplatňuje požadavek na zúžení koridoru dopravní infrastruktury, tzn. zúžení koridoru veřejně 
prospěšné stavby VD40, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit tak, aby byl koridor 
dopravní infrastruktury (VPS) jednoznačně vymezen mimo plochu objektu důležitého pro obranu státu, 
tj. mimo kasárna Jiřího z Poděbrad (stabilizovaná plocha X).  

Dále uplatňuje požadavek na zúžení koridoru dopravní infrastruktury, tzn. zúžení koridoru veřejně 
prospěšné stavby VD40, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit tak, aby byl 
jednoznačně vymezen mimo plochu specifickou R13/X (územní rezerva), tj. mimo plochu, na které 
Ministerstvo obrany má výhledově záměr rozšíření stávajícího strategicky důležitého objektu pro 
obranu státu v souvislosti s plánovaným rozvojem posádky Bučovice a přezbrojením armády.  

Dále uplatňuje požadavek na zúžení koridoru dopravní infrastruktury, tzn. zúžení koridoru veřejně 
prospěšné stavby VD40 tak, aby nedošlo k omezení záměru na dopravní propojení oblasti v celém 
úseku mezi ulicemi Sokolovskou a Ždánskou, jehož realizace je prospěšná pro zajištění dopravní 
obslužnosti objektů důležitých pro obranu státu (stávajícího a nového na upravené ploše P100/X s 
provozovanou vlečkou).  

Dále uplatňuje požadavek na rozšíření plochy specifické P100/X o plochy P72/SV a Z68/SV do 
jednotné souvislé plochy X.  

Dále uplatňuje požadavek na přesunutí veřejně prospěšné stavby VT3 a VT2 (kanalizace splašková a 
dešťová) mimo požadovaný rozsah plochy specifické X, zároveň s přesunutím navrženého průchodu a 
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průjezdu VD32 (návrh místní komunikace ve trase shodné s VT2, VT3) mimo plochu specifickou, 
respektive na okraj plochy specifické podél stabilizované plochy BI, to vše v souvislosti s výše 
uvedeným požadavkem.  

Dále uplatňuje požadavek na rozšíření plochy specifické P100/X severně o plochu vlečky, rampy a 
nezbytný manipulační prostor. Vlečka dříve využívaná VLS musí být součástí objektu důležitého pro 
obranu státu a bude strategicky důležitou součástí související dopravní a technické infrastruktury v 
ploše specifické X, která je samostatně vymezena v souladu s § 19 vyhlášky č. 501/2006Sb. za účelem 
zajištění zvláštních podmínek. Vlečka a nezbytně nutný manipulační prostor kolem vlečky a rampy 
tudíž nemůže být součástí plochy Z135/PV, neboť vyžaduje zajištění zvláštních podmínek v souvislosti 
s využitím vlečky při naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu. V souvislosti s 
tím přiměřeně odsuňte (upravte) plochu navržené veřejně prospěšné stavby VD31, VD32 a plochy 
Z135/PV v prostoru zmíněné vlečky a nezbytně nutného manipulačního prostoru kolem vlečky a 
rampy.  

Dále uplatňuje požadavek na akceptování zachování provozu železniční vlečky pro objekt důležitý pro 
obranu státu na ploše P100/X. V rámci připravované místní komunikace propojující ulice Sokolovská – 
Ždánská (v blízkosti železniční tratě ČD – Z134/PV, Z135/PV, Z137/PV) požaduje zajistit obslužnost 
objektu důležitého pro obranu státu na ploše P100/X. Tato nová místní komunikace bude sloužit pro 
návoz a odsun pásové techniky na přepravní soupravě T – 815 VT (VVN) + podvalník P 50 N (viz 
technická data dle přílohy). Uvedená přepravní souprava bude také využívat nově budovanou místní 
komunikaci (Z138/PV) v jižní části obce jako nejkratší spojnici mezi současným vojenským útvarem 
(kasárna Jiřího z Poděbrad) a připravovanou přeložkou I/50, proto požaduje zajištění obslužnosti 
objektu důležitého pro obranu státu také touto místní komunikací. Dále požaduje, aby realizace 
přeložky II/431 také dosahovala parametrů pro přepravu zmiňované soupravy. Komunikace II/431 je 
určena k zajištění odsunu poškozené techniky z vojenského cvičiště Bučovice a jako záložní 
komunikace pro vojenské přepravy mezi Bučovicemi a Vyškovem v případě uzavření I/50. Požaduje, 
aby byl zajištěn bezpečný a bezproblémový nájezd přepravní soupravy T-815 VT (VVN) + podvalník P 
50 N od plochy P100/X na přeložku komunikace II/431 v úseku před nadjezdem nad železničním 
koridorem z jižního směru. Požadované se v uvedeném úseku týká i sjezdu k ploše P100/X. Tyto 
požadavky jsou uplatňovány v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti ploch specifických X 
(stabilizovaných i návrhových). 

Dále uplatňuje požadavek na zapracování regulativu – podmínky zajišťující průjezdnost navržené 
komunikace VD31, místní komunikace v rámci rozvojových ploch Z134/PV a Z135/PV - respektujte 
rozměry vojenské soupravy T-815 VT (VVN) + podvalník P 50 N (celková délka 21 315 mm, šířka 
3 15 mm, maximální hmotnost 90 550 kg a minimální poloměr otáčení 25 m).  

Dále uplatňuje požadavek na zapracování regulativu – podmínky zajišťující průjezdnost navržené 
komunikace VD33, místní komunikace v rámci rozvojové plochy Z137/PV od výjezdu z vojenského 
areálu - respektujte rozměry vojenské soupravy T-815 VT (VVN) + podvalník P 50 N (celková délka 
21 315 mm, šířka 3 15 mm, maximální hmotnost 90 550 kg a minimální poloměr otáčení 25 m).  

Dále uplatňuje požadavek na zapracování regulativu – podmínky zajišťující průjezdnost navržené 
komunikace VD34, místní komunikace v rámci rozvojové plochy Z138/PV od výjezdu z vojenského 
areálu - respektujte rozměry vojenské soupravy T-815 VT (VVN) + podvalník P 50 N (celková délka 
21 315 mm, šířka 3 15 mm, maximální hmotnost 90 550 kg a minimální poloměr otáčení 25 m). 

Dále uplatňuje požadavek na zapracování regulativu – podmínky zajišťující průjezdnost navržené 
přeložky II/431 - respektujte rozměry vojenské soupravy T-815 VT (VVN) + podvalník P 50 N (celková 
délka 21 315 mm, šířka 3 15 mm, maximální hmotnost 90 550 kg a minimální poloměr otáčení 25 m).  

Dále uplatňuje požadavek na bezpečné zajištění přístupu k nádraží (např. podchodem), neboť vznikem 
nových administrativních a pobytových zón v ploše P100/X dojde ke zvýšení intenzity jeho využívání 
spojené s posílením posádky, to vzhledem ke zrušení úrovňového přejezdu u nádraží s komunikací 
II/431 a návrhu mimoúrovňového křížení s železničním koridorem.  

Dále uplatňuje požadavek na drobnou úpravu podmínek prostorového uspořádání ploch – výšková 
regulace. V návrhu je uvedeno: u novostaveb a rekonstrukcí nesmí výška staveb přesahovat okolní 
objekty. Požadujeme: u novostaveb a rekonstrukcí nesmí zpravidla výška staveb přesahovat okolní 
objekty, výjimku lze povolit.  
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Dále uplatňuje požadavek na umístění značky objekt obrany státu doprostřed areálů ploch 
specifických. 

Dále uplatňuje požadavek na zapracování zájmového území objektu důležitého pro obranu státu kolem 
návrhových ploch X v šíři 100 m (analogie s vymezením shodného rozsahu zájmového území kolem 
kasáren Jiřího z Poděbrad a kolem cvičiště Bučovice) v souladu s legendou koordinačního výkresu. 
Zapracování linie zájmového území v šíři 100 m v koordinačním výkresu pouze upozorní na limit v 
území pro navazující řízení, urbanistickou koncepci města neovlivňuje.  

Dále uplatňuje požadavek na přehodnocení lokalizace návrhu VU7-lokální biocentrum LBC6 (plocha 
K216/NP) mimo využívaný vjezd do vojenského cvičiště Bučovice.  

Toto stanovisko Ministerstva obrany uplatněné Sekcí ekonomickou a majetkovou, odborem ochrany 
územních zájmů je spolu se samostatně uplatněnými připomínkami AHNM (Sp.zn.: 24221/2017-6440) 
vydáno ve veřejném zájmu zajištění obrany a bezpečnosti státu, který je deklarován mezi 
republikovými prioritami pro územní plánování v politice územního rozvoje a mezi prioritami územního 
plánování Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území Jihomoravského kraje.   

Vyhodnocení: 

Dokumentace bude upravena dle požadavku v rozsahu, v jakém územnímu plánu přísluší. 

Vyhodnocení projektanta: 

Dokumentace byla upravena: 

Poznámka pod legendou koordinačního výkresu byla doplněna, viz koordinační výkres, byla doplněna 
textová část odůvodnění, nová kapitola II.9.4.5.2, která zpřesňuje zájmová území MO ČR a podmínky, 
které je nutno respektovat dle požadavku.  

Požadavek na zúžení koridoru dopravní infrastruktury, tzn. zúžení koridoru veřejně prospěšné stavby 
VD40, byl respektován, vymezení koridoru VD40 (KD1) bylo upraveno, nyní se nachází mimo hranice 
plochy perspektivního vojenského objektu Kasárna Jiřího z Poděbrad, rovněž mimo další zájmová 
území MO ČR - zastavitelnou plochu Z224/X (někdejší R13/X) a P100/X i mimo veřejná prostranství 
stabilizovaná i navrhovaná podél železniční trati mezi ulicemi Sokolovskou a Ždánskou, která zajišťují 
dopravní propojení a dopravní obslužnosti objektů důležitých pro obranu státu.  

Požadavek na rozšíření plochy specifické P100/X byl respektován, plocha P100/X byla rozšířena o 
plochy P72/SV a Z68/SV (které byly zrušeny) do jediné souvislé plochy.  

Veřejně prospěšné stavby VT3 a VT2 (kanalizace splašková a dešťová) byly přesunuty mimo 
požadovaný rozsah plochy specifické P100/X, rovněž průjezd navržený v ploše Z136/PV (návrh místní 
komunikace ve trase shodné s VT2, VT3) byl přesunut na okraj plochy specifické podél stabilizované 
plochy BI.  

Dále byla plocha specifická P100/X rozšířena severně o plochu vlečky, rampy a nezbytný manipulační 
prostor. Vlečka bude v nezbytném rozsahu součástí související dopravní a technické infrastruktury v 
ploše specifické X, která je samostatně vymezena v souladu s § 19 vyhlášky č. 501/2006Sb. za účelem 
zajištění zvláštních podmínek. Plochy Z135/PV a Z136/PV je však nutné zachovat jako veřejná 
prostranství zajišťující dopravní obsluhu plochy P100/X, ale také, a to především, jako prostor 
zajišťující důležité dopravní propojení okolních ploch (pro bydlení) na silnici II. třídy potažmo napojení 
na silnici I. třídy (navržený obchvat), zejména také s ohledem na územní rezervu, kterou je přeložka 
sinice III/0507 do Mouřínova do polohy západně vojenského areálu s mimoúrovňovým přejezdem 
železnice (a následným případným rušením úrovňového přejezdu).  

Zachování provozu železniční vlečky návrh územního plánu neovlivňuje. V rámci připravované místní 
komunikace propojující ulice Sokolovská – Ždánská (v blízkosti železniční tratě ČD – Z134/PV, 
Z135/PV, Z136/PV a Z137/PV) bude zajištěna obslužnost objektu důležitého pro obranu státu na ploše 
P100/X, veřejná prostranství stabilizovaná i návrhová jsou vymezena v dostatečné šíři (tj. 12 m 
v nejužším místě mezi železnicí a P100/X, v ostatních místech cca 17 m). Rovněž plocha Z138/PV pro 
místní komunikaci v jižní části obce je navržena v dostatečné šířce (v nejužším místě má šíři cca 
14 m). Prokazovat dostatečnost parametrů ploch vzhledem k požadované průjezdnosti určitou 
soupravou není věcí územního plánu. Požadované parametry je třeba vyžadovat v rámci posuzování 
jednotlivých dopravních staveb, umísťovaných do návrhových ploch, v rámci následných řízení dle 
stavebního zákona (územní řízení), k nimž má dotčený orgán rovněž přístup a k nimž se vyjadřuje. 



Územní plán Bučovice Odůvodnění ÚP 

Atelier URBI spol. s r.o. 21 

Navržená šíře veřejných prostranství zajišťuje, že bude možné v nich umísťovat obousměrné pozemní 
komunikace, v místech s předpokladem umístění křižovatek, nájezdů apod. jsou přiměřeně rozšířeny, 
takže by umísťované dopravní stavby požadavku měly vyhovět, podrobnější regulace navrhovaných 
ploch však není žádoucí (stabilizované plochy pro dopravu jsou vymezené v mnohem menší šíři a 
požadovanému provozu také většinou vyhovují), umísťování konkrétních staveb a jejich parametry 
řeší podrobnější dokumentace.  

Bezpečný přístup k nádraží je zajištěn navrženým pěším propojením a nadjezdem pro vedení 
cyklotrasy u nádraží, viz kap. II.9.4.3.4 a koordinační výkres.  

Podmínky prostorového uspořádání ploch specifických (X) – výšková regulace byla upravena. Výšková 
hladina staveb v návrhových plochách je stanovena na maximálně 3NP nebo 2NP + (PU nebo P), tj. 
ustupující podlaží nebo podkroví. Tato výšková regulace byla stanovena s ohledem na blízkost centra 
města a zejména ochranného pásma kulturních památek, přičemž tyto plochy se nacházejí převážně 
na území přírodního parku Ždánický les, kde je třeba zajistit ochranu krajinného rázu.  

Značky objektu obrany státu byly umístěny v souladu s doplněním ÚAP o nové limity využití území, viz 
koordinační výkres. 

Zájmového území objektu důležitého pro obranu státu bylo vymezeno v souladu s doplněním ÚAP o 
nové limity využití území.  

Lokalizace návrhu VU7-lokální biocentrum LBC6 (plocha K216/NP) byla přehodnocena. Návrhová 
plocha K216/NP pro LBC6 byla přesunuta jihozápadním směrem, již se tedy nenachází v místě vstupu 
do areálu cvičiště. 

II.5.2 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 
a se stanovisky dotčených orgánů uplatněnými po veřejném 
projednání 

Návrh ÚP Bučovice byl dle §52 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění, projednán s 
dotčenými orgány, krajským úřadem, veřejností a obcí, pro kterou byl ÚP pořízen, na veřejném 
projednání dne 11.11.2019.  

Z výsledků projednání vyplynul požadavek na úpravy dokumentace. 

K návrhu ÚP byla v souladu s ustanovením §52, odst. 2) a 3) stavebního zákona uplatněna stanoviska 
níže uvedených dotčených orgánů a krajského úřadu: 

Obvodní bá ňský ú řad pro území katastr ů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 60142 Brno 

Stanovisko ze dne 08.10.2019; č.j. SBS 36168/2019/OBÚ-01/1 

Požaduje respektovat v návrhu dobývací prostory (dále jen „DP“), a to: DP Kloboučky (ev.č. 4 0080), 
DP Kloboučky I (ev.č. 4 0094), DP Kloboučky II (ev.č. 4 0095), DP Kloboučky III (ev.č. 4 0096), DP 
Kloboučky IV (ev.č. 4 0097), DP Kloboučky V (ev.č. 4 0098), DP Kloboučky VI (ev.č. 4 0099), DP 
Kloboučky VII (ev.č. 4 0100), DP Kloboučky VIII (ev.č. 4 0101), DP Kloboučky IX (ev.č. 4 0102), DP 
Kloboučky X (ev.č. 4 0102) stanovené pro organizaci MND a.s., IČ: 28483006. V k.ú. Bučovice, 
Černčín, Marefy, Vícemilice DP není evidován, dále neuplatňuje připomínky. 

Vyhodnocení projektanta: 

Územní plán respektuje výše zmíněné dobývací prostory viz kapitolu II.9.5.6. 

Vyhodnocení pořizovatele: 

Připomínky neuplatňuje. 

Net4GAS, s.r.o., Na H řebenech II, 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle 

Stanovisko ze dne 08.10.2019; č.j. 8703/19/OVP/N 

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního 
vedení NET4GAS, s.r.o.. 
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Vyhodnocení pořizovatele: 

Pořizovatel bere na vědomí, pro návrh ze stanoviska neplynou žádné požadavky. 

Ministerstvo pr ůmyslu a obchodu, Na Františku 32, 11015 Praha 

Stanovisko ze dne 11.10.2019; č.j. MPO 77461/2019 

Ve svém stanovisku s návrhem ÚP Bučovice souhlasí za podmínky opravy zákresu chráněného 
ložiskového území a dobývacích prostorů v Koordinačním výkrese. 

Vyhodnocení projektanta: 

Zákres dobývacích prostorů byl opraven, byly identifikovány aktuální data z ÚAP, avšak u CHLÚ 
projektant neobdržel žádné nové, tedy aktuálnější vektory, byly tedy použity hranice CHLÚ tak, jak 
jsou vymezeny v ÚAP ORP Bučovice. 

Vyhodnocení pořizovatele: 

Chybné zákresy jsou opraveny. 

Lesy ČR s.p., správa tok ů - oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno  

Stanovisko ze dne 14.10.2019; č.j. LCR952/004594/2019: 

Ve svém vyjádření podmiňuje svůj souhlas splněním podmínek: 

1) Požadujeme zachovat nezastavitelné ochranné pásmo v šířce min. 6m, aby bylo možné provádět 
údržbu koryta toku či odstraňování překážek a splavenin. 
2) V uvedeném prostoru nebudou umisťovány žádné stavby (včetně oplocení, hydrantů, drobných 

staveb, stožárů a jiných zařízení) vyjma staveb vodohospodářských.  
3) Budou respektovány stávající břehové porosty.  
4) V místě plánovaných ploch pro bydlení i průmyslových zón požadujeme zachovat nezastavěné 

manipulační pruhy kolmo na osu koryta toku v minimálních vzdálenostech po 150 m, které budou 
složit k přístupu ke korytu vodního toku.  

5) Předložení k odsouhlasení správci VT dalšího stupně přeložky silnice I/50 s mimoúrovňovým 
křížením.  

6) Předkládat k odsouhlasení správci VT jednotlivá technická řešení plánovaných etap u tras 
cyklostezek kolem uvedených vodních toků.  

Vyhodnocení pořizovatele: 

Dokumentace bude upravena dle požadavku v rozsahu a podrobnosti odpovídající územnímu plánu. 

Vyhodnocení projektanta: 

Pro znázornění limitu využití území, respektive jeho možné přítomnosti, byly do koordinačního výkresu 
připojeny linie vodních toků, přičemž velikost pásma pro údržbu vodního toku vyplývá z příslušného 
zákona, stejně tak podmínky pro využívání tohoto pásma (jiné limity evidované k tomuto jevu nejsou 
ve vektorové podobě k dispozici). Ostatní vznesené požadavky na ochranu tohoto limitu využití území 
nemohou být řešeny konkrétně touto dokumentací (nelze vymezovat specifické plochy podél vodních 
toků v šíři 6 nebo 8 m od břehové hrany, kde by platily odlišné podmínky využití území, ani 
nezastavitelné plochy pro manipulaci), jejich plnění je třeba požadovat v následných řízeních dle 
stavebního zákona (v rámci územního řízení), ke kterým má dotčený orgán rovněž přístup a 
vyjadřovací pravomoc. V textové části jsou požadavky respektovány, jsou vyjmenovány jednotlivé 
vodní toky a jejich příslušná ochrana, viz kap. II.9.5.5.1. 

Státní pozemkový ú řad, Krajský pozemkový ú řad pro Jihomoravský kraj, Pobo čka Vyškov, 
Palánek 250/1, Br ňany, 68201 Vyškov 

Stanovisko ze dne 15.10.2019; č.j. SPU 598961/2017: 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov (dále jen 
„pozemkový úřad“), posoudil návrh Územního plánu Bučovice a s ohledem na rozpracované komplexní 
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pozemkové úpravy v katastrálním území Vícemilice, Kloboučky, Marefy a Bučovice a nemá námitky. 
V k. ú. Černčín jsou KoPÚ již dokončeny. 

Vyhodnocení pořizovatele: 

Pořizovatel bere na vědomí, pro návrh ze stanoviska neplynou žádné požadavky. 

MND Gas Storage, a.s., Úprkova 807/6, 69501 Hodonín  

Stanovisko ze dne 31.10.2019; č.j. 31/2019 

Ve svém vyjádření sděluje, že v dané oblasti se nenacházejí žádná zařízení ve správě společnosti a její 
zájmy nejsou záměrem nijak ohroženy, proto nemají žádných připomínek.  

Vyhodnocení pořizovatele: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

MND, a.s., Úprkova 807/6, 69501 Hodonín 

Stanovisko ze dne 31.10.2019; č.j. 559/19 v/2016/206: 

Ve svém vyjádření uplatňuje námitky: 

1) Požadujeme, aby kdekoliv v extravilánu řešeného území bylo možno umísťovat stavby a zařízení 
pro průzkum a těžbu nerostných surovin (ropy a plynu).  

2) Požadujeme, aby s ohledem na existující průzkumná území a zejména pak s ohledem na již 
stanovená CHLÚ bylo možno v plochách nacházejících se v nezastavěném území kdekoliv umísťovat 
stavby a zařízení pro těžbu ropy a plynu. 

Dále upozorňují na zrušení DP Vícemilice.  

Vyhodnocení pořizovatele: 

Textová část dokumentace bude upravena dle požadavku tak, aby nedocházelo ke spornému výkladu, 
nadále však bude zajištěna ochrana přírody a krajiny, ochrana ZPF a navržených investic do území. 

Vyhodnocení projektanta: 

Textová část dokumentace byla upravena, byla doplněna obecná zásada platící pro celé území viz kap. 
I.6., které zajišťuje možnost umísťování průzkumných vrtů kdekoliv v řešeném území. Dále byla těžba 
vyjmuta z nepřípustného využití u ploch ZP – zeleň přírodního charakteru, aby nedocházelo 
k rozporům ve stanovení podmínek využití území. Možnost umísťování staveb a zařízení pro těžbu 
ropy a plynu je však nadále omezena na výskyt na území ložiska nerostných surovin, protože územní 
plán nemá za úkol chránit území pouze pro zajišťování těžby nerostných surovin, ale musí zajistit i 
ochranu přírody, krajiny, ZPF, zastavěného území proti erozi a povodním, tudíž i navržená opatření na 
investice do krajiny a ÚSES. V řešeném území je třeba akcentovat tuto ochranu krajiny, protože zde 
dochází k významné erozi, splachům ornice do zastavěného území, lokálním povodním, krajina je 
velmi nestabilní. Proto je v souvislosti s vymezením ploch s rozdílným využitím území těžba nerostů 
limitována stanovením podmíněně přípustného využití i v plochách nezastavěného území, přičemž 
pokud bude v rámci průzkumných vrtů objeveno nové ložisko, lze předpokládat, že bude vymezeno i 
plošně a podmínka využití na něm bude platit.  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení koncepce a ÚP Morava, Šumavská 33, 602 00 Brno  

Stanovisko ze dne 7.11.2019; č.j. 001837/11300/2019: 

Vzhledem k tomu, že připomínky podané k návrhu po společném jednání byly zapracovány, nemáme 
k návrhu ÚP Bučovice námitky. 

Vyhodnocení pořizovatele: 

Pořizovatel bere na vědomí, pro návrh ze stanoviska neplynou žádné požadavky. 
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Česká geologická služba, Správa oblastních  geolog ů, Klárov 131/3, 118 21 Praha 

Stanovisko ze dne 11.11.2019; č.j. ČGS-441/19/750*SOG-441/746/2019 

Ve svém stanovisku k veřejnému projednání návrhu Územního plánu Bučovice a vyhodnocení jeho 
vlivů na udržitelný rozvoj území neuplatňuje připomínky.  

Vyhodnocení pořizovatele: 

Pořizovatel bere na vědomí, pro návrh ze stanoviska neplynou žádné požadavky. 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odb or Vyškov, Hasi čská 425/2, 682 01 
Vyškov 

Stanovisko ze dne 14.11.2019; č.j. HSBM-73-48/2019 

K předmětné dokumentaci vydává HZS JMK, ÚO Vyškov souhlasné stanovisko. 

Vyhodnocení pořizovatele: 

Pořizovatel bere na vědomí, pro návrh ze stanoviska neplynou žádné požadavky. 

Agentura hospoda ření s nemovitým majetkem, Odbor správy nemovitého m ajetku, Odd ělení 
územní správy nemovitého majetku Brno, Svatoplukova  2687/84, 66210 Brno  
Stanovisko ze dne 18.11.2019; č.j. MO 294404/2019-6440 

Jako vlastník nemovitých věcí (dotčených návrhem) uplatňuje námitky: 

Ve stanovisku Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů, 
Sp.Zn.: 79622/2017-8201-OÚZ-BR, SpMO 2345/2017-8201-92 ze dne 21. prosince 2017, bylo 
požadováno rozšíření a vymezení návrhové plochy specifické P100/X dle graf. přílohy č.1 – návrh 
minimálního rozsahu objektu. Uvedený minimální rozsah byl předán i v rámci průběžné aktualizace 
ÚAP ORP Bučovice. Při zpracování Návrhu Územního plánu Bučovice a vymezení návrhové plochy 
specifické P100/X však nebyla respektována část hranice v jižní části areálu. Na pozemky 
parc. č. 133/9, parc. č. 133/1, parc. č. 133/11, parc. č. 133/12 zapsané na LV 2269, pro k. ú. byly 
umístěny veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury VD32 – místní komunikace (v rámci 
rozvojové plochy Z136/PV) a koridory technické infrastruktury VT2 – kanalizace splašková (koridor 
KT2), VT3 – kanalizace dešťová (koridor KT3). S umístěním uvedených veřejně prospěšných staveb 
VD32, VT2 a VT3 v dané lokalitě nesouhlasíme.  

Plánovaná příjezdová komunikace k ploše specifické P100/X od ulice Sokolovská bude umístěna na 
ploše stabilizované veřejné prostranství PV a na ploše veřejně prospěšné dopravní stavby VD31 – 
místní komunikace (v rámci rozvojových ploch Z134/PV). Souběžně s touto příjezdovou komunikací 
bude možné vybudování chodníku a cyklostezky. V části od vjezdu do plochy specifické P100/X, v 
ploše veřejně prospěšné dopravní stavby - plocha VD31 – místní komunikace (v rámci rozvojových 
ploch Z135/PV), mezi návrhovou plochou specifickou P100/X a stabilizovanou plochou dopravní 
infrastruktury – železniční DZ, bude možné umístění pouze cyklostezky a chodníku. Z uvedených 
důvodů žádáme o vypuštění propojení mezi ulicí Sokolovskou a Ždánskou z významných místních 
komunikací a vymezení tohoto prostoru jako plochy pro umístění veřejné účelové komunikace pro 
příjezd k návrhové ploše specifické P100/X a o vyjmutí veřejně prospěšné dopravní stavby VD31 – 
místní komunikace (v rámci rozvojových ploch Z134/PV) z veřejně prospěšných staveb. Přístupová 
komunikace ke křižovatce u návrhové plochy specifické P100/X od ulice Ždánská je vymezena plochou 
veřejně prospěšné dopravní stavby VD33 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z137/PV).  

Současně požadujeme respektovat stanovisko Ministerstva obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, 
Oddělení ochrany územních zájmů Morava, jako dotčeného orgánu. 

Vyhodnocení pořizovatele: 

Dokumentace bude upravena dle požadavku tak, aby nebyl ohrožen zájem využití požadované plochy 
(vyjmenovaných parcel) ve vlastnictví DO. Bude prověřen návrh plochy P100, zejména její jižní hranice 
a okolních zastavitelných ploch tak, aby požadované záměry využití území mohly být navrhovány i 
v zájmovém území MO ČR. Bude prověřen návrh technické infrastruktury a z něj vyplývající návrh 
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veřejně prospěšných staveb tak, aby pokud není nezbytně nutné, nezasahoval na vyjmenované 
parcely. Bude prověřen návrh veřejných prostranství a dopravní infrastruktury tak, aby veřejně 
prospěšné stavby dopravní infrastruktury z něj plynoucí, nezasahovaly na vyjmenované parcely. 
V koordinačním výkrese budou vymezeny pouze vybrané místní komunikace. Plocha Z135 nebude 
vymezena jako veřejně prospěšná stavba. 

Vyhodnocení projektanta: 

Dokumentace byla upravena: 

Vymezení plochy P100 (VPS VB1) bylo upraveno, nyní se nachází v zájmovém území MO ČR. Návrhové 
plochy Z22, Z136 a Z135 a plocha územní rezervy R1 byly přesunuty jihozápadním směrem anebo 
zmenšeny. Rovněž byly upraveny plochy pro veřejná prostranství a vedení technické infrastruktury, 
takže veřejně prospěšné stavby již nezasahují do návrhové plochy P100. Vyhodnocení stanoviska MO 
ČR, SEM, OOÚZ viz níže. 

Sekce nakládání s majetkem MO ČR, odbor ochrany územních zájm ů, Tychonova 1, 160 01 
Praha 6  

Stanovisko ze dne 18.11.2019; č.j. 96541/2019-1150-OÚZ-BR SpMO 47099/2019-1150-10 

Ve svém stanovisku uplatňuje požadavky k částem řešení, které byly od společného jednání změněny: 

Do výkresové části zapracujte plochu P100/X v hranicích předaných v rámci průběžné aktualizace dat 
o území poskytnutých Ministerstvem obrany na základě nově vzniklých skutečností pořizovateli 
územního plánu (úřadu územního plánování ORP Bučovice) pod Sp.zn.: 91210/2019-1150-OÚZ-BR.  

Dále uplatňuje požadavek na přepracování textové části, a to podmínek využití, stanovených pro 
plochy specifické (X).  

Dále uplatňuje požadavek: 

Navržené veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury odsuňte mimo objekt důležitý 
pro obranu státu „Areál Nádražní CE 06-05-12“ (viz ÚAP jev 107 v rozsahu průběžné aktualizace údajů 
o území poskytnuté Ministerstvem obrany v roce 2019). Eliminujte tak zcela možnost vyvlastnit 
nemovitosti (pozemky, budovy) důležité pro obranu státu souvisejících s tímto strategickým vojenským 
areálem.  

Dále uplatňuje požadavek: 

Navržené vedení významné místní komunikace mezi ulicí Sokolovská po západní okraj Areálu Nádražní 
CE 06-05-12 a vymezení související části veřejně prospěšné dopravní stavby v tomto prostoru 
přehodnoťte. Eliminujte tak zcela možnost vyvlastnit nemovitosti (pozemky, nově zrekonstruovanou 
vojenskou vlečku, budovy) ve vlastnictví ČR-MO důležité pro obranu státu a nezbytné pro obslužnost 
vojenského areálu.  

Dále uplatňuje připomínku: 

Zapracujte do koordinačního výkresu poznámku pod legendu ve znění „Celé správní území nachází v 
ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany“. 

Vyhodnocení pořizovatele: 

Dokumentace bude upravena dle požadavku tak, aby nebylo ohroženo zájmové území MO ČR. Plocha 
P100 bude cele vymezena v hranicích zájmového území, textová část bude upravena tak, aby lépe 
odpovídala potřebám využití stran příslušníků ozbrojených sil ČR a umožňovala výstavbu 
pětipodlažního objektu v části areálu (zastavitelné plochy Z224) v blízkosti železniční dráhy. Bude 
prověřen návrh technické infrastruktury a z něj vyplývající návrh veřejně prospěšných staveb tak, aby 
VPS nezasahovaly do zájmového území MO ČR. Bude prověřen návrh veřejných prostranství a 
dopravní infrastruktury tak, aby veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury z něj plynoucí, 
nezasahovaly do zájmového území MO ČR. 

K připomínce - požadovaná poznámka byla doplněna již v úpravě dokumentace pro veřejné projednání 
jako poslední položka v části technická infrastruktura v legendě koordinačního výkresu. 
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Vyhodnocení projektanta: 

Dokumentace byla upravena: 

Vymezení plochy P100 (VPS VB1) bylo upraveno, nyní zcela odpovídá hranicím zájmovém území MO 
ČR. Textová část byla upravena. Plochy veřejných prostranství Z136 a Z135 a návrhová vedení 
technické infrastruktury byly upraveny, takže veřejně prospěšné stavby již nezasahují do zájmového 
území MO ČR. V případě vymezené místní komunikace vedené na ploše Z135 se již nejedná o 
významnou MK. 

Krajský ú řad Jihomoravského kraje, odbor územního plánu a sta vebního řádu, Žerotínovo 
náměstí 3, 60182 Brno 

Stanovisko ze dne 18.11.2019; č.j. JMK 165078/2019 

OÚPSŘ vydává za krajský úřad ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona koordinované stanovisko: 

A) stanovisko odboru životního prostředí (OŽP) 

OŽP vydal k „Návrhu ÚP Bučovice“ stanovisko v rámci společného jednání podle ustanovení § 50 odst. 
2 stavebního zákona pod č.j. JMK 178052/2017 dne 18.12.2017.  

Dne 04.05.2018 pod č.j. JMK 53615/2018 bylo vydáno stanovisko k vyhodnocení vlivu „Návrhu ÚP 
Bučovice“ na životní prostředí podle ustanovení § 10g a §10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  

Dne 10.10.2019 obdržel OŽP informaci o konání veřejného projednání upraveného „Návrhu ÚP 
Bučovice“, které se uskuteční 11.11.2019.  

Oproti společnému jednání byly provedeny dílčí úpravy, které jsou v textové části vyznačeny modře. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný úřad 
podle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů k „Návrhu ÚP 
Bučovice“, k částem řešení, které byly po společném jednání změněny, uplatňuje následující 
stanoviska: 

1. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF):  
V rámci společného jednání bylo uplatněno orgánem ochrany ZPF stanovisko k „Návrhu ÚP Bučovice“. 
„Návrh ÚP Bučovice“ vykazoval celkový dopad na ZPF v rozsahu 104,54 ha (pod č.j. JMK 178052/2017 
ze dne 18.12.2017).  
Od společného jednání došlo ke změnám u části ploch, celkový dopad všemi návrhovými plochami na 
ZPF je nově vyčíslen v rozsahu 111,94 ha.  
Vzhledem k počtu změn řešení a pro přehlednost uplatňuje orgán ochrany ZPF stanovisko k „Návrhu 
ÚP Bučovice“ v režimu ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona opětovně v celém jeho rozsahu a nikoliv 
jen k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.  
V rámci projednání předmětného návrhu územního plánu v režimu ust. § 52 odst. 3 zákona jsou 
předloženy návrhové plochy po úpravách v rozsahu uvedeném v příloze, která je nedílnou součástí 
tohoto stanoviska.  
Orgán ochrany ZPF jakožto dotčený správní orgán dle ust. § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF v 
souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně uplatňuje souhlasné stanovisko k návrhovým plochám 
předloženého „Návrhu ÚP Bučovice“ se změnami zapracovanými po společném jednání.  
2. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen ZOPK):  
OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) a x) ZOPK uplatňuje 
na základě předchozího vyloučení vlivu na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit soustavy Natura 2000 (č.j. JMK 17599/2017/OŽP/Čer ze dne 01.02.2017) 
stanovisko k předloženému „Návrhu ÚP Bučovice“ v tom smyslu, že zájmy ochrany přírody a krajiny, k 
jejichž uplatnění je příslušný zdejší krajský úřad, nejsou tímto návrhem dotčeny a nemá proto k 
návrhu připomínky.  
3. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů:  
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OŽP jako dotčený úřad příslušný dle ust. § 22 písm. d) zákona o posuzování vlivů vydal k vyhodnocení 
vlivu koncepce na životní prostředí „Návrhu ÚP Bučovice“ stanovisko č.j. JMK 53615/2018 ze dne 
04.05.2018 (dále jen „stanovisko SEA“). Změny provedené v „Návrhu ÚP Bučovice“ po společném 
jednání byly vyhodnoceny se závěrem, že nemají dopad na výsledky posuzování vlivů na životní 
prostředí a stanovisko SEA tedy zůstává nadále v platnosti.  
Z hlediska dalších zájmů sledovaných odborem životního prostředí nejsou k návrhu ÚP předloženému 
k veřejnému projednání připomínky.  

B) stanovisko odboru dopravy  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD), jako dotčený orgán ve věci 
řešení silnic II. a III. třídy uplatňuje za použití ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a podle 
ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění 
(dále jen zákon o PK) v řízení dle ustanovení § 52 stavebního zákona stanovisko k částem řešení, 
které byly od společného jednání změněny a souhlasí s řešením silnic II. a III. třídy za podmínky 
splnění následujícího požadavku:  
1. V návrhu ÚP bude uvedena do souladu výměra zastavitelné plochy Z76 pro přeložku silnice II/431.  
2. Přeložka silnice II/431 nebude vázána na silniční obchvat města po přeložce silnice I/50.  
3. Převedení silnice III/43112 nebude dáváno do souvislosti s přeložkou silnice II/431.  

C) stanovisko odboru kultury a památkové péče  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, obdržel žádost o vyjádření k 
oznámení o konání veřejného projednání upraveného a posouzeného „Návrhu ÚP Bučovice“ a 
vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče jako dotčený orgán podle 
ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a podle ustanovení § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů nemá v souladu s § 52 odst. 3 stavebního 
zákona připomínky k předloženému „Návrhu ÚP Bučovice“.  

D) stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený 
orgán, vydává stanovisko k návrhu územního plánu z hlediska zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem. OÚPSŘ neměl k „Návrhu ÚP Bučovice“ pro společné jednání 
ve svém stanovisku vydaném ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona dne 11.05.2018 z hlediska 
výše uvedené problematiky připomínky. Vzhledem ke skutečnosti, že části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, se uvedené problematiky nedotýkají, nemá OÚPSŘ k předloženému 
„Návrhu ÚP Bučovice“ pro veřejné projednání připomínky. 

Vyhodnocení pořizovatele: 

Dokumentace bude upravena dle požadavků vyplývající ze stanoviska odboru dopravy. Z další části 
stanoviska pro návrh neplynou žádné požadavky na jeho úpravu. 

Vyhodnocení projektanta: 

Dokumentace byla upravena, viz kap. I.3.2.5.1, I.4.3.1.1, II.9.4.3.1. 

ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7 

Stanovisko ze dne 22.11.2019; č.j. 11041/19 

Ve svém stanovisku sděluje, že v řešeném území se nenachází podzemní dálkové zařízení ani 
nadzemní objekty, jejichž by byl DO vlastníkem či provozovatelem, a že území není dotčeno ani jinými 
zájmy DO. K dokumentaci neuplatňuje připomínky. 

Vyhodnocení pořizovatele: 

Pořizovatel bere na vědomí, pro návrh ze stanoviska neplynou žádné požadavky. 

Návrh ÚP Bučovice byl ve smyslu § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném 
znění, upraven vč. vypracování návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek. 
Návrh byl doručen dotčeným orgánům a krajskému úřadu s výzvou k uplatnění stanovisek. 
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K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek byla v souladu s ustanovením 
§ 52, odst. 1) stavebního zákona uplatněna stanoviska níže uvedených dotčených orgánů a krajského 
úřadu: 

Ministerstvo pr ůmyslu a obchodu, Na Františku 1039/32, 110 00 Praha  

Stanovisko ze dne 10.06.2020; značky MPO 268705/2020 

S návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Bučovice 
souhlasí bez připomínek 

Vyhodnocení pořizovatele: 

Ze stanoviska pro návrh územního plánu Bučovice nevyplývají žádné podmínky, bereme na vědomí 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 6 85/1, 614 00 Brno 

Stanovisko ze dne 15.06.2020; ev. číslo: HSB M-26-25/2020 

S návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Bučovice 
souhlasí bez připomínek 

Vyhodnocení pořizovatele: 

Ze stanoviska pro návrh územního plánu Bučovice nevyplývají žádné podmínky, bereme na vědomí 

Krajský ú řad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Stanovisko ze dne 22.06.2020; č.j.: JMK 86302/2020 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD) jako dotčený orgán z 
hlediska řešení silnic II. a III. třídy uplatňuje za použití ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a podle ustanovení 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen 
zákon o PK) v řízení dle § 53 stavebního zákona následující stanovisko k návrhu rozhodnutí o 
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek a  
souhlasí  
s řešením silnic II. a III. třídy za podmínky splnění následujícího požadavku: 
1. Odůvodnění bodu d/ návrhu rozhodnutí o námitce zaevidované pod č.j. MUB/OÚP – 60068/2019 
bude z hlediska řešení silnic II. a III. třídy opraveno.  
Odůvodnění  
KrÚ JMK OD podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona o PK a § 4 odst. 2 stavebního zákona 
uplatňuje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán stanovisko k územně plánovací dokumentaci a 
závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.  
1. V námitce, respektive souboru námitek a/ až d/, zaevidované pod č.j. MUB/OÚP – 60068/2019 
namítající vlastník pozemků p.č. 491/28, 491/16, 491/10, 491/12 v k.ú. Marefy uplatnil v bodu d/ dílčí 
námitku, ve které požaduje stávající silnici I/50 od křižovatky se silnicí III/0478 až na úroveň pozemku 
p.č. 491/7 v k.ú. Marefy po realizaci nového obchvatu města Bučovice ponechat jako obslužnou 
komunikaci pro pozemky přiléhající k této silnici (tj. cca v délce 270 m od křižovatky). Pořizovatel 
rozhodl námitce zaevidované pod č.j. MUB/OÚP – 60068/2019 částečně vyhovět s odůvodněním bodu 
d/ „Bod d) námitky uplatňuje požadavek na návrh vymezení trasy obslužné komunikace ve stávající 
trase I/50. Námitce nebude vyhověno s ohledem k tomu, že je těleso stávající silnice I/50 umístěno v 
poměrně vyvýšené poloze vůči dotčeným pozemkům, není vhodné navrhovat obslužnou komunikaci v 
poloze stávající silnice I. třídy, i proto, že by mohlo být problematické dopravní napojení zastavitelné 
plochy do doby realizace obchvatu. Obsluha plochy bude zajištěna napojením na silnici III. třídy v 
sousedství čerpací stanice“. Odůvodnění bodu d/ návrhu rozhodnutí o námitce zaevidované pod č.j. 
MUB/OÚP – 60068/2019 musí být z hlediska řešení silnic II. a III. třídy opraveno. V současnosti je 
stávající ČS PHM napojena na místní komunikaci (dále jen MK), nikoliv silnici III. třídy a nelze vyloučit 
ani potvrdit, že se předmětná MK na silnici III. třídy změní. V územním plánu se vymezují plochy a 
koridory, konkrétní řešení patří do navazujícího stupně, což se týká i vypořádání námitky ohledně 
připojení pozemku. Za předpokladu, že funkční využití ploch NZ - plochy zemědělské, umožňuje v 
návrhu ÚP Bučovice také účelové komunikace, není zachování stávající silnice jako případné budoucí 
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účelové komunikace v rozporu s ÚP. Dle dostupné přípravné dokumentace záměru „I/50 Bučovice 
obchvat“ se mj. jižně pod stávající ČS PHM připojené na MK předpokládá vyvinutí nového vzájemného 
připojení pozemních komunikací obchvatu a stávající MK, návrh nového dalšího připojení na stávající 
MK v uvedené poloze vyvolává možný střet z hlediska záměru „I/50 Bučovice obchvat“. Dotčeným 
orgánem z hlediska řešení silnic I. třídy v územním plánování je Ministerstvo dopravy.  

KrÚ JMK OD souhlasí s návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek návrhu 
ÚP Bučovice po veřejném projednání při splnění podmínky uvedené ve výroku. Podle ustanovení § 4 
odst. 2. písm. b) stavebního zákona je toto stanovisko závazným podkladem pro opatření obecné 
povahy vydávané podle stavebního zákona. 

Vyhodnocení pořizovatele: 
Na základě požadavku dotčeného orgánu bude rozhodnutí o námitkách opraveno následujícím 
způsobem: 
původní znění návrhu 
Bod d) námitky uplatňuje požadavek na návrh vymezení trasy obslužné komunikace ve stávající trase 
I/50. Námitce nebude vyhověno s ohledem k tomu, že je těleso stávající silnice I/50 umístěno 
v poměrně vyvýšené poloze vůči dotčeným pozemkům, není vhodné navrhovat obslužnou komunikaci 
v poloze stávající silnice I. třídy, i proto, že by mohlo být problematické dopravní napojení zastavitelné 
plochy do doby realizace obchvatu. Obsluha plochy bude zajištěna napojením na silnici III. třídy 
v sousedství čerpací stanice. 
Bude nahrazeno  
Bod d) námitky uplatňuje požadavek na návrh vymezení trasy obslužné komunikace ve stávající trase 
I/50. Námitce nebude vyhověno - V územním plánu se vymezují plochy a koridory přičemž konkrétní 
řešení patří do navazujícího stupně realizace záměru. Územní plán v dané poloze řeší funkční využití 
ploch NZ - plochy zemědělské, kde je umožněno umisťovat plochy dopraní infrastruktury. Zachování 
stávající silnice jako případné budoucí účelové komunikace proto není v rozporu s ÚP. 

II.5.3 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a 
se stanovisky dotčených orgánů uplatněnými po opakovaném 
veřejném projednání 

Návrh ÚP Bučovice v rozsahu úprav návrhu provedených na základě vyhodnocení veřejného 
projednání konaného dne 11. 11. 2019 byl dle §52 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v 
platném znění, projednán s dotčenými orgány, krajským úřadem, veřejností a obcí, pro kterou byl ÚP 
pořízen, na opakovaném veřejném projednání dne 12. 08. 2020. K návrhu ÚP byla v souladu s 
ustanovením §52, odst. 2) a 3) stavebního zákona uplatněna stanoviska níže uvedených dotčených 
orgánů a krajského úřadu: 

Obvodní bá ňský ú řad pro území katastr ů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 60142 Brno 

Stanovisko ze dne 13.07.2020; č.j. SBS 26421/2020/OBÚ-01/1 

Požaduje respektovat v návrhu dobývací prostory Kloboučky, Kloboučky I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, 
X, dále neuplatňuje připomínky. 

Vyhodnocení projektanta: 

Územní plán respektuje výše zmíněné dobývací prostory viz kapitolu II.9.5.6. 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel bere na vědomí. Ze stanoviska neplynou žádné požadavky pro úpravu návrhu územního 
plánu v rozsahu měněných částí. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení koncepce a ÚP Morava, Šumavská 33, 602 00 Brno  

Stanovisko ze dne 05. 08. 2020, zn.: 001423/11130/2020 

Na základě oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu Bučovice sděluje Ředitelství silnic 
a dálnic ČR jako majetkový správce dálnic a silnic I. třídy (oprávněný investor) následující:  
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Po veřejném projednání bylo změněno navrhované funkční využití zastavitelné plochy Z75 z funkce DS 
dopravní infrastruktura – silniční na funkci VD výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba. Tato 
plocha přímo sousedí s plochou Z82, která je v ÚP vymezena pro umístění veřejně prospěšné stavby – 
přeložka silnice I/50. Dle dostupných podkladů nebude plocha Z75 touto přeložkou dotčena.  

Ostatní změny se nedotýkají našich zájmů.  

Vzhledem k výše uvedenému nemáme k návrhu územního plánu Bučovice námitky. 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel bere na vědomí. Ze stanoviska neplynou žádné požadavky pro úpravu návrhu územního 
plánu v rozsahu měněných částí. 

Česká geologická služba, Správa oblastních geolog ů, Klárov 131/3, 118 21 Praha 

Stanovisko ze dne 29. 07. 2020, zn.: ČGS-441/20/567*SOG-441/0560/2020 

Po prostudování aktuálně předložených územně plánovacích podkladů ČGS konstatuje, že v rámci 
opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Bučovice a jeho vlivu na udržitelný rozvoj 
úze-mí zůstávají v platnosti předchozí vyjádření a stanoviska, neboť návrh Územního plánu Bučovice 
není v konfliktu s geologickými zájmy chráněnými podle zvláštních právních předpisů. 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel bere na vědomí. Ze stanoviska neplynou žádné požadavky pro úpravu návrhu územního 
plánu v rozsahu měněných částí. 

Státní pozemkový ú řad, Husinecká 1024, 13000 Praha 

Stanovisko ze dne 10. 07. 2020, zn.: SPU 264493/2020 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov obdržel Vaše 
oznámení o konání opakovaného veřejného projednání Návrhu územního plánu Bučovice a jeho vlivu 
na udržitelný rozvoj území. 

Vzhledem ke skutečnosti, že v k. ú. Bučovice, Marefy, Vícemilice a Kloboučky nebyly doposud 
dokončeny komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ) dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme Vám, že nemáme žádné 
připomínky. 

Jelikož ve výše uvedených k. ú. sídelního útvaru Města Bučovice komplexní pozemkové úpravy 
probíhají, plány společných zařízení těchto KoPÚ budou akceptovat návrh územního plánu. 

V případě změny budou podkladem pro změnu územního plánu. Předpoklad dokončení komplexních 
pozemkových úprav je rok 2022. 

V katastrálním území Černčín byly komplexní pozemkové úpravy dokončeny v roce 2019. 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel bere na vědomí. Ze stanoviska neplynou žádné požadavky pro úpravu návrhu územního 
plánu v rozsahu měněných částí. 

Ministerstvo obchodu a pr ůmyslu, Na Františku 32, 11015 Praha 

Stanovisko ze dne 10. 07. 2020, zn.: MPO 445839/2020 

Závazná část: 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerosného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení §52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
uplatňujeme k návrhu územního plánu toto stanovisko: 
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S návrhem ÚP Bučovice souhlasíme za podmínky vypuštění údajů o dobývacích prostorech Ždánice a 
Mouřínov a o průzkumném území Ždánice – podzemní úložiště z textové části odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Změny, k nímž došlo od prvního veřejného projednání, nijak neomezí ochranu a využití nerostného 
bohatství na správním území města. Také v návrhu pro opakované veřejné projednání vymezuje 
územní plán v sídle Kloboučky, nacházejícím se v chráněném ložiskovém území č. 22710000 Mouřínov 
a z větší části i ve výhradním ložisku ropy a zemního plnu č. 3268200 Ždánice – miocénní písky, 
v prolukách nebo bezprostřední návaznosti na zastavěné území zastavitelné plochy bydlení Z48 – Z55, 
plochu smíšenou obytnou Z71, plochu veřejného prostranství Z141 a plochu veřejné zeleně Z149, 
zároveň vede přes dobývací prostory č. 40101 Kloboučky VIII, č. 40100 Kloboučky VII a č. 40095 
Kloboučky II a přes výhradní ložisko koridor technické infrastruktury. Vzhledem k hlubinnému 
charakteru těžby a plošně značně omezenému rozsahu jednotlivých vrtů pro dobývání ropy a zemního 
plynu ovšem výše uvedené rozvojové záměry neohrozí těžební činnost v uvedených dobývacích 
prostorech. Pouze v případech, kdy tyto záměry zasáhnou do tras inženýrských sítí mezi jednotlivými 
těžebními zařízeními, je nutné při umisťování staveb do těchto míst postupovat po dle § 18 a 19 
horního zákona. 

V jižní části řešeného území byly ještě vymezeny dobývací prostory č. 400800 Kloboučky, č. 40094 
Kloboučky I, č. 40096 Kloboučky III, č. 40097 Kloboučky IV, č. 40098 Kloboučky V, č. 40099 
Kloboučky VI, č. 40150 Kloboučky X, č. 40102 Kloboučky IX, ty však již nejsou návrhem ˇUP dotčeny, 
stejně jako výhradní ložisko ropy č. 3170671 Ždánice – krystalinikum 1, zasahující do jižního okraje 
řešeného území. Na základě naší připomínky ze stanoviska k prvnímu veřejnému projednání z 11. 10. 
2019 byly v Koordinačním výkrese opraveny zákresy CHLÚ  a dobývacích prostorů. 

Celé řešené území se nachází v průzkumných územích pro ropu a zemní plyn č. 040008 Svahy 
Českého masivu a č. 120009 Letonice, která ovšem nejsou limity využití území. 

Upozorňujeme ovšem na to, že na st. 93-94 odůvodnění, v kapitole II.9.5.6 Dobývání ložisek 
nerostných surovin je uvedeno, že do řešeného území zasahují i dobývací prostory Ždánice a 
průzkumné území Ždánice – podzemní úložiště, která se dle našich podkladů na správním území města 
nevyskytují – prosíme vypustit.  

Vyhodnocení pořizovatele: 

Pořizovatel bere na vědomí. Upozornění DO bude akceptováno a kapitola II.9.5.6 Dobývání ložisek 
nerostných surovin bude upravena v souladu se stanoviskem. Úprava není podstatnou změnou 
návrhu. 

Net4GAS, s.r.o., Na h řebenech II 1718/8, 14000 Praha 

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního 
vedení NET4GAS, s.r.o. 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel bere na vědomí. Z vyjádření neplynou pro návrh žádné požadavky. 

Krajský ú řad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánu a sta vebního řádu, Žerotínovo 
náměstí 3, 60182 Brno 

Stanovisko ze dne 14. 08. 2020; č.j. JMK 114421/2020 

OÚPSŘ vydává za krajský úřad ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona koordinované 
stanovisko:  
A) stanovisko odboru životního prostředí (OŽP)  
OŽP vydal k „Návrhu ÚP Bučovice“ stanovisko v rámci společného jednání podle ustanovení § 50 odst. 
2 stavebního zákona pod č.j. JMK 178052/2017 dne 18.12.2017.  
Dne 04.05.2018 pod č.j. JMK 53615/2018 bylo vydáno stanovisko k vyhodnocení vlivu „Návrhu ÚP 
Bučovice“ na životní prostředí podle ustanovení § 10g a §10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivu na životní prostředí.  



Územní plán Bučovice  Odůvodnění ÚP 

32  Atelier URBI spol. s r.o. 

Dne 18.11.2019 od č.j. JMK 165078/2019 vydal OŽP stanovisko v rámci veřejného projednání podle 
ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona.  
Dne 25.06.2020 pod č.j. JMK 76842/2020 vydal OŽP stanovisko k podstatné úpravě „Návrhu ÚP 
Bučovice“ dle § 53 odst. 2 stavebního zákona.  
Dne 16.07.2020 obdržel OŽP informaci o konání opakovaného veřejného projednání upraveného 
„Návrhu ÚP Bučovice“.  
Části textu, které byly od prvního veřejného projednání změněny, jsou vyznačeny fialovou barvou 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně 
příslušný úřad podle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů k předloženému „Návrhu ÚP Bučovice“ uplatňuje následující stanoviska:  
 
1. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon):  
OŽP jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 107 odst. 1 písm. a) vodního zákona k výše 
uvedenému „Návrhu ÚP Bučovice“ uplatňuje následující připomínku:  
S výstavbou na ploše R13 lze souhlasit za podmínky vynětí plochy ze záplavového území vodního toku 
Litavy. V případě, že území R13 nebude vyňato ze záplavového území, OŽP nesouhlasí s umístěním 
staveb rodinného bydlení, staveb skladů látek ohrožujících kvalitu vod, čerpacích stanic pohonných 
hmot atp. na této ploše. Ostatní stavby nesmí negativně ovlivňovat průtok vody, její kvalitu nebo 
zhoršovat odtokové poměry.  

Vyhodnocení pořizovatele:  
Připomínka je bezpředmětná, plocha R13 je plochou rezervy pro kterou se podmínky využití území 
nestanovují. V návrhu jde o území nezastavěné a její případné využití jako plochy návrhové je 
podmíněno následným projednáním změny územního plánu. 
 
2. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF):  
V rámci společného jednání bylo uplatněno orgánem ochrany ZPF stanovisko k „Návrhu ÚP Bučovice“. 
„Návrh ÚP Bučovice“ vykazoval celkový dopad na ZPF v rozsahu 104,54 ha (pod č.j. JMK 178052/2017 
ze dne 18.12.2017). Od společného jednání došlo ke změnám u části ploch, celkový dopad na ZPF byl 
vyčíslen v rozsahu 111,94 ha (první veřejné projednání „Návrhu ÚP Bučovice“ pod č.j. JMK 
165078/2019 ze dne 18.11.2019).  
 
Od prvního veřejného projednání došlo ke změnám u části ploch, celkový dopad všemi návrhovými 
plochami na ZPF je vyčíslen v rozsahu 105,69 ha.  
 
Vzhledem počtu změn řešení a pro přehlednost uplatňuje orgán ochrany ZPF stanovisko k „Návrhu ÚP 
Bučovice“ v režimu ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona opětovně v celém jeho rozsahu.  
 
V rámci projednání předmětného návrhu územního plánu v režimu ust. § 52 odst. 3 zákona jsou 
předloženy návrhové plochy po úpravách v rozsahu uvedeném v příloze, která je nedílnou součástí 
tohoto stanoviska. (příloha je stejně jako vlastní stanovisko součásti spisu OÚP-6774/2016-trt)  
 
Orgán ochrany ZPF jakožto dotčený správní orgán dle ust. § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF v 
souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF uplatňuje  
souhlasné stanovisko  

k návrhovým plochám předloženého „Návrhu ÚP Bučovice“ se změnami zapracovanými po 
prvním veřejném projednání.  
Své stanovisko orgán ochrany ZPF zdůvodňuje následovně:  
V souladu s ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona, resp. v návaznosti na stanoviska uplatněná v rámci 
projednání předmětného „Návrhu ÚP Bučovice“ dospěl orgán ochrany ZPF k závěru, že předložené 
změny řešení nejsou v rozporu se základními zásadami ochrany ZPF vyplývajícími z ust. § 4 zákona o 
ochraně ZPF a lze je tudíž z hlediska zájmů ochrany ZPF akceptovat.  

Vyhodnocení pořizovatele:  
Pořizovatel bere na vědomí, pro návrh ze stanoviska neplynou žádné požadavky. 
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3. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:  
OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) výše uvedeného 
zákona uplatňuje stanovisko k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny v „Návrhu 
ÚP Bučovice“ v tom smyslu, že k nim nemá připomínky.  

Vyhodnocení pořizovatele:  
Pořizovatel bere na vědomí, pro návrh ze stanoviska neplynou žádné požadavky. 
 
3. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů:  
OŽP jako věcně i místně příslušný orgán státní správy lesů podle ust. § 48a odst. 2 písm. b) zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů nemá připomínky k předloženému „Návrhu ÚP Bučovice“.  

Vyhodnocení pořizovatele:  
Pořizovatel bere na vědomí, pro návrh ze stanoviska neplynou žádné požadavky. 
 
4. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:  
OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) výše uvedeného 
zákona uplatňuje stanovisko k částem řešení, které byly od prvního veřejného projednání v „Návrhu 
ÚP Bučovice“ změněny v tom smyslu, že k nim nemá žádné připomínky.  

Vyhodnocení pořizovatele:  
Pořizovatel bere na vědomí, pro návrh ze stanoviska neplynou žádné požadavky. 
 
5. Z hlediska zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:  
OŽP jako dotčený orgán ochrany ovzduší příslušný dle ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší uplatňuje k částem řešení, které byly od prvního veřejného projednání v 
„Návrhu ÚP Bučovice“ změněny stanovisko v tom smyslu, že k nim nemá žádné připomínky.  

Vyhodnocení pořizovatele:  
Pořizovatel bere na vědomí, pro návrh ze stanoviska neplynou žádné požadavky. 
 
6. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů:  
OŽP jako dotčený úřad příslušný dle ust. § 22 písm. d) zákona o posuzování vlivů vydal k vyhodnocení 
vlivu koncepce na životní prostředí „Návrhu ÚP Bučovice“ stanovisko č.j. JMK 53615/2018, ze dne 
04.05.2018 (dále jen „stanovisko SEA“). Změny provedené v „Návrhu ÚP Bučovice“ po prvním 
veřejném projednání byly vyhodnoceny se závěrem, že nemají dopad na výsledky posuzování 
vlivů na životní prostředí a stanovisko SEA tedy zůstává nadále v platnosti.  

Vyhodnocení pořizovatele:  
Pořizovatel bere na vědomí, pro návrh ze stanoviska neplynou žádné požadavky. 
 
B) stanovisko odboru dopravy  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD) jako dotčený orgán z 
hlediska řešení silnic II. a III. třídy za použití ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a podle 
ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění 
(dále jen zákon o PK) uplatňuje v řízení dle § 52 stavebního zákona stanovisko k částem řešení, které 
byly od předchozího veřejného projednání změněny a  
souhlasí  
s řešením silnic II. a III. třídy za podmínky splnění následujícího požadavku:  
1. Řešení silniční sítě v Marefách bude v návrhu ÚP uvedeno do souladu dle aktuálního řešení přípravy 
stavby I/50 Bučovice obchvat.  

Odůvodnění  
KrÚ JMK OD podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona o PK a § 4 odst. 2 stavebního zákona 
uplatňuje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán stanovisko k územně plánovací dokumentaci a 
závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.  
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1. Řešení silniční sítě v Marefách musí být v „Návrhu ÚP Bučovice“ upraveno dle aktuálního řešení 
přípravy stavby I/50 Bučovice obchvat, jejímž objednatelem je Ředitelství silnic a dálnic. Řešení silniční 
sítě v Marefách musí být rovněž ve vzájemném souladu textové a grafické části, tj. zákresu Schéma 
dopravy v textové části odůvodnění ÚP a v zákresu koordinačního výkresu. Řešení silniční sítě v 
Marefách zakreslené v koordinačním výkresu neobsahuje zákres stávající silnice III/0506 ani její 
výhledový stav jako MK a naopak nesprávně označuje stávající MK mezi silnicí I/50 podél čerpací 
stanice PHM a místní částí Marefy jako stávající silnici III. třídy, přičemž se jedná o stávající MK. Pro 
řešení stávajícího uspořádání silniční sítě lze využít veřejně přístupný pasport silniční sítě spravovaný 
ŘSD ČR na adrese https://geoportal.rsd.cz/webappbuilder/apps/7/).  
 
KrÚ JMK OD souhlasí s návrhem územního plánu, ovšem pouze při respektování požadavku uvedeném 
ve výroku. Podle ustanovení § 4 odst. 2. písm. b) stavebního zákona je toto stanovisko závazným 
podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle stavebního zákona.  

Vyhodnocení pořizovatele:  
Pořizovatel bere na vědomí, pro návrh ze stanoviska neplynou žádné požadavky. Podmínka 
formulovaná stanoviskem je již návrhem územního plánu respektovaná. Návrh vymezuje koridory 
dopravní infrastruktury v rozsahu dat poskytnutých jejich správci – v tomto případě ředitelství silnic a 
dálnic ČR. Označení sítě silnic ve správě jihomoravského kraje je v částech uvedených odůvodněním 
stanoviska Odboru dopravy koordinována a údaje jsou ve všech částech totožné. Skutečnost byla 
s referentem OD konzultována 19. 08. 2020 telefonicky. 
 
KrÚ JMK OD dále upozorňuje na nově vložený popis v textové části odůvodnění ÚP k nově vymezené 
ploše Z75/VD po prvním veřejném projednání „… plocha naváže na zástavbu čerpací stanice v souladu 
s plochou vymezenou v původní dokumentaci. Tato část území bude od zástavby pro bydlení oddělena 
nově vybudovaným tělesem obchvatu silnice I. třídy, její obsluha bude zajištěna ze stávající silnice III. 
třídy jižně čerpací stanice“, který obsahuje několik nejasností či nepřesností. Z kontextu nově 
vymezené plochy Z75/VD v zájmovém území není zřejmé, která část území bude od zástavby pro 
bydlení oddělena nově vybudovaným tělesem obchvatu a dále popis dopravní obsluhy plochy Z75/VD 
je podle uspořádání silniční sítě místní část Marefy možný ve stávajícím stavu pouze prostřednictvím 
stávající místní komunikace jižně čerpací stanice, nikoliv silnice III. třídy.  

Vyhodnocení pořizovatele:  
Pořizovatel bere na vědomí. Upozornění bude reflektováno a bude upravena příslušná formulace o 
připojení návrhové plochy Z75/VD na silniční síť.  
 
C) stanovisko odboru kultury a památkové péče  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, obdržel žádost o vyjádření k 
oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upraveného a posouzeného „Návrhu 
územního plánu (ÚP) Bučovice“ a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, jako dotčený orgán podle 
ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a podle ustanovení § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů nemá v souladu s § 52 odst. 3 stavebního 
zákona připomínky k předloženému „Návrhu ÚP Bučovice“.  

Odůvodnění:  

Změny řešené „Návrhem ÚP Bučovice“ se nedotýkají národní kulturní památky zámek Bučovice, 
protože se jedná o stabilizovanou plochu, ale jsou navrženy změny v ochranném pásmu národní 
kulturní památky zámku Bučovice, které svým využitím ploch nenarušují prostředí národní kulturní 
památky zámek Bučovice.  
Konkrétní případy stavební činnosti prováděné v ochranném pásmu národní kulturní památky podléhají 
na základě ust. § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů rozhodnutí příslušného orgánu státní památkové péče, tj. obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností (MěÚ Bučovice).  

Vyhodnocení pořizovatele:  
Pořizovatel bere na vědomí, pro návrh ze stanoviska neplynou žádné požadavky. 
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D) stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený 
orgán, vydává stanovisko k návrhu územního plánu z hlediska zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem. OÚPSŘ neměl k „Návrhu ÚP Bučovice“ pro veřejné projednání 
ve svém stanovisku vydaném v rámci koordinovaného stanoviska ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona dne 18. 11. 2019 z hlediska výše uvedené problematiky připomínky.  
Vzhledem ke skutečnosti, že části řešení, které byly od prvního veřejného projednání změněny, se 
výše uvedené problematiky nedotýkají, nemá OÚPSŘ k předloženému „Návrhu ÚP Bučovice“ pro 
opakované veřejné projednání připomínky. 

Vyhodnocení pořizovatele:  
Pořizovatel bere na vědomí, pro návrh ze stanoviska neplynou žádné požadavky. 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brn ě 

Stanovisko ze dne 17.08.2020, č.j.: KHSJM 46582/2020/VY/HOK 

 „Návrh Územního plánu Bučovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území“  
• pořizovatel Městský úřad Bučovice, odbor územního plánování, rozvoje a investic, Jiráskova 

502, 685 01 Bučovice, IČ 00291676  
• stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně k uvedenému 

návrhu - po opakovaném veřejném projednání (12. 08. 2020)  
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“) jako dotčený 
orgán ochrany veřejného zdraví příslušný dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 258 / 2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále také „zákon č. 258/2000 Sb.“), dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 52 odst. 3 
stavebního zákona a § 2 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
uplatňuje po opakovaném veřejném projednání k návrhu Územního plánu Bučovice a vyhodnocení 
jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, toto  
s t a n o v i s k o:  

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně s návrhem Územního 
plánu Bučovice a vyhodnocením jeho vlivů na udržitelný rozvoj území  s o u h l a s í. 

Vyhodnocení pořizovatele: 
Ze stanoviska pro návrh neplynou žádné požadavky na jeho úpravu. 
 

Návrh Územního plánu Bučovice byl ve smyslu § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v 
platném znění, upraven vč. vypracování návrhu rozhodnutí o námitkách. Návrh byl doručen dotčeným 
orgánům a krajskému úřadu s výzvou k uplatnění stanovisek. 

K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek byla v souladu s ustanovením 
§ 52, odst. 1) stavebního zákona uplatněna stanoviska níže uvedených dotčených orgánů a krajského 
úřadu: 

Ministerstvo obchodu a pr ůmyslu, Na Františku 32, 11015 Praha 

Stanovisko ze dne 02. 09. 2020, zn.: MPO 548497/2020 

Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu Územního plánu 
Bučovice po opakovaném projednání 

Závazná část 

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany nerostného bohatství, na 
základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci toto stanovisko: 
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S návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu 
Bučovice souhlasíme bez připomínek. 

Odůvodnění: 

Našemu požadavku ze stanoviska k návrhu pro opakované veřejné projednání z 21. 07. 2020 na 
vypuštění údajů o dobývacích prostorech Ždánice a Mouřínov a o průzkumném území Ždánice – 
podzemní uložiště z textové části odůvodnění bylo vyhověno, stejně jako požadavku na obvodního 
báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského na respektování dobývacích prostorů. 
Ostatní připomínky byly buď souhlasné, nebo se problematiky nerostných zdrojů netýkaly, a tak jejich 
vyhodnocení nemá na ochranu a využití nerostného bohatství na správním území města Bučovice 
žádný vliv. Všechna čtyři námitky, které se vztahovaly k pozemkům ležícím v chráněném ložiskovém 
území č. 2271000 Mouřínov, byly zamítnuty. 

Vyhodnocení pořizovatele: 
Ze stanoviska nevyplývají žádné požadavky. 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 6 85/1, 61400 Brno 

Stanovisko ze dne 07. 09. 2020; č. j. HSBM-26-32/2020: 

Stanovisko dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva  
Vyřizuje za HZS JmK: por. Ing. Helena Formánková, 950 641 122, e-mail: 
helena.formankova@jmk.izscr.cz  
Fáze ÚPD: Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 

Územního plánu Bučovice  
Název města: Bučovice  
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen HZS JmK), územní odbor Vyškov (dále jen 
ÚO Vyškov) v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše 
uvedenou dokumentaci, předloženou oznámením č. j.: MUB/OÚP-32189/2020 trt ze dne 24. srpna 
2020.  
K předmětné dokumentaci vydává HZS JMK, ÚO Vyškov souhlasné stanovisko.  
Odůvodnění:  
návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek, uplatněných k předmětnému 
návrhu Územního plánu Bučovice, nejsou dotčeny požadavky uvedené v ustanovení § 20 vyhlášky č. 
380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.  

Vyhodnocení pořizovatele: 
Ze stanoviska nevyplývají žádné požadavky. 

Krajský ú řad Jihomoravského kraje, Odbor kultury a památkové péče, Žerotínovo nám ěstí 3, 
601 82 Brno 

Stanovisko ze dne 17. 09. 2020; č. j. JMK 130331/2020: 

Vyjádření  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, neuplatňuje, v souladu s 
ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 
připomínek uplatněných k „Návrhu územního plánu Bučovice“ projednaném v rámci opakovaného 
veřejného projednání.  

Odůvodnění  

Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k „Návrhu územního 
plánu Bučovice“ projednaném v rámci opakovaného veřejného projednání se nedotýká zájmů, které 
podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, patří do 
kompetence Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče.  
Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k „Návrhu územního 
plánu Bučovice“ projednaném v rámci opakovaného veřejného projednání nenarušují národní kulturní 
památku zámek Bučovice. 
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Vyhodnocení pořizovatele: 

Ze stanoviska nevyplývají žádné požadavky. 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brn ě, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 

Stanovisko ze dne 17. 09. 2020; č. j.  KHSJM 53284/2020/VY/HOK: 

Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci 
opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Bučovice (12. 08. 2020)  

• pořizovatel Městský úřad Bučovice, odbor územního plánování, rozvoje a investic, Jiráskova 
502, 685 01 Bučovice, IČ 00291676  

• stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně k uvedenému 
návrhu  

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“) jako dotčený 
orgán ochrany veřejného zdraví příslušný dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 258 / 2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále také „zákon č. 258/2000 Sb.“), dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 
stavebního zákona a § 2 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
uplatňuje k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci 
veřejného projednání návrhu Územního plánu Bučovice, toto  
stanovisko: 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně s návrhem rozhodnutí 
o námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci opakovaného 
veřejného projednání návrhu Územního plánu Bučovice (12. 08. 2020)  
souhlasí.  
O d ů v o d n ě n í  

Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně bylo dne 24. 08. 2020 Městským 
úřadem Bučovice, odborem územního plánování, rozvoje a investic, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice, 
IČ 00291676, jako úřadem územního plánování a pořizovatelem územně plánovací dokumentace 
města Bučovice, v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 stavebního zákona doručen návrh rozhodnutí o 
námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci opakovaného veřejného projednání 
návrhu Územního plánu Bučovice (12. 08. 2020), č. j. MUB/OÚP-32189/2020 trt ze dne 24. 08. 2020.  
K návrhu zadání Územního plánu Bučovice vydala KHS JmK stanovisko dne 03. 11. 2016 pod č. j. 
KHSJM 63148/2016/VY/HOK, sp. zn. S-KHSJM 01615/2016, ve kterém uplatnila požadavky, týkající se 
umístění chráněných prostor, návrhu plochy pro výrobu a návrhu plochy dopravní stavby. K návrhu 
Územního plánu Bučovice (dále také „ÚP Bučovice) a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj 
území, zpracovanému v září 2017 společností Atelier URBI, spol. s r. o., Talichova 39, 623 00 Brno, 
zakázkové č. 17-01-04, vydala KHS JmK souhlasné stanovisko dne 18. 12.2017 pod č. j. KHSJM 
71148/2017/VY/HOK, sp. zn. S-KHSJM 00073/2017.  
K Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci veřejného 
projednání návrhu Územního plánu Bučovice (11. 11. 2019) vydala KHS JmK souhlasné stanovisko dne 
23. 06. 2020 pod č. j. KHSJM 35914/2020/VY/HOK, sp. zn. S-KHSJM 00476/2020.  
K návrhu Územního plánu Bučovice (dále také „ÚP Bučovice) a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný 
rozvoj území, zpracovanému v dubnu 2020 společností Atelier URBI, spol. s r. o., Talichova 39, 623 00 
Brno, zakázkové č. 17-01-04, vydala KHS JmK po opakovaném veřejném projednání (12. 08. 2020) 
souhlasné stanovisko dne 17. 08. 2020 pod č. j. KHSJM 46582/2020/VY/HOK, sp. zn. S-KHSJM 
00476/2020.  
Z předloženého Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v 
rámci opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Bučovice (12. 08. 2020) vyplývá, že:  

• Námitka vlastníka nemovitostí parc. č. 560/24, 512/7 k. ú. Kloboučky, ve které podatel 
uplatňuje námitku proti návrhu/změně funkčního využití pozemku parc. č. 512/6 v k. ú. 
Kloboučky z dosavadního zařazení v ploše Bch (plochy bydlení…), se zamítá.  

• Námitka vlastníka nemovitostí parc. č. 356, 512/19 k. ú. Kloboučky, ve které podatel uplatňuje 
námitku k zařazení pozemku parc. č. 512/6 v k. ú. Kloboučky do stabilizovaných ploch výroby 
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a skladování VL a požadavek na zařazení do ploch OZ – ochranná zeleň – stromové patro 
oddělující výrobu od bytové zástavby, se zamítá.  

• Námitka vlastníka pozemku parc. č. 248 k. ú. Kloboučky, ve které podatel uplatňuje námitku k 
zařazení pozemku parc. č. 512/6 v k. ú. Kloboučky do stabilizovaných ploch výroby a 
skladování VL a požadavek na zařazení do ploch OZ – ochranná zeleň – stromové patro 
oddělující výrobu od bytové zástavby, se zamítá.  

• Námitka spoluvlastníka pozemku parc. č. 2382 k. ú. Bučovice, ve které podatel uplatňuje 
námitku k zařazení pozemku parc. č. 2383 v k.ú. Bučovice do ploch zastavitelných, na nichž je 
vymezena veřejně prospěšná stavba s možností předkupního práva nebo vyvlastnění, se 
zamítá.  

• Připomínky v rámci opakovaného veřejného projednání nebyly podány.  
 
K územně plánovací dokumentaci jako k jednomu z nástrojů směřujícímu k vytváření předpokladů pro 
udržitelný rozvoj území uplatňuje KHS JmK dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 
Sb. stanoviska z hlediska ochrany veřejného zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik s tím, 
že dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. je hodnocením zdravotních rizik m. j. posouzení 
míry závažnosti zátěže populace vystavené rizikovým faktorům životních podmínek.  
Předložený Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci 
veřejného projednání návrhu Územního plánu Bučovice dávají předpoklad pro naplnění cílů územního 
plánování, vyplývajících z ustanovení § 18 stavebního zákona, a to m. j. vytvářet předpoklady pro 
výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. 

Vyhodnocení pořizovatele: 
Ze stanoviska nevyplývají žádné požadavky. 

II.6 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ 

ROZVOJ ÚZEMÍ, OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH 

TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
OŽP jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. § 22 písmeno d) 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí uplatnil v zadání požadavek na 
vyhodnocení vlivů územního plánu Bučovice na životní prostředí (dále jen „vyhodnocení“). Toto 
vyhodnocení bylo zpracováno osobou s autorizací podle § 19 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí a to dle rámcového obsahu vyhodnocení, uvedeného v příloze stavebního zákona. 

V územním plánu měly být mimo jiné prověřeny plochy smíšené a výrobní (výroba, administrativa, 
služby), dále parkování, vymezení ploch rekreace podél toku Litavy a vymezení ploch bydlení. Budoucí 
využití uvedených ploch může mít dle OŽP významný negativní vliv na složky životního prostředí 
a veřejné zdraví obyvatel. 

Vyhodnocení bylo zpracováno v rozsahu úměrném velikosti a složitosti řešeného území. S ohledem 
na obsah zadání územního plánu a charakter řešeného území se vyhodnocení zaměřilo zejména 
na problematiku ochrany přírody a krajiny, krajinného rázu a ochranu zemědělského půdního fondu. 
Dále na problematiku hluku, ochrany ovzduší a na možné negativní dopady na životní prostředí 
a veřejné zdraví související s budoucím využitím návrhových ploch. Návrhové plochy byly posouzeny 
ve vzájemných vztazích, aby byly eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití. 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů orgán 
ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) a x) zákona o ochraně přírody a krajiny uplatnil 
k zadání ÚP Bučovice stanovisko, že na základě předchozího vyloučení vlivu na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 (stanovisko č.j.: JMK 
152642/2016 OŽP/Čer ze dne 13.10.2016) nebudou zájmy ochrany přírody a krajiny tímto návrhem 
dotčeny, a neměl proto k zadání ÚP Bučovice připomínky. 
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II.6.1 Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na životní prostředí 

V zadání ÚP je konstatováno, že OŽP (OÚPSŘ Kú JMK) jako dotčený orgán posuzování vlivů na 
životní prostředí příslušný dle ust. § 22 písm. e) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí  tímto 
uplat ňuje  požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu Bučovice na životní prostředí (dále jen 
„vyhodnocení“). 

Požadované hodnocení je součástí územního plánu jako zvláštní kniha „Územní plán 
Bučovice okr. Vyškov; Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí pro účely 
posuzování vlivů územních plánů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 
v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb.“, zpracovatelem vyhodnocení je Ing. Pavla 
Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce, autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí MŽP – č.j. 
33369/ENV/16, s platností do 31.12.2021. 

Vzhledem k tomu, že po společném jednání došlo k úpravě návrhu a byly navrženy další zastavitelné 
plochy s potenciálními negativními vlivy na okolí, bylo vyhodnocení vlivu na životní prostředí 
aktualizováno a doplněno. 

Úpravy dokumentace po veřejném projednání nebyly takového druhu, ani rozsahu, aby bylo nutné 
zpracovávat další aktualizaci vyhodnocení vlivu na životní prostředí, významnější plošné změny 
představovaly buď úplné vypuštění zastavitelné plochy výroby a skladování pro lehký průmysl, nebo 
převodu takovéto plochy do územní rezervy (R13). Ostatní změny byly pouze nepatrného rozsahu ve 
vymezení ploch vzhledem ke změnám v katastru nemovitostí, anebo se jednalo o vzájemné úpravy 
hranic již vymezených a vyhodnocených zastavitelných ploch dle uplatněných stanovisek DO. 

Závěrem vyhodnocení bylo konstatováno: 

Vzhledem k současnému stavu znalostí aktivit, jejichž umístění je možno v území očekávat, je uvedený 
výčet možných dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví konečný a neočekávají se zde významnější 
odchylky od uvedených předpokladů. Umisťování konkrétního typu záměru do krajiny bude podléhat 
samostatnému posouzení jejich vlivů v rámci projektové přípravy.  

V průběhu hodnocení nebyly shledány takové významné negativní vlivy, které by realizaci 
návrhu ÚP jako koncepce bránily nebo ji výrazně omezovaly. U některých navrhovaných 
ploch jsou doporučeny podmínky pro realizaci, jejichž účelem je minimalizovat negativní 
vlivy jejich realizace.  

Vliv návrhu ÚP jako celkové koncepce je i při zahrnutí kumulativních vlivů dosavadních 
aktivit v území akceptovatelný.  

V návrhu stanoviska je požadováno splnit tyto podmínky: 

A. Podmíněně akceptovatelné plochy:  

Z23 až Z27, Z30 až Z32  
Při umisťování staveb minimalizovat kácení zeleně v zahradách. 

Z82 
Při realizaci zajistit migrační prostupnost území. 

B. Podmínky využití ploch pro územní plán jako celek:  

 Při povolování zástavby v návrhových plochách postupovat tak, aby byla zachována 
kompaktnost zemědělských ploch, jejich obslužnost, a aby bylo zamezeno vodní a větrné erozi 
nezpevněných pozemků nebo zvýšenému riziku negativních dopadů bořivých větrů na 
okrajové části lesních porostů. 

 Je zakázáno umisťování fotovoltaických panelů na volné půdě, a to ani za předpokladu, že se 
bude jednat o pozemky v návrhových plochách výroby a skladování.  

 Při umisťování konkrétních záměrů v plochách pro výroby a skladování a plochách pro 
dopravní stavby včetně parkovišť bude předem prověřen dosah možné hlukové zátěže a 
navržena opatření pro její eliminaci.  

 Je požadováno důsledné uplatnění regulativu vyžadujícího přednostní zasakování dešťových 
vod, zejména u ploch pro výrobu a skladování. 
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Požadované podmínky byly do územního plánu zapracovány, viz kapitolu I.6.3.  

II.6.2 Vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti 

Toto vyhodnocení nebylo požadováno. 

II.6.3 Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně 
analytických podkladech 

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Bučovice bylo vypracováno na základě Územně analytických 
podkladů ORP Bučovice IV. úplná aktualizace 2016 (dále jen ÚAP ORP). 

Územní plán řeší identifikovanou dopravní závadu – nebezpečné křížení cyklotrasy a silnice I. třídy – je 
navržena přeložka silnice I. třídy a mimoúrovňové křížení se silnicí III. třídy, po které vede cyklotrasa. 

Je řešena i hygienická závada - stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území, protože na místě 
závady je navržena plocha dopravní infrastruktury - silniční, jejíž vybudování povede k jejímu 
odstranění.  

Dále je řešena hygienická závada - silnice I. třídy zatěžuje zastavěné území, protože je navržena 
přeložka silnice I. třídy mimo zastavěné území.  

Další hygienickou závadu - železniční trať zatěžuje zastavěné území není možné eliminovat, železnici 
nelze vzhledem ke konfiguraci terénu, ostatním limitům v území a v neposlední řadě vzhledem 
k vysoké ekonomické zátěži, přesunout mimo zastavěné území.  

Je řešena urbanistická závada - brownfield zatěžuje zastavěné území, na jejímž místě je navržena 
plocha přestavby.  

Další urbanistické závady -  zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100, zastavěné území 
zasahuje do aktivní zóny záplavového území Q100 a silnice I. třídy prochází záplavovým územím Q100 
nelze zcela eliminovat, ale územní plán zlepšuje podmínky v území návrhem ploch změn v krajině 
podél toku Litavy, které budou mít příznivý vliv na zadržování vody v krajině a sníží riziko záplav 
v území.  

Územní plán řeší identifikovaný střet dopravního záměru - koridor silnice II. třídy je v konfliktu se 
zastavitelnou plochou, neboť na tomto místě je navržena zastavitelná plocha pro dopravní 
infrastrukturu – silniční pro umístění silnice II. třídy. 

Střet urbanistických záměrů - zastavitelná plocha zasahuje do záplavového území Q100 je eliminován 
částečně, v záplavovém území jsou vymezeny zastavitelné plochy pouze pro dopravní infrastrukturu, 
pro sport (venkovní hřiště) a pro výrobu a skladování. Zcela eliminovat tento střet nelze, neboť je 
nutno zachovat rozvojové plochy pro výrobu a skladování a terénní konfigurace a ostatní limity využití 
území neumožňují vymezení těchto ploch v jiné lokalitě.   

Nelze eliminovat ani střet dopravních záměrů - koridor silnice I. třídy prochází záplavovým územím 
Q100, jelikož tato silnice prochází ve stabilizované poloze záplavovým územím, a tak přesto, že je 
navržena přeložka silnice I. třídy mimo toto území, v místech, kde se napojuje na stávající silnici nutně 
prochází přes záplavové území. Vzhledem k vedení této komunikace na mimoúrovňová křížení s řekou, 
železnicí a ostatními komunikacemi, lze očekávat, že stavební řešení bude maximálně respektovat 
tento limit využití území. 

Územní plán nezlepšuje slabou stránku - zhoršené obytné prostředí vzhledem k těžbě nerostů, těžba 
zůstává zachována. 

Územní plán nijak významně nemění slabou stránku - nízká úroveň koeficientu ekologické stability, 
jelikož jsou navrženy plochy změn v krajině, které sic mají možnost KES vylepšit, ale na druhé straně 
je vymezeno velké množství zastavitelných ploch, které KES opět poníží. 

Územní plán vylepšuje slabou stránku - nízká intenzita bytové výstavby, jsou navrženy plochy pro 
bytovou výstavbu. 
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Územní plán snižuje hrozbu - zhoršení obytného prostředí obce vzhledem k možným negativním 
projevům starých ekologických zátěží (skládky), neboť na jejich místě navrhuje rozvoj, jenž 
předpokládá jejich odstranění. 

Územní plán snižuje hrozbu -  zhoršení obytného prostředí vzhledem k existenci ploch brownfield, 
neboť na jeho místě navrhuje plochu přestavby. 

Územní plán neovlivňuje hrozbu - omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci 
evropsky významné lokality NATURA 2000. 

Územní plán neovlivňuje hrozbu - omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci 
přírodního parku. 

Územní plán neovlivňuje hrozbu - omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému podílu zemědělské 
půdy II. třídy ochrany. 

Územní plán neovlivňuje hrozbu - narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování 
zastavitelných ploch pro bydlení. 

Územní plán neovlivňuje hrozbu - ohrožení dodávky vody z nadmístního zdroje. 

Územně analytické podklady ORP Bučovice v řešeném území neidentifikují žádná rizika. 

Koncepce řešení návrhu územního plánu Bučovice vychází ze zjištění v analytické části rozboru 
udržitelného rozvoje území provedeného v ÚAP ORP, reaguje na vyhodnocení vyváženosti vztahu 
územních podmínek a řeší konkrétní problémy obce určené v ÚAP ORP. 

II.6.3.1 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 
území 

ÚAP ORP provedlo SWOT analýzu územních podmínek v obci Bučovice v jednotlivých tématech – jako 
jsou například horninové prostředí a geologie, bydlení, rekreace, atd. a na základě zjištění ve SWOT 
analýze bylo dále vyhotoveno vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území: 
Horninové prostředí a geologie 

• S: Pozitivní vliv příjmů z těžby nerostů na ekonomiku obce 
• W: Zhoršené obytné prostředí vzhledem k těžbě nerostů 

Vodní režim 

• O: Zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi po výstavbě protipovodňových hrází 
• T: Záplavové území Q100 zasahuje do zastavěného území 

Hygiena životního prostředí 

• W: Silnice I/50 vytvářející imisní a hlukovou zátěž 
• W: Železnice trať 340 vytvářející imisní a hlukovou zátěž 
• T: Zhoršení obytného prostředí obce vzhledem k možným negativním projevům starých 

ekologických zátěží (skládky) 
• T: Zhoršení obytného prostředí vzhledem k existenci ploch brownfield 

Ochrana přírody a krajiny 

• S: Kvalitní přírodní prostředí dané existencí přírodního parku 
• O: Rozvoj cestovního ruchu daný existencí NNKP Zámek Bučovice 
• T: Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci evropsky významné lokality 

NATURA 2000 
• T: Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci přírodního parku 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

• W: Nízká úroveň koeficientu ekologické stability 
• T: Omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému podílu zemědělské půdy II. třídy ochrany 
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Dopravní infrastruktura 

• S: Dobré dopravní napojení vzhledem k existenci silnice I. třídy 
• S: Existence železniční stanice nebo zastávky 
• O: Rozvoj výroby a skladování vzhledem k existenci železniční tratě 
• O: Zlepšení kvality obytného prostředí vzhledem ke změně trasování silnice I. třídy 

Technická infrastruktura 

• S: Zastavěné území napojené na plyn 
• S: Zastavěné území napojeno na kanalizaci s ČOV 
• T: Ohrožení dodávky vody z nadmístního zdroje 

Sociodemografické podmínky 

• S: Příznivá věková struktura obyvatelstva 
• S: Příznivý dlouhodobý vývoj počtu obyvatel  

Bydlení 

• S: Vysoký podíl bytů v RD 
• S: Obec má platný územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb. 
• S: Existence střední, vyšší nebo vysoké školy 
• S: Existence základní školy 
• S. Existence zdravotního zařízení 
• S: Komplexní vybavenost obce vzhledem k její velikosti 
• S: Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídající prognóze vývoje počtu obyvatel 
• W: Nízká intenzita bytové výstavby 
• T: Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro 

bydlení  

Rekreace 

• S: Vyšší atraktivita pro bydlení vzhledem k existenci koupaliště nebo aquacentra 

Hospodářské podmínky 

• S: Nízký podíl nezaměstnaných v obci 
• O: Snížení nezaměstnanosti vzhledem k vymezené průmyslové zóně 
• O: Využití ploch brownfields pro rozvoj ekonomických aktivit 

Návrh územního plánu má potenciál změnit sledované podmínky v území takto: 

Horninové prostředí a geologie  - vliv se nepředpokládá; 

Vodní režim – vliv návrhu územního plánu, respektive jednotlivých navržených ploch pro zvýšení 
retence a pro revitalizace vodních toků (zejména ploch smíšených nezastavěného území s ochrannou 
funkcí, ploch vodních a vodohospodářských, ploch přírodních a ploch zeleně) na podzemní, povrchové 
i na odtokové poměry v území je kladný. Rovněž vlivem požadavku na zasakování srážkových vod 
v rámci zastavitelných ploch. 

• O: Zlepšení stavu podzemních a povrchových vod 

Hygiena životního prostředí – vliv návrhu územního plánu, respektive jednotlivých navržených ploch 
(zejména ploch přírodních a ploch zeleně) na zdraví obyvatel v území kladný. Vymezením množství 
zastavitelných ploch lze očekávat větší dopravní, a tím i hlukovou a imisní zátěž, avšak převedení silnic 
I. třídy mimo zastavěné území tuto zátěž opět podstatně sníží. Z tohoto hlediska je vliv vyrovnaný. 

• O: Zlepšení hygieny životního prostředí; 
• W: Silnice I/50 vytvářející imisní a hlukovou zátěž 
• T: Zhoršení obytného prostředí obce vzhledem k možným negativním projevům starých 

ekologických zátěží (skládky) 
• T: Zhoršení obytného prostředí vzhledem k existenci ploch brownfield 

Ochrana přírody a krajiny – vliv návrhu územního plánu, respektive jednotlivých navržených ploch 
(zejména ploch smíšených nezastavěného území s ochrannou funkcí, ploch vodních a 
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vodohospodářských, ploch přírodních a ploch zeleně) na ochranu přírody a krajiny v území 
jednoznačně kladný. 

• O: Zlepšení funkčnosti ÚSES; 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa - návrh územního plánu, respektive 
jednotlivé navržené plochy (zejména plochy zemědělské, vodní a vodohospodářské, plochy přírodní a 
plochy zeleně) budou mít kladný vliv na koeficient ekologické stability, který by měl po realizaci 
navržených opatření mírně vzrůst, na druhé straně je vymezeno velké množství zastavitelných ploch, 
které KES opět poníží, vliv je vyrovnaný. 

Dopravní infrastruktura - vliv nad míru vyhodnocenou SWOT analýzou se nepředpokládá; 

Technická infrastruktura - vliv návrhu územního plánu bude kladný, jsou navržena rozšíření pro 
technickou infrastrukturu pro nové zastavitelné plochy pro bydlení a výrobu v okrajových částech 
zastavěného území. Je možno přidat příležitost „O: Zastavěné území napojené na vedení elektrické 
energie“, protože je navrženo posílení vedení energetických sítí a rozvojová plcha pro rozvodnu el. 
energie. 

• O: Zastavěné území napojené na vedení elektrické energie 

Sociodemografické podmínky- vliv se nepředpokládá, jsou sice navrženy zastavitelné plochy pro 
bydlení i výrobu, ale na konstatováních uvedených v ÚAP ORP se nic nemění; 

Bydlení - výrazný vliv se nepředpokládá, jsou sice navrženy zastavitelné plochy pro bydlení i výrobu, 
ale vzhledem k dosavadní ÚPD je navržený rozvoj v tomto ohledu srovnatelný. Vzhledem k vymezení 
ploch pro bydlení v bytových domech, je možno eliminovat slabou stránku: 

• W: Nízká intenzita bytové výstavby 

Rekreace - vliv návrhu územního plánu bude pozitivní, jsou navrženy plochy občanského vybavení pro 
tělovýchovná a sportovní zařízení; 

• O: Vyšší atraktivita pro bydlení vzhledem k existenci ploch pro sportovní aktivity  

Hospodářské podmínky - výrazný vliv se nepředpokládá, jsou sice navrženy zastavitelné plochy pro 
výrobu, a přestavbová plocha na brownfield, ale vzhledem k dosavadní analýze SWOT se nic 
podstatného nemění; 

Na základě dosažených výsledků v jednotlivých pilířích byla následně obec zařazena do kategorie dle 
metodického pokynu MMR ÚAP ORP vyhodnocující vyváženost územních podmínek v obci Bučovice 
takto: 

Příznivé životní prostředí (váha 0,4) 

Výroky Celkový počet Počet získaných Míra získaných 

Silné stránky 4 1 25% 

Příležitosti 2 1 50% 

Pozitivní výroky celkem * 5 1,5 30% 

Slabé stránky 10 4 40% 

Hrozby 5 1 20% 

Negativní výroky celkem * 12,5 4,5 36% 

* příležitosti a hrozby se do celkového součtu započítávají poloviční hodnotou 

Rozdíl mezi mírou získaných pozitivních a negativních bodů: -6 

Vážené body: -2,4 

Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ: - 
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Hospodářský rozvoj (váha 1,4) 

Výroky Celkový počet Počet získaných Míra získaných 

Silné stránky 15 6 40% 

Příležitosti 20 5 25% 

Pozitivní výroky celkem * 25 8,5 34% 

Slabé stránky 4 0 0% 

Hrozby 16 5 31% 

Negativní výroky celkem * 12 2,5 21% 

* příležitosti a hrozby se do celkového součtu započítávají poloviční hodnotou 

Rozdíl mezi mírou získaných pozitivních a negativních bodů: +13 

Vážené body: +18,2 

Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ: + 

Soudržnost společenství obyvatel území (váha 0,6) 

Výroky Celkový počet Počet získaných Míra získaných 

Silné stránky 13 10 77% 

Příležitosti 1 0 0% 

Pozitivní výroky celkem * 13,5 10 74% 

Slabé stránky 8 1 13% 

Hrozby 4 1 25% 

Negativní výroky celkem * 10 1,5 15% 

* příležitosti a hrozby se do celkového součtu započítávají poloviční hodnotou 

Rozdíl mezi mírou získaných pozitivních a negativních bodů: +59 

Vážené body: +35,4 

Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ: + 

Vyhodnocení vyváženosti 

Podmínky pro Body Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR 
k aktualizaci UÁP - RURÚ 

příznivé životní prostředí -2,4 - 

hospodářský vývoj +18,2 + 

soudržnost společenství 
obyvatel 

+35,4 + 

vyváženost 51,2 Kategorie 2c 

Celkové hodnocení vyváženosti územních podmínek: nadprůměrná 



Územní plán Bučovice Odůvodnění ÚP 

Atelier URBI spol. s r.o. 45 

Návrh územního plánu má při realizaci navržených opatření potenciál změnit vyhodnocení sledovaných 
podmínek v území takto: 

Příznivé životní prostředí (váha 0,4) 

Výroky Celkový počet Počet získaných Míra získaných 

Silné stránky 4 0 0% 

Příležitosti 5 3 60% 

Pozitivní výroky celkem * 6,5 1,5 23% 

Slabé stránky 9 -1 -11% 

Hrozby 3 -2 -67% 

Negativní výroky celkem * 10,5 -2 -19% 

* příležitosti a hrozby se do celkového součtu započítávají poloviční hodnotou 

Rozdíl mezi mírou získaných pozitivních a negativních bodů: -4 

Vážené body: -1,6 

Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ: - 

Vliv návrhu územního plánu na pilíř příznivého životního prostředí je mírně pozitivní. 

Hospodářský rozvoj (váha 1,4) 

Výroky Celkový počet Počet získaných Míra získaných 

Silné stránky 15 0 0% 

Příležitosti 21 1 5% 

Pozitivní výroky celkem * 25,5 0,5 2% 

Slabé stránky 3 -1 -33% 

Hrozby 16 0 0% 

Negativní výroky celkem * 11 -1 -9% 

* příležitosti a hrozby se do celkového součtu započítávají poloviční hodnotou 

Rozdíl mezi mírou získaných pozitivních a negativních bodů: +14,5 

Vážené body: +20,3 

Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ: + 

Vliv návrhu územního plánu na pilíř hospodářského rozvoje je mírně pozitivní. 

Soudržnost společenství obyvatel území (váha 0,6) 

Výroky Celkový počet Počet získaných Míra získaných 

Silné stránky 13 0 0% 

Příležitosti 2 1 50% 

Pozitivní výroky celkem * 14 0,5 4% 

Slabé stránky 7 -1 14% 

Hrozby 4 0 0% 

Negativní výroky celkem * 9 -1 11% 

* příležitosti a hrozby se do celkového součtu započítávají poloviční hodnotou 

Rozdíl mezi mírou získaných pozitivních a negativních bodů: +5 
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Vážené body: +3 

Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ: + 

Vliv návrhu územního plánu na pilíř soudržnosti společenství obyvatel území je mírně pozitivní. 

Vyhodnocení vyváženosti 

Podmínky pro Body Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR 
k aktualizaci UÁP - RURÚ 

příznivé životní prostředí -1,6 - 

hospodářský vývoj +20,3 + 

soudržnost společenství 
obyvatel 

+3 + 

vyváženost 21,7 Kategorie 2c 

Celkové hodnocení vyváženosti územních podmínek: nadprůměrná 

Vliv návrhu územního plánu na vyváženost územních podmínek je celkově pozitivní, jsou mírně 
posilovány všechny sledované pilíře, vyváženost územních podmínek je velmi dobrá. 

II.6.4 Vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým 
řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech 

Jiné skutečnosti, které nebyly zohledněny v územně analytických podkladech, nebyly zpracováním 
návrhu územního plánu Bučovice dotčeny.  

II.6.5 Vyhodnocení přínosu návrhu územního plánu k naplnění priorit 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
obsažených v politice územního rozvoje nebo v zásadách územního 
rozvoje. 

Vyhodnocení přínosu návrhu územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje je obsaženo v kapitole II.2.1. 

II.6.5.1 Vyhodnocení přínosu návrhu územního plánu k naplnění priorit 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených 
v zásadách územního rozvoje 

ZÚR JMK k dosažení udržitelného rozvoje území kraje stanovují (pro územně plánovací činnost kraje a 
obcí a pro rozhodování v území) priority územního plánování Jihomoravského kraje, které konkretizují 
cíle a úkoly územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území Jihomoravského kraje a 
zohledňují republikové priority územního plánování obsažené v politice územního rozvoje. 

Priority, které návrh územního plánu zohledňuje: 

(1) Nástroji územního plánování vytvářet územní podmínky pro naplnění vize Jihomoravského kraje 
jako ekonomicky prosperujícího regionu otevřeného vůči mezinárodním výzvám a impulzům, 
poskytujícího svým obyvatelům prostor pro kvalitní život; 

Návrh územního plánu vymezuje zastavitelné plochy pro zlepšení podmínek na dopravních trasách a 
zachovává adekvátní podíl ploch pro rozvoj podnikatelských aktivit (plochy pro výrobu a skladování). 

(2) Nástroji územního plánování podporovat snížení územních disparit rozvoje částí kraje eliminací 
příkrých rozdílů v ekonomické výkonnosti a životní úrovni mezi jádrem kraje a jeho periferními, 
respektive venkovskými částmi s cílem růstu efektivity a udržitelnosti ekonomického rozvoje kraje, 
stabilizace jeho populace a sídelní struktury.  
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Návrh územního plánu mírně snižuje územní disparity rozvoje částí kraje, jelikož část řešeného území 
představuje venkovskou část kraje. Zde jsou navrženy plochy pro bydlení pro stabilizaci populace a 
sídelní struktury. 

(3) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury kraje vyvažující silnou republikovou a 
mezinárodní pozici krajského města Brna vytvářením územních podmínek pro rozvoj dalších 
významných center osídlení kraje. Za tímto účelem je třeba: 

a) vytvářet územní podmínky pro posílení vazeb mezi městy a venkovem s cílem zvýšit atraktivitu a 
konkurenceschopnost venkovského prostoru kraje; 

Návrh územního plánu vymezuje zastavitelné plochy pro bydlení a pro výrobu a skladování, které  
zvýší konkurenceschopnost venkovského prostoru kraje. 

b) vytvářet územní podmínky pro posílení vazeb mezi prostorově blízkými centry osídlení s cílem 
podpořit formování kooperačních územních vztahů a prostorovou dělbu práce; 

Územní plán navrhuje plochy pro realizaci lepšího dopravního propojení center osídlení pro posílení 
vazeb mezi centry osídlení. 

c) vytvářet územní podmínky pro posílení vazeb k centrům na území sousedních krajů Jihočeského, 
Olomouckého, Pardubického, Vysočiny a Zlínského a k centrům v přiléhajícím území sousedních zemí 
Rakouska a Slovenska, s cílem podpořit sídla v marginálních územích po obvodu kraje. 

Návrh územního plánu nemá potenciál posílit vazby k centrům na území sousedních krajů ani 
sousedních zemí, jelikož řešené území neleží na periferní části kraje. 

(4) Nástroji územního plánování vytvářet podmínky k řešení územních dopadů různých forem 
urbanizace (zejména v území metropolitní rozvojové oblasti Brno), v koordinaci s obyvateli a dalšími 
uživateli území hledat vyvážená řešení zohledňující ochranu přírody, hospodářský rozvoj i životní 
úroveň obyvatel; 

Návrh územního plánu vytváří podmínky k řešení územních dopadů různých forem urbanizace, 
přestože se nenachází přímo v metropolitní rozvojové oblasti Brno, nabízí vyvážené řešení, které 
zohledňuje ochranu přírody, hospodářský rozvoj i životní úroveň obyvatel a to vše v koordinaci 
s těmito obyvateli. Proto jsou navrženy zejména plochy přestaveb, vymezeny plochy v nichž je 
prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování v území atd. 

(5) Nástroji územního plánování vytvářet podmínky k podpoře principu integrovaného rozvoje území, 
zejména měst a obcí (představujícího objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování 
prostorových, odvětvových a časových hledisek); 

Návrh územního plánu navrhuje přestavbové plochy pro integrovaný rozvoj území. 

(6) V urbanistických koncepcích zohledňovat rozdílné charakteristiky jednotlivých částí Jihomoravského 
kraje i specifické podmínky pro využívání území, především v území s převahou přírodních hodnot 
nebo v území s vysokou koncentrací socioekonomických aktivit. V zájmu vyváženosti udržitelného 
rozvoje území korigovat případnou převahu jedné ze sledovaných složek udržitelného rozvoje, která 
by bránila uplatnění zbývajících složek; 

Návrh územního plánu je koncipován s ohledem na specifické podmínky pro využívání území, z čehož 
vyplývá předpokládaný pozitivní vliv na vyváženost územních podmínek, podrobněji viz kapitolu 
II.6.3.1. 

(7) Vytvářet územní podmínky pro kvalitní dopravní napojení Jihomoravského kraje na evropskou 
dopravní síť včetně zajištění požadované úrovně a parametrů procházejících multimodálních koridorů. 
Vytvářet podmínky pro zajištění kvalitní dopravní infrastruktury pro propojení Jihomoravského kraje s 
okolními kraji, státy a dalšími evropskými regiony; 

Návrh územního plánu umožňuje zlepšení podmínek na dopravních trasách – je vymezena návrhová 
cyklotrasa pro EuroVelo4  a zastavitelné plochy pro přeložení silnice I. tříd mimo zastavěné území. 

(8) Vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj provázané dopravní infrastruktury zajišťující 
dostupnost všech částí kraje a dosažení optimální obslužnosti území integrovaným dopravním 
systémem a individuální dopravou. Dbát zvláště na: 
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a) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění krajské silniční sítě včetně potřebných 
infrastrukturních úprav zvláště v socioekonomicky oslabených územích kraje v návaznosti na 
plánovanou výstavbu a přestavbu dálnic a silnic I. třídy; 

Návrh územního plánu umožňuje zlepšení podmínek na dopravních trasách – jsou vymezeny 
zastavitelné a přestavbové plochy pro přeložku silnice II. třídy a části silnice III. třídy, to vše 
s návazností na navržené plochy pro přeložku silnice I. třídy. 

b) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění železniční infrastruktury, zejména 
optimalizaci regionálních tratí v návaznosti na modernizaci celostátních tratí pro každodenní i rekreační 
využití jako rovnocenné alternativy k silniční dopravě; 

Návrh územního plánu vytváří územní podmínky pro rozvoj a zkvalitnění železniční infrastruktury, 
protože jsou vymezeny zastavitelné plochy pro přeložku celostátní železniční tratě a zároveň návrhový 
koridor pro její elektrizaci a optimalizaci. Regionální železniční trať se v řešeném území nenachází. 

(9) Vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti technickou 
infrastrukturou všech částí kraje. U zastavitelných ploch dbát zvláště na dostatečnou kapacitu veřejné 
technické infrastruktury i v souvislosti s širšími vazbami v území; 

Návrh územního plánu navrhuje a upřesňuje vedení sítí technické infrastruktury jako veřejně 
prospěšných staveb, jedná se o koridory pro vedení elektrické energie, vodovodu, kanalizace a 
plynovodu pro zajištění zásobování zastavitelných ploch. Dále jsou navrženy koridory pro novou 
výstavbu a zdvojení vedení elektrické sítě nadmístního významu a rozšíření plochy elektrické rozvodny.  

(10) Nástroji územního plánování podporovat přístupnost a prostupnost krajiny, zejména důsledně 
předcházet zneprůchodnění území a fragmentaci krajiny; 

Návrh územního plánu vymezil plochy veřejných prostranství pro vedení cest v krajině, za účelem 
zachování prostupnosti krajiny, fragmentace krajiny není územním plánem podporována. 

(11) Vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti občanským 
vybavením všech částí kraje. U zastavitelných ploch pro bydlení dbát zvláště na dostatečnou kapacitu 
občanského vybavení i v souvislosti s širšími vazbami v území; 

Návrh územního plánu vymezil zastavitelné plochy pro rozvoj občanské vybavenosti. 

(12) Vytvářet územní podmínky pro zlepšování kvality životního prostředí a ochranu zdraví lidí; 

Návrh územního plánu vymezuje návrhové plochy zeleně a plochy přírodní, které zvýší kvalitu 
životního prostředí a budou mít příznivý vliv na ochranu zdraví lidí. 

(13) Nástroji územního plánování podporovat minimalizaci vlivů nových záměrů, aby nedocházelo k 
významnému zhoršování stavu v území, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem 
stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví; 

Návrh územního plánu podporuje minimalizaci vlivů nových záměrů, aby nedocházelo k významnému 
zhoršování stavu v území, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních 
hodnot imisních limitů, to zejména v okolí navrhovaných ploch, které by mohly mít negativní vlivy na 
okolí. Jsou vymezeny plochy izolační zeleně, plochy přírodní a plochy veřejné zeleně. Dále jsou 
stanoveny takové podmínky využití území, které eliminaci negativních vlivů ploch na okolí omezují 
nebo vylučují. 

(14) Podporovat péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí charakteristické 
znaky území, přispívají k jeho identifikaci a posilují vztah obyvatelstva k území kraje; 

Návrh územního plánu vytváří podmínky pro péči o kulturní a civilizační hodnoty, a to úpravou zásad 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu a podmínek pro využití 
ploch s rozdílným způsobem využití. 

(15) Vytvářet územní podmínky pro podporu plánování venkovských území a oblastí zejména s 
ohledem na možnosti rozvoje primárního sektoru, ochranu kvalitní zemědělské půdy a ekologickou 
funkci krajiny; 
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Návrh územního plánu dbá na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, 
především orné půdy a ekologických funkcí krajiny při plánování rozvoje území venkovského 
charakteru v rámci řešeného území. Je zde vymezeno několik ploch zemědělských a ploch smíšených 
nezastavěného území s ochrannou funkcí pro stabilizaci krajiny, zvýšení její retenční schopnosti a 
snížení eroze zemědělských ploch. 

(16) Podporovat stabilizaci a rozvoj hospodářských funkcí a sociální soudržnosti v území kraje. Zvláště 
v metropolitní rozvojové oblasti Brno a rozvojových osách vymezených podle politiky územního rozvoje 
a v rozvojových oblastech a rozvojových osách nadmístního významu usilovat o koordinaci 
ekonomických, sociálních a environmentálních požadavků na uspořádání území. Dbát zvláště na: 

a) vytváření územních podmínek pro zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí, s 
cílem podpořit zajištění sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou, podpořit příznivá urbanistická a 
architektonická řešení, zajistit dostatečná zastoupení veřejné zeleně a zachování prostupnosti 
krajiny; 

Územní plán navrhuje množství zastavitelných ploch pro bydlení, ploch veřejných prostranství, 
veřejnou technickou infrastrukturu a pomocí stanovení podmínek prostorového uspořádání a ploch, ve 
kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracování územní studie, podporuje příznivá 
urbanistická a architektonická řešení. Pomocí ploch veřejných prostranství zajišťuje zachování a 
zlepšení prostupnosti krajiny. 

b) vytváření územních podmínek pro přednostní využití ploch a objektů vhodných k podnikání v 
zastavěném území, s cílem podpořit rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů 
před výstavbou ve volné krajině; 

Územní plán stanovil podmínky využití ploch zastavěných a zastavitelných tak, aby bylo umožněno 
podnikání i v plochách pro bydlení, se stanovením podmínek pro ochranu příznivých životních 
podmínek pro bydlení. Zastavitelné plochy ve volné krajině (mimo ploch pro dopravní infrastrukturu) 
nejsou navrženy. 

(17) Podporovat ve specifických oblastech kraje řešení problémů, na základě kterých jsou vymezeny. 
Prosazovat v jejich území takové formy rozvoje, které zkvalitní podmínky pro hospodářské a sociální 
využívání území a neohrozí zachování jeho hodnot. Dbát zvláště na:  

a) vytváření územních podmínek pro zajištění územních nároků pro rozvoj podnikání, služeb a veřejné 
infrastruktury v sídlech, 

b) vytváření územních podmínek pro zachování přírodních a krajinných hodnot v území a zajištění 
kvalitního životního a obytného prostředí; 

Řešené území nespadá do žádné z vymezených specifických oblastí. 

(18) Vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území před přírodními katastrofami (záplavy, 
eroze, sesuvy, sucho apod.) a potenciálními riziky s cílem minimalizovat rozsah případných škod z 
působení přírodních sil v území; 

Územní plán vytváří územní podmínky pro preventivní ochranu území před přírodními katastrofami 
(záplavy, eroze atd.) a potencionálními riziky s cílem minimalizovat rozsah případných škod, a to 
zejména vymezením ploch smíšených nezastavitelného území s ochrannou funkcí, ploch vodních a 
vodohospodářských, ploch přírodních, ploch zeleně, ať už soukromé a vyhrazené, či zeleně přírodního 
charakteru pro stabilizaci krajiny, zvýšení její retenční schopnosti a snížení eroze zemědělských ploch. 

(19) Vytvářet územní podmínky pro využívání ekologicky šetrnějších primárních energetických zdrojů 
nebo obnovitelných zdrojů energie; 

Územní plán vytváří územní podmínky pro využívání ekologicky šetrnějších primárních energetických 
zdrojů nebo obnovitelných zdrojů energie tím, že umožňuje  snižovat energetickou náročnost objektů 
využíváním alternativních zdrojů energií vytápění a přípravu TUV (solární panely na střechách objektů, 
tepelná čerpadla, biopaliva, štěpka, apod.).  

(20) Vytvářet územní podmínky pro ochranu vodohospodářsky významných území v systému CHOPAV, 
ochranu LAPV, ochranu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů zvyšujících retenční 
schopnost území s cílem zabezpečit dostatek zdrojů kvalitní pitné a užitkové vody pro stávající i 
budoucí rozvojové potřeby kraje; 
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Územní plán vytváří podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území vymezením ploch 
smíšených nezastavitelného území s ochrannou funkcí, ploch vodních a vodohospodářských, ploch 
přírodních, ploch zeleně, ať už soukromé a vyhrazené, či zeleně přírodního charakteru pro stabilizaci 
krajiny.  

(21) Vytvářet územní podmínky k zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku (zejména veřejné 
dopravní a technické infrastruktury), k zajištění bezpečnosti území (zejména z hlediska zájmů obrany 
státu a civilní obrany) a k eliminaci rizik vzniklých mimořádnou událostí způsobenou činností člověka; 

Územní plán vytváří podmínky k zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku, zajištění bezpečnosti 
území a k eliminaci rizik vzniklých mimořádnou událostí, podrobně viz kapitoly II.9.13 a II.9.14. 

(22) Podporovat zapojení orgánů územního plánování kraje do spolupráce na utváření národních a 
nadnárodních plánovacích iniciativ, programů, projektů a aktivit, které ovlivňují rozvoj území kraje a 
vyžadují konkrétní územně plánovací prověření a koordinaci; 

Návrh územního plánu nemá potenciál podporovat zapojení orgánů územního plánování kraje do 
spolupráce na utváření národních a nadnárodních plánovacích iniciativ, není to jeho úkolem. 

(23) Podporovat pořízení a vydání územních plánů pro obce na území Jihomoravského kraje. 

Návrh územního plánu svým zpracováním přímo podporuje vydání územně plánovací dokumentace pro 
obec Bučovice. 

II.6.6 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí 

V územně analytických podkladech je pilíř příznivého životního prostředí hodnocen záporně, ostatní 
dva pilíře udržitelného rozvoje jsou hodnoceny kladně, přičemž vyváženost územních podmínek je 
hodnocena jako nadprůměrná, území lze považovat za relativně stabilní, bez zásadních problémů.  

Dílčí nedostatky částečně řeší návrh územního plánu, což má vliv na vyhodnocení všech tří 
sledovaných pilířů, které se mírně vylepšuje. Vyváženost územních podmínek zůstává nadprůměrná. 

Lze konstatovat, že některé návrhové plochy vytváří předpoklad pro řešení některých problémů území 
(eliminaci eroze a zvýšení přirozené retence srážkových vod). Zastavitelné plochy generují určité slabé 
stránky a hrozby – jedná se však zejména o faktory, které nelze při zachování stavebního rozvoje 
zcela eliminovat – zábory ZPF, snížení retenčních schopností území apod.. Vždy jsou však zváženy 
přínosy a rizika, případně jsou navržena kompenzační opatření (např.: zábory jsou navrhovány ve 
vazbě na stávající zástavbu a jsou zahrnuty pouze plochy vymezené v dosavadní platné ÚPD, 
v maximální možné míře na půdách nižší bonity, zachován je též podíl nezpevněných ploch na 
pozemku, který by měl zajistit dostatečné zasakování srážkových vod).  

Celkově lze říci, že návrh územního plánu bude mít při realizaci navrhovaných opatření 
pozitivní dopad na udržitelný rozvoj správního území obce Bučovice, budou posíleny 
všechny sledované pilíře a udržena vyváženost územních podmínek. 

II.7 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO 

ZÁKONA 

II.7.1 Stanovisko uplatněné po společném jednání  

(stanovisko ze dne 4.5.2018) 

Stanovisko odboru životního prost ředí (OŽP) k vyhodnocení vlivu koncepce na životní 
prost ředí – Návrh územního plánu Bu čovice:  

Na základě „Návrhu územního plánu Bučovice“, vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí, 
vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území a po posouzení obdržených stanovisek 
dotčených orgánů, připomínek ostatních organizací a správců sítí, OŽP jako příslušný orgán podle 
ustanovení § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů vydává ve smyslu § 10g a § 10i uvedeného zákona  
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SOUHLASNÉ STANOVISKO 
k návrhu územního plánu Bučovice. 

Odůvodnění:  
Z procesu vyhodnocení vlivů předložené územně plánovací dokumentace na jednotlivé složky životního 
prostředí vyplývá, že v návrhu územního plánu nejsou navrhovány plochy, které by měly významně 
negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Návrh územního plánu Bučovice nevyvolá závažné 
střety s ochranou životního prostředí a veřejného zdraví. Tímto stanoviskem nejsou stanoveny 
podmínky nad rámec textové části územního plánu, podmínky a doporučení navržené zpracovatelem 
SEA hodnocení byly zahrnuty do textové části územního plánu.  
S ohledem na závěry SEA vyhodnocení tak lze konstatovat, že návrh územního plánu Bučovice jako 
celek nevyvolá - při respektování stanovených podmínek, zákonných požadavků a doporučení k 
minimalizaci nepříznivých vlivů na životní prostředí obsažených v SEA vyhodnocení - závažné střety s 
ochranou životního prostředí a veřejného zdraví a lze jej proto považovat z hlediska vlivu na životní 
prostředí a veřejné zdraví za akceptovatelný. Případný vliv jednotlivých dílčích záměrů bude potřeba 
vyhodnotit v následných správních řízeních ve fází přípravy záměru (pozn.: v režimu posouzení vlivů 
záměru na životní prostředí podle zákona).  
Mimo rámec tohoto stanoviska OŽP doporučuje, aby Návrh ÚP obsahoval monitorovací ukazatele pro 
sledování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí, rámcově vycházející z kapitoly 10 
SEA vyhodnocení. Ukazatele je třeba definovat tak, aby umožnily vyhodnocovat využití krajiny, 
případně sledovat další jevy, které zpracovatel ÚP, případně orgány obce, vyhodnotí jako důležité. 
Tyto ukazatele budou u postupného zastavování území řešeného v rámci ÚP průběžně konfrontovány 
se stavem složek životního prostředí v území a budou vyhodnoceny v rámci zprávy o uplatňování ÚP.  
OŽP doporučuje v rámci vyhodnocení uplatňování ÚP využití následujících indikátorů:  
 vým ěra a kvalita odnímaných pozemků ze ZPF,  
 kvalita a mno žství odváděné odpadní vody,  
 mno žství emisí ze stacionárních a liniových zdrojů a jejich vliv na imisní situaci v území,  
  hluková zátěž, zejména u ploch pro výrobu v kontextu s okolními plochami pro bydlení,  
 vým ěra nových zpevněných ploch a na to navazující objem a způsob nakládání s dešťovými vodami 

při přívalových a dlouhotrvajících deštích, možnost jejich zasakování v místě vzniku.  

II.8 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO 

ZÁKONA ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD 

NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 
Stanovisko č. j. JMK53615/2018 ze dne 04. 05. 2018 k vyhodnocení vlivu koncepce na životní 
prostředí-návrh územního plánu Bučovice bylo souhlasné. Nestanovilo podmínky nad rámec textové 
části územního plánu, podmínky a doporučení navržená zpracovatelem SEA hodnocení byly již 
zahrnuty do textové části územního plánu. Oznámení o možnosti nahlížení do stanoviska KÚ JMK OŽP 
k vyhodnocení vlivu Územního plánu Bučovice na životní prostředí bylo doručeno veřejnou vyhláškou 
na fyzické i elektronické úřední desce od 07. 10. 2019 do 19. 11. 2019. 

II.9 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VARIANT 

II.9.1 Vymezení zastavěného území  

Zastavěné území bylo v souladu s platnou legislativou vymezeno ke dni 17. 4. 2020 a to dle 
dostupných podkladů, kterými byla Katastrální mapa, intravilán a místním průzkumem zjištěný 
současný stav využití území. Vymezené hranice byly konzultovány s objednatelem dokumentace. 

II.9.2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho 
hodnot 

Územní plán Bučovice je zpracován pro celé správní území města, které se skládá z katastrálních 
území Bučovice, Černčín, Kloboučky, Marefy a Vícemilice. 
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Město leží převážně v zemědělské krajině, jižní část správního území zasahuje do Ždánického lesa. 
Urbanistická struktura sídla vznikala ve středověku (historické jádro Bučovic), zástavba místních částí 
se utvářela ve vazbě na potřeby tradičního zemědělství. Zemědělská krajina je částečně poznamenané 
vodní a větrnou erozí, mající příčinu jak v intenzivním obdělávání půdy, tak v geomorfologii. 

Koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot stanovuje tyto zásady: 

• vytvářet územní podmínky pro zlepšování kvality životního prostředí a ochranu zdraví lidí, 

• chránit a rozvíjet kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty území města, 

• navýšit obytný potenciál města návrhem nových ploch pro výstavbu, 

• vytvořit předpoklady pro zlepšení podmínek zaměstnanosti ve městě revitalizací nedostatečně 
využívaných areálů průmyslové a u zemědělské výroby a návrhem zastavitelných ploch pro výrobu 
a skladování, 

• chránit a rozvíjet přírodní hodnoty území města, 

• zachovat rekreační potenciál jižní části správního území, a to zejména pro obyvatele města, 

• vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území před přírodními katastrofami 
a potenciálními riziky. 

To vše s ohledem na prostorový potenciál území a rozvojové plochy dosavadního ÚP města a jeho 
schválených změn. 

Koncepce rozvoje města Bučovice je ovlivněna v první řadě potřebou vymístit ze zástavby 
města silnici nadmístního významu s vysokou dopravní zátěží, tedy silnici I/50, vedenou 
dosud historickým jádrem města. Základní koncepce rozvoje města je pak postavena na novém 
dopravním skeletu - přeložka I/50, vedená jižně zástavby Bučovic v prostoru mezi Bučovicemi a místní 
částí Kloboučky vyvolá celkovou změnu systému obsluhy území, vyvolá rovněž úpravy na železnici a je 
s ní spojena i částečná přeložka silnice II/431. Zásadní je pro dopravní obsluhu území města situování 
křižovatek na přeložce I/50. Připojení města je navrženo západně Bučovic u Maref a jižně Bučovic 
u Klobouček. Vyloučení připojení v místě křížení přeložky I/50 se silnicí III/0507 do Mouřínova 
znamená řešit nová propojení v zástavbě místními komunikacemi a také zvažovat budoucí náhradu 
úrovňových křížení železnice přemostěním (případně podjezdy a podchody). 

Rozvojové plochy města respektují současnou zástavbu a vnitřní organizaci území. Nové řešení se 
nabízí v území kolem řeky Litavy, kterým byla dle dosud platné ÚPD vedena přeložka 
silnice I/50. Část těchto ploch, navazujících na centrum města, skýtá městu velký 
rozvojový potenciál a to i vzhledem k tomu, že zde byla zrušena výroba nábytku (bývalé UP 
závody). 

Rozvoj města je postaven na značném zájmu o výstavbu rodinných domů, nová výstavba může 
podpořit demografický vývoj ve městě. Hlavními rozvojovými plochami pro výstavbu rodinných 
domů zůstávají lokality, původně navržené dosavadním územním plánem, nyní poněkud upravené 
v návaznosti na změny v území. Žádné nové lokality pro bydlení nad rámec návrhu dosavadního 
územního plánu nebyly navrženy. 

Ve městě je třeba rozvíjet zaměstnanost a nabízet plochy pro výrobu a skladování, pro něž je 
nejvhodnější umístění v sousedství železnice.  

Jednou z hlavních priorit je také využití brownfieldů jižně železničního nádraží, jsou navrženy k 
přestavbě pro rozvoj vojenského areálu, bytové výstavby, drobných podnikatelských aktivit a 
občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá. 

Morfologie území i poloha města a jeho místních částí v systému osídlení kraje neskýtá podmínky pro 
rozvinutí rozsáhlých výrobních areálů, rozvoj i využití území budou směrovány rovněž 
k rekreačnímu potenciálu. Je zohledněna blízkost přírodního parku Ždánický les - město má 
výrazné spojení veřejnou dopravou do Brna, lze jej tedy považovat ze nástupní bod rekreace (zejména 
z hlediska rozvoje cykloturistiky). 
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Životní prostředí města je zkvalitněno návrhem veřejných prostranství a systému sídelní zeleně, pro 
umožnění rekreace místních obyvatel. Nové plochy pro rekreaci navrženy nejsou, je podporována 
pouze rekreace nepobytová, to znamená například turistika a cykloturistika. 

Prostupnost území pro zvěř je zajištěna vymezením územního systému ekologické stability a posílena 
návrhem ploch přírodních a ploch přírodní zeleně pro vedení nefunkčních částí ÚSES. Pokud bude 
vytvořen funkční ÚSES, bude zlepšena prostupnost krajiny pro mnohé druhy organismů, zvýší se 
biodiverzita, pozitivní působení přírodních částí bude zprostředkováno i do čistě zemědělských ploch. 

Územní plán chrání hodnoty území – půdorysnou stopu původní zástavby, prostor náměstí a okolí 
kostela (je navrženo přeložení trasy silnice I. třídy mimo historické jádro). Územní plán chrání kulturní 
hodnoty, zejména zámek a jeho okolí, ale i objekty drobné architektury, které nepožívají památkové 
ochrany. Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty území města jsou chráněny stanovením 
podmínek využití území a prostorového uspořádání, včetně stanovení podmínek ochrany krajinného 
rázu. Územním plánem definované zastavitelné plochy a plochy změn v nezastavěném území neovlivní 
podstatným způsobem obraz města v krajině. 

Přírodní hodnoty jsou územním plánem chráněny před nežádoucí zástavbou zejména vymezením ploch 
s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek využití těchto ploch. Nivy, lesy, vodní plochy 
a toky jsou významnými krajinnými prvky ze zákona. Návrh řešení územního plánu chrání tato cenná 
území před nežádoucí zástavbou. Přírodní hodnoty jsou posíleny návrhem ploch zeleně přírodního 
charakteru a ploch přírodních (územní systém ekologické stability). 

Jako opatření na snižování ohrožení území povodněmi vymezil územní plán plochy pro retenci 
povrchových vod v místech, kde se v území nachází dramatický terén a do území zasahují liniové 
dopravní stavby. Jsou navrženy travnaté pásy – průlehy a plochy zeleně přírodního charakteru tam, 
kde dochází k vodní či větrné erozi, zároveň je řešen ÚSES. Tyto prvky mají jako primární funkci 
ochranu ZPF, jejich druhotnou funkcí je také ochrana před povodněmi. 

Z nadřazené dokumentace ZÚR JMK přebírá ÚP koridor pro železniční dopravu nadmístní DZ10, 
koridor pro vedení el. energie nadmístní TEE08 a nadregionální a regionální ÚSES – biocentra 
a biokoridory. 

II.9.3 Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, 
ploch přestavby a systému sídelní zeleně 

II.9.3.1 Zhodnocení vývoje a současný stav 

II.9.3.1.1 Bučovice 

První písemná zmínka o Bučovicích pochází z roku 1312. Urbanistický vývoj byl značně složitý, severně 
od náměstí na návrší Hradisko (na jižním svahu hřbetu Kalvárie) býval Hrádek, pozůstatkem je nevelký 
dosud patrný kruhový areál, chráněný příkopem a valem (nálezy ze 13. stol.). Tvrz se poprvé 
připomíná r. 1369 a existovala i v 15. a 16. století. Původní středověký farní kostel stával v jižní části 
náměstí, rozrušeném v letech 1567-84 komplexem zámku. Zámek (monumentální osově symetrická 
obdélná dispozice se zahradou obklopenou zdí a dlážděným vodním příkopem) byl dokončen r. 1584 
dle projektu J. Strady. Farní kostel Nanebevzetí P. Marie (od r. 1771) byl vystavěn v letech 1637 až 
1641, v letech 1826-30 byly podle projektu Fr. Engela přistavěny dvě boční lodi a klasicistní část 
s dvojvěží a předsíní. Nový kostel byl situován jako protiváha zámku v prodloužené ose dosavadního 
náměstí, jehož úzká severní strana byla proto zbořena. Areál kostela se stal organickou součástí 
plochy náměstí až po zrušení přiléhajícího hřbitova.Tak zv. Žarošská kaple byla vystavěna v 2. pol. 
17. století (před r. 1826) náhradou za pohřební kapli. Fara – od r. 1670 byla fara sídlem děkanátu. 
Radnice na náměstí byla postavena r. 1765. východně od náměstí se nacházela židovská čtvrť, 
židovský hřbitov - jeho devastované pozůstatky - se nacházejí při ulici Hájecké. V roce 1884 byla 
zalesněna knížecí část Kalvárie a r. 1913 odevzdána městu. 

Urbanistickou strukturu radikálně poznamenaly zásahy ve 20. století. V letech 1912-1913 byly 
vystavěny Spolkový a Obecní dům, následně dostalo město novou dominantu ve velkém komplexu 
škol. Zásadní rozrušení celistvosti centra města znamenaly novostavby občanské vybavenosti z 50. až 
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80. let 20. stol. (zejména v sousedství kostela a v prostoru při náměstí) a rovněž panelové domy podél 
hlavní komunikace ze 60. let. 

Z hlediska tvarosloví se v centrální části města vyskytuje smíšená zástavba s funkcí centra ve výškové 
hadině o 2 nadzemních podlažích, novější zástavbu pak tvoří převážně obytné soubory do 4 podlaží. 
Původní hladina, která se zachovala v původní obytné zástavbě, zejména mimo centrum, je převážně 
přízemní, popřípadě 2-podlažní. Objekty obytné a smíšené centrální zóny jsou převážně kryty 
souměrnými sedlovými střechami, orientovanými v uliční frontě hřebeny souběžně s ulicí v převážně 
sevřeném typu zástavby. Ojediněle se v celé obci vyskytuje odlišný typ střechy (novotvary s různým 
sklonem střešních rovin, rovné střechy). Novější a nejnovější zástavba je převážně v typu 
individualistickém, otevřením, nevytvářejícím tradiční uliční obytný prostor. Některé enklávy nové 
zástavby pak nesou prvky netradiční (s tvaroslovnými nešvary), degradující svébytný ráz prostoru. 

V tradičním rázu zástavby je vstup do domů v blízkosti terénu, bez předsazených schodišť a ramp, 
s upravenou předzahrádkou s ovocnými či jinými autochtonními dřevinami. 

Z krajinářského hlediska se jádro města nachází v nivě Litavy, severním směrem se zvedá po úbočí 
zvlněného hřbetu Kalvárie nad říční nivou. Severně se rozprostírá převážně bezlesá krajina Vyškovska, 
Rousínovska a Bučovicka. 

Obytné struktury - z hlediska kompozice se město vzhledem k jádru rozšiřuje excentricky. Je to dáno 
limitující polohou zejména výrobních areálů spolu se systémem tras technických sítí s ochrannými 
pásmy. Rozvoj města je omezen v nivní poloze tokem Litavy se záplavovým územím a existujícími 
výrobními areály, jakož i železniční tratí a silnicemi, resp. plánovanými trasami jejich přeložek. 
V západní části nivy je rozvoj limitován i trasami technické infrastruktury, je zde i kvalitní zemědělský 
půdní fond. 

Severním směrem jsou limitujícím faktorem trasy technických sítí s ochrannými pásmy. Západním 
směrem nad trasou silnice I/50 je možný rozvoj až k plochám rekreace ve směru na Letonice. Jižně od 
nivy je rozvoj obytných struktur zčásti v kolizi s rozvojem výroby a ochranou ZPF. Bez významných 
kolizí je rozvoj obytných struktur Bučovic možný východním směrem do prostoru k Vícemilicím 
a Černčínu (je ale nutno vyřešit kvalitní dopravní napojení ploch). Dramatický terén nenahrává srůstu 
místních částí s městem, ani to není zcela vhodné z hlediska řešení krajiny a protierozních opatření. 

Občanská vybavenost - je vázána především na centrální zónu města, možnosti jejího rozvoje jsou jak 
v rekonstrukci stávajících zastavěných ploch centra, tak v plochách smíšených obytných městských 
(plochy k přestavbě - bývalé UP závody). Plochy pro tělovýchovu a sport a koupaliště v lokalitě Hájek 
– Stará hora se nacházejí ve strategické poloze vzhledem k obytnému potenciálu okolních ploch. 

Výroba - je soustředěna převážně v nivní poloze J, JZ a Z od centra města a u silnice do Klobouček, 
areály jsou zčásti bez izolační zeleně, některé jsou opuštěné a nevyužívané (bývalé UP závody, 
dřevozpracující průmysl v ulici Ždánské). Další rozvoj výroby je možný západně od města podél 
železnice do Maref. 

Rekreace – zajímavým potenciálem je prostor kolem Litavy jižně Vícemilic, který je navržen k využití 
pro nepobytovou rekreaci na plochách přírodního charakteru). 

II.9.3.1.2 Venkovské osídlení – místní části 

 Černčín 

První písemná zmínka o obci je z roku 1131, kdy zde držel dvě popluží kostel přerovský. Od r. 1560 se 
uvádí Černčín jako součást bučovického panství. V současné době je Černčín samostatnou místní částí 
s převážně obytnou funkcí, pro pěší je dostupný stezkou SV Bučovic (cca 400 m). Černčín má 
nevelkou historickou náves, situovanou ve směru JV-SZ s dominantou zvonice, pokračující krátkou ulicí 
ve směru nivy toku (tok je v obci zatrubněn). Novější obytná zástavba lemuje silnici Z-směrem 
k Bučovicím. Středisko zemědělské výroby je využíváno také pro fotovoltaiku. Občanské vybavení je 
situováno v Bučovicích. 

V návrhu ÚP Bučovice se nepředpokládá srůstání zástavby Bučovic a Černčína, pouze doplnění 
nízkopodlažní zástavby rodinnými domy ve vazbě na plochy stabilizované. Perspektivní je rozvoj 
obytných struktur JZ stávající zástavby. Propojení obytné zóny Bučovic a Černčína, navrhované 
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v dosud platném územním plánu je nereálné, rozvoj Černčína je navržen jako svébytný, kompaktní 
celek. 

 Marefy 

První písemná zmínka o obci je z roku 1379, r. 1381 se obec dostala k panství bučovickému. Marefy 
jsou tvořeny ulicovkou ve směru V-Z, situovanou na levém břehu toku Litavy, náves nemá výraznou 
dominantu. Na náves navazují další krátké ulice se zástavbou venkovského charakteru. V obci je 
částečně situováno základní občanské vybavení, mateřská škola byla ale zrušena. Na V a JV se 
nacházejí zemědělské areály s dominantou sila. 

V současné době tvoří Marefy satelit města Bučovic, který je prostorově oddělen bez perspektivy 
propojení obytné zóny s Bučovicemi, bariéry tvoří trasy železnice a přeložky silnice I. třídy, zejména 
pak plošný rozvoj výrobní zóny do prostoru V-od Maref (vč. navržených územních rezerv). 

V návrhu ÚP Bučovice se předpokládá doplnění nízkopodlažní zástavby rodinnými domy ve vazbě na 
plochy stabilizované a využití rozvojového potenciálu pro plochy smíšené a plochy výroby ve východní 
části obce. 

 Kloboučky 

První písemná zmínka o obci je z roku 1351, později se obec dostala k panství bučovickému. Tvoří 
satelit města Bučovic s převážně obytnou funkcí, dostupný je po silnici II/431, která obě sídla spojuje. 

Obec je silničního typu, nevýraznou dominantu tvoří lokálně kaple, umístěná v centrální části obce, SV 
návsi protéká potok Kloboučka. Další ulici tvoří původně domkářská zástavba SV nad potokem. V obci 
je částečně situováno základní občanské vybavení. 

V nivě Kloboučky směrem na Bučovice se nachází výrobní plochy. 

Sídlo má možnost rozvoje obytných struktur, v návaznosti na přechod do oblasti Ždánického lesa mají 
Kloboučky významný potenciál rekreační. 

V návrhu ÚP Bučovice se předpokládá pouze doplnění nízkopodlažní zástavby rodinnými domy ve 
vazbě na plochy stabilizované. Rekreace je řešena formou turistiky bez návrhu nových rekreačních 
ploch. 

 Vícemilice 

První písemná zmínka o obci je z roku 1349. V dlouhodobém horizontu došlo k tomu, že zástavba 
Bučovic a Vícemilic postupně srostla podél ulice Slovenské. Tato zástavba je v současné době 
znehodnocena trasováním silnice I/50, vedené ulicí. 

Obec je silničního typu s nevýrazným centrem v prostoru při ulici Osvobození, kde stála tvrz a nachází 
se zde kaplička (komorní prostor bez dominanty). Prostor je znehodnocen kolizně situovanými 
podnikatelskými aktivitami, tyto je navrženo postupně v souladu s novou funkcí prostoru nahradit, 
nevhodné funkce a provozy vymístit. 

Z hlediska tvarosloví je v samostatných místních částech držena výšková hladina původní přízemní 
zástavby, dnes doplněná o zástavbu 1-patrovými objekty, převážně krytými tradičními sedlovými 
souměrnými střechami, orientovanými v uliční frontě hřebeny souběžně s ulicí v převážně sevřeném 
typu zástavby. Ojediněle se v celé obci vyskytuje odlišný typ střechy (novotvary s různým sklonem 
střešních rovin, rovné střechy) i další tvaroslovné nešvary. V obci je částečně situováno základní 
občanské vybavení. 

V návrhu ÚP Bučovice se předpokládá další srůstání Bučovic a Vícemilic v prostoru Staré hory, kde 
bude realizována nízkopodlažní zástavba rodinnými domy. Pro novou zástavbu jsou v ÚP stanoveny 
funkční a prostorové regulativy, které zajistí ochranu krajinného rázu. 



Územní plán Bučovice  Odůvodnění ÚP 

56  Atelier URBI spol. s r.o. 

II.9.3.2 Urbanistická koncepce 

Urbanistická koncepce vychází z těchto zásad: 

• řešením ÚP je třeba respektovat historickou zástavbu města a pokud možno vymístit 
z historického jádra města tranzitní silniční dopravu - důvodem je devastace historické zástavby 
v důsledku vysoké zátěže silnic nadmístní dopravou, s dopadem na kvalitu životního prostředí, 

• prověřit stav zástavby a možnosti využití ploch v zastavěném území, vymezit stabilizované plochy 
a plochy přestavby - důvodem je potřeba omezit extenzivní rozvoj města, zajistit dostatečné 
využití ploch v zástavbě včetně ploch opuštěných (brownfieldů), tím omezit zábor zemědělského 
půdního fondu, 

• umožnit dlouhodobý rozvoj přednostním zařazením návrhových ploch přejatých z dosavadní platné 
územně plánovací dokumentace – důvodem je zajištění kontinuity procesu územního plánování 
a stability z hlediska investorů, 

• reagovat na změnu limitů využití území a dalších současných trendů v rozvoji území a prověřit 
nové rozvojové plochy současně s eliminací nevhodně navržených ploch, vymezených dosavadní 
územně plánovací dokumentací – důvodem je potřeba aktualizace záměrů dle současných 
podmínek v území, 

• zastavitelné plochy umísťovat v návaznosti na zastavěné území, minimalizovat jejich návrh ve 
volné krajině – důvodem je vyšší ekonomie kompaktní zástavby a její nižší provozní náklady, také 
potřeba chránit krajinu před nežádoucí zástavbou, 

• v souvislosti s návrhem ploch pro bydlení prověřit a případně navrhnout plochy veřejných 
prostranství včetně veřejné zeleně a veřejné infrastruktury v odpovídajícím rozsahu – je třeba 
zajistit soulad s platnou legislativou, zejména vyhláškou č. 501/2006 Sb. v pozdějším znění, 

• prověřit a zajistit dostatečnou dopravní a technickou obsluhu vymezených ploch – jedná se 
o základní potřebu rozvoje zástavby, 

• pro ochranu dlouhodobých rozvojových záměrů vymezit územní rezervy – důvodem je zajištění 
kontinuity procesu územního plánování a ochrana předmětných ploch před jinými záměry, 

• prověřit stav území mimo urbanizovanou část města a možnosti využití ploch mimo zastavěné 
území, vymezit stabilizované plochy a plochy změn v krajině – součástí řešení ÚP je i řešení 
nezastavěného území a jeho prostupnosti (ÚSES), dále zajištění ochrany významných krajinných 
prvků a krajinné zeleně, 

• produkční plochy (zemědělské, lesní, apod.) prověřit vzhledem k vodnímu režimu v krajině 
a navrhnout opatření na snížení eroze a znehodnocení půd - řešení protierozních 
a protipovodňových opatření je nedílnou součástí řešení krajiny v ÚP, 

• ostatní nezastavěné plochy (přírodní, krajinné zeleně, vodní a vodohospodářské, apod.) prověřit 
vzhledem k jejich přínosu pro ochranu přírody a krajiny, pro vedení ÚSES a pro preventivní 
ochranu území před přírodními katastrofami a případně navrhnout jejich plošný rozvoj – viz výše. 

Urbanistická koncepce na základě výše uvedených zásad navrhuje: 

• je navrženo doplnění historické zástavby města v místech, kde byla narušena, dále je navržen 
nový dopravní skelet města s vyloučením nadmístní dopravy z centra Bučovic - jižně zástavby 
Bučovic je navržena přeložka silnice I/50 s mimoúrovňovým křížením částečné přeložky silnice 
II. třídy č. 431,  

• v zastavěném území města a jeho místních částí je navržen způsob využití ploch, jsou zde 
vymezeny plochy stabilizované a v lokalitách s nevhodným či nedostatečným využitím pak plochy 
přestaveb (areál bývalých UP závodů, navazující na zámek s parkem, je učen pro rozvoj smíšené 
obytné městské zóny; další areály bývalé dřevozpracující výroby u nádraží a v ulici Ždánské jsou 
určeny k přestavbě pro rozvoj vojenského areálu, zejména potřeby umístit ubytovací a 
administrativní kapacity, rozvoj bytové výstavby ve spojení s rozvojem drobných podnikatelských 
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aktivit (služeb, obchodu)  v rámci plochy smíšené obytné městské a navazující plochy občanského 
vybavení – komerčního zařízení plošně rozsáhlého), 

• rozvojové plochy jsou navrženy především ve vazbě na zastavěné území města, přitom jsou 
přednostně převzaty návrhové plochy z dosavadní platné územně plánovací dokumentace; hlavní 
rozvojovou lokalitou pro výstavbu rodinných domů v Bučovicích je lokalita Stará hora a pro bydlení 
v bytových domech lokalita U škol; hlavní rozvojové plochy pro výrobu a skladování jsou 
vymezeny v prostoru mezi Bučovicemi a místní částí Marefy - vzhledem ke konfiguraci terénu 
a dopravní dostupnosti; zástavbu v místních částech mimo Vícemilice je navrženo řešit jako 
samostatné, svébytné celky bez propojení se zástavbou Bučovic, 

• některé navržené plochy z dosavadní územně plánovací dokumentace jsou vypuštěny např. jsou 
omezeny plochy pro výstavbu RD nad ulicí Slavkovskou a to v důsledku respektování vedení VN, 
dále jsou vzhledem ke konfiguraci terénu omezeny plochy pro výstavbu RD ve Vícemilicích v kopci 
nad ulicí Slovenskou, plochy pro výstavbu RD v kopci jižně od místní části Marefy jsou omezeny 
s ohledem na řešení krajiny – ÚSES, ve směru na Marefy jsou vzhledem k extenzivnímu rozvoji 
omezeny plochy pro drobnou a řemeslnou výrobu, v Kloboučkách byly plošně omezeny plochy pro 
drobnou a řemeslnou výrobu u zemědělského střediska atd., 

• v souvislosti s návrhem ploch pro bydlení jsou v odpovídajícím rozsahu navrženy plochy veřejných 
prostranství, veřejné zeleně a veřejné infrastruktury; v plochách, pro které je předepsáno 
zpracování územní studie, bude situování veřejných prostranství zpřesněno těmito studiemi, 

• je navržena dostatečná dopravní a technická obsluha vymezených ploch, v souladu s nadřazenou 
dokumentací (PÚR, ZÚR JmK, PRVK JmK), 

• pro ochranu dlouhodobých rozvojových záměrů jsou vymezeny územní rezervy, většinou na okraji 
zástavby a to v Bučovicích jihovýchodně ulice Sokolovské, ve Vícemilicích směrem k zástavbě na 
Staré hoře, v Marefách - vše pro bydlení, dále v území u železnice mezi Bučovicemi a místní částí 
Marefy pro výrobu a skladování, 

• v území mimo urbanizovanou část města řeší možnosti využití ploch, vymezuje zde stabilizované 
plochy a plochy změn v krajině, zastavitelné plochy ve volné krajině jsou vymezeny zejména pro 
liniové dopravní stavby, ostatní jsou minimalizovány, 

• navrhuje opatření na snížení eroze a omezení znehodnocení půd produkčních ploch 
(zemědělských, lesních, apod.), vzhledem k vodnímu režimu v krajině, 

• ostatní nezastavěné plochy (přírodní, krajinné zeleně, vodní a vodohospodářské, apod.) 
vyhodnocuje vzhledem k jejich přínosu pro ochranu přírody a krajiny, pro vedení ÚSES a pro 
preventivní ochranu území před přírodními katastrofami, případně navrhuje jejich plošný rozvoj. 

Územní plán prověřil stav zástavby ve městě a možnosti využití ploch v zastavěném území, vymezuje 
stabilizované plochy a plochy přestavby, řeší rozvoj centra města s vysokým zastoupením občanské 
vybavenosti. 

Územní plán umožňuje dlouhodobý rozvoj města zařazením návrhových ploch, přejatých jak 
z dosavadní platné územně plánovací dokumentace, tak doplněných dle nové koncepce řešení. 

Limity využití území se v zásadě nezměnily, územní plán reagoval na potřebu vyloučení nadmístní 
dopravy z centra města (dle nové dopravní studie ŘSD) a na poptávku po rozvoji ve vazbě na 
zastavěné území. Dále byl prověřen vývoj v plochách navržených pro zástavbu v dosavadní územně 
plánovací dokumentaci a s ohledem na poněkud velkorysý návrh zastavitelných ploch a jejich malé 
procento využití byla část zastavitelných ploch převedena do územních rezerv. V souvislosti s touto 
úpravou zastavitelných ploch byl přehodnocen i jejich navržený způsob využití, zejména v blízkosti 
centra města a vzhledem k blízkosti výrobních ploch stabilizovaných i navrhovaných, byl navržen 
způsob využití pro plochy smíšené obytné městského typu (bydlení spojené s občanským vybavením 
a podnikáním na ploše bývalých UP závodů). 

Zastavitelné plochy jsou umísťovány výhradně v návaznosti na zastavěné území, s výjimkou ploch 
veřejných prostranství, které jsou vymezeny v krajině pro vedení cest. 

Ve městě jsou stabilizována veřejná prostranství, je jich dostatek a mají vhodné parametry, včetně 
ploch veřejné zeleně. Nové plochy jsou navrženy v souvislosti s návrhem zastavitelných ploch. Návrh 
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veřejných prostranství u ploch pro bydlení má zajistit zejména jejich dopravní, ale i technické 
napojení, jsou primárně určena pro umístění komunikací, i pěších, a pro vedení inženýrských sítí. 

Územní plán vymezuje územní rezervy v místech původních návrhů pro výstavbu RD, které jsou za 
současných podmínek pro výstavbu nevhodné (soukromé pozemky bez určitých záměrů na výstavbu), 
a také v lokalitách vhodných pro pozdější zastavění, pokud bude pokračovat demografický růst. 
Územní rezervy pro výrobu jsou vymezené pro ochranu dlouhodobých záměrů, za účelem zajistit 
budoucí hospodářský rozvoj. 

Koncepce uspořádání krajiny se ve vztahu k dosud platné územně plánovací dokumentaci mění 
s ohledem na změnu koncepce dopravního řešení. Územní plán podporuje zejména prostupnost 
krajiny, a to jak ekologickou, tak pro člověka Jsou zde navrženy plochy veřejných prostranství pro 
vybudování cest a plochy přírodní a přírodní zeleně pro založení ÚSES. 

V návaznosti na zpracovanou dokumentaci „Vyhodnocení území Bučovic a okolí pro zadání KoPÚ, 
včetně studie odtokových poměrů“ (Ageris s.r.o., únor 2017) jsou navrženy plochy pro retenci vod, 
dále plochy pro ÚSES, pro situování protierozních mezí, příkopů a rigolů, plochy pro travnaté pásy 
a průlehy, jako protierozní opatření pro ochranu půd a druhotně také opatření protipovodňová. 

Stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je zajištěn všestranný rozvoj 
základních funkcí města. 

Charakter stávající zástavby města a jeho obraz v krajině zůstane zachován díky stanovení podmínek 
prostorového uspořádání. 

II.9.3.2.1 Koncepce rozvoje bydlení 

Hlavním cílem města je stabilizace počtu trvale bydlících obyvatel, dále podpora trendu růstu počtu 
obyvatel a zajištění podmínek pro vyrovnání věkové struktury obyvatelstva. K tomu jsou vyvářeny 
územně technické podmínky pro kvalitní bydlení a rozvoj pracovních příležitostí.  Rozvoj zástavby je od 
minulých desetiletí na setrvalém vzestupu. 

Dle schváleného zadání mají být rozvojové plochy pro bydlení přizpůsobeny reálným demografickým 
podmínkám (optimální představa kapacity města je 8,5-10 tis. obyvatel). K 1.1.2017 žilo ve městě 
6 423 obyvatel. 

S ohledem na charakter sídla a jeho urbanistický vývoj patří ke stěžejním rozvojovým plochám plochy 
pro bydlení v rodinných domech. Doplněny jsou plochami pro bydlení v bytových domech: 

 bydlení v RD - individuální, navrženo celkem 31,30 ha, cca 391 RD (pozemek 800m2) 

 bydlení v RD - venkovské, navrženo celkem 8,68 ha, cca 72 RD (pozemek 1200m2) 

 bydlení v bytových domech 3,73 ha, cca 224 bytů (hustota 150 oby./ha = 60 bytů/ha) 

Celkem činí kapacita návrhových ploch pro bydlení 687 b. j., při obložnosti 2,5 obyv./byt se jedná o 
cca 1 700 obyvatel, část bytů je nutno realizovat jako náhradu za odpad a část bytů bude realizována 
na zvýšení obytného standardu obyvatel města. 

Plochy pro bydlení navržené k zástavbě v dosud platném ÚP jsou postupně zastavovány. Pokud jsou 
některé plochy navrženy nad rámec stanovený v dosavadní ÚPD, pak jiné plochy jsou vypuštěny. To 
souvisí se změnou základní koncepce řešení ÚP (změna dopravního řešení). 

 Bydlení v bytových domech (BH) 

jsou navrženy dvě lokality pro výstavbu bytů v Bučovicích – U Škol (dle dosud platného ÚP) a v ulici 
Trávnické (přestavba opuštěného areálu bývalého Chemoplastu). Důvodem je kontinuita řešení 
i potřeba využití opuštěných ploch v zástavbě města. 
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V  ÚP byly vymezeny tyto zastavitelné plochy a plochy přestavby: 

označení název, lokalizace, 
původ 

odůvodnění 

Z1 
U Škol, 
z předchozí ÚPD 

Rozvojová plocha na okraji zastavěného území, vymezená v předchozí 
ÚPD. Příjezd do lokality je zajištěn po stávající komunikaci Příhon. 
Plocha je dosud nezastavěná, návrh inženýrských sítí je řešen 
v návaznosti na jejich stávající vedení v sousední lokalitě bytových 
domů. Jelikož je plocha na kopci pohledově exponovaná, je potřeba 
zajistit na lokalitu zpracování územní studie. 

P2 přestavba areálu 
Chemoplastu 

Plocha přestavby v ulici Trávnické, po bývalém Chemoplastu se 
nachází v sousedství již realizovaných bytových domů, na něž bude 
nová zástavba navazovat. 

Z7 Školní 

Rozvojová plocha na okraji zastavěného území, vymezené v předchozí 
ÚPD. Příjezd do území je zajištěn po stávajících komunikacích Školní, 
Vyškovská. Na výstavbu domů v lokalitě je již vydáno územní 
rozhodnutí. 

 Bydlení v rodinných domech – individuální (BI) 

Tento typ bydlení je městského charakteru, bez hospodářského zázemí. 

Pro výstavbu je navrženo celkem 33 dílčích lokalit, přičemž dle velikosti se jedná zejména o území 
Stará hora (lokality Z27-Z36), dále o území v severní části Bučovic - ulice Příhon, U Škol, Školní 
(lokality Z4-Z7), území ve směru na Černčín, Vyškovská a jihozápadní část Černčína (Z8-Z15, Z223), 
Bučovice jižně železnice – za ulicí Polní (lokality Z16, Z17, Z21, Z22), Vícemilice – proluky východ 
(Z33, Z34). 

Vždy bylo postupováno tak, aby lokality tvořily kompaktní celky a vzhledem k množství ploch nový ÚP 
nenavrhuje srůstání sídel. 

V  ÚP byly vymezeny tyto zastavitelné plochy a plochy přestavby: 

označení název, lokalizace, 
původ 

odůvodnění 

Z3, Z4 Příhon 

Rozvojové plochy na okraji zastavěného území, Z4 byla vymezena 
v předchozí ÚPD, Z3 ve změně ÚP. Současný návrh je plošně omezen. 
Příjezd do území je zajištěn po stávající komunikaci Příhon. Plocha je 
dosud nezastavěná, návrh inženýrských sítí je řešen v návaznosti na 
jejich stávající vedení v sousední lokalitě rodinných domů. Jelikož je 
plocha Z4 na kopci pohledově exponovaná, je potřeba ji 
v dokumentaci pro územní řízení řešit jako celek. 

Z5, Z6 Školní 

Rozvojové plochy na okraji zastavěného území, vymezené v předchozí 
ÚPD. Příjezd do území je zajištěn po stávající komunikaci Školní. 
Výstavba RD v lokalitě již byla započata, inženýrské sítě je třeba řešit 
v návaznosti na jejich stávající vedení v sousedství. 

Z8, Z9 Veselá Hora 

Rozvojové plochy na okraji zastavěného území, ve směru na Černčín. 
Lokalita Veselá Hora byla vymezena v předchozí ÚPD, ale v jiné poloze 
a velkosti, následně rozšířena změnou ÚP na celý prostor Veselé Hory. 
Současný návrh reaguje na objekt, který byl v lokalitě realizován. Je 
ve vztahu k platné ÚPD podstatně omezen, nepočítá se se srůstem 
Bučovic a Černčína. Příjezd do území bude zajištěn novou komunikací, 
navazující na příjezd k vybudovanému objektu RD, inženýrské sítě 
budou řešeny v návaznosti na jejich stávající vedení v sousední 
lokalitě rodinných domů. 
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označení 
název, lokalizace, 
původ odůvodnění 

Z10, 
Z11, 
Z12 

Černčín, západ 

Rozvojové plochy na západním okraji zastavěného území Černčína. 
Lokalita byla vymezena v předchozí ÚPD, ale v jiné poloze a velkosti. 
Současný návrh je oproti platné ÚPD zmenšen. Příjezd do území je 
zajištěn po vybudovaných cestách k již postaveným RD, inženýrské 
sítě budou řešeny v návaznosti na jejich vedení v sousedství. 

Z13, 
Z14, 
Z15 

Černčín, 
jihozápad 

Rozvojové plochy na jihozápadním okraji zastavěného území Černčína. 
Lokalita byla vymezena v předchozí ÚPD v rozsahu ploch Z13, Z14, ve 
změně ÚP je řešena část plochy Z15. Současný návrh je oproti platné 
ÚPD mírně rozšířen na základě navržené dopravní obsluhy ploch. 
Inženýrské sítě je třeba nově vybudovat. 

Z16, 
Z17, 
Z21, 
Z22 

Bučovice, Plk. 
Malečka, Polní 

Doplnění zástavby RD v prolukách a pokračování zástavby 
v prodloužení ulice Polní, v souladu s platnou ÚPD, inženýrské sítě 
budou řešeny v návaznosti na jejich vedení v sousedství. 

Z23 – 
Z32 

Bučovice, Stará 
hora 

Nejrozsáhlejší rozvojová plocha pro výstavbu RD v Bučovicích, 
navržena v souladu s platnou ÚPD a jejími vydanými změnami, 
v návrhu ÚP je plošně omezena (část ploch ve vazbě na zástavbu 
Vícemilic v těžce přístupném terénu byla přesunuta do územních 
rezerv). Lokalita bude zpřístupněna novými komunikacemi, 
vyvedenými z ulice Úlehla, Hájecké a z ulice Vyškovské, která bude 
prodloužena do trasy kolem sportovního areálu Hájek. Inženýrské sítě 
budou řešeny předepsanou územní studií, s návazností na 
stabilizované trasy v sousedství lokality. 

Z33, 
Z34 

Vícemilice, 
východ  

Doplnění zástavby RD v prolukách při Urbáškově ulici. V platné ÚP se 
jedná o stabilizované plochy, zástavba bude napojena na inženýrské 
sítě v ulici. 

Z223 Bučovice, 
Vyškovská 

Rozvojové plochy na okraji zastavěného území, dopravně napojené na 
silnici na Černčín. Tato lokalita byla vymezena v předchozí ÚPD ve II. 
etapě (v mnohem větší rozloze), z důvodu přítomnosti limitů využití 
území a z důvodu pohledové exponovanosti vyvýšeného svahu 
v pohledu z centra města, byla plocha ze zastavitelných ploch 
vyjmuta, až na tuto lokalitu, která bezprostředně navazuje na 
vymezené zastavitelné plochy pro rodinné bydlení na ulici Školní. 
Současný návrh reaguje na projekt dokumentace pro územní řízení, 
který byl v lokalitě zpracován – rezidence Zahradní město. Plocha je 
ve vztahu k platné ÚPD podstatně omezena, nepočítá se se srůstem 
Bučovic a Černčína. Dopravní obsluha bude zajištěna ze stávající 
silnice III. třídy, která je zde navržena k přeložení (v místě 
nepřehledné křižovatky), následně z místní obslužné komunikace, 
inženýrské sítě budou řešeny v návaznosti na jejich stávající vedení 
v sousední lokalitě rodinných domů (Školní). 

 Bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) 

Tento typ bydlení, vycházející z tradičního venkovského způsobu života, převažuje ve stabilizovaných 
plochách místních částí. Umožňuje bydlení v návaznosti na zemědělské využívání navazujících 
pozemků, zejména zahrad a sadů, umožňuje také chov domácího zvířectva pro samozásobení. 
Přípustné je využití objektů v těchto plochách pro bydlení k rekreaci, pro chalupaření. 

Pro výstavbu je navrženo celkem 6 dílčích lokalit, přičemž dle velikosti se jedná zejména o území 
centrální části Černčína (Z35-Z38), Marefy (Z39-Z44), Vícemilice – proluky východ (Z45-Z47) a 
Kloboučky (Z47-Z55). 
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V  ÚP byly vymezeny tyto zastavitelné plochy a plochy přestavby: 

označení název, lokalizace, 
původ 

odůvodnění 

Z35 – 
Z38 

Černčín Doplnění zástavby v obci, převážně v souladu s platnou ÚPD 
a vydanými změnami ÚP. Lokalita Z37 je stavebně připravena. 

Z39 – 
Z44 Marefy Doplnění zástavby v obci, v souladu s platnou ÚPD a vydanými 

změnami ÚP. 

Z45 – 
Z47 

Vícemilice 
Doplnění zástavby v obci, převážně v souladu s platnou ÚPD 
a vydanými změnami ÚP, lokalita Z45 mírně zvětšena na úkor plochy 
K161. 

Z48 – 
Z49, 
Z53 

Kloboučky - 
proluky 

Doplnění zástavby v obci, v souladu s platnou ÚPD a vydanými 
změnami ÚP. 

Z50 – 
Z52 

Kloboučky - 
jihozápad 

Doplnění zástavby v obci, v souladu s platnou ÚPD a vydanými 
změnami ÚP. 

Z54, 
Z55 

Kloboučky - 
jihovýchod 

Doplnění zástavby v obci, v souladu s platnou ÚPD a vydanými 
změnami ÚP. 

Z důvodu ochrany krajiny není přípustná přestavba lokalit rekreace – zahrádkové osady na bydlení 
v RD. Přípustné je naopak využití venkovské zástavby pro chalupaření. 

II.9.3.2.2 Koncepce rozvoje rekreace 

Koncepce řešení rekreace vychází z možností daného území a jeho hodnot civilizačních a přírodních. 
Pro krátkodobou rekreaci obyvatel města (mimo zastavěné území) je nejatraktivnější okolí vodních 
nádrží na jihovýchodním okraji Bučovic ve směru na Kloboučky a Vícemilice a dále lesy v jižní části 
řešeného území. Z civilizačních hodnot je pro rekreaci nejatraktivnější areál koupaliště a fotbalového 
hřiště. Tyto hodnoty, které mohou mít kladný vliv na rozvoj turistiky a cykloturistiky, jsou návrhem ÚP 
respektovány a rozvojové záměry by je neměly nijak negativně ovlivnit. 

Z důvodu ochrany krajiny nenavrhuje ÚP rozvoj rekreace pobytových forem, rodinnou rekreaci 
v chatách nepodporuje, pouze zachovává plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ). 

Rozvojové plochy pro rekreaci nejsou navrhovány. 

II.9.3.2.3 Koncepce rozvoje občanského vybavení 

Koncepce rozvoje občanského vybavení je řešena v kapitole Koncepce veřejné infrastruktury. 

II.9.3.2.4 Koncepce rozvoje veřejných prostranství 

Koncepce rozvoje veřejných prostranství je řešena v kapitole Koncepce veřejné infrastruktury. 

II.9.3.2.5 Koncepce rozvoje ploch smíšených obytných 

 Plochy smíšené obytné - v centrech měst (SC) 

V centru Bučovic jsou vymezeny stabilizované plochy smíšené obytné – v centrech měst, včetně 
podmínek pro výstavbu v těchto plochách. Nové plochy ÚP nevymezuje. 

 Plochy smíšené obytné – městské (SM) 

Ve vazbě na plochy smíšené obytné – v centrech měst jsou vymezeny plochy smíšené obytné městské 
a to jak stabilizované, tak navrhované pro rozvoj a územní rezervy, včetně podmínek pro výstavbu 
v těchto plochách. Nové plochy jsou navrhovány v lokalitách s nevhodným či nedostatečným využitím 
jako plochy přestaveb (areál bývalých UP závodů, navazující na zámek s parkem). Jedná se o zásadní 
rozvojovou plochu, která může městské jádro nejen rozšířit, ale i kvalitativně pozvednout. Je situovaná 
naproti zámku u řeky Litavy, podél Litavy je navržena nábřežní komunikace. Plocha bude sloužit 
k bydlení, s parterem objektů, využívaným pro občanské vybavení a ve směru k nádraží pak bude 
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využita pro podnikatelské aktivity. Má přímou vazbu na dopravní terminály (železniční, autobusový), 
také na areál zámku s parkem za řekou a na plochy pro tělovýchovu a sport, situované u Litavy. 

V  ÚP byly vymezeny tyto zastavitelné plochy a plochy přestavby: 

označení název, lokalizace, 
původ 

odůvodnění 

P63 
areál bývalých 

UP závodů 

Plocha přestavby, využití území brownfieldu u Litavy ve vazbě na 
centrum města a zámek. Nabízí rozšíření centra města pro bydlení 
a OV, realizaci nábřežní promenády podél Litavy, využití území podél 
železniční trati pro podnikatelské aktivity. 

P222 
Bučovice 
Ždánská 

Plocha přestavby, využití území brownfieldu – části areálu bývalé 
výrobny parket, který je opuštěný. Plocha nabízí umístění bytových 
domů pro bydlení a menších provozoven občanského komerčního 
vybavení, a to v sousedství stabilizovaných ploch pro bydlení, využití 
území za železniční tratí mimo jiné i pro podnikatelské aktivity (bez 
negativního vlivu na bydlení). 

Další rozvojové plochy pro funkci SM jsou vymezeny formou územních rezerv – přestavba kolem ulice 
Slavkovské (vázáno na přeložku silnice I/50 z ulice Slavkovské). 

 Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 

Jedná se o plochy, kde kromě bydlení probíhá současně i drobná řemeslná nebo zemědělská 
produkce. V těchto plochách doplňují obytnou funkci další využití, zejména drobná výroba a služby, do 
té míry, že není účelné je od sebe jednoznačně oddělovat. V těchto plochách však nejsou přípustná 
taková využití, která by na obytné funkce měla negativní dopad, přípustné jsou také objekty 
občanského vybavení. 

Plochy smíšené obytné venkovské byly vymezeny v místních částech v centrální poloze (Vícemilice), 
kde by mělo dojít ke kvalitativnímu posunu zástavby situováním nevýrobních služeb, nebo 
v okrajových polohách místních částí jako přechodové území mezi plochami bydlení a plochami, 
určenými pro výrobu a skladování (Marefy, Černčín, Kloboučky). Jsou vymezeny jako přechodové 
území mezi plochami bydlení a navrženou sběrnou místní komunikací s předpokládanou vyšší dopravní 
zátěží, napojující okolní zástavbu na přeložku silnice I/50 prostřednictvím mimoúrovňové křižovatky se 
silnicí II/431 (Bučovice – Polní). 

V  ÚP byly vymezeny tyto zastavitelné plochy a plochy přestavby: 

označení název, lokalizace, 
původ odůvodnění 

Z64 – 
Z66 Marefy 

Území určené pro bydlení, spojené s drobným podnikáním je 
vymezeno jako přechodové plochy mezi zástavbou venkovských 
rodinných domů a areály výroby a skladování, v případě, že by nebyly 
zastavěny, budou součástí sídelní zeleně. 

Z67, 
Z69 

Bučovice – za 
nádražím 

Území určené pro bydlení, spojené s drobným podnikáním je 
vymezeno jako přechodové plochy mezi zástavbou rodinných domů a 
dopravními koridory. 

Z70 Černčín 

Území určené pro bydlení, spojené s drobným podnikáním je 
vymezeno jako přechodová plocha mezi zástavbou rodinných domů 
a areálem zemědělské výroby. V případě, že by nebylo zastavěno, 
bude součástí sídelní zeleně (ochranné). 

Z71 Kloboučky 

Území určené pro bydlení, spojené s drobným podnikáním je 
vymezeno jako přechodová plocha mezi zástavbou venkovských 
rodinných domů a plochami určenými pro drobnou výrobu. V případě, 
že by nebylo zastavěno, bude součástí sídelní zeleně. 

P73 Vícemilice 

Území přestavby, určené pro bydlení spojené s drobným podnikáním – 
nevýrobními službami, je vymezeno za účelem zkvalitnění prostředí 
centra Vícemilic. Jedná se o záměr komplexu bytového bydlení 
s možností služeb v přízemí 1 objektu. 



Územní plán Bučovice Odůvodnění ÚP 

Atelier URBI spol. s r.o. 63 

II.9.3.2.6 Koncepce dopravní infrastruktury 

Koncepce řešení dopravní infrastruktury je řešena v kapitole Koncepce veřejné infrastruktury. 

II.9.3.2.7 Koncepce technické infrastruktury 

Koncepce řešení technické infrastruktury je řešena v kapitole Koncepce veřejné infrastruktury. 

II.9.3.2.8 Koncepce hospodářského rozvoje 

Město Bučovice mělo ekonomický potenciál historicky zaměřený zejména na prvovýrobu a to lesní 
i zemědělskou. Na prvovýrobu pak navazoval zpracovatelský průmysl (potravinářský, dřevozpracující) 
a výrobní (nábytkářský průmysl, kovovýroba). V území se provádí těžba nerostných surovin (ropa a 
zemní plyn). 

V současné době jsou areály dřevozpracujícího a nábytkářského průmyslu opuštěné (jsou navrženy 
k přestavbě a novému využití). 

Plochy pro výrobu a skladování, vymezené v ÚP Bučovice jsou dále děleny na plochy 

 výroby a skladování – lehký průmysl 

 výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba 

 výroby a skladování – zemědělská výroba 

 Výroba a skladování – lehký průmysl (VL) 

Převážná část výrobních areálů je situována v nivě Litavy ve vazbě na železniční trať, některé areály 
jsou, nebo byly, zavlečkované. Dále se průmyslová výroba rozvíjela podél silnice I. třídy ve směru do 
Slavkova a podél silnice II. třídy ve směru do Klobouček. V 90. letech byl vybudován areál firmy 
PFNonwovens Czech s.r.o. (někdejší firma Pegas) při ulici Sovětské (v místech, určených pro rozvoj 
drobné a řemeslné výroby). Výroba ve stěžejních průmyslových areálech u nádraží naopak zanikla (UP 
závody – výroba kuchyní, dřevozpracující průmysl – překladiště Vojenských lesů, areál výrobny 
parket), areály jsou opuštěny. 

V ÚP jsou respektovány stabilizované areály podél silnice I. třídy ve směru do Slavkova a podél silnice 
II. třídy ve směru do Klobouček včetně areálu firmy PFNonwovens Czech s.r.o.. Dále je navržena 
přestavba ploch opuštěných areálů (brownfields) – areál bývalých UP závodů je navržen k využití pro 
činnosti blízké sousednímu centru města a bydlení, areál bývalých Vojenských lesů je v souladu 
s požadavky armády určen k využití pro zvláštní účely. Průmyslová výroba nebude v někdejších 
průmyslových areálech v blízkosti centra města revitalizována, což pro město velkosti Bučovic 
nepostačuje. 

S rozvojem výroby je třeba počítat i proto, že v Bučovicích žije obyvatelstvo s tradicí zaměstnanosti ve 
výrobě a v minulosti se počty fungujících podniků ve městě výrazně omezily, situace je částečně 
kompenzována dojížďkou do výrobních areálů ve Slavkově a Brně nebo v Rousínově, Komořanech 
a Vyškově. 

Poloha města bezprostředně v nivě řeky Litavy a morfologie okolního území neumožňují mnoho 
možností pro situování nových výrobních ploch. Nové plochy pro rozvoj výroby mohou být prakticky 
navrženy pouze u železnice západně silnice II. třídy do Klobouček a v Marefách u sila, kde jsou 
omezeny trasou budoucí přeložky silnice I/50. 

Další možný rozvoj lze zajistit formou územních rezerv v prostoru podél železnice mezi Bučovicemi 
a místní částí Marefy, problémem je ale kvalitní zemědělský půdní fond a záplavové území. Využití 
územních rezerv je možno zvažovat až po vyčerpání ploch návrhových. 
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V  ÚP byly vymezeny tyto zastavitelné plochy a plochy přestavby: 

označení název, lokalizace, 
původ 

odůvodnění 

Z87 Marefy 

Plocha pro výrobu a skladování – lehký průmysl je vymezena 
v souladu s dosud platným ÚP a upravena ve vazbě na nové dopravní 
řešení (přeložka silnice I/50). Město nemá dostatek ploch pro rozvoj 
výroby a plochy opuštěných areálů jsou určeny i pro jiné funkce než 
výrobní (SM, X). 

Z88 Bučovice u jatek 
Plocha je vymezena ve vazbě na stávající plochy pro výrobu 
a skladování – lehký průmysl k jejich rozšíření. Jedná se o zbytkový 
prostor mezi plochami výroby a koridorem technických sítí. 

Z91 Bučovice 
Ždánská 

Plocha mezi železnicí a ulicí Ždánskou za nádražím. Plocha respektuje 
rozestavěný areál. 

Z92 Kloboučky 

Plocha je vymezena ve vazbě na stávající plochy pro výrobu 
a skladování – lehký průmysl na k. ú. Bučovice, k jejich rozšíření. 
Jedná se o zbytkový prostor mezi plochami výroby a koridorem pro 
technickou a dopravní infrastrukturu. 

 Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD) 

S rozvojem drobné a řemeslné výroby je třeba počítat, nahrazuje výpadek ve výrobě spadající do 
kategorie lehkého průmyslu (počty fungujících podniků se ve městě po roce 1989 výrazně omezily). 

Podnikatelské aktivity jsou umožněny stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití území, a to i v jiných plochách v zastavěném území Bučovic a místních částí, než v plochách 
výroby a skladování – drobné a řemeslné výroby. 

Pro rozvoj zaměstnanosti ve městě a místních částech byly v ÚP vymezeny tyto zastavitelné plochy 
a plochy přestavby: 

označení název, lokalizace, 
původ odůvodnění 

Z75 Marefy 

Plochy pro výrobu a skladování – drobnou a řemeslnou výrobu jsou 
vymezeny v sousedství čerpací stanice pohonných hmot v Marefách. 
Město nemá dostatek ploch pro rozvoj drobného podnikání a tato 
plocha naváže na zástavbu čerpací stanice v souladu s plochou 
vymezenou v původní dokumentaci. Tato část území bude od zástavby 
pro bydlení oddělena nově vybudovaným tělesem obchvatu silnice I. 
třídy, její obsluha bude zajištěna ze stávající silnice III. třídy jižně 
čerpací stanice. 

Z94 – 
Z95 Marefy 

Plochy pro výrobu a skladování – drobnou a řemeslnou výrobu jsou 
vymezeny v sousedství ploch pro zemědělskou výrobu v Marefách. 
Město nemá dostatek ploch pro rozvoj drobného podnikání a takto 
vymezené nové plochy vytvoří přechodové území mezi zástavbou a 
areály s negativním vlivem na okolí. 

Z97 – 
Z99 

Bučovice 
Slovenská 

Plochy pro výrobu a skladování – drobnou a řemeslnou výrobu jsou 
vymezeny v sousedství ploch stávajících. Jedná se o rozšíření 
stávajícího areálu výroby o zbytkové plochy ve vazbě na navržené 
dopravní řešení. 

 Výroba a skladování – zemědělská výroba (VZ) 

Zemědělskou půdu ve městě a místních částech obhospodařuje více firem, které provozují svoji 
činnost ve čtyřech areálech bývalého zemědělského družstva (v místních částech Černčín Janovský, 
Masařík – soukromí zemědělci, Marefy PROAGRO spol. s r.o., Kloboučky soukromí farmáři a Vícemilice 
EB klas s.r.o.). V Marefách je vybudován areál zemědělského zásobování – silo (firma De Heus a.s.). 
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Většina areálů je využívána pro rostlinnou výrobu, část jako skladovací plochy. S ohledem na 
privatizaci jsou některé objekty využívány i pro drobnou výrobu a skladování. 

Kolem areálů zemědělské výroby bylo v některých případech živočišné výroby stanoveno pásmo 
hygienické ochrany – u středisek v Marefách a Kloboučkách. Dále do východní části Vícemilic zasahuje 
PHO střediska v Nevojicích. Tento limit nezasahuje zastavitelné plochy pro bydlení. 

Stávající lokality jsou stabilizovány, rozvojové plochy nejsou navrhovány. 

II.9.3.3 Sídelní zeleň 

Součástí koncepce rozvoje obce je ucelený systém sídelní zeleně tvořený jak samostatně vymezenými 
plochami zeleně (ZS – zeleň soukromá a vyhrazená, ZO – zeleň ochranná a izolační, ZP – zeleň 
přírodního charakteru), tak plochami veřejných prostranství (ZV – zeleň veřejná) a zelení zastoupenou 
v rámci ostatních ploch. 

Systém zeleně odpovídá velikosti sídla i jeho venkovskému charakteru na jeho okrajích: převažujícím 
typem zeleně jsou zahrady (tedy zeleň soukromá), které jsou vázány prakticky na všechny stavby. 
Toto vychází ze skutečnosti, že menší sídla v minulosti zastávala hlavně obytné a produkční funkce, 
téměř na každé stavení byly vázány zahrady, sady a pole. Dnes je produkční funkce zahrad 
omezována, často převládá funkce rekreační. V území se nachází převážně plochy zeleně soukromé 
stabilizované, zahrady tvoří přirozený přechod mezi zastavěným a nezastavěným územím. Veřejná 
zeleň se vyskytuje jen omezeně, vázána je na objekty občanského vybavení, vzhledem k podlimitnímu 
rozsahu není převážně vymezena samostatně, ale je zahrnuta především do ploch veřejných 
prostranství. Na systém sídelní zeleně navazuje ÚSES, plochy přírodní a plochy lesní. 

II.9.3.3.1 Koncepce sídelní zeleně 

Základní koncepce systému sídelní zeleně určuje tyto zásady: 

• stabilizované plochy zeleně chránit před nežádoucí zástavbou a změnou způsobu využití, 
rozvíjet rekreační, estetické a přírodní hodnoty těchto ploch, 

• realizovat veřejnou, přírodní a funkčně hodnotnou zeleň v navržených plochách změn, 

• doplňovat zeleň i v rámci jiných typů ploch, např. veřejných prostranství nebo občanské 
vybavenosti, 

• zachovat stávající a založit nové zahrady na okraji zástavby jako přirozený přechod do krajiny, 
nové obytné plochy realizovat s přihlédnutím k této zásadě (pokud možno objekty umisťovat 
ve vazbě na zástavbu a zahrady směrem do krajiny). 

Stávající zeleň v území byla ve většině stabilizována, před nežádoucí zástavbou byla ochráněna: je tak 
zachován přínos soukromé zeleně pro okolní zástavbu, jak zachování estetické hodnoty, tak zachování 
přínosu pro zdravé životní prostředí. 

Pro realizaci veřejné zeleně je navrženo několik menších rozvojových ploch, stejně tak jsou navrženy 
plochy přírodní zeleně pro založení přírodně hodnotné a funkční zeleně a pro založení ÚSES. 

Jsou stanoveny podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití, v nichž je umožněno umísťování 
zeleně v plochách veřejných prostranství, občanské vybavenosti a v dalších typech ploch. 

 Plochy zeleně – plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) 

Plochy zeleně soukromé a vyhrazené, tedy zejména zahrady a sady, jsou často součástí jiných typů 
ploch (např. ploch bydlení), samostatně jsou vymezeny zejména kvůli jejich nezastavitelnosti. Tyto 
plochy je možno, někdy dokonce nutno oplocovat. U sídel tvoří přirozený přechod zastavěných 
obytných ploch do krajiny. Tyto plochy jsou v přímé vazbě na zastavěné území, pozitivně ovlivňují 
životní podmínky města a jeho místních částí, jeho vnitřní i vnější obraz v krajině, zvyšují obytnost 
území a zlepšují podmínky krátkodobé rekreace místních obyvatel. 



Územní plán Bučovice  Odůvodnění ÚP 

66  Atelier URBI spol. s r.o. 

V  ÚP byly vymezeny tyto plochy změn v krajině: 

označení název, lokalizace, 
původ 

odůvodnění 

K150 Bučovice u jatek 

Plochy zeleně soukromé a vyhrazené jsou navrženy na zbytkových 
pozemcích v sousedství  navržené místní komunikace, mezi plochou 
pro výrobu a technickou infrastrukturu při břehu Litavy. Plocha 
navazuje na stávající soukromou zeleň, přičemž v poloze u řeky je 
vhodné toto využití rozšiřovat. 

K151 Bučovice u jatek 

Plochy zeleně soukromé a vyhrazené jsou navrženy na zbytkových 
pozemcích v sousedství  navržené místní komunikace, mezi plochou 
zeleně přírodního charakteru a plochou technické infrastruktury při 
břehu Litavy. Plocha navazuje na stávající soukromou zeleň, přičemž 
v poloze u řeky je vhodné toto využití rozšiřovat. 

 Plochy zeleně – ochranné a izolační (ZO) 

V  ÚP byly vymezeny tyto plochy změn v krajině: 

označení název, lokalizace, 
původ odůvodnění 

K152 Bučovice, Veselá 
hora 

Plochy zeleně ochranné a izolační navržené mezi zástavbou 
a přeložkou silnice II/431 k odhlučnění provozu na silnici, která je 
vedena do kopce. 

 Plochy zeleně – plochy zeleně přírodního charakteru (ZP) 

Plochy zeleně přírodního charakteru jsou vymezeny pro zachování nelesní dřevinné vegetace v krajině, 
která nepodléhá jiné než obecné ochraně přírody a krajiny, přesto má nepopiratelnou krajinotvornou 
funkci. Plochy, které nejsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa a tudíž je nelze zařadit do ploch 
lesních a nepodléhají ani žádnému z režimů ochrany jmenovaných v § 16 odst. 2 Vyhlášky a tudíž je 
nelze zahrnout do ploch přírodních, proto tvoří samostatný typ ploch zeleně. Zeleň přírodního 
charakteru může být zahrnuta i do jiných typů ploch (např. do ploch vodních a vodohospodářských 
nebo zemědělských), samostatně jsou vymezeny významnější plochy, v nichž funkce přírodní 
převažuje nad funkcemi ostatními. Jsou to plochy mezí, remízů, doprovodné a břehové zeleně – často 
interakční prvky a biokoridory. Nemají prakticky žádnou produkční hodnotu, jejich funkce je 
ekologická, estetická, protierozní a protipovodňová, navazují na plochy přírodní. 

Plochy změn v krajině vymezené ÚP jako plochy zeleně přírodního charakteru jsou většinou vázány na 
ÚSES, proto jsou tyto řešeny níže v kapitole II.9.5.2. 

 Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV) 

Plochy zeleně veřejné jsou vymezeny za účelem stabilizace a podpory rozvoje veřejné zeleně ve 
veřejných prostranstvích. Podrobněji jsou popsány níže v kapitole II.9.4.2.2. 

II.9.4 Koncepce veřejné infrastruktury 

II.9.4.1 Koncepce rozvoje občanského vybavení 

Plochy občanského vybavení, vymezené územním plánem, jsou většinou stabilizované, území je 
v současném stavu dobře obslouženo stávajícím veřejným vybavením i komerčními službami. Rozvoj 
lze předpokládat při nárůstu počtu obyvatel, který je spojen s novou výstavbou bytů. V menším 
rozsahu, který je pro dané území rovněž vhodný, je rozvoj občanského vybavení umožněn i v území, 
primárně vymezeném pro smíšené funkce nebo i bydlení. 
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II.9.4.1.1 Občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV) 

Těžištěm občanské vybavenosti města jsou Bučovice, a to jak pro zařízení nadmístního významu, tak 
pro základní občanské vybavení. Základní občanské vybavení bude v okrajových místních částech 
doplněno dle konkrétních podmínek a možností, v souladu s podmínkami pro výstavbu v plochách 
s rozdílným způsobem využití území. Nadmístní a celoměstká vybavenost bude soustředěna zejména 
v plochách smíšených obytných centrálního a městského typu. Základní občanskou vybavenost lze 
umísťovat i ve stabilizovaných a návrhových plochách bydlení (např. v polyfunkčních objektech 
v integraci s bydlením provozovatele). 

 Veřejná správa a základní služby občanům 

Městský úřad v centru města je v ÚP stabilizován, rozvoj není navržen. 

 Vzdělání a výchova 

Mateřské školy (Na Padělcích, Součkova, Sovětská, Školní, Vícemilice - Družstevní, Kloboučky – 
Ždánská) jsou postačující, plošný rozvoj se nenavrhuje. Mateřská škola v Marefách byla zrušena a 
bude přestavěna na byty. 

Areál základních škol (2 základní školy v ulici Školní) s plaveckým bazénem je v ÚP stabilizován, stejně 
tak 2 areály Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice a ZUŠ Vyškovská. 

Poznámka: Ve městě se nacházely dvě základní školy a dvě střední školy: všeobecné gymnázium 
a Obchodní akademie, a dále základní umělecká škola. Od 1. července 2012 se rozhodnutím 
zastupitelstva JMK obě střední školy sloučily. Vznikl nový subjekt s názvem Gymnázium a Obchodní 
akademie Bučovice. Budova gymnázia na Součkově ulici č.p. 500 byla postavena v roce 1902; budova 
OA na Komenského náměstí 211 pochází z konce 19. století. 

 Zdravotní služby, zařízení sociální péče 

Tato zařízení jsou v řešeném území stabilizována: 

 Poliklinika, ulice Sovětská - široká nabídka zdravotnické péče pro veřejnost, lékárna 

 Lékárny, ulice Nádražní, ulice Zámecká, ulice Slavkovská 

 Dům s pečovatelskou službou, ulice Zahradní 

Stávající zařízení jsou územním plánem chráněna před komerční zástavbou podmínkami pro využití. 
Podmínky pro využití ploch jsou v ÚP stanoveny tak, aby základní zdravotní služby včetně zařízení 
sociální péče mohly být umístěny i jinde ve městě mimo plochy občanské vybavenosti, např. 
v plochách bydlení. 

 Kultura a církevní objekty 

Ve městě slouží pro kulturní účely prostory v objektu zámku, dále společenský sál a pohostinství 
v centru města, v sousedství se nachází kino. Prostory jsou v ÚP stabilizovány. Vybavenost tohoto 
typu je dále rozptýlena v centru města. 

V Bučovicích i místních částech se nacházejí prostory Městské knihovny a jejích poboček. 

Zařízení základního charakteru (různá klubová zařízení apod.) jsou a budou součástí jednotlivých 
obytných obvodů. 

Vzhledem ke stagnujícímu počtu obyvatel ve městě nejsou další plochy pro občanské vybavení - 
kulturní zařízení navrhovány. V případě potřeby je zařízení možno situovat v plochách smíšených 
obytných v centrální zóně a v plochách smíšených obytných městských. 

Památkové a architektonicky cenné stavby jsou v územním plánu respektovány, stejně jako pomníky, 
kříže a ostatní drobná architektura. Objekty jsou stabilizovány v rámci příslušných ploch dle způsobu 
využití, drobná architektura v rámci ploch veřejných prostranství. Nejvyšší hodnotou je Státní zámek 
Bučovice s parkem z let 1567-1582, dále radnice na náměstí, budova Strakošova domu z konce 
18. století a židovský hřbitov – synagoga z poloviny 19. století byla v roce 1966 zbourána. 
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Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1641 je dominantou náměstí, uvažované přeložení silnice 
II. třídy, vedoucí kolem kostela do trasy mimo centrální náměstí a okolí kostela nebylo ze strany 
Odboru dopravy Krajského úřadu JMK podpořeno, silnice II. třídy bude nadále vedena kolem kostela. 

Plošný rozvoj kulturních a církevních staveb není navržen. 

 Ochrana obyvatelstva 

V ÚP je respektováno stávající zařízení ochrany obyvatelstva – areály policie a hasičské zbrojnice jsou 
stabilizovány, plošný rozvoj není navržen. 

II.9.4.1.2 Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) 

Jedná se o komerční zařízení o rozsahu celkové plochy pozemku do 5000 m2. Stravovací a ubytovací 
zařízení nacházející se ve městě jsou stabilizována. Služby základní a nevýrobní jsou umožněny ve 
smíšených plochách. Drobné řemeslné provozovny a výrobní služby (bez negativních vlivů nad rámec 
stanovených limitů) je umožněno podmíněně umísťovat i v rámci obytného území (zejména 
v plochách bydlení v RD venkovského typu). Ubytovací kapacity lze, dle podmínek pro využití ploch 
stanovených v ÚP, umístit v plochách občanského vybavení, v případě penzionů i v plochách pro 
bydlení. 

II.9.4.1.3 Občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá (OK) 

Jedná se o komerční zařízení o rozsahu celkové plochy pozemku nad 5000 m2. V ulici Nádražní byl 
postaven Penny Market a na sousedním pozemku je v jednání výstavba prodejny Lidl. Podmínkou 
výstavby je prověření vhodného situování hmoty stavby v ulici Nádražní, prověření vztahu k prodejně 
Penny Market a dále zohlednění blízkosti Státního zámku (objekt Lidlu je třeba přizpůsobit danému 
území). Dále je pro účel umístění většího prodejního areálu navržena plocha v lokalitě někdejší 
výrobny parket. 

V  ÚP byly vymezeny tyto zastavitelné plochy a plochy přestavby: 

označení název, lokalizace, 
původ odůvodnění 

Z56 
Bučovice 
Nádražní 

Plochy pro komerční občanské vybavení – prodejnu Lidl. Vymezeno 
s ohledem na přípravu stavby v území, na základě požadavku 
objednatele. 

P57 Bučovice Mírová 
Plochy pro komerční občanské vybavení – prodejnu Billa. Vymezeno 
s ohledem na přípravu stavby v území, na základě požadavku 
objednatele. 

P93 Bučovice 
Ždánská 

Plocha přestavby, využití území brownfieldu – části areálu bývalé 
výrobny parket, který je opuštěný. Plocha nabízí umístění občanského 
komerčního vybavení, a to v sousedství stabilizovaných ploch pro 
bydlení a návrhové plochy smíšené obytné městské, využití území za 
železniční tratí pro podnikatelské aktivity (bez negativního vlivu na 
bydlení) s dobrou návazností na silnici II. třídy. 

II.9.4.1.4 Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 

Sportovní areály jsou stabilizovány, pouze areál U Hájku bude plošně omezen - zrušeno škvárové 
tréninkové hřiště, už v současné době částečně využívané pro parkování automobilů. 

Rozvojové plochy jsou ve vazbě na areály stávající vymezeny v Zámecké ulici a v Marefách. 

Nové plochy pro tělovýchovu a sport (baseballové hřiště) jsou navrženy mezi železnicí a řekou Litavou 
v prodloužení ulice U Dráhy. 
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V  ÚP byly vymezeny tyto zastavitelné plochy a plochy přestavby: 

označení název, lokalizace, 
původ 

odůvodnění 

Z58 Marefy 
Plocha pro hřiště je navržena jako doplnění stávajících ploch 
tělovýchovných a sportovních zařízení u bývalé mateřské školy, která 
bude využita pro bydlení. 

Z59 Bučovice Plocha mezi Litavou a železnicí, navržená pro baseballové hřiště, 
plocha ukončí nábřežní osu Litavy podél navržené místní komunikace. 

Z60 
Bučovice, Stará 
hora 

Plocha pro dětské hřiště využívá zbytkový prostor mezi navrženou 
zástavbou a zahradami ve svahu nad zástavbou v ulici Hájecké. 

P61 Bučovice 

Plocha navazuje na zámek, v současné době je zde opuštěné 
zahradnictví a zbylé plochy tvoří zahrádky. Vhodné se jeví doplnění 
sportovního areálu v sousedství o menší hřiště pro děti a navázání 
plochy na plochy veřejné zeleně kolem zámku (zpřístupnění). 

II.9.4.1.5 Plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH) 

Hřbitov se nachází v ulici Vyškovské. Je navrženo jeho rozšíření severovýchodním směrem 
a zpřístupnění také ze západní strany. Židovský hřbitov v ulici Hájecké je respektován. 

V  ÚP byly vymezeny tyto zastavitelné plochy a plochy přestavby: 

označení název, lokalizace, 
původ odůvodnění 

Z62 Bučovice  Plocha pro rozšíření hřbitova v ulici Vyškovské, ve vazbě na stávající 
hřbitov. 

II.9.4.2 Koncepce rozvoje veřejných prostranství 

II.9.4.2.1 Veřejná prostranství (PV) 

Plochy veřejných prostranství jsou vymezeny na plochách pro dopravu mimo silniční síť. Jako veřejná 
prostranství jsou v územním plánu vymezeny všechny ulice, obslužné a účelové komunikace, které 
zajišťují prostupnost území, z těchto ploch veřejných prostranství je zajišťován i přístup a obsluha 
pozemků a staveb. Zahrnují plochy, které veřejnost používá pro komunikaci, ať už se jedná o provoz 
pěší, automobilový, cyklistický či dopravu v klidu. Plochy slouží i pro umístění drobných staveb veřejné 
vybavenosti a veřejné zeleně. Plochy byly stabilizovány s přihlédnutím k fyzickému stavu území. 

Další plochy veřejných prostranství byly navrženy z důvodů komunikačního propojení stávajících 
a navrhovaných ploch tak, aby byla zachována dobrá dopravní obslužnost území obce. Návrh ploch 
veřejných prostranství byl proveden na základě podrobnější dokumentace nebo zpracované studie 
a v souladu s KPÚ, pokud byly zpracovány. 

 Místní komunikace 

Skelet místních komunikací je tvořen především komunikacemi, které svojí funkcí spadají do funkční 
skupiny C. 

Ostatní místní komunikace se dají zařadit do funkční skupiny D1 a těmto nárokům povětšině vyhovují. 

Stávající místní komunikace nevykazují žádné výrazné dopravní závady. Síť místních komunikací je 
doplněna pro zpřístupnění návrhových ploch a pro lepší propojení zastavěného území. 

 Účelové komunikace 

Zemědělské a lesní cesty navazují většinou na místní komunikace a jsou v území z velké části 
stabilizovány. Některé jsou využívány jako pěší trasy. 

V krajině je snížená prostupnost území, vyplývající především z rozorání mezí a starých cest a spojení 
polí do velkých celků. Převážná většina území je intenzivně zemědělsky využívána, což znamená, že se 
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zde nacházejí poměrně velké souvisle rozorané lány polí. Krajina nemá výraznější rekreační atraktivitu, 
lepší situace je jižně místní části Kloboučky, kde jsou lesy a v údolí toků turistické cíle, hlavní pěší trasy 
jsou zde vedeny údolnicemi. Územní plán, na základě provedených komplexních pozemkových úprav, 
navrhuje plochy veřejných prostranství, pro zlepšení prostupnosti území. 

Jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy veřejných prostranství: 

označení 
název, lokalizace, 
původ odůvodnění 

Z101 - 
Z104 Marefy Místní a účelové komunikace dle potřeby obsluhy území včetně 

plochy pro otáčení autobusů Z102 (smyčka). 

Z105 – 
Z107 

Bučovice 
průmyslová zóna 
západ 

Místní a účelové komunikace dle potřeby obsluhy území (propojení 
Slavkovská – Sokolovská včetně obsluhy navrhovaných areálů výroby 
a pěšího propojení do ulice Nové. Důvodem řešení je zpřístupnění 
území a jeho protipovodňová ochrana. 

Z108 – 
Z109 Bučovice Místní komunikace, navržená podél Litavy jako nábřežní třída, 

k obsluze území přestavby. 

Z110 Bučovice Navrženo vzhledem k potřebě zprůchodnění Nádražní – Mírová. 

Z111 Bučovice u zámku Navrženo vzhledem k potřebě zprůchodnění území kolem zámeckého 
areálu. 

Z112 Bučovice hřbitov Navrženo vzhledem k potřebě rozšířit veřejné prostranství u hřbitova. 

Z113 Bučovice Navrženo vzhledem k potřebě rozšířit veřejné prostranství u škol. 

Z114 – 
Z115 Bučovice 

Navrženo vzhledem k potřebě řešit dopravní závadu – křižovatku 
silnice II/431, silnice III. třídy do Černčína a místní komunikace pro 
odstranění dopravní závady. 

Z116 - 
Z122 Bučovice, Černčín 

Místní a účelové komunikace navržené dle potřeby obsluhy území u 
sportovního areálu Hájek a dále k Černčínu a v navržené zástavbě 
Černčína 

Z123 – 
Z129 

Bučovice, Stará 
hora 

Místní a účelové komunikace navržené dle potřeby obsluhy území 
v lokalitě pro zástavbu na Staré hoře, včetně přístupových cest. 

Z130 Bučovice Navrženo vzhledem k potřebě zprůchodnění území u mateřské školy 
v ulici Úlehla. 

Z131, 
Z132 

Vícemilice Navrženo vzhledem k potřebě obsluhy území ve vazbě na zástavbu 
Vícemilic. 

Z133 – 
Z135, 
Z137 

Bučovice, za 
nádražím 

Pro obsluhu území je navrženo rozšíření místní a účelové komunikace 
mezi železniční tratí a zástavbou areálu specifického využití, dále 
v celém úseku mezi ulicemi Sokolovskou a Ždánskou. 

Z136 Bučovice, za 
nádražím 

Pro obsluhu území je navrženo rozšíření místní a účelové komunikace 
podél jižní hranice areálu specifického využití v celém navazujícím 
území je navrženo dopravní napojení návrhových ploch pomocí 
obslužných komunikací. 

Z138 Bučovice, za 
nádražím 

Místní komunikace, navržená k připojení ulice Sokolovské (silnice III. 
třídy do Mouřínova) na silnici I/50 prostřednictvím silnice II/431, 
z dopravního hlediska je navržení místní komunikace nutné, neboť 
silnice III. třídy do Mouřínova nebude připojena na přeložku I/50 
přímo, vzhledem k normovým vzdálenostem křižovatek na přeložce 
silnice I. třídy. 

Z139, 
Z140 Bučovice, za Polní Místní a účelové komunikace navržené dle potřeby obsluhy území. 

Z141, 
Z142 Kloboučky Místní a účelové komunikace navržené dle potřeby obsluhy území a 

pro cyklotrasu. 

P143 Bučovice Území přestavby v ulici Úlehla – rozšíření po dožití objektů garáží. 
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Z226 - 
Z230 

Bučovice, pod 
tratí, Vícemilice 

Místní a účelové komunikace navržené dle potřeby obsluhy území a 
pro cyklotrasu, v určitých úsecích případně pro cyklostezku směrem 
na Nevojice. 

P231 Marefy Přestavba silnice III. třídy na místní komunikaci, po zrušení stávající 
silnice III/0506 (v souvislosti s vybudováním přeložky sil. I/50). 

Z232 Bučovice, Žleby Účelová komunikace ke specifickému areálu. 

II.9.4.2.2 Veřejná prostranství - veřejná zeleň (ZV) 

Plochy zeleně veřejné jsou vymezeny jako součást ploch veřejných prostranství k umístění zeleně, 
která je v zájmu všech obyvatel určena pro veřejné využívání. Jejím úkolem je snižování prašnosti, 
ochlazování veřejných prostor, zvyšování vzdušné vlhkosti, pohledové zhodnocení krajiny a sídla 
a současně také funkce protierozní, protipovodňová a půdoochranná. Vymezení těchto ploch příznivě 
ovlivňuje vnitřní i vnější obraz obce v krajině, zvyšuje obytnost území, kvalitu veřejných prostor 
a zlepšuje možnosti krátkodobé rekreace místních obyvatel. Jedná se o zeleň parků a lesoparků, 
drobné plochy parkově upravené zeleně i zeleň pro pobytovou rekreaci, jako například dětská hřiště. 

Pro umístění nové a ochranu stávající zeleně ve veřejných prostranstvích jsou vymezeny plochy 
veřejných prostranství – zeleň veřejná. 

Jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy veřejných prostranství – zeleně veřejné: 

označení 
název, lokalizace, 
původ odůvodnění 

Z145 Marefy 
Navrženo k doplnění ploch pro výstavbu venkovských RD, pro 
zajištění příznivého životního prostředí. 

Z146 Bučovice Navrženo vzhledem k potřebě zprůchodnění Nádražní – Mírová. 

Z147, 
Z148 

Bučovice  Navrženo k doplnění ploch pro výstavbu RD v lokalitě Veselá Hora, 
v prostoru bezpečnostního pásma plynovodu. 

Z149 Kloboučky 
Navrženo k doplnění ploch pro výstavbu venkovských RD, pro 
zajištění příznivého životního prostředí. 

Z221 Bučovice 

Navrženo vzhledem k záměru vybudovat zde park pro zajištění 
příznivého životního prostředí v lokalitě mezi plochami bydlení 
v bytových domech a individuálního bydlení v rodinných domech a 
plochami pro výrobu a skladování a specifickými plochami. 

II.9.4.3 Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury 

II.9.4.3.1 Dopravní infrastruktura – silniční (DS) 

 Silnice 
Správním územím města Bučovice jsou trasovány tyto silnice: 

silnice   třída/číslo  trasa 
Státní silnice  I/50   Holubice - Uherské Hradiště - státní hranice 
Krajská silnice  II/431   Vyškov Ždánice - Mystřín - Hodonín 

III/0478  Komořany - Dražovice - Marefy 
III/0506  Marefy - spojovací 
III/0507  Bučovice - Mouřínov 
III/4319  Černčín - spojovací 
III/43111  Bučovice - průjezdná 
III/43112  Bučovice - příjezdná 

Z hlediska širších vztahů má v řešeném území prvořadý význam silnice I/50, zabezpečující jednak 
přepravní vztahy západním směrem na krajské město Brno, jednak propojení východním směrem na 
Uherské Hradiště a na Slovensko. Tyto vztahy jsou nejdůležitější i z hlediska přepravních vazeb. 
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Silnice I/50 je vedena zástavbou města a jeho centrem, dle sčítání dopravy 2016 jsou zátěže 
následující: 

Kom., úsek TV O M SV začátek  konec 

50 6-0570  2 937  11 004  31  13 972  zaús.0501  Bučovice z.z.  

50 6-0580  2 937  11 004  31  13 972  mimoúr.x s 54  zaús.0501  

50 6-0581  3 712  12 630  126  16 468  Bučovice z.z.  zaús.431 od Vyškova 

50 6-0582  3 712  12 630  126  16 468  zaús.431 od Vyškova vyús.43111  

50 6-0586  3 142  10 536  99  13 777  vyús.43111  Bučovice k.z.  

Ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje vyplývá pro územní plán města Bučovice úkol 
navrhnout v rámci řešení územního plánu přeložku silnice I/50 v obchvatu Bučovic. Koridor pro tuto 
stavbu ZÚR JMK nevymezuje. 

Pro účel obchvatu Bučovic zajistilo ŘSD zpracování technické studie „Silnice I/50 Bučovice - obchvat" 
(Linio Pian, s.r.o., 10/2016). V řešeném úseku se předpokládá přenesení komunikace do nové trasy 
mimo centrum města a jeho zastavěné části a to do prostoru jižně zástavby Bučovic a severně 
zástavby Klobouček. Obchvat je úrovňově připojen na silnici III/0478 do Maref (s územní rezervou pro 
případné budoucí vedení „rampy“ u křižovatky přel. sil. I/50 x III/0478 x MK, která je zamýšlena jako 
náhrada pro budoucí event. vypuštění levého odbočení v této křižovatce, tedy umožňuje 
mimoúrovňové připojení sil. III. třídy). Dále je řešena mimoúrovňová křižovatka se silnicí II/431 a ve 
východní části řešeného území je obchvat I/50 připojen na stávající I/50 v prostoru Vícemilic. Zde se 
počítá s přemostěním železnice, která je v tomto prostoru také přeložena. 

Také silnice II/431 je vedena zástavbou a centrem města, dle sčítání dopravy 2016 jsou zátěže 
následující: 

Kom., úsek TV O M SV začátek  konec 

431 6-4720  355  1 972  11  2 338  vyús.429 do Kozlan Bučovice - z.z.  

431 6-4721  484  2 359  16  2 859  Bučovice - z.z.  zaús.do 50  

431 6-4730  412  1 667  15  2 094  Bučovice - k.z.  hr.okr.Vyškov a Hodonín 

431 6-4731  702  3 149  39  3 890  vyús.z 50  Bučovice - k.z.  

U silnice II/431 je řešena přeložka trasy, vedené centrem města, do nové polohy v zástavbě města 
a to východně od stávající trasy. Zcela nový úsek nahrazuje nejvíce zatíženou část II/431 a je navržen 
mezi ulicemi Sovětská a Ždánská. Křižovatka s přeložkou silnice I/50 je navržena mimoúrovňová. 

Severozápadní obchvat této silniční komunikace do ulice Příhon dle dosud platného ÚP byl z řešení ÚP 
vypuštěn, pro toto řešení není zpracován podrobnější podklad, který by prověřoval možnost umístění 
takového obchvatu do území, nadřazená dokumentace (ZÚR JMK) takový záměr nesleduje ani 
neukládá k prověření. 

Ostatní silnice III. třídy mají spíše regionální, resp. lokální význam, v dohledné době se přeložky 
nepředpokládají: 

Silnice III/4319 - křižovatka této komunikace se silnicí II/431 na severním okraji Bučovic vytváří 
dopravní závadu v nedostatečném rozhledu na obou větvích vedlejší komunikace III/4319 v kombinaci 
se zastávkou autobusu u této křižovatky. Závadu je navrženo řešit přeložkou silnice III/4319 na 
horizont vrcholového oblouku silnice II/431, kde jsou rozhledy příznivější společně s terénními 
úpravami v rozhledových polích a posunem autobusové zastávky od křižovatky směrem k městu 
s jejich umístěním do samostatných zálivů mimo jízdní pruhy. Vzhledem k tomu, že ani tyto úpravy 
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nezajistí délky rozhledů dle ČSN, doporučujeme snížit jízdní rychlost vozidel s posunem dopravního 
značení začátku obce. 

Silnice III/0478 Komořany - Dražovice - Marefy je navržena k protažení na návrhovou křižovatku 
s přeložkou sil. I/50 a následně k přejezdu do Maref, tento úsek je vymezen jako návrhový. 

Silnice III/0506 Marefy - spojovací je navržena k vyřazení ze silniční sítě a zařazení do sítě místních 
komunikací, bez napojení na I/50. 

Silnice III/43111 Bučovice - průjezdná je navržena k převedení do kategorie místní komunikace 
v souladu s návrhem v Generelu krajských silnic Jihomoravského kraje. 

Silnice III/43112 Bučovice - příjezdná je navržena k převedení do kategorie místní komunikace. 

Koncepce rozvoje města staví na této dopravní prostupnosti území: 

• základní dopravní osu v území bude tvořit silnice I. třídy č. 50, vedená mezi zástavbou Bučovic 
a Klobouček, napojená na stávající silniční síť západně Bučovic křižovatkou se silnicí III. třídy 
č. 0478 u Maref, jižně Bučovic mimoúrovňovou křižovatkou na silnici II/431 a na východě – ve 
Vícemilicích - na stávající trasu I/50 poté, co mimoúrovňově vykříží přeložku železniční tratě jižně 
Vícemilic, 

• na tuto silnici se mimoúrovňově připojí silnice II/431, vedená severojižním směrem zástavbou 
města a umožňující rovněž obsluhu zastavěného území Bučovic mezi Litavou a železniční tratí 
(navržen sjezd na navrženou místní komunikaci podél Litavy), 

• výhledově je navržena přeložka sinice III/0507 do Mouřínova do polohy západně vojenského 
areálu s mimoúrovňovým přejezdem železnice. 

• v rozvojových plochách je navrženo doplnit síť místních komunikací obsluhujících novou zástavbu, 
ÚP vymezuje pro jejich vedení plochy veřejných prostranství, trasování bude řešeno podrobnější 
dokumentací, 

• v extravilánu jsou respektována ochranná pásma silnic. 

 Obsluha veřejnou hromadnou dopravou 

Město je obslouženo veřejnou hromadnou autobusovou dopravou zařazenou do Integrovaného 
dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK), který je zřizován Jihomoravským krajem. 

Město Bučovice náleží v IDS JMK do zóny 645, sídlo je obslouženo řadou linek, vedených po hlavních 
silničních tazích. Mezi zámkem a Litavou bylo v 90. letech min. století vybudováno nové autobusové 
nádraží. Rozmístění zastávek ve městě je dostačující a odpovídá jeho velikosti. Trasy autobusové 
dopravy uspokojivě pokrývají větší část současných i rozvojových ploch, jak v centrální části města, 
tak v okrajových místních částech. (zde jsou zastávky dostupné v přijatelných docházkových 
vzdálenostech). Stávající systém obsluhy hromadnou dopravou se nemění, zastávky jsou stabilizované 
v plochách veřejných prostranství, případně v rámci ploch dopravní infrastruktury – silniční a v těchto 
plochách je lze v případě potřeby posouvat. 

Otáčení autobusů je realizováno ve stabilizovaných plochách veřejných prostranství a dopravní 
infrastruktury - silniční, nové plochy pro obsluhu veřejnou hromadnou dopravou jsou navrženy 
v Marefách. 

 Pěší doprava 

Pro pěší provoz je možno využívat veřejných prostranství, dopravních i jiných ploch tak, jak stanovuje 
návrh ÚP v podmínkách využití území. 

 Doprava v klidu 

Pro odstavování vozidel jsou využívány parkoviště a garáže vymezené v ÚP jako plochy dopravní 
infrastruktury – silniční. Garáže v obytných objektech či na jejich pozemcích nejsou samostatně 
vymezovány, stejně tak veřejné parkovací plochy u občanské vybavenosti nebo na veřejných 
prostranstvích, a dále pak parkoviště výrobních podniků a podniků služeb. 
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Zastavitelné plochy sloužící pouze pro odstavování vozidel byly navrženy ve vazbě na sportovní areál 
Hájek. Parkování se bude nadále odehrávat na stávajících plochách veřejných prostranství, u nové 
zástavby bude zajištěno v rámci pozemků obytných domů. 

Všechny nové obytné objekty musí být vybaveny dle koeficientu min. 1,5 odstavné plochy nebo 
garážového stání pro 1 bytovou jednotku u bytových domů a min. 2 pro 1 bytovou jednotku u 
rodinných domů. Všechny komerční, výrobní a skladovací areály musí mít vyřešeno parkování na 
vlastním pozemku. 

Nová parkoviště lze umisťovat na plochách dopravy silniční a na plochách veřejných prostranství. 

Jsou vymezeny tyto plochy dopravní infrastruktury silniční: 

označení název, lokalizace odůvodnění 

Z74 Bučovice Potřeba doplnění ploch pro parkování u nádraží ČD. 

Z76 Bučovice Plocha pro napřímení trasy silnice II/431, převzato z dřívější 
dokumentace. 

Z77, Z78 Bučovice 
Plocha pro částečné přeložení silnice II/431, navazuje na celkové 
dopravní řešení v místě současné serpentiny na konci ulice 
Vyškovské. 

Z79 Bučovice 

Plocha ve vazbě na přeložku silnice II/431, po zrušení úrovňového 
přejezdu v ulici Ždánské řeší připojení místní komunikace, navržené 
podél Litavy rampou na přeložku II/431 (územní rezerva), do doby 
realizace sjízdné rampy bude využívána jako parkoviště. 

Z80 Bučovice 

Koridor pro přeložku silnice II/431, je navržen v souvislosti 
s návrhem přeložky I/50, na kterou bude navazovat. Po realizaci 
přeložky I/50 bude hlavní příjezdní trasou k nádraží ČD a plochám 
rozšířeného centra města. Z bezpečnostních důvodů je navrženo 
následné zrušení úrovňového železničního přejezdu v ulici Ždánské. 

Z81 Bučovice 
Navrženo vzhledem k potřebě řešit dopravní závadu – křižovatku 
silnice II/431, silnice III. třídy do Černčína a místní komunikace pro 
odstranění dopravní závady. 

Z82 
Marefy, Bučovice, 
Kloboučky, 
Vícemilice 

Koridor pro přeložení silnice I/50, převzat ze studie ŘSD. 

P83 
Bučovice 
Slovenská 

Plocha pro situování křižovatky – přeložka II/431, ulice Sovětská, 
Slovenská, Mírová, Úlehla, připojení areálu výroby (někdejší Pegas) a 
navržených ploch pro komerční občanskou vybavenost (prodejna 
Billa). Plocha je přejata z podrobnější dokumentace, zpracované na 
přeložku silnice II/431 a rozšířena o plochu garáží v ulici Slovenské, 
s ohledem na prostorové nároky řešení. Garáže jsou navrženy 
k asanaci. 

P144 Bučovice Plocha pro situování parkoviště pro areál Hájek, z majetkoprávních 
důvodů bude obrácen také vstup na koupaliště. 

II.9.4.3.2 Dopravní infrastruktura – železniční (DZ) 

 Železniční dráha celostátní 

Řešeným územím neprochází vysokorychlostní železniční trať. 

Řešeným územím je vedena dvoukolejná neelektrizovaná železniční trať č. 340 Brno - Uherské 
Hradiště, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, zařazena do kategorie dráhy 
celostátní. Ministerstvo dopravy ČR požaduje respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného 
zákona o dráhách. 

ZÚR JMK vymezují koridor celostátní železniční trati  DZ10  trať č. 340 Brno – Šlapanice – Veselí nad 
Moravou – hranice kraje, optimalizace a elektrizace včetně souvisejících staveb (veřejně prospěšná 
stavba) takto: 
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Vedení koridoru: Brno, Slatinka – Šlapanice – Slavkov u Brna – Bučovice – Kyjov – Veselí nad Moravou 
– hranice kraje. Šířka koridoru: 120 m. 

Cílem je vytvořit územní podmínky pro optimalizaci a elektrizaci konvenční celostátní železniční tratě 
č. 340 Brno – Šlapanice – Veselí nad Moravou – hranice kraje (vytvořit kvalitní propojení sídel v OB3 
metropolitní rozvojové oblasti Brno, v N-OS3 rozvojové ose Kyjovská a v OS11 rozvojové ose Lipník 
nad Bečvou – Přerov – Uherské Hradiště – Břeclav – hranice ČR / Rakousko ekologicky šetrnou 
kolejovou dopravou). 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace sleduje z hlediska připravovaných záměrů 
v řešeném území modernizaci a elektrizaci tratě č. 340 Brno - Veselí nad Moravou podle schválené 
Studie proveditelnosti „Modernizace trati Veselí nad Moravou - Blažovice (- Brno)", (SUDOP BRNO, 
spol. s r.o., 03/2016) ve variantě ABe-KOe. 

V Bučovicích je koridor vázán na stávající kolejiště, pouze v souvislosti s přeložkou silnice I/50 je 
respektován záměr přeložky železniční tratě. Oddálením železnice od zástavby místní části Vícemilice 
bude také zmírněno vystavení této oblasti nepříznivým účinkům tranzitní železniční dopravy. 

Jsou vymezeny tyto plochy dopravní infrastruktury železniční: 

označení název, lokalizace odůvodnění 

Z84, Z85 Vícemilice Přeložka železnice je navržena dle studie ŘSD na řešení přeložky 
silnice I/50. 

KD1 Marefy, Bučovice, 
Vícemilice 

Koridor celostátní železniční trati DZ10 trať č. 340 Brno – Šlapanice – 
Veselí nad Moravou – hranice kraje, optimalizace a elektrizace včetně 
souvisejících staveb (převzato ze ZÚR JMK). 

II.9.4.3.3 Dopravní infrastruktura – letecká 

Řešené území zasahuje ochranné pásmo veřejného mezinárodního letiště Brno - Tuřany LKTB. 
V ochranném pásmu letiště lze zřizovat stavby, zařízení a provádět činnosti jen se souhlasem Úřadu 
pro civilní letectví se sídlem v Praze. Zájmová území MO ČR související s letovým provozem 
a vzdušným prostorem jsou podrobně popsány v kap. II.9.12. 

II.9.4.3.4 Dopravní infrastruktura – ostatní 

 Cyklistická doprava 

Cyklistika jako subsystém dopravy plní funkci přepravy osob. Současně však zasahuje i do oblasti 
sportovní a rekreační. 

Územím města procházejí cyklotrasy 5097 Prace – U Kříže (Prace – Křenovice – Hrušky – Vážany nad 
Litavou – Slavkov u Brna – Křižanovice – Marefy – Bučovice – Kloboučky – U Kříže) a 5258 Marefy – 
Rousínov (Marefy - Letonice - Bučovice – Rousínov), cyklotrasy jsou ve správním území Bučovic 
vedeny po silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích. S výjimkou vedení po sinici II. třídy 
(v úseku Bučovice – Kloboučky ) jsou relativně bezpečné. 

Z hlediska rekreační cykloturistiky je město zajímavé jako východisko do oblasti Ždánického lesa 
(železniční stanice trati z Brna). 

Význam cyklistické dopravy se v současné době při celkovém trendu jejího nárůstu zvyšuje. Tato 
situace má dopad na bezpečnost provozu především na silnicích, neboť pro cyklisty nejsou řešeny 
samostatné stezky a cyklistická doprava probíhá po jízdních pásech silnic společně s dopravou 
motorovou. Vyloučení cyklistické dopravy ze silniční sítě, zejména silnic I. a II. třídy je žádoucí. Proto 
byla navržena místní komunikace, na kterou bude převedena cyklotrasa ve směru na Kloboučky, dále 
místní komunikace pro vedení cyklotrasy na Černčín,  Vícemilice a na Nevojice. 

Dle schváleného zadání má být v návrhu ÚP Bučovice prověřena možnost doplnění systému cyklotras 
a cyklostezek a celkové cyklistické prostupnosti území zejména ve vazbě na sousední obce a dále 
prověřena potřeba a možnost vymezení ploch parkování P+R jako součást přestupního uzlu mezi 
železniční stanicí a autobusovým nádražím s možností cykloparkingu. 

V souvislosti s návrhem přeložky silnice I/50 je v územním plánu Bučovic upraveno vedení cyklotrasy 
5097 v prostoru Maref a upraveno je i v prostoru přeložky silnice II/431 u nádraží ČD, kde se počítá se 
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zrušením úrovňového přejezdu a jeho nahrazením nadjezdem. Dále je řešena nová cyklotrasa 
a cyklostezka ve směru z centra Bučovic do Černčína. Nevojice, kam je nutné prodloužit cyklotrasu 
v rámci koridoru EuroVelo 4, budou připojeny cyklotrasou, vedenou po navrhované místní komunikaci 
podél Litavy. Vícemilice a dále zástavba v Nevojicích severně od Litavy budou napojeny s využitím 
místní komunikace v ulici Slovenská po přeložení silnice I/50. Ve směru na Kloboučky je navrženo 
přeložení cyklotrasy mimo silnici II. třídy. Z Maref je navržena podél Mouřínovského potoka regionální 
cyklotrasa. Cyklotrasy jsou vedeny po stávajících nebo navrhovaných plochách veřejných prostranství 
či plochách dopravní infrastruktury – silniční. 

II.9.4.3.5 Hluk z pozemní dopravy 

Zdrojem hluku z pozemní dopravy je doprava silniční a doprava železniční. 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostředí stanoví nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. Jsou dány 
součtem základní hladiny hluku 50 dB (A) a korekcí, přihlížejících k místním podmínkám a denní době 
v závislosti na způsobu vyžití území. 

Pro zastavěné a zastavitelné plochy, na které se vztahuje požadavek na ochranu před hlukem 
z dopravy (např. u ploch bydlení apod.) je stanoveno podmíněně přípustné využití, vyžadující, aby na 
zastavitelných plochách v sousedství zdrojů hluku (kolem silnic a železnice) byly stavby s chráněnými 
prostory povolovány pouze tehdy, nebude-li překročena přípustná hladina hluku, chráněné prostory 
budou navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů 
hluku pro chráněný prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti 
navržených protihlukových opatření. Přípustnost bude posuzována v rámci řízení dle stavebního 
zákona. 

II.9.4.4 Koncepce rozvoje technické infrastruktury 

II.9.4.4.1 Zásobování vodou 

 Vodní zdroje 

Stav: 

Město Bučovice, včetně místních částí Černčín, Marefy, Kloboučky a Vícemilice je napojeno na 
skupinový vodovod Vyškov (SVV) — bučovickou větev. Skupinový vodovod využívá vodu z několika 
povrchových i podzemních zdrojů s úhrnnou kapacitou cca 240 l/s. Zdroje jsou dostatečné, 
s dostatečným prostorem pro rozvoj celého regionu. Kvalita vody, dodávané do řešeného území, 
odpovídá platným vyhláškám. 

Hlavním zdrojem pitné vody pro skupinový vodovod Vyškov jsou úpravny vody – Lhota, Dědice, 
Manerov a zdroje Drnovice, Kašparov. ÚV Lhota má výkon Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou 
vodu z vodárenské nádrže Opatovice.  ÚV Dědice má výkon Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu 
ze zdrojů – 4 vrtů HV4, HV 114, HV 117, HV 118, jejichž celková vydatnost činí 26 l/s. ÚV Manerov má 
výkon Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 101, HV 30c, o celkové 
vydatnosti Q = 7,5 l/s. Zdroj Drnovice se skládá ze čtyř vrtů – HV1,HV3, HV4, HV5, z nichž vrt HV5 je 
odstaven z provozu. Vydatnost prameniště činí Q = 30 l/s. Zdroj Kašparov je vrt o vydatnosti Q = 10 
l/s. 

Návrh: 

Z hlediska využití vodních zdrojů bude zachován stávající stav. 

 Vodovod 

Stav: 

V území města je vybudována vodovodní síť, převážně zaokruhovaná, s odbočkami do místních částí. 
Zásobní síť pracuje ve dvou tlakových pásmech. Horní tlakové pásmo pokrývá severní část zástavby 
Bučovic a místní část Černčín. Je napojeno na vodojem Černčín (vodojem je situován u silnice do 
Černčína) pod tlakem vodojemu 400 m3 na kótách 309,50/314,2 m.n.m.. Koncový vodojem 



Územní plán Bučovice Odůvodnění ÚP 

Atelier URBI spol. s r.o. 77 

jihovýchodně Černčína (150 m3, kóty 314,45/335,00 m.n.m.) byl v důsledku regulace tlaku na řídícím 
vodojemu odstaven a je udržován jako rezervní objekt. 

Zbývající část zástavby je napojena na vodojem 2 x 400 m3 na kótách 277,00/281,50 m.n.m. 
(případně je pod tlakem horního tlakového pásma redukovaného redukčními ventily). V koncových 
úsecích dolního tlakového pásma (místní část Kloboučky a JV Bučovic - ulice Úlehla) jsou k posílení 
tlaku umístěny hydroforové stanice. 

Dle informací provozovatele plní vodovodní síť tlakové požární i zásobní funkce bezchybně, problémy 
nejsou předpokládány ani v případě rozšiřování zástavby. 

Provoz vodovodu zajišťuje firma Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.. 

Návrh: 

Pro zastavitelné plochy byly doplněny vodovodní řady, které byly pokud možno zaokruhovány. 
Doplnění místních vodovodních řadů je vymezeno jako koridory technické infrastruktury s označením 
KT1. Zásobování vodou bude řešeno tak, aby v území pro novou zástavbu byly zajištěny podmínky pro 
hašení požárů. 

Dále je navrženo prodloužení vodovodu do obce Nevojice. 

Jsou vymezeny tyto koridory technické infrastruktury – zařízení na sítích: 

označení název odůvodnění 

KT1 vodovod místní 

ÚP navrhuje koridor technické infrastruktury v min. šířce 4 m pro 
doplnění místní sítě vodovodních řadů a jejich zaokruhování. 
Vodovody jsou navrhovány v zájmu budoucí schopnosti zásobení 
místního obyvatelstva kvalitní vodou, včetně zajištění dostatečného 
množství vody pro hašení požárů. 

Výpočet potřeby vody: 

Současná spotřeba vody pro 6 460 obyv. je průměrně 710 m3/ den (535 Bučovice +175 ostatní části 
města) tj. 8,2 l/s. Qm=920 m3/den. Reálné zvýšení je pro cca 1 300 obyvatel (1600x0,8) x 130 
l/obyv/den (110 obyv. + vybavenost + 20 průmysl) = 169 m3/den ( 2,0 l/s) a Qm=220 m3/den. 
Celkem tedy výhledově Qp= 879 m3/den (10,2 l/s) a Qm=1.143 m3/den (13,2 l/s). 

Ochranná pásma vodovodních řadů činí dle průměru potrubí minimálně 1,5 m, ale až 3,5 m od 
vnějšího líce stěny potrubí v závislosti na hloubce uložení. 

II.9.4.4.2 Odkanalizování území 

V městě je vybudována převážně jednotná gravitační kanalizační síť, odpadní vody z Bučovic, Vícemilic 
a Klobouček jsou svedeny prostřednictvím pravobřežního sběrače do čistírny odpadních vod, situované 
na západním okraji Bučovic. Hlavním recipientem přečištěných vod je řeka Litava, která městem 
protéká. 

Výjimku ze systému jednotné kanalizace tvoří ulice Úlehla, Sokolovská a Vlárská v Bučovicích, kde jsou 
odpadní vody odváděny oddílnou kanalizací, splaškové jsou svedeny do jednotné kanalizace a dešťové 
do Litavy. 

V Černčíně a Marefách je oddílná kanalizace. Dešťové vody jsou v Černčíně svedeny do Černčínského 
potka a splaškové vody gravitačně do čerpacích stanic a odtud výtlakem přečerpávány do kanalizace 
v Bučovicích a pak na ČOV. V Marefách tečou dešťové vody do Litavy a splaškové vody jsou 
přečerpávány na ČOV Bučovice. Obce, které dle PRVK JMK měly být napojeny na ČOV Bučovice, tj. 
Kojátky – Šardičky a Mouřínov mají vybudovanou vlastní kanalizační síť zakončenou ČOV, Bohaté 
Málkovice sledují záměr vybudování oddílné kanalizace zakončené vlastní ČOV, PRVK bude dle nových 
realizací a záměrů upraven. 

Lokality specifické (vojsko severně Bučovic a kasárna) – mají vlastní ČOV. 

Předčištění průmyslových vod před vypouštěním do jednotné kanalizace má podnik TOOLS (Nerez) 
a Jatky. 

Rekreace jihovýchodně Klobouček – lokality mají vlastní individuální likvidaci splaškových vod. 
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Rozvojové plochy jsou navrženy převážně na odkanalizování pomocí splaškové kanalizace, napojené 
na stávající jednotnou síť. Dešťová kanalizace z nich bude svedena do Litavy a jejích přítoků. 
V plochách nové zástavby bude zajištěno především vsakování dešťových vod dle vyhlášky 501/2006 
Sb. § 20,21 v pozdějším znění a to dle hydrogeologický poměrů v dané lokalitě. Z komunikací 
a veřejných ploch budou srážkové vody likvidovány především průlehy nebo zpomaleny zdržemi 
s regulací odtoku. 

Dále jsou ve městě navrhovány plochy průmyslové výroby a plochy pro drobné podnikatelské aktivity, 
u nichž se nepředpokládá významnější množství odpadních vod z výroby, lokality budou napojeny na 
stávající ČOV za stejných podmínek, které ukládá vyhláška č. 501/2006 Sb.. 

V místních částech jsou zemědělské podniky s živočišnou výrobou, odpadní vody z této výroby jsou 
likvidovány opět v zemědělství. Nové plochy pro zemědělskou výrobu nejsou navrhovány. 

V současné době je ČOV po druhé rekonstrukci a intenzifikaci, kapacita ČOV je 9 860 EO v roce 2009. 
Vytížení současnou zástavbou (obyvatelé a vybavenost) je průměrně 6 500 EO a průmyslu 1 700 EO 
(celkem 8 200 EO). Teoretické zvýšení o 1 300 obyv. v lokalitě znamená navýšení o cca 1 370 EO 
a další zvýšení z okolních obcí 1 280 EO celkem tedy o 2 650 EO. S ohledem na navržený přírůstek 
obyvatel a výhledové napojení okolních obcí v návrhovém období bude její kapacita 
(9 680+2 650=12 510 EO) překročena a vyžádá si to další intenzifikaci. 

Ochranné pásmo kanalizace do DN 500 a hloubky do 2,5 m je stanoveno ve vzdálenosti 1,5 m od 
okraje potrubí, pro větší profily a hloubky pak 2,5 m. 

Navrhuje se rozšířit oddílnou kanalizaci (splaškovou) do nových rozvojových ploch v souladu 
s vyhláškou č. 501/2001 Sb. v pozdějším znění. Vymezením koeficientu zastavění pak chránit retenční 
schopnost území tak, aby dešťové vody mohly být přednostně vsakovány na pozemcích, nebo zdrženy 
(regulace odtoku). 

Dále se navrhuje navýšení kapacity stávající ČOV(nebo samostatné ČOV v obcích mimo řešené území). 
Prakticky by kapacita ČOV měla postačit, prognóza nárůstu počtu obyvatel dle schváleného zadání je 
málo reálná. 

Kanalizaci a s ní související technickou infrastrukturu lze rekonstruovat a umisťovat dle přípustného 
využití v rámci ploch s rozdílným způsobem využití. Stávající systém odkanalizování území se nemění, 
potřebné kanalizační řady jsou vedeny v blízkosti velké části zastavitelných ploch a kanalizaci stačí 
rozšířit nebo realizovat přípojky splaškové kanalizace. 

Navrhuje se: 

Pro zastavitelné plochy jsou doplněny řady pro oddílnou kanalizaci splaškovou (koridory technické 
infrastruktury KT2) a dešťovou (koridory technické infrastruktury KT3). 

Jsou vymezeny  tyto koridory technické infrastruktury – zařízení na sítích: 

označení název, lokalizace odůvodnění 

KT2 splašková 
kanalizace 

ÚP navrhuje koridor technické infrastruktury v min. šířce 4 m pro 
doplnění místní sítě kanalizačních řadů. Místní oddílná splašková 
kanalizace je navrhována v zájmu zachování hygieny prostředí 
a čistoty vodních toků. 

označení název, lokalizace odůvodnění 

KT3 dešťová 
kanalizace 

ÚP navrhuje koridor technické infrastruktury v min. šířce 4 m pro 
doplnění místní sítě kanalizačních řadů. Místní oddílná dešťová 
kanalizace je navrhována v zájmu zachování hygieny prostředí 
a čistoty vodních toků. 

II.9.4.4.3 Odpadové hospodářství 

Způsob likvidace odpadů se nemění, současný stav je vyhovující a stejný způsob odstraňování 
komunálního odpadu bude uplatněn i pro návrhové plochy. Plochy pro nakládání s odpadem nejsou 
plošně významné, jsou územním plánem samostatně vymezeny jako plochy pro stavby a zařízení pro 
nakládání s odpady (TO). Plochy pro nakládání s odpady mohou být také součástí ploch veřejných 
prostranství, technické infrastruktury – inženýrských sítí nebo ploch výroby a skladování – zemědělské 
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výroby. 

Kontejnery pro sběr tříděného odpadu budou umísťovány přednostně v plochách veřejných 
prostranství, pro jejich umístění je třeba, v souvislosti s umísťováním obslužných komunikací, 
ponechat dostatečný prostor. 

II.9.4.4.4 Zásobování plynem a teplem 

Město je v celém rozsahu plynofikováno prostřednictvím VTL plynovodu DN 300, PN 40 Holubice - 
Chvalkovice, který prochází přes k. ú. Marefy a pokračuje severně Bučovic a Černčína ve směru Z - V. 
Z VTL plynovodu jsou vedeny přípojky na západní okraj Bučovic (ocelové potrubí DN 150) a na 
východní okraj (DN100). Vysokotlaké plynovody jsou ukončeny celkem 5 RS VTL/STL, z nichž dvě 
zásobují distribuční síť ve správním území města a dále sousední obce Nevojice a Mouřínov. 

Mimo VTL hlavního řadu a dvou přípojek pro město se v řešeném území nachází VTL přípojky pro 
Letonice v SZ části - DN 100 a ve směru na Bohdalice v SV části - DN 150. Obě jsou trasovány 
směrem severním od hlavního řadu. 

Tento VTL plynovod procházející uvedenými katastry je chráněn aktivní katodovou ochranou (KAO). 
V k.ú. Černčín je na SV okraji obce umístěna stanice katodové ochrany (SKAO) a směrem severním od 
SKAO je uložena anoda (AU). Kolem v zemi uložené anody je třeba dodržovat ochranné pásmo 100m 
na každou stranu. 

Zástavba je plynofikována středotlakými plynovody, které jsou vzájemně propojeny. Celá distribuční 
síť v území je provedena jako STL rozvod v tlakové úrovni do 0,3 MPa a zajišťuje napojení odběratelů 
v kategorii obyvatelstva a MO, SO, případně VO. 

Vzhledem k tomu, že v návrhu ÚP města se jedná o značný rozvoj bytové výstavby a tím dojde 
k poměrně velkému nárůstu odběru plynu, bude vhodné provést přepočet plynovodní sítě a kapacit 
stávajících RS. Určitá rezerva je v možnosti zvýšení provozního tlaku až na hodnotu 0,3 MPa. 

Rozvody ve městě jsou vybaveny domovními regulátory STL/NTL u jednotlivých objektů, síť je ve 
správě RWE GasNet, s.r.o. 

Teplárenský zdroj nebo soustava se ve městě nevyskytuje s výjimkou teplovodů v kasárnách. 

Zemní plyn je využíván na vaření, přípravu TUV a vytápění. Ochranná pásma jsou u STL plynovodů 
v zástavbě 1,0 m, mimo zástavbu pak 4,0 m od okraje potrubí. Ochranné pásmo VTL plynovodů a RS 
je 4,0 m. Bezpečnostní pásma od okraje potrubí u VTL DN 150-300 je 20 m, DN 100 15 m a RS 
VTL/STL 10 m od objektu. Ochranné pásmo SKAO 50 m. 

Současná spotřeba je průměrně 3 900 m3/hod (34164000 m3/rok. Celková spotřeba plynu se 
v uvedeném období může zvýšit až o 875 m3/hod (672 b.j. x 1,3 m3/b.j.) a 200.000 m3/rok), která 
bude ale ovlivněna energetickou náročností zejména RD. 

Stávající systém zásobování plynem je dostačující a nemění se. Navrhuje se rozšíření STL rozvodů do 
rozvojových ploch dle zájmu stavebníků. Doporučuje se podporovat snižování energetické náročnosti 
objektů a rovněž využívání alternativních zdrojů energie, zejména na vytápění a přípravu TUV (solární 
panely na střechách objektů, tepelná čerpadla, biopaliva, štěpka a pod.). U nové zástavby a při 
rekonstrukcích mohou být použity alternativní zdroje energií častěji, stejně jako návrhy 
nízkoenergetických či pasivních objektů (návrhy dle zákona č. 148/2007 Sb. - energetická náročnost 
budov). 

Stávající teplovod je v území stabilizován, rozvoj není navržen. 

Navrhuje se: 

• rozšířit nové STL plynovody do rozvojových ploch, 

• snižovat energetickou náročnost objektů využíváním alternativních zdrojů energií vytápění 
a přípravu TUV (solární panely na střechách objektů, tepelná čerpadla, biopaliva, štěpka 
a pod.). 
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Jsou vymezeny  tyto koridory technické infrastruktury – zařízení na sítích: 
označení název, lokalizace odůvodnění 

KT4 
STL plynovody 
včetně zařízení na 
síti 

ÚP navrhuje koridor technické infrastruktury v min. šířce 4 m pro 
doplnění místní sítě vedení STL plynovodu. Nové řady STL plynovodu 
jsou navrhovány v zájmu zajištění zásobení rozvojových ploch 
zemním plynem. 

II.9.4.4.5 Zásobování elektrickou energií 

 VVN 400 a 220kV 

Řešeným územím prochází vedení napěťové hladiny 400 kV VVN 417 Sokolnice – Otrokovice.  

Vedení a zařízení VVN220kV se v řešeném území nenachází. 

Nové zařízení těchto napěťových hladin nebude v návrhovém období budováno (samostatné vedení) a 
nejsou požadavky na územní rezervy. Z nadřazené dokumente (PÚR ČR) vyplývá požadavek na 
zdvojení stávajícího vedení. 

Jsou vymezeny tyto koridory technické infrastruktury – zařízení na sítích: 

označení název, lokalizace odůvodnění 

KT6 
vzdušné vedení 
elektrické energie 
VVN 400 kV 

ÚP navrhuje koridor technické infrastruktury v min. šířce 80 m pro 
zdvojení stávajícího vzdušného vedení el. energie 400 kV. Koridor je 
vymezen v nadřazené ÚPD (PÚR ČR). Vedení by mělo zajistit 
dostatek elektrické energie z hlediska nadmístních vztahů a potřeb 
obyvatel. 

 VVN 110 kV 

Řešeným územím prochází dvojité vedení VVN 518/519 Sokolnice – Bučovice a Bučovice – Vyškov. 
Které napájí transformaci 110/22kV Bučovice. Transformaci zajišťují dva transformátory 25 MVA. 
Mechanický stav transformace a napájecího vedení je dobrý a nejsou zde požadavky na prostorové 
rezervy. Vedení a transformace vyhoví pro zásobení elektrickou energií i v návrhovém období. 

Ze ZÚR JMK byl převzat koridor nového vedení TEE 08 – vedení 2x110kV Bučovice – TT Nesovice – 
hranice kraje, budovaného v souvislosti s elektrifikací železniční tratě č. 340, které navazuje na 
stávající dvojité vedení před transformovnou Bučovice. 

Jsou vymezeny  tyto koridory technické infrastruktury – zařízení na sítích: 

označení název, lokalizace odůvodnění 

KT5 
koridor vedení 
elektrické energie 
VVN 110 kV 

ÚP navrhuje koridor technické infrastruktury v min. šířce 200 m pro 
umístění vzdušného vedení el. energie VVN 2x110 kV, včetně zařízení 
na síti. Koridor je vymezen v nadřazené ÚPD (ZÚR JMK) jako TEE08. 
Vedení by mělo zajistit dostatek elektrické energie zejména pro 
elektrifikaci železnice. 

 VN 22 kV a transformovny 22/0,4 kV a rozvodny 

Řešené území je v současné době napájeno venkovními vedeními 22 kV z rozvodny 110/22 kV 
Bučovice. 

Jedná se o následující linky: 

VN790, VN791 – napájení města Bučovice 

VN796 – napájí Vícemilice a další obce směr Nesovice a Vyškov 

VN798 – směr Letonice 

VN799 – směr Černčín 

VN331 – napájí Marefy a další obce směr Slavkov u Brna  
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VN332 – napájí Kloboučky a Mouřínov 

VN38 – rezerva směr Kyjov 

VN rezerva – směr Rašovice 

VN 224 – napájí někdejší závod Pegas - Neotex Bučovice 

Celkem je v řešeném území situováno 66  trafostanic, z toho 34 distribučních, zbytek odběratelské 
trafostanice. V případě potřeby bude provedeno posílení stávajících distribučních stanic výměnou 
strojů anebo výstavbou nové trafostanice s vyšším instalovaným výkonem v místě stávající. 

Ochranné pásmo pro stávající, nová a přeložená venkovní vedení 22 kV a kabelová vedení VN je dáno 
zákonem č. 458/2000 Sb. Veškeré úpravy stávající rozvodné sítě a budování nových rozvodů jsou plně 
v kompetenci vlastníka a provozovatele – společnosti E.ON Distribuce, a. s.. Zde bude také projednána 
veškerá výstavba, která zasahuje do ochranných pásem el. zařízení v napěťové hladině 22 kV a menší. 
Výjimky z ustanovení zák. č. 458/2000 Sb., o ochranných pásmech a písemný souhlas s činností 
v ochranných pásmech uděluje příslušný provozovatel distribuční soustavy – E.ON Distribuce, a. s. 
prostřednictvím společnost E.ON Česká republika, s. r. o. 

Územní plán doporučuje: 

Provést přeložení volného vedení VN v zastavěném území do podzemních kabelů. Přeložit volné vedení 
VN do ploch veřejných prostranství či mimo zastavitelné plochy. Přeložit  volné vedení VN do 
podzemního kabelu vedeného v plochách veřejných prostranství zejména v části obce Marefy v okolí 
ploch Z66/ZV a Z65/ZV, v okolí ulice Na Vyhlídce a plochy Z77/DS. Doplnit transformační stanici u 
návrhové plochy Z5/BI pro zajištění zásobování okolních návrhových ploch pro bydlení. 

Územní plán navrhuje:  

Umístit nové kabelové vedení el. energie pro zásobování rozvojových ploch - koridory technické 
infrastruktury s označením KT7. 

Jsou vymezeny tyto koridory technické infrastruktury – zařízení na sítích: 

označení název, lokalizace popis 

KT7 
kabelové vedení 
elektrické energie 
VN 22 kV 

ÚP navrhuje koridor technické infrastruktury v min. šířce 4 m pro 
umístění podzemního kabelového vedení el. energie 22 kV, včetně 
zařízení na síti - trafostanice. Koridor je vymezen v zájmu zajištění 
zásobení rozvojových ploch elektrickou energií. 

Rozšířit rozvodnu při ulici Sokolovské, z tohoto důvodu je vymezena plocha Z86/TI. 

V  ÚP jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy: 

označení název, lokalizace, 
původ odůvodnění 

Z86 Sokolovská 

Plocha technické infrastruktury – inženýrské sítě je nově vymezena ve 
vazbě na požadovaná technická řešení (návrh vedení 110kV – koridor 
KT5 - včetně zařízení na síti – vyplývá z nadřazené ÚPD - ZÚR JMK – 
viz výše). Pro možnost umístění zařízení na síti – (rozvodny).  

Bilance elektrického příkonu pro návrhové období: 

Základním údajem pro návrh distribučního systému 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 
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spotřebiče sloužící pro přípravu pokrmů (fritézy, grily, mikrovlnné trouby aj.), které jsou energeticky 
náročnější. 

Je uvažováno s výhledovou hodnotou zatížení na 1 b. j. v  RD 2,1 kW a v bytovém domě 1,5kW, což 
je hodnota pro realizační období po roce 2030. 

Aktuálně je na území Bučovic evidováno cca 2421 bytových jednotek (dále jen b. j.) z toho 930 b. j. 
v bytových domech, zbytek, 1491 b. j. v RD. Na nárůst odběru el. energie bude mít podstatný vliv 
navrhovaná výstavba. Dle návrhu se v řešeném území předpokládá výstavba až cca 200 b. j. 
v bytových domech a cca 472 b. j. v rodinných domech včetně nových bytů vzniklých zvyšováním 
standardu bydlení (snižování obložnosti).  

Podíl občanské vybavenosti a drobného podnikání 

Pro potřeby občanské vybavenosti a drobného podnikání (v ploše smíšené obytné) je uvažováno 
s měrnou hodnotou zatížení 10 W/m2 plochy. 

Podíl drobné výroby, skladování a zemědělského podnikání 

Pro potřeby výroby je uvažováno s měrnou hodnotou zatížení 20 W/m2 plochy. 

Celková hodnota nárůstu potřebného soudobého příkonu 

Bydlení (stav + návrh): 4526 kW + 1292 kW = 5818 kW 

Nevýrobní sféra, služby a drobná výroba (stav + návrh): 552 kW + 250 kW = 803 kW 

Výrobní sféra (stav + návrh): 968 kW + 243 kW = 1211 kW 

Pro určení celkového nárůstu 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 0,6 a u výrobní 
sféry 0,2. 

Celkový potřebný soudobý příkon řešeného území je stanoven na 6542 kW (5818 + 482 + 242 kW) 

Z toho na úrovni distribučních trafostanic je třeba zajistit 6 300 kW. 

Tento příkon bude zajištěn počtem trafost.: t = 6300/(400*0,95*0,8) = 20,73  21 v dim. 400 kVA. 

Stávající počet distribučních trafostanic 34. 

Z uvedeného plyne, že stávající počet distribučních stanic by byl schopen krýt potřebu příkonu pro 
návrhové období, přesto jsou navrženy nové trafostanice označené TRN a to z důvodu velkých 
vzdáleností od stávajících zdrojů anebo proto, že není možné zvýšit instalovaný výkon strojů 
stávajících trafostanic. 

II.9.4.4.6 Spoje a jejich zařízení 

Komunikační zařízení a sítě jsou v území stabilizovány, zastavitelné plochy nebo koridory nebyly pro 
rozvoj navrhovány. 

Komunikační a dálkové kabely 

Řešeným územím prochází kabelová komunikační vedení a trasy optických dálkových kabelů. Nové 
trasy nejsou navrhovány, v případě potřeby lze kabely umisťovat dle přípustného využití v plochách 
s rozdílným způsobem využití. 

Radioreléové spoje 

Řešeným územím prochází více radioreléových tras a je zde umístěno radiokomunikační zařízení, které 
je třeba respektovat. Územní plán trasy spojů respektuje, nedojde k zásadnímu dotčení těchto zařízení 
a tras navrhovanou zástavbou. 

II.9.4.5 Koncepce rozvoje specifických ploch 

V ÚP jsou respektovány stávající areály a zařízení specifického druhu ochrany obyvatelstva – areály 
pod správou armády ČR. Jsou vymezeny jako plochy specifické. 
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II.9.4.5.1 Plochy specifické (X) 

Jsou vymezeny tyto návrhové plochy specifické: 

označení název, lokalizace, 
původ odůvodnění 

P100 Bučovice, za 
Nádražím  

Areál bývalé dřevozpracující výroby u nádraží je určen k přestavbě 
pro rozvoj vojenského areálu, zejména potřeby umístit pracovně 
pobytový objekt s administrativním a sportovním zázemím, pro účely 
usnadnění zásobování rozšířených kapacit specifických areálů bude 
využita stávající vlečka. 

Z224 Bučovice, 
Sokolovská  

Plocha pro rozšíření stávajícího areálu v Sokolovské ulici, vzhledem 
k novému zařazení areálu do strategických priorit, byla někdejší 
plocha územní rezervy vymezena jako plocha zastavitelná. 

II.9.4.5.2 Zvláštní zájmy Ministerstva obrany 

Celé správní území města se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany: 

- OP RLP - Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat 
podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a 
doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání.  

V tomto vymezeném území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 103. Jedná se o výstavbu 
(včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení 
VVN a VN, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být 
výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících 
dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. 

Ve správním území obce se nachází zájmové území Ministerstva obrany: 

- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je 
nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a 
zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. 

V části koridoru RR směrů s atributem výšky 50 lze umístit a povolit nadzemní stavbu 
jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) - viz. ÚAP - jev 82. V 
případě kolize může být výstavba omezena.  

V části koridoru RR směrů s atributem výšky 150, 200, 250 lze umístit a povolit 
nadzemní stavbu přesahující 30 m n. t. jen na základě stanoviska Ministerstva obrany (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) - 
viz. mapový podklad, ÚAP - jev 82. V případě kolize může být výstavba omezena. 

Ve správním území obce se nachází zájmové území Ministerstva obrany: 

- Objekty důležité pro obranu státu - kasárna Jiřího z Poděbrad včetně zájmového 
území v šíři 100 m vně hranic voj. areálu a cvičiště Bučovice včetně zájmového 
území v šíři 100 m vně hranic cvičiště - (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno 
respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR.  

V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu) - viz. ÚAP - jev 107.  
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V rámci objektu důležitého pro obranu státu s přesahem přes hranice areálu - kasárna Jiřího 
z Poděbrad - se nachází zájmová území Ministerstva obrany: 

- Koridor podzemních sítí - zájmové území pro podpovrchové stavby a veškeré 
zemní práce (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 
222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických 
komunikacích.  

V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou výstavbu včetně 
zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 
175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o uzemním plánování a stavebním řádu) - viz. ÚAP - jev 
82. V případě kolize může být výstavba omezena. 

- Technická infrastruktura: 
 

• vodovodní síť včetně ochranného pásma, viz UAP - jev 68  
• technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně OP, viz UAP - 

jev 69  
• síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma, viz UAP - jev 70  
• nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně OP, viz UAP - jev 73  
• teplovod včetně ochranného pásma, viz ÚAP - jev 80  

V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu). 

V souladu s § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
v celém řešeném území ÚP Bučovice lze umístit a povolit výstavbu všech 
výškových staveb nad 30 m nad terénem, stavby tvořící dominanty v terénu 
(např. rozhledny), výstavbu a změny VVN a VN, výstavbu a změny letišť všech 
druhů včetně zařízení z důvodu ochrany zájmů vojenského letectva a stavby 
dopravní infrastruktury z důvodu ochrany zájmů vojenské dopravy jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. 

II.9.5 Koncepce uspořádání krajiny 

II.9.5.1 Základní zásady uspořádání krajiny 

Koncepce uspořádání krajiny vychází ze základních krajinných charakteristik daných umístěním 
řešeného území v intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině na rozhraní Bučovické pahorkatiny 
a Dambořické vrchoviny.  

Městská část Bučovic se rozkládá v centrální části řešeného území v údolí toku Litavy a na přilehlých 
svazích. Město a jeho místní části (Marefy, Klouboučky, Vícemilice, Černčín) obklopují převážně bloky 
orné půdy v kopcovitém terénu členité pahorkatiny se zarovnaným povrchem a plochými hřbety. 
Sídelní útvary lemují plochy zahrad, sadů s menším podílem zahrádkářských osad a vinic. 
V zemědělské krajině jsou místně dochovány ekologicky hodnotné lokality stepních lad a remízků. Do 
jižní části Klobouček zasahuje zvlněný zalesněný hřbet Ždánického lesa s nejvyšším bodem v území 
Radlovcem (426 m n. m.), na severozápadní hranici Vícemilic a Černčína se rozkládá lesní komplex 
Černecký a Milonický hájek. 

Město Bučovice leží v teplém, mírně vlhkém klimatickém regionu, převládá 2. vegetační stupeň. Jedná 
se o dlouhodobě a intenzivně obhospodařovanou zemědělskou krajinu, jejíž charakter je silně 
antropogenní. Zemědělský půdní fond tvoří cca 77 % výměry řešeného území, z toho orná půda 
představuje 94 % ZPF, lesy zabírají z celkové výměry pouze 9 % a vodní plochy cca 1 %. 

Přírodní a krajinotvorné hodnoty jsou v intenzivně obhospodařované krajině omezeny na menší plochy 
lesních porostů (EVL Černecký a Milonický hájek, Ždánický les), enklávy stepních lad a remízků 
v zemědělské krajině (PP Člupy, PR Ševy, PP Baračka – zároveň EVL) a segmenty krajinné zeleně na 
svazích či ve vazbě na toky. Krajinnou diverzitu zvyšují také plochy zahrad a extenzivních sadů 
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navázané na sídelní útvary. Ekologicky hodnotné krajinné segmenty jsou v územním plánu 
stabilizovány především jako plochy přírodní, lesní, zeleně – přírodního charakteru, smíšené 
nezastavěného území či plochy vodní a vodohospodářské. Nejhodnotnější části území byly zařazeny do 
územního systému ekologické stability (ÚSES) a z větší části jsou již chráněny jako zvláště chráněná 
území či lokality soustavy NATURA 2000. Celá jižní polovina řešeného území je pak zařazena do 
přírodního parku Ždánický les. 

Vodní toky jsou upravené, nepříliš vodné, jejich nivy částečně zastavěné. Nivou Litavy prochází od 
západu k východu silnice I/50 a železniční trať č. 340, prostor nivy je negativně ovlivňován výrobními 
areály, ty se negativně projevují i v dálkových pohledech na město. 

Územní plán navrhuje ucelený systém protierozních a protipovodňových opatření a vytváří podmínky 
pro posílení přirozené retence vody v krajině. Na základě studie „Vyhodnocení území Bučovic a okolí 
pro zadání KoPÚ, včetně studie odtokových poměrů (AGERIS, s.r.o., 2017)“ byl vymezen systém 
biotechnických protierozních a protipovodňových opatření: plochy pro suché nádrže, protierozní hrázky 
a konkrétní koridory pro revitalizace toků, případně stabilizaci údolnic. S dalším protipovodňovými 
opatřeními se počítá v rámci přeložky železnice či výstavby obslužných komunikací. V návrhu ÚP byl 
zohledněn i plán společných zařízení dle „Komplexních pozemkových úprav Černčína (AGROPROJEKT 
PSO, s.r.o., 2017)“. Na základě pozemkových úprav v Černčíně bylo upraveno vymezení regionálního 
ÚSES, návrh cestní sítě v krajině nebyl územním plánem fixován a bude postupováno v souladu 
s pozemkovými úpravami. 

Územní plán stabilizuje stávající síť účelových polních a lesních cest ve volné krajině, včetně 
významných místních komunikací, jako plochy veřejných prostranství. Nové účelové komunikace 
v nezastavěném území nejsou územním plánem vymezovány, návrh cestní sítě v krajině bude řešen 
v souladu s pozemkovými úpravami, cesty je možné budovat dle přípustného využití v plochách 
s rozdílným způsobem využití – především v plochách zemědělských. Biologická prostupnost a 
ekologická stabilita území je posílena návrhem ÚSES. 

Územní plán stanovuje podmínky využití ploch tak, aby bylo možné jejich polyfunkční využití, tedy 
zachování produkčních funkcí s tím, že budou doplněny i mimoprodukční funkce – krajina by se tak 
měla přiblížit krajině harmonické, kde je vztah mezi přírodním a antropogenním prostředím vyvážený. 
Navrženy jsou plochy přírodní a plochy zeleně přírodního charakteru (zejména jako součást ÚSES), 
plochy systému sídelní zeleně (plochy zeleně přírodního charakteru, plochy veřejné zeleně, plochy 
zeleně soukromé a vyhrazené, plochy zeleně ochranné a izolační), plochy smíšené nezastavěného 
území s ochrannou funkcí a plochy zemědělské (rekultivace v souvislosti s přeložkou I/50). 

Hospodaření v lesích není územím plánem zásadně ovlivněno. Územní plán nenavrhuje plochy 
k zalesnění, doplňovány jsou pouze plochy zeleně přírodního charakteru, především v souvislosti s 
ÚSES. Realizace zamýšlených vegetačních úprav (tvorba ÚSES) se pravděpodobně promítne do 
dřevinné skladby některých lesních porostů zahrnutých do skladebných částí ÚSES - změna ve 
prospěch geograficky původních dřevin. V ÚP je zakresleno „ochranné pásmo lesa“ (vzdálenost 50 m 
od hranice lesních pozemků) a nezasahuje do návrhových ploch pro bydlení. 

Základní zásady koncepce uspořádání krajiny územního plánu plně respektují stanovení cílových 
charakteristik dle ZÚR Jihomoravského kraje, viz níže. 

II.9.5.1.1 Vymezení cílových charakteristik krajiny 

Dle „Výkresu typů krajiny podle stanovených cílových charakteristik“, který je součástí ZÚR 
Jihomoravského kraje, spadá správní území Bučovic včetně místních částí do krajinného typu 11 – 
Bučovický, část k. ú. Kloboučky spadá do krajinného typu 8 - Ždánicko-chřibský a nevýznamná část 
k. ú. Marefy spadá do krajinného typu 15 - Šlapanicko-slavkovský. 
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Výřez ze ZÚR JMK, výkresu I.3: Výkres typů krajiny podle stanovených cílových charakteristik 

 

Bučovický krajinný typ je charakterizován jako: 

• výrazně členitá zemědělská krajina se středně velkými bloky orné půdy a menšími ekologicky 
cennými lesními celky, 

• krajina s četnými výhledy do severně položené ploché krajiny v údolí Hané a Drahanské 
vrchoviny, 

• krajina s dochovanými rozptýlenými stepními ekosystémy, 

• krajina s pestrou strukturou využití území v bezprostředním zázemí sídel v členitějších partiích. 

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje se v krajinném typu Bučovický v ZÚR stanovují územní 
podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik takto: 

• Požadavky na uspořádání a využití území 

o podporovat zachování stávajícího zemědělského charakteru území, 

o podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro 
posílení ekologické stability a prostorové struktury krajiny, 

o podporovat zachování a rozvoj lesních celků s přírodě blízkou dřevinou skladbou, 

o podporovat protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině, 

o podporovat zachování a rozvoj pestré struktury využití území v zázemí sídel v 
členitějších partiích, 

o podporovat ochranu stepních ekosystémů. 

• Úkoly pro územní plánování 

o vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, 
liniová i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch 
orné půdy, posílení ekologické stability území a omezení účinků větrné a vodní eroze, 

o vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách, 
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o vytvářet územní podmínky pro ochranu pohledových panoramat a pohledově 
exponovaných lokalit před umísťováním výškově a objemově výrazných staveb, 

o na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu 
krajinného rázu. 

Ždánicko-chřibský krajinný typ je charakterizován jako: 

• výrazný lesnatý hřeben Ždánického lesa členěný údolími drobných vodních toků s krajinářsky a 
přírodovědně cennými lesními porosty, 

• údolí Kyjovky s loukami a prvky rozptýlené krajinné zeleně. 

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje se v krajinném typu Ždánicko-chřibský v ZÚR stanovují 
územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik takto: 

• Požadavky na uspořádání a využití území 

o podporovat zachování stávajícího charakteru lesnaté nefragmentované krajiny, 

o podporovat rozvoj měkkých forem rekreace (turistika, cykloturistika, hipoturistika 
apod.), 

o protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině, 

o podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků, 

• Úkoly pro územní plánování 

o vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na toku a v nivě Kyjovky, 

o vytvářet územní podmínky pro zachování celistvosti lesních porostů, 

o na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu 
krajinného rázu. 

Šlapanicko-slavkovský krajinný typ je charakterizován jako: 

• krajina plochého až mírně vlněného reliéfu s dominantním zastoupením středně velkých bloků 
orné půdy v ukloněných polohách s pestřejší strukturou využití, 

• krajina s malým podílem lesních porostů, 

• pohledově otevřená krajina s výraznou krajinou dominantou Prackého kopce s Mohylou míru a 
významnou stavební dominantou kostela Zvěstování Panny Marie v Tuřanech, 

• krajina historicky významné události (Areál bitvy u Slavkova). 

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje se v krajinném typu Šlapanicko-slavkovský v ZÚR 
stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik takto: 

• Požadavky na uspořádání a využití území 

o podporovat zachování stávajícího zemědělského charakteru území, 

o podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro 
posílení ekologické stability a prostorové struktury krajiny, včetně zachování dominant 
Mohyly míru a kostela Zvěstování Panny Marie v Tuřanech, 

o podporovat protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině, 

o podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků. 

• Úkoly pro územní plánování 

o vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, 
liniová i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch 
orné půdy, posílení ekologické stability území a omezení účinků větrné a vodní eroze, 

o vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách, 

o vytvářet územní podmínky pro ochranu volné krajiny a její rázovitosti, 
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o na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu 
krajinného rázu. 

II.9.5.2 Územní systém ekologické stability 

Plán ÚSES nebyl pro toto území dosud vypracován. V rámci zpracování územního plánu byl tudíž 
vytvořen zjednodušený plán ÚSES, který bude projednám společně s územním plánem, kterým po 
projednání vstoupí v platnost. 

Podkladové dokumentace 

Hlavními výchozími podklady pro řešení územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) jsou: 

• Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (2016) 

• Vrstvy sledovaných jevů ochrany přírody a krajiny z územně analytických podkladů (ÚAP) ORP 
Bučovice (4. úplná aktualizace, 2016) 

• Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav Černčín (Agroprojekt PSO s.r.o., 
2017) 

• Vyhodnocení území Bučovic a okolí pro zadání KoPÚ, včetně studie odtokových poměrů 
(AGERIS, s.r.o., 2017) 

• Řešení ÚSES v platném ÚP města Bučovice (2005) včetně změn č. 1, 3, 4, 5 a 7 (2009 - 2015) 
a stávající územní plány sousedních obcí (návaznosti ÚSES) 

Prověřeny byly návaznosti na ÚPD sousedních obcí: 

• Křižanovice – na dvou místech navazují větve lokální úrovně, tyto návaznosti jsou respektovány. 

• Letonice – z pohledu návaznosti prvků bez problému. Je však nutné konstatovat, že vymezení 
regionáního ÚSES v ÚPD Letonice není v souladu se ZÚR JMK – RK JM044 je zde uveden jen jako 
větev lokální úrovně. Na systém na území Bučovic navazuje letonické řešení v místě LBC Pod 
Horany, v místě napojení tak problém nevzniká.  

• Bohaté Málkovice – bez návazností. 

• Kojátky – návaznost na k. ú. Bučovice není bez problémů, je třeba zajistit umístění lokálního 
biocentra mokřadního o minimální rozloze 1 ha v místě soutoku Kojáteckého a Žlebového potoka, 
návaznost na k. ú. Černčín řeší komplexní pozemkové úpravy – zde nevznikají závažnější 
problémy. Z pohledu návaznosti na oba katastry je opět třeba konstatovat, že řešení ÚSES v 
platné ÚPD Kojátky není v souladu se ZÚR JMK – RK JM044 je zde opět uveden jen jako větev 
lokální úrovně. 

• Nevojice – podél hranice s tímto územím prochází regionální biokoridor 1514 a na obou stranách 
se nachází též RBC 188 Milonický les. Vymezení RBC je bez problémů, v souladu se ZÚR JMK a 
plně navazuje. Trasa RBK 1514 meandruje mezi oběma obcemi, severně trati je návaznost bez 
problému, jižně pak ÚPD Nevojice vymezuje dvě trasy RBK 1514, přičemž jedna z nich je zaústěna 
na území Bučovic. Tato trasa však není v souladu se ZÚR JMK, proto není respektována. 
Návaznost lokálního ÚSES sledujícího tok Litavy je plně respektována. 

• Ždánice – návaznosti na hydrofilní větev sledující tok Kloboučky i mezofilní větev v jižní části 
území na svazích Ždánického lesa jsou plně zachovány. 

• Mouřínov – návaznosti na hydrofilní větev sledující tok Mouřínovského potoka i mezofilní větev v 
jižní části území na svazích Ždánického lesa jsou plně zachovány. 

• Rašovice – bez návaznosti. 

Přístup k řešení nadmístní úrovně ÚSES 

Řešení nadregionálního a regionálního ÚSES je koordinováno s platnými Zásadami územního rozvoje 
Jihomoravského kraje. V rámci zpracování ÚP bylo toto řešení zpřesněno, prověřen byl soulad i 
návaznosti na sousední území. 

Nadregionální ÚSES je zastoupen pouze okrajově – v jižním cípu je lesním komplexem Ždánického lesa 
vedena mezofilní hájová osa biokoridoru 138. Nezahrnuje v řešeném území žádné vložené biocentrum. 
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Z regionální úrovně do řešeného území zasahuje RBC 188 Milonický les (větší část leží v sousedních 
územích), z něho vychází 2 biokoridory: RK JM044 (vedoucí západně do RBC JM24 Letonické hájky, 
jeho součástí jsou též LBC 1-5) a RK 1514 (propojující RBC 188 a NRBC 93 Ždánický les, území 
zasahuje jen okrajově, bez vložených biocenter). 

Přehled prvků nadmístního ÚSES: 

název prvku Popis stav 

rozloha 
/délka 
(pouze 

v rámci řeš. 
území) 

K 138 MH 

Vychází z NRBC 93 Ždánický les, zaústěn je v 
biokoridoru nadregionálního významu K 132 T 
jihozápadně. Sleduje společenstva mezofilní hájová 3. 
vegetačního stupně. 

existující - 
funkční 700 m 

RBC 188 
Milonický les 

Reprezentuje xerotermní společenstva 1. - 2. 
vegetačního stupně – zejména suchomilné doubravy 
různé půdní reakce, místy suťové lesy; vhodná 
postupná změna druhové skladby směrem k cílovým 
společenstvům 

existující - 
funkční 30,3 ha 

RK JM044 

Propojuje RBC 188 Milonický les s RBC JM24 Letonické 
hájky, cílově zahrnuje zejména společenstva 
xerotermních doubrav 2. vegetačního stupně. V úseku 
mezi LBC 3 a LBC 4 je mírně překročena maximální 
délka RBK bez vložení biocentra. Vložením dalšího 
biocentra by došlo k nedostatečně odůvodnitelné 
fragmentaci krajiny i neúměrnému omezování 
vlastníků pozemků; obě biocentra jsou větší než 
minimální požadované velikosti a míra překročení 
délky RBK není natolik zásadní, aby došlo k omezení 
funkčnosti systému. 

chybějící - 
navržený 3200 m 

RK 1514 
Propojuje RBC 188 Milonický les a NRBC 93 Ždánický 
les, cílově zahrnuje společenstva xerotermních 
doubrav 1.-2. vegetačního stupně. 

existující - 
funkční 370 m 

Koncepce řešení místní (=lokální) úrovně ÚSES 

Důležitými faktory koncepce řešení místního ÚSES jsou především: 

• návaznost na řešení vyšších úrovní ÚSES;  

• uplatnění principu spojitosti;  

• řešení návazností na hranicích se správními územími sousedních obcí;  

• zohlednění metodikou doporučených parametrů stanovených pro jednotlivé typy skladebných 
částí ÚSES;  

• přednostní využívání kostry ekologické stability - situování skladebných částí ÚSES do 
stávajících ekologicky cennějších partií území;  

• zohlednění zpracovávaných KPÚ;  

• zohlednění současného stavu a jiných územně plánovacích záměrů na využití území. 

V území se nachází dva typy prvků lokálního ÚSES: 

• hydrofilní – na vodu vázané, sledující zejména toky Litavy, Žlebového potoka, Kloboučky, 
Mouřínovského potoka, případně zahrnující vodní nádrže či mokřady; LBC 6, 7, 9, 10, 11, 12, 
13, 14 a LBK 1-16.  
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• mezofilní (na svažitých polohách až xerofilní) – hydricky normální až suché prvky ÚSES; LBC 
16, 17, 18 a LBK 18-25. 

Mimo toto základní dělení stojí: 

• LBC 8, které je třeba považovat za heterogenní biocentrum v křížení větví obou zmíněných 
typů 

• LBC 1-5 jsou biocentra vložená v regionálním biokoridoru RK JM044, lze je proto považovat za 
součást nadmístní úrovně, ačkoli i ona patří mezi biocentra mezofilní (místy až xerofilní, tedy 
hydricky normální až výsušná). 

Dle stavu, v kterém se dané prvky aktuálně nachází jsou z principu územního plánování děleny na 
prvky stabilizované a prvky navržené. Z pohledu funkčnosti jsou dále podrobněji děleny: 

• prvky stabilizované: 

o existující - ty segmenty krajiny, jejichž plocha odpovídá určeným minimálním 
parametrům, nebo je větší a s takovými současnými biocenózami, které umožňují 
existenci alespoň některých druhů přirozeného genofondu krajiny, dané příslušností k 
různým STG (skupina typu geobiocénu) 

 optimálně funkční jsou prvky s přírodními a přirozenými společenstvy s 
vysokým stupněm ekologické stability na celé ploše biocentra 

 částečně funkční prvky lze označit ty, kde tato společenstva zaujímají alespoň 
část plochy 

 málo funkční jsou prvky zahrnující pouze ekosystémy se středním stupněm 
ekologické stability 

o částečné existující - ty segmenty krajiny, ve kterých plocha stabilních společenstev 
nedosahuje minimálních prostorových parametrů. Je nutné považovat je za 
nedostatečně funkční a navrhnout zvětšení plochy o společenstva s vysokým stupněm 
ekologické stability 

• prvky navržené: 

o chybějící - jsou ty prvky ÚSES, v nichž jsou v současnosti zastoupeny pouze 
ekosystémy s nízkým stupněm ekologické stability, které je nutno změnit tak, aby v 
budoucnu umožňovaly existenci druhů přirozeného genofondu.  

Přehled prvků lokálního (místního) ÚSES: 

název prvku popis stav 

rozloha 
/délka 
(pouze v 

rámci 
řešeného 
území) 

LBC 1 Pod 
horany 

mezofilní biocentrum, součást RK JM044 (biocentrum 
vložené), přesah na sousední území (Letonice), 
zahrnuje plochu stávající krajinné zeleně 

existující – 
částečně 
funkční 

6,1 ha 

LBC 2 Zadní 
strana od 
Málkovic 

mezofilní biocentrum, součást RK JM044 (biocentrum 
vložené), zahrnuje i prostor sadu a jeho okolí, nutné 
rozšířit a doplnit společenstva dle STG 

chybějící - 
navržené 3,6 ha 

LBC 3 Výrová 
mezofilní biocentrum, součást RK JM044 (biocentrum 
vložené), zahrnuje plochu stávající krajinné zeleně 

existující – 
částečně 
funkční 

6,6 ha 



Územní plán Bučovice Odůvodnění ÚP 

Atelier URBI spol. s r.o. 91 

název prvku popis stav 

rozloha 
/délka 
(pouze v 

rámci 
řešeného 
území) 

LBC 4 U srn 
mezofilní biocentrum, součást RK JM044 (biocentrum 
vložené), zcela chybí – k založení dle STG 

chybějící - 
navržené 3,4 ha 

LBC 5 Nad žleby mezofilní biocentrum, součást RK JM044 (biocentrum 
vložené), převzato z PSZ KPÚ Černčín 

chybějící - 
navržené 3,5 ha 

LBC 6 Žleby hydrofilní biocentrum zahrnující tok a nivu Žlebového 
potoka, zcela chybí – k založení dle STG 

chybějící - 
navržené 2,9 ha 

LBC 7 Dílky hydrofilní biocentrum na soutoku Žlebového a 
Letonického potoka, zcela chybí – k založení dle STG 

chybějící - 
navržené 

1,2 ha 

LBC 8 Lišky 

heterogenní biocentrum v místě křížení hydrofilní a 
mezofilní větve ÚSES, zahrnuje tedy širší škálu 
ekotopů a potenciálně i společenstev, využívá stávající 
lesní i nelesní vegetaci, která ovšem nedosahuje 
dostatečných parametrů  - nutné rozšířit 

částečně 
existující – 
nedostatečně 
funkční 

4,9 ha 

LBC 9 Marefy 
hydrofilní biocentrum na soutoku Žlebového potoka a 
Litavy, zcela chybí – k založení dle STG 

chybějící - 
navržené 1,5 ha 

LBC 10 Bučovice 

hydrofilní biocentrum u Litavy v těsné blízkosti 
zástavby Bučovic, zcela chybí – k založení dle STG, 
možné je též určité rekreační využití („měkké“ formy 
rekreace, např. zde může vést naučná stezka) 

chybějící - 
navržené 3 ha 

LBC 11 Rybníčky 

hydrofilní biocentrum poblíž soutoku Litavy a 
Kloboučky, zahrnuje stávající vodní nádrže i část toku 
Litavy (Kloboučka je oddělena cestou) a okolní 
břehové a nivní porosty 

existující – 
částečně 
funkční 

6,0 ha 

LBC 12 Horní a 
Dolní nádrž 

hydrofilní biocentrum zahrnující tok Litavy a dvě vodní 
nádrže jižně od Vícemilic, navazující břehové a nivní 
porosty; toto LBC výrazně překračuje minimální 
požadované parametry, ale jde o biocentrum 
existující, není tedy třeba ho zakládat, pouze 
podporovat druhovou skladbu směrem k potenciální 
přirozené vegetaci, rozsáhlejší biocentrum navíc může 
kompenzovat omezení ÚSES na průchodu zástavbou 

existující – 
málo funkční 16,2 ha 

LBC 13 Pod 
Baračkou 

hydrofilní biocentrum zahrnující tok a nivu Kloboučky, 
k plné funkčnosti potřeba doplnit o porosty dle STG 

částečně 
existující – 
nedostatečně 
funkční 

2,3 ha 

LBC 14 
Podsedky 

hydrofilní biocentrum na bezejmenném toku (přítok 
Kloboučky pramenící ve Ždánickém lese), zcela chybí 
– k založení dle STG 

chybějící - 
navržené 1,9 ha 
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název prvku popis stav 

rozloha 
/délka 
(pouze v 

rámci 
řešeného 
území) 

LBC 15 Pod 
Radlovcem 

Hydro-mezofilní biocentrum, celá tato větev sleduje 
bezejmenný tok, který není příliš výrazný a nemá 
širokou nivu, biocentrum zahrnuje i lesní společenstva 
v údolnici 

existující – 
částečně 
funkční 

2,9 ha 

LBC 16 Člupy 
xerotermní vegetace suchých trávníků panonské 
oblasti, vymezení biocentra odpovídá jednomu ze 
segmentů přírodní památky Člupy 

existující – 
optimálně 
funkční 

8,5 ha 

LBC 17 Přední 
strana od 
Málkovic 

mezofilní biocentrum severně zástavby Bučovic, zcela 
chybí - k založení dle STG 

chybějící - 
navržené 3,3 ha 

LBC 18 Pod 
vysílači 

mezo-xerofilní biocentrum zahrnující stávající lesní 
porosty na svazích jižní-jihozápadní expozice, jeho 
velikost je dána jednak skutečností, že jde o existující 
prvek, zároveň opět kompenzuje mírné překročení 
doporučené délky navazujícího biokoridoru 

existující – 
částečně 
funkční 

9,7 ha 

LBK 1 

hydrofilní biokoridor sledující tok Žlebového potoka, 
propojuje LBC 6 Žleby a LBC na sousedním území 
(Kojátky), k plné funkčnosti třeba rozšířit – doplnit 
břehové nivní porosty 

částečně 
existující – 
nedostatečně 
funkční 

1550 m 

LBK 2 
 

hydrofilní biokoridor sledující tok Žlebového potoka, 
propojuje LBC 6 Žleby a LBC 7 Dílky, k plné funkčnosti 
třeba rozšířit – doplnit břehové nivní porosty 

částečně 
existující – 
nedostatečně 
funkční 

1450 m  

LBK 3 
hydrofilní biokoridor sledující tok Žlebového potoka, 
propojuje LBC 7 Dílky a LBC 8 Lišky, k plné funkčnosti 
třeba rozšířit – doplnit břehové nivní porosty 

částečně 
existující – 
nedostatečně 
funkční 

600 m 

LBK 4 

hydrofilní biokoridor sledující tok Žlebového potoka, 
propojuje LBC 8 Lišky a LBC 9 Marefy, k plné 
funkčnosti třeba rozšířit – doplnit břehové nivní 
porosty 

částečně 
existující – 
nedostatečně 
funkční 

700 m 

LBK 5 

hydrofilní biokoridor sledující tok Letonického potoka, 
propojuje LBC 7 Dílky a LBC na sousedním katastru 
(Letonice), k plné funkčnosti třeba rozšířit – doplnit 
břehové nivní porosty 

částečně 
existující – 
nedostatečně 
funkční 

200 m 

LBK 6 
hydrofilní biokoridor sledující tok Litavy, zahrnuje i 
navazující nivní společenstva, propojuje LBC 12 Horní 
a Dolní nádrž a LBC na sousedním katastru (Nevojice) 

existující – 
málo funkční 650 m 

LBK 7 
hydrofilní biokoridor sledující tok Litavy, zahrnuje i 
navazující nivní společenstva, propojuje LBC 11 
Rybníčky a LBC 12 Horní a Dolní nádrž  

existující – 
málo funkční 

800 m 

LBK 8 

hydrofilní biokoridor sledující tok Litavy, při průchodu 
zástavbou se omezuje pouze na tok a nejužší břehy, 
takže místy nedosahuje minimální požadované šířky, 
kterou zde ani nelze zajistit, nicméně jeho vymezení je 
důležité pro zachování kontinuity, byť omezené; 
propojuje LBC 10 Bučovice s LBC 11 Rybníčky 

částečně 
existující – 
nedostatečně 
funkční 

1350 m 



Územní plán Bučovice Odůvodnění ÚP 

Atelier URBI spol. s r.o. 93 

název prvku popis stav 

rozloha 
/délka 
(pouze v 

rámci 
řešeného 
území) 

LBK 9 
hydrofilní biokoridor sledující tok Litavy, propojuje LBC 
9 Marefy a LBC 10 Bučovice,  k plné funkčnosti třeba 
rozšířit – doplnit břehové nivní porosty 

částečně 
existující – 
nedostatečně 
funkční 

800 m 

LBK 10 

hydrofilní biokoridor sledující tok Litavy, propojuje LBC 
9 Marefy a LBC na sousedním katastru (Křižanovice),  
k plné funkčnosti třeba rozšířit – doplnit břehové nivní 
porosty 

částečně 
existující – 
nedostatečně 
funkční 

1650 m 

LBK 11 

hydrofilní biokoridor sledující tok Mouřínovského 
potoka, propojuje LBC na sousedním katastru 
(Mouřínov) s LBK 10, respektive s lokální větví 
sledující tok Litavy, k plné funkčnosti třeba rozšířit – 
doplnit břehové nivní porosty, i tak je prostorově 
omezen na průchodu zástavbou Maref 

částečně 
existující – 
nedostatečně 
funkční 

1750 m 

LBK 12 

hydrofilní biokoridor sledující tok Kloboučky, propojuje 
LBC na sousedním katastru (Ždánice) s LBC 13 Pod 
Baračkou, podkladovou studií (Ageris, 2017) je 
navržena revitalizace Kloboučky a její nivy, realizace 
těchto opatření je zcela v souladu s ÚSES (za 
předpokladu volby vhodné druhové skladby – dle STG) 

existující – 
málo funkční 600 m 

LBK 13 

hydrofilní biokoridor sledující tok Kloboučky, propojuje  
LBC 13 Pod Baračkou z LBK 8, respektive s lokální 
větví sledující tok Litavy, v jižní části je podkladovou 
studií (Ageris, 2017) navržena revitalizace Kloboučky a 
její nivy, realizace těchto opatření je zcela v souladu s 
ÚSES (za předpokladu volby vhodné druhové skladby 
– dle STG); severněji při průchodu zástavbou opět 
nelze zajistit požadované prostorové parametry, pro  
zachování spojitosti systému je však toto propojení – 
byť omezené – důležité 

částečně 
existující – 
nedostatečně 
funkční 

2200 m 

LBK 14 

hydrofilní biokoridor sledující tok bezejmenného 
přítoku Kloboučky, zahrnje jeho tok navazující lesní 
porosty, propojuje LBC 15 Pod Radlovcem a LBC na 
sousedním katastru (Mouřínov), které už reprezentuje 
spíš mezofilní společenstva 

existující – 
málo funkční 1350 m 

LBK 15 
hydrofilní biokoridor sledující tok bezejmenného 
přítoku Kloboučky, propojuje LBC 15 Pod Radlovcem a 
LBC 14 Podsedky 

částečně 
existující – 
nedostatečně 
funkční 

1100 m 

LBK 16 

hydrofilní biokoridor sledující tok bezejmenného 
přítoku Kloboučky, propojuje LBC 14 Podsedky a LBK 
13, respektive hydrofilní větev kolem Kloboučky, při 
průchodu zástavbou nedosahuje minimálních 
prostorových parametrů 

částečně 
existující – 
nedostatečně 
funkční 

750 m 

LBK 18 

biokoridor propojující mezo-xerofilní společenstva 
Panonské oblasti, propojuje LBC 16 Člupy a LBC na 
sousedním katastru (Křižanovice), zcela chybí - k 
založení dle STG 

chybějící - 
navržený 300 m 

LBK 19 
biokoridor propojující mezo-xerofilní společenstva, 
propojuje LBC 16 Člupy s trasou RK JM044 na 
sousedním katastru (Letonice), zcela chybí - k založení 

chybějící - 
navržený 1200 m 
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název prvku popis stav 

rozloha 
/délka 
(pouze v 

rámci 
řešeného 
území) 

dle STG 

LBK 20 
lokální biokoridor xerotermního charakteru na svazích 
jižní expozice, propojuje LBC 16 Člupy s LBC na 
sousedním katastru (Křižanovice) 

existující – 
částečně 
funkční 

500 m 

LBK 21 
biokoridor tvořící přechod od xerofilních k mezofilním 
společenstvům, propojuje LBC 16 Člupy s LBC 8 Lišky,  
zcela chybí - k založení dle STG 

chybějící - 
navržený 1100 m 

LBK 22 
mezofilní biokoridor spojující LBC 8 Lišky a LBC 17 
Přední strana od Málkovic, zcela chybí - k založení dle 
STG 

chybějící - 
navržený 

1900 m 

LBK 23 

mezofilní biokoridor spojující LBC 17 Přední strana od 
Málkovic a LBC 18 Pod vysílači, zcela chybí - k založení 
dle STG, mírně překročená maximální délka 
biokoridoru (daná zejména množstvím limitů a záměrů 
v návaznosti na zástavbu) kompenzována velikostí 
LBC 18 

chybějící - 
navržený 2200 m 

LBK 24 mezofilní biokoridor spojující LBC 18 Pod vysílači s 
RBC 188 Milonický les, chybí - k založení dle STG 

chybějící - 
navržený 

750 m 

LBK 25 

okrajová část mezofilního biokoridoru propojující  RBC 
188 Milonický les a LBC na sousedním katastru 
(Kojátky), vymezení vychází z PSZ KPÚ Černčín, k 
založení dle STG 

chybějící - 
navržený 30 m 

Nepovinnou součástí ÚSES jsou interakční prvky. Zahušťují celou síť a jejich pozitivní působení na 
funkčnost ekologické sítě je nesporná, nicméně nemají zákonnou oporu, stanovené prostorové 
parametry a nemusí splňovat ani podmínku spojitosti. Jejich vymezení je vhodné zejména v územích s 
nízkým koeficientem ekologické stability, což není případ řešeného území. Interakční prvky proto 
nejsou územním plánem navrženy a fixovány, nicméně takto budou působit všechny plochy krajinné a 
částečně i sídelní zeleně.  

V územním plánu jsou pro biocentra vymezeny plochy přírodní a pro vedení biokoridorů jsou kromě 
ploch lesních vymezeny plochy zeleně přírodního charakteru. Plochy změn v krajině byly navrženy na 
pozemcích, kde je nutno chránit vymezené prvky ÚSES, ať už funkční, nebo nefunkční, a to zejména 
vymezením ploch zeleně na úkor produkčních funkcí území (například na orné půdě). 

V  ÚP byly vymezeny tyto plochy změn zeleně – přírodního charakteru: 

označení název, lokalizace odůvodnění 

K180 Vícemilice - Rybník 
Plocha určená k doplnění krajinné zeleně ve vazbě na dopravní 
řešení, vyplňuje prostor mezi vodními nádržemi a koridorem 
přeložky železnice (není součástí ÚSES) 

K181 
Bučovice, nad 
Židovským 
hřbitovem 

Plocha určená k doplnění krajinné zeleně ve vazbě na stávající 
přírodní zeleň a v souvislosti se zrušením návrhového koridoru 
pro přeložení silnice v prostoru mezi ulicemi Hájecká, Fučíkova 
(není součástí ÚSES) 

K182 Bučovice, za 
mateřskou školou 

Plocha určená k doplnění krajinné zeleně ve vazbě na stávající 
přírodní zeleň a v souvislosti se zrušením návrhového koridoru 
pro přeložení silnice v prostoru mezi ulicemi Úlehla, Hájecká, 
(není součástí ÚSES) 
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označení název, lokalizace odůvodnění 

K183 Bučovice, mezi ul. 
U Dráhy a Litavou 

Plocha určená k doplnění krajinné zeleně ve vazbě na dopravní 
řešení, vyplňuje prostor mezi plochami pro bydlení a návrhem 
plochy pro dopravní infrastrukturu silniční (není součástí ÚSES) 

K184 Bučovice - 
Křovačka 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES - lokální 
biokoridor. Zeleň v této ploše má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.). 

K185 
Bučovice – Zadní 
strana od Málkovic 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES – regionální 
biokoridor. Zeleň v této ploše má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.). Upřesnění biokoridoru dle ZÚR JMK. 

K186 

Bučovice – Zadní 
strana od Málkovic 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES – regionální 
biokoridor. Zeleň v této ploše má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.). Upřesnění biokoridoru dle ZÚR JMK. 

K187 

Bučovice – Zadní 
strana od Málkovic 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES – regionální 
biokoridor. Zeleň v této ploše má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.). Upřesnění biokoridoru dle ZÚR JMK. 

K188 

Bučovice – Zadní 
strana od Málkovic 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES – regionální 
biokoridor. Zeleň v této ploše má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.). Upřesnění biokoridoru dle ZÚR JMK. 

K189 

Bučovice – Výrová Plocha určená k založení skladebné části ÚSES – regionální 
biokoridor. Zeleň v této ploše má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.). Upřesnění biokoridoru dle ZÚR JMK. 

K190 Černčín - Lopaty 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES – regionální 
biokoridor. Zeleň v této ploše má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.). Upřesnění biokoridoru dle ZÚR JMK, vymezeno 
v souladu s pozemkovými úpravami. 

K191 

Černčín – U Tří Vrb Plocha určená k založení skladebné části ÚSES – regionální 
biokoridor. Zeleň v této ploše má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.). Upřesnění biokoridoru dle ZÚR JMK, vymezeno 
v souladu s pozemkovými úpravami. 

K192 

Černčín – U Tří Vrb Plocha určená k založení skladebné části ÚSES – regionální 
biokoridor. Zeleň v této ploše má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.). Upřesnění biokoridoru dle ZÚR JMK, vymezeno 
v souladu s pozemkovými úpravami. 

K193 Marefy – 
Mouřínovský potok 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES - lokální 
biokoridor. Zeleň v této ploše má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.). 

K194 Marefy - Člupy 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES - lokální 
biokoridor. Zeleň v této ploše má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.). 
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označení název, lokalizace odůvodnění 

K195 Marefy – Čtvrtě od 
Letonic 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES - lokální 
biokoridor. Zeleň v této ploše má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.). 

K196 
Marefy – Čtvrtě od 
Letonic 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES - lokální 
biokoridor. Zeleň v této ploše má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.). 

K197 Marefy – Široké 
vinohrady 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES - lokální 
biokoridor. Zeleň v této ploše má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.) 

K198 
Bučovice – u 
Žlebového potoka 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES - lokální 
biokoridor. Zeleň v této ploše má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.) 

K199 Bučovice – u 
Žlebového potoka 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES - lokální 
biokoridor. Zeleň v této ploše má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.) 

K200 Bučovice – Nivy 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES - lokální 
biokoridor. Zeleň v této ploše má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.) 

K201 Bučovice – Okluky 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES - lokální 
biokoridor. Zeleň v této ploše má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.) 

K202 
Bučovice – Přední 
strana od Málkovic 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES - lokální 
biokoridor. Zeleň v této ploše má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.) 

K203 
Bučovice – mezi 
Starou horou a 
Černčínem 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES - lokální 
biokoridor. Zeleň v této ploše má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.) 

K204 Bučovice – Veselý 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES - lokální 
biokoridor. Zeleň v této ploše má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.) 

K205 Bučovice – Veselý 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES - lokální 
biokoridor. Zeleň v této ploše má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.) 

K206 Bučovice – Přední 
strana od Málkovic 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES - lokální 
biokoridor. Zeleň v této ploše má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.) 
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označení název, lokalizace odůvodnění 

K207 Vícemilice – Krátké 
čtvrti 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES - lokální 
biokoridor. Zeleň v této ploše má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.) 

K208 
Vícemilice – 
Padělky nad Humny 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES - lokální 
biokoridor. Zeleň v této ploše má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.) 

K209 Černčín – Padělky 
pod lesem 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES - lokální 
biokoridor. Zeleň v této ploše má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.) 

V  ÚP byly vymezeny tyto plochy změn pro plochy přírodní: 

označení název, lokalizace odůvodnění 

K210 Černčín – Černecký 
háj 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES – doplnění 
regionálního biocentra. Plocha přírodní má zajistit ochranu 
území dle požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle 
zákona 114/1992 Sb.) a vytvořit podmínky pro trvalou existenci 
organismů přirozeného genofondu krajiny dané příslušností k 
různým STG (skupina typu geobiocénu). Upřesnění biocentra 
v souladu se ZÚR JMK, vymezeno v souladu s pozemkovými 
úpravami. 

K211 Černčín – Lopaty 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES – vložené lokální 
biocentrum (do regionálního biokoridoru). Plocha přírodní má 
zajistit ochranu území dle požadavků obecné ochrany přírody a 
krajiny (dle zákona 114/1992 Sb.) a vytvořit podmínky pro 
trvalou existenci organismů přirozeného genofondu krajiny dané 
příslušností k různým STG (skupina typu geobiocénu). 
Upřesnění provedeno v souladu se ZÚR JMK, vymezeno 
v souladu s pozemkovými úpravami. 

K212 Marefy – U Litavy 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES – lokální 
biocentrum. Plocha přírodní má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.) a vytvořit podmínky pro trvalou existenci 
organismů přirozeného genofondu krajiny dané příslušností k 
různým STG (skupina typu geobiocénu). 

K213 Bučovice – U Litavy 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES – lokální 
biocentrum. Plocha přírodní má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.) a vytvořit podmínky pro trvalou existenci 
organismů přirozeného genofondu krajiny dané příslušností k 
různým STG (skupina typu geobiocénu). 

K214 
Bučovice – Klíny 
nad Žlebovským 
potokem 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES – lokální 
biocentrum. Plocha přírodní má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.) a vytvořit podmínky pro trvalou existenci 
organismů přirozeného genofondu krajiny dané příslušností k 
různým STG (skupina typu geobiocénu). 
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označení název, lokalizace odůvodnění 

K215 Bučovice – Zadní 
strana od Málkovic 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES – vložené lokální 
biocentrum (do regionálního biokoridoru). Plocha přírodní má 
zajistit ochranu území dle požadavků obecné ochrany přírody a 
krajiny (dle zákona 114/1992 Sb.) a vytvořit podmínky pro 
trvalou existenci organismů přirozeného genofondu krajiny dané 
příslušností k různým STG (skupina typu geobiocénu). 
Upřesnění provedeno v souladu se ZÚR JMK, vymezeno 
v souladu s pozemkovými úpravami. 

K216 Bučovice – 
Žlebovský potok 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES –lokální 
biocentrum. Plocha bude součástí revitalizace Žlebovského 
potoka. Plocha přírodní má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.) a vytvořit podmínky pro trvalou existenci 
organismů přirozeného genofondu krajiny dané příslušností k 
různým STG (skupina typu geobiocénu). 

K217 Bučovice – 
Žlebovský potok 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES – lokální 
biocentrum. Plocha bude součástí revitalizace Žlebovského 
potoka. Plocha přírodní má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.) a vytvořit podmínky pro trvalou existenci 
organismů přirozeného genofondu krajiny dané příslušností k 
různým STG (skupina typu geobiocénu). 

K218 
Bučovice – 
Žlebovský potok 
(Lišky) 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES – doplnění 
lokálního biocentra. Plocha bude součástí revitalizace 
Žlebovského potoka. Plocha přírodní má zajistit ochranu území 
dle požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.) a vytvořit podmínky pro trvalou existenci 
organismů přirozeného genofondu krajiny dané příslušností k 
různým STG (skupina typu geobiocénu). 

K219 
Kloboučky – 
Podsedky pod 
Lipami 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES – lokální 
biocentrum. Plocha bude součástí revitalizace potoka. Plocha 
přírodní má zajistit ochranu území dle požadavků obecné 
ochrany přírody a krajiny (dle zákona 114/1992 Sb.) a vytvořit 
podmínky pro trvalou existenci organismů přirozeného 
genofondu krajiny dané příslušností k různým STG (skupina 
typu geobiocénu). 

K220 Bučovice – Přední 
strana od Málkovic 

Plocha určená k založení skladebné části ÚSES – lokální 
biocentrum. Je vymezena v přirozenější poloze, než někdejší 
návrh ve SOP (vyhodnocení území pro zadání KoPÚ, včetně 
studie odtokových poměrů) vzhledem k terénním podmínkám, 
požadavkům na tvorbu ÚSES a přítomnost limitů využití území – 
vedení VVTL a VN. Plocha přírodní má zajistit ochranu území dle 
požadavků obecné ochrany přírody a krajiny (dle zákona 
114/1992 Sb.) a vytvořit podmínky pro trvalou existenci 
organismů přirozeného genofondu krajiny dané příslušností k 
různým STG (skupina typu geobiocénu). 

II.9.5.3 Prostupnost krajiny 

Prostupnost krajiny na řešeném území je relativně dobrá, nejvíce ji ztěžují antropogenní útvary jako 
jsou tělesa silnic a železnic, historické vazby v krajině a staré cesty byly přerušeny v důsledku 
intenzivního hospodaření na scelených blocích orné půdy. 

Prostupnost pro člověka je zajišťována sítí účelových polních či lesních cest, turistických tras 
a cyklotras. Pro jejich zachování byla tato síť zahrnuta do ploch veřejných prostranství, významné 
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místní a účelové komunikace v krajině byly v územním plánu stabilizovány. Územní plán řeší 
především prostupnost sídla a vazbu sídlo-krajina, ta je posílena doplněním místních komunikací 
v rámci urbanistického řešení. 
Účelové komunikace ve volné krajině byly řešeny v rámci dokumentace „Vyhodnocení území Bučovic a 
okolí pro zadání KoPÚ, včetně studie odtokových poměrů“ (Ageris s.r.o., únor 2017), jedná se ovšem 
o studii, která bude sloužit jako podklad pro pozemkové úpravy. Pro k. ú. Černčína byl k dispozici plán 
společných zařízení dle „Komplexních pozemkových úprav Černčína (AGROPROJEKT PSO, s.r.o., 
2017)“. Územní plán pouze stabilizuje významné stávající komunikace v krajině, v plochách 
nezastavěného území (především v plochách zemědělských) je dle přípustného využití obecně možné 
účelové komunikace budovat. Návrh účelových komunikací nebyl územním plánem fixován vzhledem 
k měřítku řešení ÚP a s přihlédnutím ke skutečnosti, že na většině území budou pozemkové úpravy 
teprve řešeny (zpracováno je pouze k. ú. Černčín). Na základě pozemkových úprav v Černčíně bylo 
upraveno vymezení regionálního ÚSES, cestní síť nebyla územním plánem fixována a bude 
postupováno v souladu s pozemkovými úpravami. 

Zachování a zvýšení prostupnosti pro živočišné druhy je zajištěno návrhem územního systému 
ekologické stability krajiny. Pro skutečné zlepšení stavu je nezbytná realizace navržených opatření. 
Možné konflikty ÚSES s navrženými dopravními koridory budou řešeny v navazující územně plánovací 
dokumentaci a podrobnější dokumentací konkrétních staveb, předmětem konkrétních stavebních 
opatření bude v rámci dopravních staveb maximální zohlednění biologické prostupnosti a spojitosti 
ÚSES. 

II.9.5.4 Protierozní opatření, meliorace 

Územním plán respektoval dochovanou krajinnou strukturu, ta však byla intenzivním a to především 
zemědělským obhospodařováním v minulosti výrazně narušena (scelování orné půdy, regulace toků, 
meliorace, rozorání mezí), v krajině Bučovic převládají makrostruktury bloků orné půdy na svazích 
s negativními projevy eroze a náchylností k přívalovým povodním. 

Územní plán v prvé řadě stabilizuje v zemědělské krajině veškeré dochované významné segmenty 
krajiny (krajinnou zeleň, remízky, stepní lada, zahrady, sady) a dále řeší tuto problematiku návrhem 
uceleného systém biotechnických protierozních a protipovodňových opatření. Systém opatření byl 
vymezen na základě studie „Vyhodnocení území Bučovic a okolí pro zadání KoPÚ, včetně studie 
odtokových poměrů“ (Ageris s.r.o., 2017)“, která bude sloužit jako podklad pro pozemkové úpravy. Do 
územního plánu byla přebrána opatření, která jsou zobrazitelná v měřítku ÚP, jedná se o plochy pro 
suché nádrže (navrženy jako plochy vodní a vodohospodářské W), protierozní hrázky případně 
retenční nádrže (navrženy jako plochy smíšené nezastavěného území s ochrannou funkcí NSo) a 
plochy umožňující revitalizaci toků případně stabilizaci údolnic (navrženy jako plochy smíšené 
nezastavěného území s ochrannou funkcí NSo a většinou budou sloužit i jako biokoridory v rámci 
ÚSES). Detailní liniová opatření (např. příkopy) nebyla zobrazována, nicméně jejich realizace je 
umožněna „podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití“ v rámci všech nezastavitelných 
typů ploch. Dále se doporučuje snížit vodní erozi půdy lepším hospodařením (výběr plodin dle velikosti 
a sklonu osevních ploch, způsob orby po vrstevnicích apod.) a provést další protierozní a 
protipovodňová opatření, jako jsou průlehy a příkopy, ÚP tato opatření umožňuje v rámci přípustného 
využití v plochách nezastavěného území. 

V  ÚP byly vymezeny tyto plochy změn pro plochy smíšeného nezastavěného území s ochrannou 
funkcí: 

označení název, lokalizace odůvodnění 

K161 Vícemilice - Nivy 
Plocha určená k vybudování protierozního opatření – protierozní 
hrázky. Vymezena na základě studie „Vyhodnocení území Bučovic 
a okolí pro zadání KoPÚ, včetně studie odtokových poměrů“ (Ageris 
s.r.o., 2017)“. 

K162 Bučovice - jih 

Plocha určená k vybudování protierozního opatření – protierozní 
hrázky. Vymezena na základě studie „Vyhodnocení území Bučovic 
a okolí pro zadání KoPÚ, včetně studie odtokových poměrů“ (Ageris 
s.r.o., 2017)“. 
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označení název, lokalizace odůvodnění 

K163 Marefy - jih 

Plocha určená k vybudování protierozního opatření – protierozní 
hrázky. Vymezena na základě studie „Vyhodnocení území Bučovic 
a okolí pro zadání KoPÚ, včetně studie odtokových poměrů“ (Ageris 
s.r.o., 2017)“. 

K164 Marefy - jih 

Plocha určená k vybudování protierozního opatření – stabilizace 
údolnice. Vymezena na základě studie „Vyhodnocení území Bučovic 
a okolí pro zadání KoPÚ, včetně studie odtokových poměrů“ (Ageris 
s.r.o., 2017)“. 

K165 Vícemilice - jih 

Plocha určená k vybudování protierozního opatření – protierozní 
hrázky. Vymezena na základě studie „Vyhodnocení území Bučovic 
a okolí pro zadání KoPÚ, včetně studie odtokových poměrů“ (Ageris 
s.r.o., 2017)“. 

K166 
Bučovice – 
Půllány nad 
rybníkem 

Plocha určená k vybudování protierozního opatření – protierozní 
hrázky. Vymezena na základě studie „Vyhodnocení území Bučovic 
a okolí pro zadání KoPÚ, včetně studie odtokových poměrů“ (Ageris 
s.r.o., 2017)“. 

K167 Vícemilice – 
Dlouhé čtvrti 

Plocha určená k vybudování protierozního opatření – protierozní 
hrázky. Vymezena na základě studie „Vyhodnocení území Bučovic 
a okolí pro zadání KoPÚ, včetně studie odtokových poměrů“ (Ageris 
s.r.o., 2017)“. 

K168 
Kloboučky - 
Půllány nad 
rybníkem 

Plocha určená k vybudování protierozního opatření – protierozní 
hrázky. Vymezena na základě studie „Vyhodnocení území Bučovic 
a okolí pro zadání KoPÚ, včetně studie odtokových poměrů“ (Ageris 
s.r.o., 2017)“. 

K169, 
K170 

Klouboučky – 
levostranný 
přítok Kloboučky 

Plocha určená pro revitalizaci toku, součástí revitalizace bude vedení 
lokálního biokoridoru (zachování spojitosti ÚSES, zvýšení ekologické 
stability, zvýšení druhové diverzity). Vymezena na základě studie 
„Vyhodnocení území Bučovic a okolí pro zadání KoPÚ, včetně studie 
odtokových poměrů“ (Ageris s.r.o., 2017)“. 

K171, 
K172 

Klouboučky – tok 
Kloboučka 

Plocha určená pro revitalizaci toku, součástí revitalizace bude vedení 
lokálního biokoridoru (zachování spojitosti ÚSES, zvýšení ekologické 
stability, zvýšení druhové diverzity). Vymezena na základě studie 
„Vyhodnocení území Bučovic a okolí pro zadání KoPÚ, včetně studie 
odtokových poměrů“ (Ageris s.r.o., 2017)“. 

K173, 
K174, 
K175, 
K176, 
K225 

Bučovice – 
Žlebovský potok 

Plocha určená pro revitalizaci toku, součástí revitalizace bude vedení 
lokálního biokoridoru (zachování spojitosti ÚSES, zvýšení ekologické 
stability, zvýšení druhové diverzity). Vymezena na základě studie 
„Vyhodnocení území Bučovic a okolí pro zadání KoPÚ, včetně studie 
odtokových poměrů“ (Ageris s.r.o., 2017)“. 

K177, 
K178 

Bučovice – jih – 
Rybníčky – 
levostranný 
přítok Litavy 

Plocha určená pro revitalizaci toku. Vymezena na základě studie 
„Vyhodnocení území Bučovic a okolí pro zadání KoPÚ, včetně studie 
odtokových poměrů“ (Ageris s.r.o., 2017)“. 

K179 
Bučovice – mezi 
Starou horou a 
Černčínem 

Plocha k určená k zamezení eroze na zorněném svahu zatravnění, 
plocha má význam pro snížení rizika přívalových záplav. Plocha bude 
zatravněná a doplněná krajinnou zelení. Vymezena na základě studie 
„Vyhodnocení území Bučovic a okolí pro zadání KoPÚ, včetně studie 
odtokových poměrů“ (Ageris s.r.o., 2017)“, kde byl tento prostor 
koncipován jako navrhované biocentrum. 
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II.9.5.5 Ochrana před povodněmi, retence vody v krajině 

II.9.5.5.1 Vodní toky a plochy 

Územím protéká řeka Litava (Cézava) přibližně ve směru východ – západ. Dále řešeným územím 
protéká několik dalších vodotečí. 

K. ú. Bučovice:  

- VVT Litava - IDVT - 10100046 - je zpracováno záplavové území (ZÚ), které bylo stanoveno KÚ 
Jihomoravského kraje ze dne 27.1.2006, č.j. JMK 11373/2006. Vymezení aktualizované AZ ZÚ 
VVT Litava v úseku ř. km 0,000 - 51,010 bylo stanoveno Krajským úřadem Jihomoravského 
kraje dne 16.9.2008, čj. JMK 39810/2008, sp. zn.: S-JMK 39810/2008 OŽP-Bu - správa Povodí 
Moravy, s.p. 

- DVT - IDVT - 10191139 - správa Povodí Moravy, s.p. 

- DVT - IDVT - 10196836 - správa Povodí Moravy, s.p. 

- DVT Žlebový potok- IDVT 10186200 - správa Povodí Moravy, s.p. 

- DVT Letonický potok-IDVT10186016 - správa Povodí Moravy,s.p. 

- DVT - IDVT - 10204759 - správa Povodí Moravy, s.p. 

K. ú. Černčín:  

- DVT Černčínský potok - IDVT - 10185894 - správa Povodí Moravy, s.p. 

K. ú. Kloboučky:  

- DVT Kloboučka- IDVT – 10194825 - správa Lesy ČR, s.p. 

- Přítok Radlovce - IDVT - 10188614 - správa Lesy ČR, s.p. 

- DVT - IDVT - 10440643 - správa Povodí Moravy, s.p. 

K. ú. Marefv:  

 - DVT Marefský potok - IDVT - 10188219 - správa Povodí Moravy, s.p. 

- DVT Mouřínovský potok - IDVT - 10197712 - správa Lesy ČR, s.p. 

K. ú. Vícemilice:  

- VVT Litava 

Zájmové území zasahuje do následujících povodí: 

číslo hydrologického pořadí   název 

4-15-03-044     Litava po Kloboučku 

4-15-03-047     Kloboučka - ústí 

4-15-03-048     Litava po Žlebový potok 

4-15-03-049     Žlebový p. po Kojátecký p. 

4-15-03-051     Žlebový p. po Letonický p. 

4-15-03-052     Letonický p. - ústí 

4-15-03-053     Žlebový p. - ústí 

4-15-03-054     Litava po Mouřínovský p. 

4-15-03-055     Mouřínovský p. - ústí 

4-15-03-056     Litava po Křižanovický p. 

Přímým správcem VVT Litava a výše uvedených DVT ve správě Povodí Moravy, s.p. je Povodí Moravy, 
závod Střední Morava, provoz Koryčany. 
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U VVT Litava a zmíněných DVT je respektováno oboustranné volné manipulační pásmo v souvislosti se 
správou a údržbou vodních toků v souladu s vodním zákonem v platném znění – zák. č. 254/2001 Sb., 
§49 - Oprávnění při správě vodních toků. Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku 
užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku, a to: a) u vodních toků, které jsou vodními 
cestami dopravně významnými nejvýše v šířce do 10 m od břehové čáry, b) u ostatních významných 
vodních toků jiných než pod písmenem a) nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry, c) u drobných 
vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry. 

Hlavními dokumenty, které se týkají dané problematiky jsou: 

- zákon č. 254/2001 Sb. - vodní zákon v platném znění a dále platný Národní plán povodí Dunaje, Plán 
pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plán dílčího povodí Dyje. 

Dne 21. 12. 2015 schválila vláda ČR Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje. Ministerstvo 
životního prostředí vydalo tento plán jako opatření obecné povahy č.j. 90992/ENV/15 ze dne 
22. 12. 2015. Závaznou součástí tohoto opatření jsou stanovené cíle a souhrn opatření pro zvládání 
povodňových rizik. Jedním ze stanovených cílů je i zabránění vzniku nového rizika a snížení rozsahu 
ploch v nepřijatelném riziku. Protože do řešeného území Bučovice nezasahuje oblast s významným 
povodňovým rizikem, pro kterou byly zpracovány mapy povodňového ohrožení a povodňového rizika 
(oblast PM – 94 se nachází na sousedním území Nevojic), nebylo nutno tyto mapy v návrhu ÚP 
Bučovice zohlednit. Navrženým doporučeným opatřením, týkajícím se řešeného území (podél řeky 
Litavy), dle Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem, je zvážit rekonstrukci mostů, 
které povodeň neprovedou a jsou při stoleté povodni přelity, nebo voda je v úrovni mostovky: km 
30,766 lávka Marefy, km 32,656 lávka Bučovice, km 33,396 most Bučovice, km 33,799 silniční most 
Bučovice, km 34,907 lávka Bučovice, km 35,770 silniční most Bučovice-Vícemilice, km 36,008 lávka 
Bučovice –Vícemilice, km 37,174 silniční most Bučovice-Vícemilice. 

Územní plán doporučuje pokud možno nenarušovat přirozenou a přírodě blízkou morfologii 
a ekologické parametry vodních toků. Zatrubňování nebo zakrývání vodních toků navrhovat 
(povolovat) jen ve zcela výjimečných, skutečně nezbytných případech, kdy neexistuje jiná varianta 
a takové technické řešení je ve veřejném zájmu jak je požadováno v Plánu dílčího povodí Dyje. 

Město je napojeno na skupinový vodovod Vyškov, nejsou zde vyhlášena ochranná pásma podzemních 
zdrojů vod (OP PZV). Některé výrobní areály a jatka mají vlastní provozní zdroje, které jsou 
respektovány. 

Na území města se nachází několik vodních nádrží u řeky Litavy a na Černčínském potoce. 

II.9.5.5.2 Protipovodňová ochrana 
V řešeném území je úředně stanoveno záplavové území Q100 a jeho aktivní zóna na řece Litavě. 
Záplavové území Q100 a omezeně i jeho aktivní zóna zasahují do stávající zástavby města. 
Návrh ÚP se nemohl zcela vyhnout návrhu zastavitelných ploch v záplavových územích. Jedná se 
především o zastavitelné plochy pro dopravní stavby – přeložku silnice I/50 a ní související přeložku 
silnice II/431 a přeložku železniční trati. Přeložka železniční trati zasahuje do aktivní zóny záplavového 
území na řece Litavě a bude řešena tak, aby v případě rozlivu řeky plnila funkci ohrázování. Přeložka 
silnice I/50 bude řeku překonávat mosty, jejich technické řešení bude vycházet z limitů daného území. 
Do aktivní zóny záplavového území na řece Litavě dále zasahuje zastavitelná plocha pro výrobu a 
skladování západně silnice III. třídy do Mouřínova. Plocha je situována tak, že navržené obslužné 
komunikace severně a západně plochy budou tvořit ohrázování a aktivní zóna ZÚ bude omezena po 
hranu těchto komunikací. 

Další konkrétní protipovodňová opatření byla navržena formou suchých retenčních nádrží, ty byly 
převzaty ze studie „Vyhodnocení území Bučovic a okolí pro zadání KoPÚ, včetně studie odtokových 
poměrů (AGERIS, 2017)“, ve studii byly nádrže označeny SRN1 – SRN6 a do územního plánu jsou 
převzaty jako plochy vodní a vodohospodářské (W). 

Pozitivní vliv na celkovou hydrologickou bilanci a na zmírnění přívalových povodní budou mít navržená 
protierozní opatření (protierozní hrázky) a plochy pro revitalizaci toků (případně stabilizace údolnic), 
tyto záměry jsou vymezeny jako plochy smíšené nezastavěného území s ochrannou funkcí (NSo). 
Územní plán svým řešením posiluje přirozenou retenční schopnost vody v krajině a společně 
s vymezeným ÚSES je navržen komplexní systém opatření s příznivým vlivem na odtokové poměry, po 
realizaci opatření lze očekávat, také výrazné snížení rizika vzniku bleskových povodní. 
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V  ÚP byly vymezeny tyto plochy změn pro plochy vodní a vodohospodářské: 

označení název, lokalizace odůvodnění 

K153 
Bučovice/Vícemilice 
– Rybníčky u Litavy 

Plocha určená k založení vodní nádrže či mokřadu. Plocha bude 
součástí lokálního biocentra a doplňuje stávající přírodní a vodní 
plochy v lokalitě Rybníčky u Litavy. 

K154, 
K155, 
K156, 
K157, 
K158 

Bučovice, Marefy, 
Kloboučky, 
Vícemilice 

Plochy určené k vybudování suchých nádrží. Plochy jsou 
vymezeny na základě studie „Vyhodnocení území Bučovic a okolí 
pro zadání KoPÚ, včetně studie odtokových poměrů“ (Ageris 
s.r.o., 2017)“. 

II.9.5.6 Dobývání ložisek nerostných surovin 

V řešeném území probíhá těžba ropy a zemního plynu, jsou zde vymezena chráněná ložisková území, 
ložiska nerostných surovin a následující dobývací prostory: 

DP Kloboučky, ev.č. 4 0080, stanoven pro organizaci MND a.s. 

DP Kloboučky I, ev.č. 4 0094, stanoven pro organizaci MND a.s. 

DP Kloboučky II, ev.č. 4 0095, stanoven pro organizaci MND a.s. 

DP Kloboučky III, ev.č. 4 0096, stanoven pro organizaci MND a.s. 

DP Kloboučky IV, ev.č. 4 0097, stanoven pro organizaci MND a.s. 

DP Kloboučky V, ev.č. 4 0098, stanoven pro organizaci MND a.s. 

DP Kloboučky VI, ev.č. 4 0099, stanoven pro organizaci MND a.s. 

DP Kloboučky VII, ev.č. 4 0100, stanoven pro organizaci MND a.s. 

DP Kloboučky VIII, ev.č. 4 0101, stanoven pro organizaci MND a.s. 

DP Kloboučky IX, ev.č. 4 0102, stanoven pro organizaci MND a.s. 

DP Kloboučky X, ev.č. 4 0150, stanoven pro organizaci MND a.s. 

Dobývací prostor Vícemilice byl dne 12.10.2017 dle vyjádření organizace MND a.s. zrušen.  

V ÚP jsou respektovány limity z hlediska těžby nerostných surovin, z hlediska ochrany dobývacích 
prostorů ložisek nerostných surovin, z hlediska chráněných ložiskových území a z hlediska prognózních 
nerostných zdrojů. 

Do jižní části řešeného území zasahuje výhradní ložisko ropy č. 3170671 Ždánice – kristalinikum 1. 

Dále pak do j. a jv. části k. ú. zasahuje CHLÚ Mouřínov (č. 22710000) – ropa a zemní plyn a území 
výhradního ložiska na ropu a zemní plyn Ždánice – miocenní písky (č. 3268200). 

Celé řešené území překrývají průzkumná území na ropu a zemní plyn Letonice (č. 12009) a Svahy 
Českého masivu (č. 040008). 
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Mimo zastavěné území je umožněno umísťovat průzkumné a těžební zařízení a příslušnou dopravní 
a technickou infrastrukturu. 

II.9.5.7 Sesuvná území 

V řešeném území se nacházejí sesuvná území. Jsou vyznačena v grafické části dokumentace, 
v koordinačním výkrese. Pokud se plochy nacházejí v prostoru sesuvných území, je v podmínkách pro 
jejich využití stanoveno: „V plochách dotčených potenciálním sesuvem bude v následném řízení dle 
stavebního zákona prokázáno, že nebude narušena stabilita dotčeného a souvisejícího území“. 
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Mapa s vyznačením sesuvných území v k. ú. Bučovice: 

 

II.9.5.8 Radonové riziko  

Dle měření radonového rizika z geologického podloží spadá řešené území podle radonové databáze 
ČGS a Asociace radonového rizika do kategorie nízkého rizika. 
V ÚP jsou respektovány zájmy ochrany přírody, zájmy ochrany nerostných surovin a dodrženy 
zákonné normy a vyhlášky týkající se ochrany životního prostředí, návrh není v konfliktu 
s geologickými zájmy chráněnými podle zvláštních právních předpisů. 

II.9.5.9 Rekreace 
V řešeném území jsou stabilizovány plochy rekreace – zahrádkové osady. Jedná se pouze o drobné 
stávající stavby zahradních chatek a domků. Nacházejí se samostatně v krajině a objekty nepřesahují 
zastavěnou plochu 40 m2. Bylo nutno je jako stavební parcely zařadit do zastavěného území a stanovit 
způsob využití pro rekreaci. Další plochy pro rekreaci nejsou navrhovány, územní plán nepodporuje 
rozvoj plošné pobytové rekreace. Naopak je podpořena rekreace tzv. „měkkých“ forem, což znamená, 
že je umožněn rozvoj turistiky, cykloturistiky a ÚP vymezuje plochy zejména veřejných prostranství 
a veřejné zeleně pro podporu krátkodobé rekreace místních obyvatel v zastavěném území a v jeho 
bezprostředním okolí. 
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II.9.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud 
je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, 
popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení 
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, 
intenzity využití pozemků v plochách) 

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 stanovenými podmínkami pro jejich využití a s různými předpoklady 
rozvoje). U některých ploch, zejména v případě ploch zastavitelných, byly stanoveny podmínky 
prostorového uspořádání. 

Plochy se dále člení na plochy stabilizované, bez větších plánovaných zásahů (mají podmínky pro 
využití a prostorové uspořádání shodné se současným stavem), plochy změn a územní rezervy se 
stanoveným předpokládaným budoucím funkčním využitím. 

II.9.7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti 
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům 
a stavbám vyvlastnit 

II.9.7.1 Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury 

Územní plán vymezil jako veřejně prospěšnou stavbu parkoviště u železniční stanice.  

VD1 – plocha dopravní infrastruktury pro výstavbu parkoviště (v rámci rozvojové plochy Z74/DS). 

Územní plán vymezil jako veřejně prospěšné stavby koridory přeložek silnic I/50 a II/431, včetně 
přeložky železnice jižně Vícemilic, související s přeložkou I/50. 

VD2 – plocha dopravní infrastruktury pro výstavbu přeložky silnice II. třídy (v rámci rozvojových 
ploch Z76/DS, Z77/DS, Z78/DS, Z79/DS, Z80/DS),  

VD4 – plocha dopravní infrastruktury pro výstavbu přeložky silnice I. třídy (v rámci rozvojové 
plochy Z82/DS), 

VD5 – plocha dopravní infrastruktury pro přestavbu křižovatky v rámci přeložky silnice II. třídy (v 
rámci rozvojové plochy P83/DS), 

VD6 – plocha dopravní infrastruktury pro výstavbu přeložky železniční tratě (v rámci rozvojových 
ploch Z84/DZ a Z85/DZ). 

Územní plán vymezil jako veřejně prospěšnou stavbu přestavbu křižovatky – přeložku silnice III. třídy 
pro napravení dopravní závady. 

VD3 – plocha dopravní infrastruktury pro přestavbu křižovatky, přeložka silnice III. třídy (v rámci 
rozvojové plochy Z81/DS). 

Dále vymezil jako veřejně prospěšné stavby místní komunikace, které budou obsluhovat navržené 
zastavitelné plochy jak pro bydlení a plochy smíšené, tak pro výrobu, bez nichž by nemohly být tyto 
plochy využity a nebyla by zajištěna prostupnost území pro veřejnost.  

VD7 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z101/PV),  

VD8 – místní komunikace – rozšíření pro otáčení autobusů (v rámci rozvojových ploch Z102/PV a 
Z103/PV), 

VD9 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z104/PV), 

VD10 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z105/PV), 

VD11 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z107/PV), 
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VD12 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z108/PV), 

VD13 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z109/PV), 

VD14 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z110/PV), 

VD16 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z116/PV), 

VD17 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z117/PV), 

VD18 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z118/PV), 

VD19 – místní komunikace (v rámci rozvojových ploch Z119/PV, Z120/PV, Z121/PV), 

VD20 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z122/PV), 

VD21 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z123/PV), 

VD22 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z124/PV), 

VD23 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z125/PV), 

VD24 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z126/PV), 

VD25 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z127/PV), 

VD26 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z128/PV), 

VD27 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z129/PV), 

VD28 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z131/PV), 

VD29 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z132/PV), 

VD30 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z133/PV), 

VD31 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z134/PV), 

VD32 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z136/PV), 

VD33 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z137/PV), 

VD34 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z138/PV), 

VD35 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z139/PV), 

VD36 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z140/PV), 

VD37 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z141/PV), 

VD39 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z143/PV), 

VD42 – místní komunikace (v rámci rozvojové plochy Z232/PV), 

Územní plán vymezil jako veřejně prospěšnou stavbu úpravu křižovatky – přeložku místní komunikace 
pro napravení dopravní závady. 

VD15 – místní komunikace, úprava křižovatky v místě dopravní závady (v rámci rozvojové plochy 
Z114/PV). 

Územní plán vymezil jako veřejně prospěšnou stavbu místní komunikaci pro vedení cyklotrasy mimo 
silnici II. třídy. 

VD38 – místní komunikace pro vedení cyklotrasy (v rámci rozvojové plochy Z142/PV),  

VD41 – místní komunikace pro vedení cyklotrasy či cyklostezky (Z226/PV, Z227/PV, Z228/PV, 
Z229/PV, Z230/PV). 

Územní plán vymezil jako veřejně prospěšnou stavbu koridor dopravní infrastruktury pro optimalizaci – 
elektrizaci celostátní železniční trati. 

VD40 – koridor dopravní infrastruktury pro vedení (optimalizace, elektrizace) celostátní železnice 
(KD1). 
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Dopravní stavby a místní komunikace ve veřejných prostranstvích jsou veřejným zájmem, který 
převažuje nad zájmem ochrany ZPF. 

II.9.7.2 Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury 

Územní plán vymezil jako veřejně prospěšné stavby technické sítě a zařízení na sítích, které budou 
obsluhovat navržené zastavitelné plochy jak pro bydlení a plochy smíšené, tak pro výrobu, bez nichž 
by nemohly být tyto plochy využity a nebyla by zajištěna obyvatelnost území a jeho trvale udržitelný 
rozvoj.  

VT1 – vodovod místní (koridor KT1), 

VT2 – kanalizace splašková (koridor KT2), 

VT3 – kanalizace dešťová (koridor KT3), 

VT4 – plynovod (koridor KT4), 

VT5 – vzdušné vedení elektrické energie 110 kV (koridor KT5), 

VT6 – vzdušné vedení elektrické energie 400 kV (koridor KT6), 

VT7 – kabelové vedení elektrické energie (koridor KT7), 

VT8 – rozšíření rozvodny (v rámci rozvojové plochy Z86/TI). 

Sítě technické infrastruktury jsou veřejným zájmem, který převažuje nad zájmem ochrany ZPF, navíc 
ve většině případů umístění sítí (podzemní) nadále umožňuje zemědělské využití území a nenarušuje 
plochy ZPF. 

II.9.7.3 Veřejně prospěšná opatření pro založení prvků ÚSES 

Územní plán vymezil jako veřejně prospěšná opatření prvky ÚSES, které jsou navržené pro doplnění 
a zajištění funkčnosti vymezeného ÚSES. Tyto plochy budou zajišťovat prostupnost území pro 
živočichy.  

VU1 – regionální biocentrum RBC188 (plocha K210/NP), 

VU2 – lokální biocentrum LBC5 (plocha K211/NP), 

VU3 – lokální biocentrum LBC9 (plocha K212/NP), 

VU4 – lokální biocentrum LBC10 (plocha K213/NP), 

VU5 – lokální biocentrum LBC4 (plocha K214/NP), 

VU6 – lokální biocentrum LBC2 (plocha K215/NP), 

VU7 – lokální biocentrum LBC6 (plocha K216/NP), 

VU8 – lokální biocentrum LBC7 (plocha K217/NP), 

VU9 – lokální biocentrum LBC8 (plocha K218/NP), 

VU10 – lokální biocentrum LBC14 (plocha K219/NP), 

VU11 – lokální biocentrum LBC17 (plocha K220/NP), 

VU12 – regionální biokoridor RK JM044 (plocha K185/ZP, K186/ZP, K187/ZP, K188/ZP, 
K189/ZP, K190/ZP, K191/ZP a K192/ZP),  

VU13 – lokální biokoridor LBK13 (plocha K184/ZP), 

VU14 – lokální biokoridor LBK11 (plocha K193/ZP), 

VU15 – lokální biokoridor LBK18 (plocha K194/ZP), 

VU16 – lokální biokoridor LBK19 (plocha K195/ZP a K196/ZP), 

VU17 – lokální biokoridor LBK21 (plocha K197/ZP, K198/ZP a K199/ZP), 

VU18 – lokální biokoridor LBK22 (plocha K200/ZP, K201/ZP a K202/ZP), 
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VU19 – lokální biokoridor LBK23 (plocha K203/ZP, K204/ZP, K205/ZP a K206/ZP), 

VU20 – lokální biokoridor LBK24 (plocha K207/ZP a K208/ZP), 

VU21 – lokální biokoridor LBK25 (plocha K209/ZP), 

VU22 – lokální biocentrum LBC11 (plocha K153/W), 

VU23 – nadregionální biokoridor NRBK K138. 

Zajištění funkčnosti ÚSES je veřejným zájmem, který převažuje nad zájmem ochrany ZPF, navíc se 
jedná o změny v území, které do budoucna zvyšují kvalitu i okolních půd a zároveň ve většině případů 
vymezení ÚSES nadále umožňuje zemědělské využití území a nenarušuje plochy ZPF, proto není zábor 
půdního fondu na těchto plochách vyhodnocován. 

II.9.7.4 Veřejně prospěšná opatření ke snižování ohrožení v území povodněmi 
a jinými přírodními katastrofami 

ÚP vymezuje následující opatření ke snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními 
katastrofami: 

VK1 – suchá vodní nádrž (v rámci plochy K154/W), 

VK2 – suchá vodní nádrž (v rámci plochy K155/W), 

VK3 – suchá vodní nádrž (v rámci plochy K156/W), 

VK4 – suchá vodní nádrž (v rámci plochy K157/W), 

VK5 – suchá vodní nádrž (v rámci plochy K158/W). 

Zabezpečení území před povodněmi a jinými přírodními katastrofami je veřejným zájmem, který 
převažuje nad zájmem ochrany ZPF, navíc se jedná o změny v území, které do budoucna zvyšují 
kvalitu i okolních půd a zároveň ve většině případů nadále umožňují zemědělské využití území a 
nenarušují plochy ZPF. 

II.9.7.5 Veřejně prospěšná opatření pro zvyšování retenčních schopností území 

ÚP vymezuje následující veřejně prospěšná opatření pro zvyšování retenčních schopností území, 
pokud se navržená opatření nacházejí mimo obecní pozemky a nástroj vyvlastnění je potřeba: 

VR1 – soustava protierozních hrázek (v rámci plochy K161/NSo), 

VR2 – protierozní hrázka  (v rámci plochy K162/NSo), 

VR3 – protierozní hrázka  (v rámci plochy K163/NSo), 

VR4 – stabilizace údolnice  (v rámci plochy K164/NSo), 

VR5 – protierozní hrázka  (v rámci plochy K165/NSo), 

VR6 – protierozní hrázka  (v rámci plochy K166/NSo), 

VR7 – soustava protierozních hrázek (v rámci plochy K167/NSo), 

VR8 – protierozní hrázka  (v rámci plochy K168/NSo), 

VR9 – revitalizace vodního toku  (v rámci ploch K169/NSo a K170/NSo), 

VR10 – revitalizace vodního toku  (v rámci ploch K171/NSo a K172/NSo), 

VR11 – revitalizace vodního toku  (v rámci ploch K173/NSo, K174/NSo, K175/NSo, K176/NS a 
K225/NSo), 

VR12 – revitalizace vodního toku  (v rámci ploch K177/NSo a K178/NSo), 

VR13 – protierozní opatření (zdrže, průlehy, zatravnění) (v rámci plochy K179/NSo). 

Zvyšování retenčních schopností území je veřejným zájmem, který převažuje nad zájmem ochrany 
ZPF, navíc se jedná o změny v území, které do budoucna zvyšují kvalitu i okolních půd a zároveň ve 
většině případů nadále umožňují zemědělské využití území a nenarušují plochy ZPF. 
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II.9.7.6 Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu 

ÚP vymezuje následující veřejně prospěšné stavby k zajišťování obrany a bezpečnosti státu: 

VB1 – plocha vojenského areálu Nádražní (v rámci rozvojové plochy P100/X). 

VB2 – plocha rozšíření vojenského areálu kasáren Jiřího z Poděbrad (v rámci rozvojové plochy 
Z224/X). 

Strategický rozvoj posádky Bučovice na plochách specifických je ve veřejném zájmu zajištění obrany 
státu. Tento zájem v případě vymezených ploch P100 a Z224 převažuje nad veřejným zájmem 
ochrany ZPF. 

II.9.7.7 Plochy pro asanaci 

K asanaci  a ozdravění území jsou vymezeny tyto plochy, které zjistí odstranění dopravních závad před 
jejich přestavbou: 

VA1 – asanace v prostoru přestavby křižovatky  (v rámci plochy P83/DS), 

VA2 – asanace garáží v prostoru napojení místní komunikace na plochu přestavby křižovatky (v 
rámci plochy P143/PV). 

II.9.8 Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, 
pro které lze uplatnit předkupní právo 

II.9.8.1 Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury 

Veřejně prospěšné stavby, pro které by bylo možno uplatnit předkupní právo, nebyly vymezeny. 

II.9.8.2 Veřejně prospěšné stavby občanského vybavení - veřejné infrastruktury 

Veřejně prospěšné stavby, pro které by bylo možno uplatnit předkupní právo, nebyly vymezeny. 

II.9.8.3 Veřejná prostranství 

Byla vymezena tato veřejná prostranství: 

PP5 – veřejné prostranství pro zřízení pěšího propojení přes vodní tok v rámci rozvojové plochy 
Z106/PV, 

PP6 – veřejné prostranství k rozšíření u školského zařízení v rámci rozvojové plochy Z113/PV, 

PP7 – veřejné prostranství ke zřízení v rámci úpravy křižovatky v rozvojové ploše Z115/PV, 

PP8 – veřejné prostranství pro zřízení pěšího propojení v rozvojové ploše Z130/PV. 

Vymezení veřejných prostranství pro zvyšování prostupnosti území je veřejným zájmem, který 
převažuje nad zájmem ochrany ZPF. 

II.9.8.4 Veřejná prostranství – zeleň veřejná 

Byla vymezena tato veřejná prostranství – veřejná zeleň: 

PP1 – veřejná zeleň pro úpravu veřejného prostranství v rámci rozvojové plochy Z145/ZV u 
návrhu zastavitelných ploch v rozvojové lokalitě Marefy, 

PP2 – veřejná zeleň pro úpravu veřejného prostranství v rámci rozvojové plochy Z147/ZV 
v prostoru bezpečnostního pásma plynovodu v rozvojové lokalitě Veselá Hora, 

PP3 – veřejná zeleň pro úpravu veřejného prostranství v rámci rozvojové plochy Z148/ZV 
v prostoru bezpečnostního pásma plynovodu v rozvojové lokalitě Veselá Hora, 

PP4 – veřejná zeleň pro úpravu veřejného prostranství v rámci rozvojové plochy Z221/ZV u 
rozvojové plochy pro bydlení. 
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Vymezení veřejné zeleně pro zlepšení životního prostředí v sídle je veřejným zájmem, který převažuje 
nad zájmem ochrany ZPF, navíc se jedná o změny v území, které nenarušují plochy ZPF. 

II.9.9 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv 

Územní plán vymezil plochy a koridory územních rezerv: 

 

Označení 
plochy 

v grafické 
části 

Možné budoucí využití 
Výměra 

v ha Podmínky prověření budoucího využití 
Kód Podrobnější členění 

R1 BI 
plochy bydlení v rodinných 
domech - individuální 1,87 

lokalita jižně nádraží ČD Bučovice, prověřit 
podmínky prostorového uspořádání plochy 

R2 BI 
plochy bydlení v rodinných 
domech - individuální 11,94 

lokalita ve Vícemilicích, prověřit dopravní 
obslužnost, možnost napojení na 
technickou infrastrukturu, podmínky 
prostorového uspořádání plochy 

R3 BV 
plochy bydlení v rodinných 
domech - venkovské 5,30 

lokalita v Marefách, prověřit dopravní 
obslužnost, možnost napojení na 
technickou infrastrukturu, podmínky 
prostorového uspořádání plochy 

R4 BV 
plochy bydlení v rodinných 
domech - venkovské 0,35 lokalita v Kloboučkách, řešit přeložku VN 

R5 SM 
plochy smíšené obytné - 
městské 3,05 

plocha přestavby při ulici Slavkovské, skýtá 
potenciál po přeložení silnice I/50 

R6 SV 
plochy smíšené obytné - 
venkovské 1,42 

lokalita při ulici Sokolovské, prověřit 
dopravní obslužnost, možnost napojení na 
technickou infrastrukturu, podmínky 
prostorového uspořádání plochy 

R7 SV 
plochy smíšené obytné - 
venkovské 1,66 

lokalita jižně železničního nádraží Bučovice, 
prověřit možnost napojení na technickou 
infrastrukturu a podmínky prostorového 
uspořádání plochy 

R8 DS 
plochy dopravní 
infrastruktury - silniční 2,37 

vymezení plyne z požadavku ŘSD 
souvisejícího s dopravním řešením přeložky 
silnice I/50 

R9 DS 
plochy dopravní 
infrastruktury - silniční 2,11 

vymezení plyne z požadavku ŘSD 
souvisejícího s dopravním řešením přeložky 
silnice I/50 

R10 DS 
plochy dopravní 
infrastruktury - silniční 1,38 

lokalita mezi Bučovicemi a místní částí 
Marefy – parkoviště pro plochy výroby a 
skladování 

R11 VL 
plochy výroby a skladování – 
lehký průmysl 5,28 

lokalita mezi Bučovicemi a místní částí 
Marefy, u železnice – prověřit dopravní 
obslužnost, možnost napojení na 
technickou infrastrukturu, podmínky 
prostorového uspořádání plochy 

R12 VL 
plochy výroby a skladování – 
lehký průmysl 2,88 

lokalita mezi Bučovicemi a místní částí 
Marefy, u železnice – prověřit dopravní 
obslužnost, možnost napojení na 
technickou infrastrukturu, podmínky 
prostorového uspořádání plochy 
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Označení 
plochy 

v grafické 
části 

Možné budoucí využití 
Výměra 

v ha Podmínky prověření budoucího využití 
Kód Podrobnější členění 

R13 VL 
plochy výroby a skladování – 
lehký průmysl 0,94 

lokalita na západním okraji zástavby 
Bučovic uzavírá prostor mezi stávajícím 
výrobním areálem a návrhovými plochami 
veřejného prostranství a přírodní plochou 
navrženého biocentra u řeky Litavy – 
prověřit možnost umístění zástavby 
vzhledem k záplavovému území, podmínky 
prostorového uspořádání plochy 

Plochy územních rezerv mohou být využívány v souladu s podmínkami využití stanovenými územním 
plánem (stabilizované plochy). Potřebu a plošné nároky územních rezerv pro budoucí využití je nutno 
prověřit, v plochách územních rezerv jsou nepřípustné změny v území, které by mohly možné budoucí 
využití podstatně ztížit nebo znemožnit. 

II.9.10 Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie 

Pro zpracování územních studií byly vymezeny tyto plochy: 

• ÚS1 – zastavitelná plocha Z1 pro funkci bydlení – v bytových domech (BH). 

P odm í n k y  p r o  p o ř í z en í :  

Územní studie koncepčně prověří možnosti využití území v sousedství zástavby bytových domů 
u škol. Prověří možnosti urbanistického řešení v pohledově exponované poloze ze silnice od 
Slavkova (zejména výškovou hladinu zástavby a navrhne zde objekty vhodné pro svahové 
polohy). Prověří dopravní obslužnost navrhované zástavby a možnosti napojení na technickou 
infrastrukturu. 

Studie dále stanoví podmínky prostorového uspořádání plochy, v dostatečném rozsahu 
navrhne veřejná prostranství a vymezí parcelaci pozemků, uliční a stavební čáry zástavby. 

L hů t a  p r o  v yho t o ve n í  s t u d i e  a  j e j í  v l o ž e n í  d o  e v i de n ce  ú ze m ně  
p l á no va c í  č i n nos t i :  

Lhůta je stanovena na 4 roky od nabytí účinnosti územního plánu. 

• ÚS2 – zastavitelné plochy Z14, Z15 pro funkci bydlení v rodinných domech - 
individuální (BI). 

P odm í n k y  p r o  p o ř í z en í :  

Územní studie koncepčně prověří možnosti využití území v sousedství stávající zástavby v jižní 
části Černčína. Prověří možnosti vybudování místní komunikace souběžné se silnicí III. třídy 
a způsob zastavění rodinnými domy, na tuto komunikaci navazující. Dále prověří možnosti 
napojení zástavby na technickou infrastrukturu. 

Studie dále stanoví podmínky prostorového uspořádání plochy, v dostatečném rozsahu 
navrhne veřejná prostranství a vymezí parcelaci pozemků, uliční a stavební čáry zástavby. 

L hů t a  p r o  v yho t o ve n í  s t u d i e  a  j e j í  v l o ž e n í  d o  e v i de n ce  ú ze m ně  
p l á no va c í  č i n nos t i :  

Lhůta je stanovena na 4 roky od nabytí účinnosti územního plánu. 
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• ÚS3 – zastavitelné plochy Z21, Z22 pro funkci bydlení v rodinných domech - 
individuální (BI). 

P odm í n k y  p r o  p o ř í z en í :  

Územní studie koncepčně prověří možnosti využití území východně stávající zástavby v ulici 
Polní. Prověří možnosti prodloužení vybudovaných místních komunikací a komunikační 
propojení lokality s prostorem za nádražím. Dále prověří možnosti napojení zástavby na 
technickou infrastrukturu. 

L hů t a  p r o  v yho t o ve n í  s t u d i e  a  j e j í  v l o ž e n í  d o  e v i de n ce  ú ze m ně  
p l á no va c í  č i n nos t i :  

Lhůta je stanovena na 4 roky od nabytí účinnosti územního plánu. 

• ÚS4 – zastavitelné plochy Z23 – Z27 a Z30 – Z32 pro funkci bydlení v rodinných 
domech - individuální (BI). 

P odm í n k y  p r o  p o ř í z en í :  

Územní studie koncepčně prověří možnosti využití území v lokalitě Stará hora. Prověří 
možnosti urbanistického řešení včetně možného napojení lokality z ulice Hájecké a kolem 
sportovního areálu Hájek. V souladu s platnou legislativou navrhne veřejná prostranství – 
obslužné komunikace a veřejná prostranství - veřejnou zeleň. Dále stanoví intenzitu zástavby 
v plochách a vymezí stavební čáry objektů RD. Prověří možnosti napojení zástavby na 
technickou infrastrukturu a vzhledem k plošnému rozsahu lokality stanoví etapizaci výstavby. 

L hů t a  p r o  v yho t o ve n í  s t u d i e  a  j e j í  v l o ž e n í  d o  e v i de n ce  ú ze m ně  
p l á no va c í  č i n nos t i :  

Lhůta je stanovena na 4 roky od nabytí účinnosti územního plánu. 

• ÚS5 – zastavitelné plochy Z40 – Z44 pro funkci bydlení v rodinných domech - 
venkovské (BV) a zastavitelná plocha Z145 pro funkci veřejná prostranství – veřejná zeleň 
(ZV). 

P odm í n k y  p r o  p o ř í z en í :  

Územní studie koncepčně prověří možnosti využití území nadměrných zahrad a záhumenků 
v zástavbě Maref. Prověří možnosti urbanistického řešení včetně komunikačního propojení 
jižně stávající zástavby na ulicové návsi. V souladu s platnou legislativou navrhne veřejná 
prostranství - veřejnou zeleň a úpravu stávající vodoteče, dále stanoví intenzitu zástavby 
v plochách a vymezí stavební čáry objektů venkovských RD. Prověří možnosti napojení 
zástavby na technickou infrastrukturu. 

L hů t a  p r o  v yho t o ve n í  s t u d i e  a  j e j í  v l o ž e n í  d o  e v i de n ce  ú ze m ně  
p l á no va c í  č i n nos t i :  

Lhůta je stanovena na 4 roky od nabytí účinnosti územního plánu. 

• ÚS6 – plochy přestavby P57 pro funkci občanské vybavení – komerční zařízení plošně 
rozsáhlá (OK) a P83 pro funkci doprava silniční (DS). 

P odm í n k y  p r o  p o ř í z en í :  

Územní studie prověří dopravní napojení přeložky silnice II/431 do křižovatky ulic Slovenská, 
Sovětská, Mírová a Úlehla se zohledněním potřeby připojení obsluhy areálu výroby 
a skladování (někdejší Pegas). Dále prověří vhodnost situovat do tohoto dopravně 
komplikovaného prostoru plochu přestavby P57 pro funkci občanské vybavení – komerční 
zařízení plošně rozsáhlá (OK) – areál Billy s parkovišti.  

L hů t a  p r o  v yho t o ve n í  s t u d i e  a  j e j í  v l o ž e n í  d o  e v i de n ce  ú ze m ně  
p l á no va c í  č i n nos t i :  

Lhůta je stanovena na 2 roky od nabytí účinnosti územního plánu. 
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• ÚS7 – plocha přestavby P63 pro funkci smíšenou obytnou – městskou (SM). 

P odm í n k y  p r o  p o ř í z en í :   

Územní studie koncepčně prověří možnosti využití území ve vazbě na centrum města a zámek 
včetně dopravního napojení a napojení na technickou infrastrukturu. Prověří možnosti 
urbanistického řešení včetně vedení nábřežní promenády podél Litavy. Dále prověří 
problematiku záplavového území Litavy a navrhne protipovodňová opatření. Prověří rovněž 
využití území podél železniční trati a posoudí problematika hluku z železniční dopravy. 
Studie stanoví podmínky prostorového uspořádání plochy, v dostatečném rozsahu navrhne 
veřejná prostranství a vymezí parcelaci pozemků, uliční a stavební čáry zástavby. 

L hů t a  p r o  v yho t o ve n í  s t u d i e  a  j e j í  v l o ž e n í  d o  e v i de n ce  ú ze m ně  
p l á no va c í  č i n nos t i :  

Lhůta je stanovena na 4 roky od nabytí účinnosti územního plánu. 

II.9.11 Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

Územní plán vymezuje plochy návrhové a plochy územních rezerv. Podrobnou etapizaci výstavby 
neřeší. 

Územní plán vymezuje plochy návrhové a plochy územních rezerv. Podrobnou etapizaci výstavby 
neřeší z toho důvodu, že pro ni neexistují jednoznačné podklady a podmínky v území se mohou měnit. 
Pak by striktní stanovení etapizace vyvolalo potřebu změny ÚP. Zvažována byla případně II. etapa 
výstavby na plochách, které zasahují do I. a II. třídy ochrany ZPF. 

Některé plochy, zasahující do I. třídy ochrany ZPF jsou ale potřebné pro situování areálů průmyslové 
výroby (Marefy) již v dohledné době. Plochy pro výstavbu RD, zasahující do II. třídy ochrany ZPF 
v lokalitě Stará hora ve směru na Vícemilice, pak mohou být vzhledem k realizaci dopravního připojení 
od sportovního areálu Hájek využitelné dříve, než plochy mimo tento kvalitní ZPF. 

II.9.12 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, 
pro které může vypracovávat architektonickou část projektové 
dokumentace jen autorizovaný architekt 

Jedná se o veškeré památkově chráněné stavby ve správním území města. Důvodem pro tuto 
podmínku je potřeba chránit hodnoty města a zamezit jejich znehodnocení nekvalitní projektovou 
dokumentací. 

II.9.13 Řešení požadavků ochrany obyvatelstva 

dle požadavků Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, územního odboru Vyškov. 

II.9.13.1 Požadavky § 29, odst.1 písm. k) zákona č.133/1985 Sb., o požární 
ochraně ve znění pozdějších předpisů - zdroje vody pro hašení požárů 

Informace o přehledu zdrojů vody pro hašení požárů na území obce je k dispozici na Obecním úřadě. 

Zdroje vody mohou být: 

1. Normované – tj. „zdroje požární vody“, které jsou v souladu s určenými normami a splňují 
jejich kritéria (ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou a ČSN 75 2411 Zdroje požární vody). 

2. Nenormované – tj. „další zdroje vody“, které nesplňují parametry dané normou. Jsou to např. 
ty, které nejsou přístupné celoročně, nemají zpevněné komunikace pro požární techniku či nesplňují 
dané tlakové parametry hydrantové sítě. 

Všechny zastavitelné plochy mají navrženo připojení na vodovodní síť, která zajistí dostatek vody i pro 
hašení požárů, plochy tedy splňují podmínky pro normované zásobování požární vodou, viz kapitolu 
II.9.4.4.1. 
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II.9.13.2 Opatření ochrany obyvatelstva, uvedená v § 20 vyhl. MV ČR č.380/2002 
Sb. 

Požadavkem civilní ochrany k územnímu plánu dle vyhlášky MV č.380/2002 Sb., § 20 je zapracování 
návrhů ploch pro potřeby: 

c) - ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události, 

d) - evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, navržení ploch a objektů pro případ nouzového 
ubytování při vzniku neočekávané mimořádné události, 

e) - skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci, 

f) - vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné území a zastavitelná 
území města, 

g) - záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých 
účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události. Jedná se především o řešení 
obslužných komunikací tak, aby byl umožněn příjezd zasahujících jednotek i v případě 
zneprůjezdnění části komunikací v obci a o řešení sítí technické infrastruktury s možností 
operativní úpravy dodávek z jiných nezávislých zdrojů, 

h) - ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území, 

i) - nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. 

HZS JMK nepředpokládá řešit opatření označená písmeny a) a b). Tato opatření se města Bučovice 
netýkají. 

Návrh: 

ad c) návrh ploch pro potřeby ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

Ukrytí obyvatelstva je řešeno s ohledem na potenciální zdroje ohrožení. Funkční stálé úkryty se 
v zástavbě města nevyskytují. 

Z důvodů pozastavení výstavby stálých úkrytů bude hlavní těžiště ukrytí obyvatelstva 
v improvizovaných úkrytech. 

Improvizované úkryty (IÚ) se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného 
záření, pronikavou radiací, kontaminací radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní 
hromadného ničení v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu 
v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů. IÚ se navrhují v souladu s plánem 
ukrytí v dosažitelných vzdálenostech k zabezpečení ukrytí obyvatelstva, jemuž nelze poskytnout stálé 
ukrytí. 

IÚ se budují v mírové době k ochraně obyvatelstva v kterékoliv budově či objektu (sklepy i v patře) 
individuálně podle konkrétní situace v předem vybraných, optimálně vyhovujících prostorech, ve 
vhodných částech domů, bytů, provozních a výrobních objektů. Tyto prostory budou upravovány před 
účinky mimořádných událostí s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů fyzickými 
a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců. 

Protiradiační úkryt, budovaný svépomocí (PRÚ-BS) je improvizovaným úkrytem (IÚ), využitelným za 
třech krizových stavů: 

1. nouzového stavu 
2. stavu ohrožení státu 
3. válečného stavu 

Samosprávou města není na Městském úřadě evidován žádný stávající PRÚ-BS. Lze doporučit, aby 
nově budované podsklepené objekty byly v zájmu majitelů domů řešeny tak, aby vyhovovaly 
podmínkám, kladeným na improvizované úkryty. Požadovaná kapacita je přibližně 1 m2 na osobu. 

Doběhová vzdálenost pro úkryty je 500 m, čímž je splněn požadavek dosažení úkrytu do 15 minut. 
Organizační zabezpečení je nutno řešit na úrovni samosprávy, není řešitelné v územním plánu obce. 
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Ukrytí žáků mateřských a základních škol se předpokládá ve vlastním objektu. Další úkryty je vhodné 
koncipovat v rámci budov občanské vybavenosti v centru města, které splňují doběhovou vzdálenost 
pro velký počet obyvatel. Jedná se o objekty městského úřadu, hasičské stanice, atd. 

ad d) návrh ploch pro požadované potřeby evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování je řešeno dle havarijního plánu JMK a způsob provádění 
evakuace a jejího všestranného zabezpečení stanoví § 12 a 13 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., 
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované 
obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.  

Pro případ neočekávané (neplánované) mimořádné události lze využít pro shromažďování a evakuaci 
tyto plochy: 

• plocha veřejného prostranství – veřejné zeleně a plochy přilehlých sportovišť v centru města u 
zámku, 

• fotbalové hřiště, 

• parkoviště u areálu fotbalového hřiště a koupaliště. 

Pro případ neočekávané (neplánované) mimořádné události lze využít pro nouzové, případně 
i náhradní ubytování obyvatelstva následující objekty a plochy: 

• prostory ZŠ Bučovice, tělocvična, 

• vhodné nebytové prostory v obytných domech a vhodné prostory v dalších objektech 
nezasažených mimořádnou událostí. 

Organizační ani technické zabezpečení evakuace není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce 
v jejich dokumentaci a v HP JMK. 

ad e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

Zajištění skladovacích prostor a distribuce materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci není úkolem 
územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci a v HP JMK. Lze doporučit prostory ZŠ 
Bučovice. 

ad f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné území a 
zastavitelná území města 

Zajištění prostor pro vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné území a 
zastavitelná území města není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci a 
v HP JMK. Lze doporučit zpevněné plochy mimo zastavěné území a zastavitelné plochy, mimo 
záplavová území a území vymezená jako riziková z hlediska povodňového ohrožení. 

ad g) návrh ploch pro požadované potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích 
prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace vzniklých při 
mimořádné události nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

k usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je v urbanistickém řešení prostoru města 
zásadní: 

• výrobní zóny jsou prostorově a provozně odděleny od zón obytných, 

• doprava na komunikacích je řešena v souladu s platnou legislativou (vyhl. č. 23/2008 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů) tak, aby umožnila příjezd zasahujících jednotek (včetně těžké techniky) 
a nouzovou obsluhu místních částí v případě zneprůjezdnění komunikací ve městě, místo zúžených 
profilů v historické zástavbě bude možno objet po jiných komunikacích, 

• při řešení důležitých místních komunikací bude zabezpečena jejich nezavalitelnost v důsledku 
rozrušení okolní zástavby, tedy jejich šířka bude minimálně (v1 + v2)/2 + 6m, kde v1 + v2 je 
výška budov po hlavní římsu v metrech na protilehlých stranách ulice. 

Organizační ani technické zabezpečení záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není úkolem 
územního plánu. Je řešeno orgány města v jejich dokumentaci. 
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ad h) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 

Zajištění ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území není úkolem územního plánu. 
Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci, v dokumentacích jednotlivých firem a organizací, které 
tyto látky v území skladují a v HP JMK. 

ad i) návrh ploch pro požadované potřeby nouzového zásobování obyvatelstva vodou 
a elektrickou energií 

Sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie) jsou dle možností 
zaokruhovány a umožňují operativní úpravu dodávek z jiných nezávislých zdrojů. 

Pro případ úplné odstávky vodovodu jsou ve městě evidovány a udržovány samostatné jímací objekty 
(studny) dle přehledu na Městském úřadě. 

Organizační ani technické zabezpečení nouzového zásobování pitnou vodou není úkolem územního 
plánu. Je řešeno orgány města s využitím „Služby nouzového zásobování vodou“, kterou stanovuje 
Směrnice Ministerstva zemědělství ČR, čj. 41658/2001-6000 ze dne 20. prosince 2001, uveřejněná ve 
Věstníku vlády částka 10/2001. 

II.9.14 Ochrana kulturních a přírodních hodnot 

II.9.14.1 Ochrana civilizačních hodnot území 

V řešeném území se nacházejí nemovité kulturní památky, t.j. památky zanesené v ÚSKP (Ústřední 
seznam kulturních památek) pod rejstříkovým číslem: 

46841/7-3609 hrádek Bučovice (k. ú. Bučovice); 

40196/7-3602 kostel Nanebevzetí P. Marie (k. ú. Bučovice); 

35088/7-3607 židovský hřbitov s náhrobky, areál, Hájecká (k. ú. Bučovice); 

53335/7-3603 pohřební kaple Žarošských, Vyškovská (k. ú. Bučovice); 

90462/7-3608 litinový kříž, Vyškovská (k. ú. Bučovice); 

102445 městský dům, Slavkovská č. p. 33 (k. ú. Bučovice); 

102446 městský dům, Slavkovská č. p. 34 (k. ú. Bučovice); 

30495/7-3604 radnice, náměstí Svobody č. p. 823 (k. ú. Bučovice); 

35978/7-3613 pamětní kámen, (k. ú. Černčín); 

20482/7-3610 socha sv. Jana Nepomuckého, (k. ú. Vícemilice); 

36065/7-3596 – zámek s parkem, Ždánská (k. ú. Bučovice). 

Nemovitá národní kulturní památka: 

281 – Zámek Bučovice, Ždánská (k. ú. Bučovice). 

V řešeném území se nachází ochranné pásmo kulturních památek: 

3046 ochranné pásmo kulturních památek v Bučovicích (k. ú. Bučovice) 

Ochranné pásmo pro vybrané kulturní památky v Bučovicích vymezuje významné kulturně-historické a 
přírodní prostředí zejména areálu zámku, kostela se sochařskou výzdobou a městské architektury, 
původní historické středověké a novověké zástavby sídla. 

V řešeném území se nachází území s archeologickými nálezy: jakékoli zásahy do terénu musí být 
předem konzultovány s organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, která 
v předstihu před jejich zahájením provede záchranný archeologický výzkum. Konkretizovaná území 
s archeologickými nálezy jsou zakreslena v koordinačním výkresu. 
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II.9.14.2 Ochrana přírodních hodnot území 

II.9.14.2.1  Zvláště chráněná území 

V řešeném území se nachází zvláště chráněná území: V katastrálním území Kloboučky je vymezena 
Přírodní památka (PP) Baračka dle §14 zákona č. 114/1992 Sb.. 

V katastrálním území Marefy je vymezena PP Člupy a Přírodní rezervace (PR) Šévy dle §14 zákona 
č. 114/1992 Sb.. 

V k. ú. Marefy se též nacházejí dvě parcely (p. č. 470/10 a p. č. 987), se kterými má příslušnost 
hospodaření AOPK ČR. 

II.9.14.2.2 Památné stromy 

V řešeném území se nachází památné stromy: V katastrálním území Černčín se nachází památný 
strom Černčínská lípa a v k. ú. Bučovice památné stromořadí „Jírovcová alej na zámecké ulici“. 

II.9.14.2.3 Natura 2000 

V řešeném území se nacházejí území chráněná soustavou Natura 2000 dle zákona č.114/1992 Sb.. V 
katastrálním území jsou vymezeny tyto Evropsky významné lokality (EVL): 

• CZ0623775 Bučovice - zámek; 

• CZ0624097 Šévy; 

• CZ0624062 Černecký a Milonický hájek; 

• EVL Člupy. 

II.9.14.2.4 Významné krajinné prvky 

V řešeném území se nacházejí registrované významné krajinné prvky č. 140 Podkova a 143 Osmosty. 

Z významných krajinných prvků taxativně vyjmenovaných zákonem se v území nachází lesy, vodní 
toky, rybníky a nivy.  

VKP lesy a rybníky nejsou řešením ÚP Bučovice dotčeny. Vodní toky a jejich nivy částečně dotčeny 
jsou, s ohledem na liniový charakter pak zejména v křížení s liniovými záměry (např. koridory dopravní 
infrastruktury) – toto dotčení není zásadní, lze ho navíc minimalizovat při realizaci záměru. 

II.9.14.2.5 Ochrana krajinného rázu 

Jižní polovina řešeného území se nachází v přírodním parku Ždánický les. Ochrana krajinného rázu je 
mimo to zajištěna §12 zákona 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. 

II.10 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
Územní plán Bučovice nově vymezuje zastavěné území (viz kap. II.9.1). 

II.10.1 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 

II.10.1.1 Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území, především 
nezastavěných a nedostatečně využitých pozemků v současně 
zastavěném území obce 

Nezemědělskou půdu tvoří v zastavěném území města zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy, 
využité zejména pro dopravní infrastrukturu, veřejná prostranství a zeleň a vodní toky. 
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Zástavba ve městě a jeho místních částech je víceméně kompaktní, občasnou proluku tvoří zahrady 
(tedy půda zemědělská). Nezemědělské plochy v zastavěném území jsou v podstatě beze zbytku 
zastavěné (případně využívané k jinému účelu, např. jako zeleň), pokud jsou využity nedostatečně, 
jsou navrženy k přestavbě. 

Nedostatečné využití se týká zejména ploch výrobních areálů, z nichž některé jsou opuštěné a patří 
mezi typické brownfieldy (bývalé UP závody, areál Vojenských lesů – bývalá expedice dřeva nebo areál 
bývalé výrobny parket u nádraží). Všechny tyto areály jsou navrženy k přestavbě nebo revitalizaci. UP 
závody jsou navrženy k přestavbě na plochy smíšené obytné městské (P63/SM), areál Vojenských lesů 
na plochy specifické k využití pro vojsko (P100/X) a areál bývalé výrobny parket k přestavbě na plochu 
občanského vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá (P93/OK) a na plochy smíšené obytné 
městské (P222/SM). 

II.10.1.2 Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků 
a enkláv zemědělské půdy v zastavěném území obce 

Zemědělská půda v nezastavěných částech stavebních pozemků je v drtivé většině využívána jako 
zahrady. Část těchto ploch v okrajových částech zástavby je vedena též jako orná půda nebo trvalý 
travní porost, ale využívány jsou i tak pro zahrady. 

Enklávy zemědělské půdy v zastavěném území se téměř nevyskytují, většinou jde o zahrady vázané na 
přilehlé stavby, případně jiné kultury, nicméně navázané na nezastavěné území. Část území 
identifikovaná jako enkláva zemědělské půdy v zastavěném území obce, která nesouvisí s okolními 
stavbami pro bydlení, je navržena k dostavbě – např. lokalita při ulici Urbáškově ve Vícemilicích 
(Z34/BI), v současné době je lokalita vedena jako orná půda, ale jsou zde zahrádky s rekreačními 
objekty. 

II.10.1.3 Využití ploch získaných odstraněním budov a zařízení a využití 
stavebních proluk 

Proluk je v území málo (zástavba je velice kompaktní), vedeny jsou obvykle z důvodů malých rozměrů 
jako stabilizované plochy, jejich zastavění je tudíž možné, nicméně by zdaleka nepokrylo potřebu pro 
rozvoj. 

Lokalita v ulici Trávnické (bývalý Chemoplast) je navržena k přestavbě na bytové domy (P2/BH). 

Dále jsou k dostavbě rodinnými domy navrženy proluky při ulici Úlehla v Bučovicích (plochy Z28/BI, 
Z29/BI). K zástavbě rodinnými domy jsou v zastavěném území navrženy i nadměrné zahrady za domy 
v Marefách (plochy Z40/BV, Z41/BV, Z42/BV). 

II.10.1.4 Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídel orgánem ochrany ZPF 
již odsouhlaseny v dosavadní schválené dokumentaci 

Převážná většina ploch, navržených pro rozvoj v platné ÚPD byla převzata do nového ÚP nebo byla 
vypuštěna (protože v platné ÚPD je rozvojových ploch nadbytek). Rozvoj lze tedy považovat za 
kontinuální. 

Zcela nová je koncepce řešení dopravy ve městě, neboť přeložka silnice I/50 je nově vedena nikoliv 
údolní nivou Litavy, ale na základě studie, zpracované ŘSD, je vedena jižně zástavby Bučovic, 
v prostoru mezi zástavbou Bučovic a Klobouček. To mělo dopad na řešení rozvojových ploch pro 
výrobu a skladování, které musely být upraveny a také na řešení zástavby podél Litavy. 

Dá se tedy konstatovat, že rozvojové plochy byly předchozím územním plánem z hlediska záboru ZPF 
odsouhlaseny, nikoliv však dopravní řešení. 

Nová trasa přeložky silnice I/50 zasahuje pozemky I. a II. třídy ochrany ZPF, liniové dopravní stavby 
nadmístního významu musí být vedeny mimo zástavbu města a směrově i výškově řešeny tak, aby 
vyhovovaly platným normám. 
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II.10.2 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

II.10.2.1 Vyhodnocení dosavadního vývoje a současného stavu 

Vývoj počtu obyvatel za celou obec i za její jednotlivé části uvádí tabulka níže, včetně roku přičlenění. 

Místní části 1869 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 

Počet 
obyvatel 

část 
Bučovice 2856 3204 3251 3158 3077 3493 3544 3702 4328 4354 4453 4431 

část 
Černčín 
(1976) 

345 446 514 485 470 466 446 380 344 278 292 348 

část 
Kloboučky 
(1976) 

548 618 679 735 760 676 652 581 540 490 507 517 

část 
Marefy 
(1986) 

418 396 429 501 522 445 444 412 379 317 331 357 

část 
Vícemilice 
(1960) 

685 763 858 831 813 830 816 775 804 726 738 743 

celá 
obec 4852 5427 5731 5710 5642 5910 5902 5850 6395 6165 6321 6396 

Počet 
domů 

část 
Bučovice 356 434 525 537 642 751 940 732 749 796 825 932 

část 
Černčín 
(1976) 

69 87 101 104 123 133 125 125 114 132 145 149 

část 
Kloboučky 
(1976) 

97 116 131 137 153 172 175 164 152 177 187 192 

část 
Marefy 
(1986) 

76 86 92 93 106 123 119 117 116 123 129 134 

část 
Vícemilice 
(1960) 

116 145 168 178 198 228 - 213 219 241 251 258 

celá 
obec 714 868 1017 1049 1222 1407 1359 1351 1350 1469 1537 1665 
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V roce 1980 mělo město Bučovice s místními částmi 6395 obyvatel, následně počet obyvatel poklesl 
na 6165 v roce 1991. Od 90. let počet obyvatel města včetně místních částí mírně rostl k roku 2014, 
od té doby prakticky stagnuje. To je dáno přibližně dvěma faktory – nepřipraveností ploch pro 
výstavbu a poklesem počtu pracovních příležitostí ve městě, který je spojen se zánikem stěžejních 
podniků celostátního významu. K úbytku počtu obyvatel města nedošlo díky možnosti dojíždět do 
zaměstnání v jiných městech (Slavkov, Rousínov, Vyškov, Brno) a také díky dobrému dopravnímu 
spojení do těchto měst, jak po silnici, tak po železnici. Dostupnost krajského města Brna je velmi 
dobrá, je vzdáleno necelých 30 km a prostřednictvím silnice I/50 a dálnice je dosažitelné do 30 minut. 

Dále je ve městě dostupná veřejná vybavenost, jejíž náplň a kapacita odpovídá velikosti a významu 
sídla. 

Zájem o bydlení ve městě je zejména v rozsáhlé lokalitě zahrádek ve směru na Vícemilice (Stará 
hora). V některých částech města je naopak omezen – jedná se o části města, kde je životní prostředí 
dlouhodobě negativně ovlivněno nadmístní dopravou po silnici I/50 (Slavkovská, Legionářská, 
Sovětská, Slovenská). 

Dokončené byty v Bučovicích v letech 1998 až 2016 (v územní struktuře obcí k 31. 12. 2016): 

Kód obce 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

592943  14 12 32 12 42 16 15 11 44 14 10 

Od roku 1998 do roku 2008 (období 10 let) bylo dokončeno 222 nových bytů. Z dlouhodobého vývoje 
plyne každoroční přírůstek dokončených bytů kolem 3. 

Pohyb obyvatel ve městě, roky 2012 - 2016: 

stav k 1.1. 6460 6450 6464 6482 6439 
narození 67 65 75 65 59 
zemřelí 58 63 52 64 54 
přistěhovalí 119 129 136 137 158 
vystěhovalí 138 117 141 181 142 
přírůstek přirozený 9 2 23 1 5 
přírůstek migrační -19 12 -5 -44 16 
přírůstek celkový -10 14 18 -43 21 
stav k 31.12 6450 6464 6482 6439 6460 
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Bytový fond v obci (SLDB 2011): 

Byty Byty  
celkem 

z toho Počet osob 

v rodinných  
domech 

v bytových 
domech celkem 

z toho  
v rodinných 

domech 

Byty celkem 2 774 1 688 983 6 366 3 993 
obydlené 2 421 1 401 930 6 366 3 993 

z toho právní důvod užívání bytu:      

ve vlastním domě 1 160 1 153 7 3 417 3 398 
v osobním vlastnictví 438 1 437 1 040 4 
nájemní 481 33 375 1 119 97 
družstevní 58 - 58 168 - 

z toho v domech s mater. nosných zdí:      

z kamene, cihel, tvárnic 2 062 1 226 755 5 532 3 536 
ze stěnových panelů 177 4 173 371 12 
neobydlené 353 287 53 x x 

z toho důvod neobydlenosti:      

změna uživatele 11 9 1 x x 
slouží k rekreaci 68 68 - x x 
přestavba 26 21 5 x x 
nezpůsobilé k bydlení 25 24 - x x 
 

Obložnost obydlených bytů v roce 2011 činila 2,63 obyvatel. Trendem současnosti je obložnost bytů 
kolem 2,5 obyvatele na byt a dále klesá (s rostoucím počtem obyvatel sídla – u velkých měst až na 
2,4). 

II.10.2.2 Posouzení požadavků na novou výstavbu 

V současné době je ve městě necelých 6500 obyvatel. Návrh ÚP, na základě dosud platné ÚPD a na 
základě požadavků objednatele, vymezuje rozvojové plochy pro bydlení a pro plochy smíšené obytné, 
jejichž kapacita je až 1040 bytů, což by teoreticky znamenalo nárůst počtu obyvatel až o 2600. 

Při vyhodnocení kapacit návrhových ploch byla velikost parcely pro RD stanovena 800 m2 pro Bučovice 
a 1200 m2 pro venkovskou zástavbu v místních částech, potažmo 800 m2 u ploch pro bydlení v RD – 
venkovské (BV) a 1200 m2 u ploch pro bydlení v RD – individuální (BI). Pro bydlení v bytových domech 
(BH) pak projektant vycházel z předpokládané hustoty zástavby 150 obyv/ha. U ploch smíšených 
obytných městských i venkovských bylo 50% ploch odečteno pro podnikatelské účely, v plochách 
smíšených obytných městských se uvažuje také s výstavbou bytů, v plochách smíšených obytných 
venkovských s výstavbou RD. 

Průměrná obložnost bytů ve městě byla stanovena na 2,5 obyv/byt. 
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Bilance návrhových ploch 

využití ploch  
kód 
ploch 

rozsah 
ploch v 
ha 

podíl 
% 

rozloha pro 
výpočet v 
ha 

koeficient pro 
výpočet 

počet 
bytů 

počet 
obyvatel 

bydlení v BD  BH 3,73 100 3,73 150 obyv/ha 224 560 

bydlení v RD - individuální  BI 31,3 100 31,3 800 m2/byt 391 978 

bydlení v RD - venkovské  BV 8,68 100 8,68 1200 m2/byt 72 180 
smíšené obytné - 
venkovské  SV 7,68 50 3,84 1200 m2/byt 32 80 

smíšené obytné - městské  SM 10,47 50 5,24 150 obyv/ha 314 785 

celkem   61,86   52,79   1033 2583 

Tento vývoj zastavěnosti ploch však z mnoha důvodů není reálný. 

Z dlouhodobého sledování výstavby ve městě plyne, že v některých letech se postavilo více než 40 
bytů, byť průměr je nižší. Pokud bychom vycházeli z předpokladu, že plochy pro výstavbu budou 
připraveny, pak za 15 let by se postavilo až 600 bytů (návrhových ploch v ÚP je tedy dostatek). Z toho 
cca 10% bytů by pokrylo úbytek bytů a 10% zvýšení počtu cenzových domácností (nejmenší 
společenství lidí bydlících v jednom bytě) a snížení obložnosti bytů. 

Pokud by zbylých 480 bytů nesloužilo jen na zvýšení obytného standardu obyvatel, činil by nárůst 
obyvatel ve městě při obložnosti 2,5 obyv/byt cca 1 200 obyvatel a celkově by město mělo cca 7 700 
obyvatel. Přitom je limitním stavem ve městě počet EO na čistírně odpadních vod – je dimenzována na 
10 000 EO (tedy včetně podílu občanského vybavení a výroby). 

Území plán umožňuje nárůst až o 2600 obyvatel, reálně však předpokládá nárůst asi 1200 obyvatel za 
dalších 15 let. 

Územní plán řeší rozvoj daného území s návrhem zvýšení počtu obyvatel na cca 7 700 po 
roce 2030. 
 

II.11 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 

ÚZEMNÍCH VZTAHŮ 

II.11.1 Širší vztahy 

Město Bučovice se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese Vyškov, administrativně se jedná o obec 
s rozšířenou působností. 

Město leží při silnici I. třídy č. 50 a II. třídy č. 431, na něž navazují silnice III. třídy do Mouřínova 
a Černčína. 

Z hlediska širších vztahů je obec ovlivněna dopravní infrastrukturou. Řešené území je dotčeno 
záměrem na přeložky silnic I. a II. třídy, spojené s přeložkou železniční trati. 

Návaznosti vyplývající z PÚR ČR a ÚPD kraje mající dopad celorepublikový a mezikrajový 

• Z PÚR ČR plynou pro ÚP Bučovice pouze obecné požadavky na řešení 

Návaznosti vyplývající z ÚPD kraje mající dopad celorepublikový a mezikrajový 

Ze ZÚR JMK vyplývá požadavek na:  

• ochranu koridoru pro železniční dopravu nadmístní DZ10, 

• ochranu koridoru pro vedení el. energie nadmístní TEE08, 

• vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES. Na řešeném území se jedná o nadregionální 
biokoridor K 138MH, regionální biocentrum RBC 188 a regionální biokoridory RK JM044 a RK 
1514, které jsou zapracovány v rámci navrženého ÚSES, 
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• vymezení přeložky silnice I. třídy (jako úkol pro řešení v ÚPD). 

II.11.2 Koordinace řešení se sousedními obcemi 

Řešené území je vymezeno hranicí správního území města, které zahrnuje k. ú. Bučovice, Černčín, 
Marefy a Kloboučky. Řešené území má celkem 3118,8 ha. 

Město sousedí s osmi územními jednotkami – na západě s obcemi Křižanovice a Rašovice, na SZ s obcí 
Letonice, na severu s obcemi Bohaté Málkovice a Kojátky-Šardičky, na východě s obcí Nevojice, na 
jihu s městem Ždánice a dále obcí Mouřínov. 

Město leží na úpatí Litenčické pahorkatiny, na silnici I/50, vedoucí centrem Bučovic. Na jihu se zvedá 
Ždánický Les. Město má dobrou vazbu na města Slavkov a Vyškov. Okolní obce jsou přístupné po 
silniční síti I.-III. třídy. 

ÚP řeší návaznosti na územně plánovací dokumentace sousedních obcí tak, že je zajištěna plynulá 
návaznost jak z hlediska funkčního využití ploch, tak návaznost územního systému ekologické stability. 
Je zachována obslužnost území technickou a dopravní infrastrukturou, přičemž obslužnost stávající 
infrastrukturou se jeví samozřejmá. Pro zajištění zásobování vodou v řešeném území a v okolních 
obcích je navrženo prodloužení stávajícího vodovodu do obce Nevojice. 

Návrhové plochy a koridory, jejichž návaznost mezi obcemi by bylo nutno zajistit v územním plánu, se 
kromě ÚSES v řešeném území vyskytuje v rámci řešení dopravních tahů: návrhová plocha silniční 
dopravy Z76 DS navazuje na sousední obec Kojátky. 

Nový územní plán nemění postavení města v systému osídlení, ani neovlivňuje širší vztahy v území 
definované původní územně plánovací dokumentací, případně dalšími koncepčními dokumenty 
celostátního nebo krajského významu. 

Pro zajištění funkčnosti a logických návazností navrženého ÚSES je třeba zajistit návaznost v ÚPD 
obce Kojátky, a to vymezením lokálního biocentra na soutoku Kojáteckého a Žlebového potoka, 
podrobněji viz kap. II.9.5.2. 

II.11.3 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny 
v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), 
s odůvodněním potřeby jejich vymezení 

V řešeném území se vyskytuje jeden záměr, který lze charakterizovat jako záležitost nadmístního 
významu, a která není řešena v ZÚR JMK, a tou je záměr vyplývající z PÚR ČR - požadavek na zdvojení 
stávajícího vzdušného vedení napěťové hladiny 400 kV VVN 417 Sokolnice – Otrokovice. ÚP pro tento 
záměr navrhuje koridor technické infrastruktury KT6, respektive koridor pro veřejně prospěšnou 
stavbu VT6, podrobněji viz kap. II.9.4.4.5 a II.9.7.2. 

II.12 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce ochrany hodnot jejího území, 
v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře 
a dostupnosti veřejné infrastruktury 

• Návrh ÚP Bučovice vychází z role města jako subregionálního centra, proto počítá s nárůstem 
počtu obyvatel a jsou navrženy rozvojové plochy jak pro bydlení, tak pro občanské vybavení 
a výrobu. Cílem je stabilizace území s trendem udržitelného růstu, vytváření podmínek pro 
dobré bydlení a podnikání včetně nárůstu pracovních příležitostí. 

• Návrh ÚP vytváří územně technické podmínky pro rozvoj obce z důrazem na vyvážený vztah 
hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek, viz vyhodnocení 
vlivu řešení na udržitelný rozvoj území. 

• Návrh ÚP řeší přeložku silnice I/50 mimo zástavbu města, vyloučení tranzitní dopravy z centra 
města umožní zlepšit kvalitu životního prostředí. 
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• Návrh ÚP řeší rovněž krajinu – nezastavěné území, s cílem zachovat hodnotné přírodní 
a rekreační zázemí města, navrhuje protipovodňová a protierozní opatření a územní systém 
ekologické stability. Navrhuje podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území. 

• Ve vazbě na rozvojové plochy vyhodnotil návrh ÚP potřebu doplnění občanské vybavenosti 
a dopravní dostupnost pro spádové obce ORP (řešil hromadnou dopravu). 

• Území města je v návrhu ÚP členěno na plochy s rozdílným způsobem využití včetně 
podmínek jejich využití, jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu. Návrh ÚP řešil hospodárné využití zastavěného území 
i ochranu nezastavěného území. K novému využití přednostně vymezil opuštěné plochy 
a areály a navrhl je k přestavbě. 

• Základní koncepce rozvoje sídla je řešena tak, aby nedocházelo ke střetům ploch 
s chráněnými prostory dle zákona č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně zdraví, nebo s plochami 
se stávající, případně potenciální hlukovou zátěží. Ochrana chráněných prostor je zajištěna 
individuálně stanovenými podmínkami využití ploch. 

A1. Urbanistická koncepce – požadavky zejména na prověření plošného 
a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
vymezení zastavitelných ploch 

• Zastavěné území bylo vymezeno ke dni 17.4.2020, v souladu se současným stavem v území 
a na základě podkladů Katastrálního úřadu (intravilánu, vymezeného v roce 1966). 

• Nové zastavitelné plochy byly vymezeny zejména v návaznosti na stávající území obce. 
Propojení místních částí s Bučovicemi není řešeno s ohledem na jejich svébytnost a podmínky 
v území. Návrh ÚP zástavbu místních částí doplňuje přiměřeně, tak, aby byly kompaktní. Nová 
sídla ani samoty nejsou zakládány a to ani lokality s pobytovou rekreační funkcí. 

• Zámek, kostel Nanebevzetí Panny Marie a památkově chráněné domy na náměstí, jako 
významné kulturní hodnoty a dominanty města jsou spolu s navazujícími plochami řešeny jako 
jeden celek, s převažující funkcí smíšenou obytnou – v centrech měst. Z centra je navrženo 
vymístění silnice I. třídy. 

• Základní koncepce řešení ÚP není v kolizi s ochranou dominant obce, řešení sleduje posílení 
významných porostů, zohledňuje hlavní osy, horizonty a průhledy. 

• Návrh ÚP respektuje plochy se specifickým určením pro armádu ČR a vhodně je doplňuje. 

a) Upřesnění požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje 

• Při zpracování „Územního plánu Bučovice“ byla respektována Politika územního rozvoje ČR, 
schválená usnesením vlády č. 929 ze dne 20. 7. 2009 a její Aktualizace č. 1, schválená 
usnesením vlády č. 276 dne 15. 4. 2015 (dále jen Aktualizace č. 1 PÚR ČR ). Územní plán 
respektuje požadavky vyplývající z Aktualizace č. 1 PÚR ČR: republikové priority územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území (kap. 2.2 Aktualizace č. 1 PÚR ČR ). 

b) Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané 
krajem 

• Při zpracování „Územního plánu Bučovice“ byla respektována nadřazená dokumentace vydaná 
krajem - Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje vydané 5.10.2016 usnesením 
č.2891/16/Z29 zastupitelstvem JMK a to jak obecné požadavky, tak požadavky na vymezení 
ploch a koridorů technické vybavenosti a územního systému ekologické stability, viz kapitola 
II.2.2 (koridor pro železniční dopravu nadmístní DZ10, koridor pro vedení el. energie 
nadmístní TEE08 a nadregionální a regionální ÚSES –biocentra a biokoridory). 

c) Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů 

• Zadání ÚP Bučovice stanovilo respektovat požadavky, plynoucí z třetí úplné aktualizace 3/2014 
ÚAP ORP Bučovice. Vzhledem k tomu, že v roce 2017 proběhla čtvrtá aktualizace ÚAP, byly 
převzaty aktuální limity využití území a zpřesněny také hodnoty území. Některé záměry na 
provedení změn v území (jedná se o zastavitelné plochy, přebrané z platného Územního plánu 
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města Bučovice a jeho změn) byly s ohledem na nadbytečnost vypuštěny, případně s ohledem 
na změny podmínek v území řešeny odlišně, viz koncepce řešení ÚP. 

d) Další požadavky 

Plochy pro bydlení 

• Rozvojové plochy pro bydlení byly přizpůsobeny reálným demografickým podmínkám (byly ve 
vztahu k platné ÚPD omezeny, optimální představa kapacity města dle zadání 8,5-10 tis. 
obyvatel byla korigována, i tak rozvojové plochy umožňují nárůst na cca 7 700 obyvatel). 

• Návrh ÚP respektuje požadavek zadání na přednostní vymezení ploch v prolukách ve stávající 
zástavbě a na zastavitelných plochách pro bydlení dle platné ÚPD (Veselá hora – částečně 
omezeno, U škol - převzato, Úlehla – převzato s úpravami). 

• Byla prověřena možnost výstavby v lokalitě nad Černčínem  (žádost Michala Tunegy ze dne 
7.9.2015 (2510/57 k. ú. Bučovice), žádost pana Marka Kalouse ze dne 7.9.2015 (2510/53 
k. ú. Bučovice), žádost Emila Krpce ze dne 7.9.2015 (2510/54 k. ú. Bučovice)) – 
respektováno. 

• Byla prověřena možnost zahrnout pozemek p.č.888/1 k.ú. Vícemilice do zastavitelných ploch 
pro bydlení (žádost paní Marákové ze dne 7.10.2015) – respektováno. 

• Byla prověřena možnost vymezení ploch pro bydlení na p.č.2681/65 a 2681/66 k.ú. Bučovice 
(žádost Ireny Puklové a Jiřího Pukla ze dne 18.1.2016) – respektována možnost zastavění 
pozemků v jejich severní části. 

• Byly prověřeny další vhodné lokality pro bydlení. 

Plochy rekreace 

• Byly prověřeny stávající rozvojové plochy pro sport a rekreaci navazující na stávající 
sportoviště. Byl rozšířen areál pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
v ulici Zámecké, dále byly navrženy nové plochy u Litavy. Areál Hájek byl z dopravních důvodů 
plošně omezen o škvárové hřiště, částečně bude využito pro parkování automobilů 
návštěvníků koupaliště. 

• Byly prověřeny stávající plochy lesoparků Hradisko, Kalvarie, Úlehla a Hájek jako plochy 
veřejné zeleně, s možností nepobytové rekreace obyvatel města. 

• Byly prověřeny možnosti doplnění pěší a cyklistické prostupnosti území zejména ve vazbě na 
sousední obce, viz kapitola II.9.4.3 Dopravní infrastruktura. 

• Byla prověřena možnost vymezení ploch rekreace podél toku Litavy po uvolnění prostoru 
koridoru obchvatu I/50 dle současného ÚP. Návrhem nového ÚP byla podél toku Litavy 
navržena místní komunikace – nábřežní třída a plochy pro smíšenou obytnou zástavbu 
městského typu, která umožní situování veřejných prostranství – veřejné zeleně. V zázemí 
ulice U Dráhy byla navržena plocha pro tělovýchovu a sport – baseballové hřiště. 

Plochy občanského vybavení 

• Viz. kapitola A2 Zadání - Koncepce veřejné infrastruktury. 

Plochy veřejných prostranství 

• Viz. kapitola A2 Zadání - Koncepce veřejné infrastruktury. 

Plochy smíšené obytné 

• Prověřit vymezení ploch smíšených obytných zejména v centrální části zastavěného území – 
stabilizovaná území. Podmínky využití ploch budou stanoveny tak, aby bylo umožněno bydlení, 
služby, případně občanská vybavenost. V návrhu ÚP respektováno, zásadní je návrh přestavby 
bývalých UP závodů na plochy smíšené obytné městské (kvalitativní zhodnocení ploch 
s vazbou na centrum města). Areál Státních lesů a statků ČR a přilehlých pozemků není pro 
plochu smíšenou obytnou (bydlení, občanská vybavenost, veřejná prostranství) vhodný a je 
určen k revitalizaci na plochy specifické (zájem MO). 
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Plochy výrobní a skladovací 

• Pro návrhové plochy výroby a skladování byly přednostně využity nezastavěné plochy ze 
schválného územního plánu města Bučovice, jeho schválených změn a navržených územních 
rezerv. Změna dopravního řešení v návrhu nového ÚP ovlivnila jejich detailní situování. 

• Neužívaný areál „Středopil“ byl vymezen k přestavbě na plochy výroby a skladování. 

Plochy smíšené výrobní 

• Vytvořit na území města podmínky pro posílení ekonomických aktivit vymezením ploch 
smíšených výrobních (výroba, administrativa, prodej, show - room, školení, služby, 
parkování). Tyto plochy nebyly vymezeny, jsou nahrazeny plochami smíšenými venkovskými a 
plochami výroby a skladování – drobné a řemeslné výroby. 

• Při vymezení podmínek pro využití navrhnout takový regulativ, který umožní provozování 
široké škály podnikatelských aktivit, které nebudou narušovat vzájemnou existenci v daném 
území. Viz výše. 

• Prověřit neužívané areály ÚP a „Středopil“ – viz výše. 

A2. Koncepce veřejné infrastruktury – požadavky zejména na prověření uspořádání 
veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn 

a) Upřesnění požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje 

• V návrhu ÚP byly respektovány republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území, týkající se koncepce veřejné infrastruktury, např.: vytvářet 
podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu 
(cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost 
území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny, 
vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, 
vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj 
a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury, při územně plánovací činnosti 
stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní 
a letecké dopravy atd. 

• Byl prověřen záměr E19 – koridor pro dvojité vedení 400 kV Otrokovice – Sokolnice a 
Prosenice –Otrokovice a souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic 400/110 kv 
Prosenice, Otrokovice a Sokolnice, je navržen koridor technické infrastruktury v šířce 
stávajícího ochranného pásma pro zdvojení vedení. 

b) Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané 
krajem 

• ZÚR JMK vymezují koridor celostátní železniční trati  DZ10  Trať č. 340 Brno – Šlapanice – 
Veselí nad Moravou – hranice kraje, optimalizace a elektrizace včetně souvisejících staveb 
(veřejně prospěšná stavba) takto: vedení koridoru: Brno, Slatinka – Šlapanice – Slavkov 
u Brna – Bučovice – Kyjov – Veselí nad Moravou – hranice kraje. Šířka koridoru: 120 m. 
V návrhu ÚP respektováno, koridor zakreslen o shodné šířce. 

c) Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů 

• Byly respektovány limity a požadavky ze čtvrté aktualizace 4/2016 ÚAP ORP Bučovice. 

d) Další požadavky 

Dopravní infrastruktura 

• Koncepce dopravní infrastruktury je v návrhu ÚP koordinovaná s navrhovanou urbanistickou 
koncepcí. Vychází z vymezení koridoru obchvatu I/50 mimo zástavbu města, ve vazbě na 
přeložku I/50 je navržena přeložka silnice II/431 mimo centrum Bučovic. 
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• Územní plán prověřil a navrhl doplnění stávající komunikační sítě o nové komunikace 
s ohledem na navrhovaný rozvoj obce, nové zastavitelné plochy budou dopravně obslouženy 
prodloužením, případně propojením stávajících místních komunikací. 

• Plochy pro parkování jsou navrženy v kontextu s vymezením zastavitelných ploch občanského 
vybavení a dále jsou počty parkovacích ploch stanoveny regulativy v plochách s rozdílným 
způsobem využití. 

• Parkování P+R je navrženo u nádraží ČD jako součást přestupního uzlu mezi železniční stanicí 
a autobusovým nádražím s možností cykloparkingu. Byly navrženy plochy veřejných 
prostranství pro systém K+R u základních škol v Bučovicích. 

• Vymezení autobusové zastávky v místní části Klouboučky u MŠ není vhodné fixovat v ÚP. 
Prostor PV u mateřské školy je pro vymezení zastávky dostatečný. 

• Územní plán prověřil a doplnil systém cyklotras a cyklostezek. 

Technická infrastruktura 

• Požadavky na zásobování vodou: 
- Vyhodnotit potřebu vody a tlakové poměry s přihlédnutím k nově navrhovaným 

zastavitelným plochám, respektováno – výpočet je součástí kapitoly II.9.4.1.1 Zásobování 
vodou. 

- Vedení nově navrhovaných vodovodních řadů je situováno především v plochách veřejných 
prostranství a je navrženo v maximální míře řešit zadržování dešťových vod v území. 

• Požadavky na odkanalizování: 
- Vedení nově navrhovaných kanalizačních stok je situováno především v plochách veřejných 

prostranství. 

• Nakládání s odpady: 
- Je respektována poloha existujícího sběrného dvora. 
- Vymezení plochy TI pro manipulaci s BRO z městské zeleně není řešeno individuálně, areál 

lze realizovat v zastavitelných plochách VL a VD. 

Občanská vybavenost 

• Územní plán respektoval plochy významných staveb občanského vybavení nadmístního 
i lokálního významu, byla prověřena kapacita stávajících objektů veřejné vybavenosti 
a navrženo její doplnění v plochách občanského vybavení komerčního a v plochách smíšených 
obytných – v centrech měst a městských. Základní občanské vybavení lze dle podmínek pro 
využití ploch situovat i v plochách bydlení a v plochách smíšených venkovských. Tím jsou 
vytvořeny podmínky pro prostorovou vazbu bydlení a občanského vybavení. 

Veřejná prostranství 

• Veřejná prostranství, zejména v centrální části města, jsou stabilizována a chráněna jako 
urbanistická hodnota území, z centra města je vymístěna tranzitní doprava návrhem přeložek 
silnic I/50 a II/431. 

• Vymezení ploch pro veřejná prostranství ve vazbě na bytové a rodinné domy je nutno řešit 
v předepsané podrobnější dokumentaci. 

• Plochy pro veřejnou izolační zeleň podél návrhového koridoru obchvatu I/50 budou součástí 
tohoto koridoru, který byl vymezen v celkové šíři 100m. 

• V případech, kdy bylo potřeba odclonit zástavbu od koridorů dopravy byly vymezeny plochy 
izolační zeleně. 



Územní plán Bučovice Odůvodnění ÚP 

Atelier URBI spol. s r.o. 129 

A3. Koncepce uspořádání krajiny – požadavky zejména na prověření plošného 
a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení 
a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 

a) Upřesnění požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje 

• Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území byly 
respektovány, např. rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, jsou 
umístěny do co nejméně konfliktních lokalit a na základě vyhodnocení SEA budou navržena 
potřebná kompenzační opatření. Důsledně je zajištěna ochrana zvláště chráněných území, 
lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, jsou respektována jejich ochranná pásma, ložiska 
nerostných surovin, návrh ÚP také posoudil zásahy do zemědělského a lesního půdního fondu 
a v rámci možností upřednostnil ochranu ZPF I. a II. bonitní třídy. Návrh ÚP vytváří územní 
podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování 
a udržování ekologické stability a ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a podmínky pro 
ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování 
rozmanitosti venkovské krajiny. Jsou vytvořeny podmínky pro ochranu krajinného rázu s 
ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

• Územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro 
člověka byly posuzovány zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. Návrh 
nového ÚP (na rozdíl od dosud platného ÚP) nepodporuje srůstání sídel s ohledem na zajištění 
přístupnosti a prostupnosti krajiny: proto jsou vypuštěny kapacitní rozvojové plochy pro 
výstavbu RD v prostoru mezi Bučovicemi a místní částí Černčín. 

• Návrh ÚP vytváří podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod. Zajišťuje územní ochranu ploch potřebných pro 
umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených 
k řízeným rozlivům povodní. Vytváří podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod 
v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci 
vod. 

• V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytváří podmínky pro zadržování, vsakování 
i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní, případně 
sucha. 

• Některé zastavitelné plochy bylo výjimečně nutno vymezit v záplavových územích. To se týká 
zejména ploch výroby a skladování, kterých je ve městě nedostatek a nelze je umisťovat do 
kopcovitého terénu bez vazby na hlavní dopravní tahy. Pokud jsou tyto plochy vymezeny 
v nivě Litavy, jsou podmíněny vybudováním protipovodňových opatření. 

b) Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané 
krajem 

• ZÚR JMK vymezují plochy a koridory nadregionálního a regionálního územního systému 
ekologické stability krajiny, kterými se rozumí plochy pro umístění nadregionálních 
a regionálních prvků ÚSES, koridory jsou vymezeny šířkou 200 m, 400 m nebo proměnnou 
šířkou. Respektováno, zpřesněno. 

• Požadavky na uspořádání a využití území ÚSES byly do návrhu ÚP převzaty. Jsou preferována 
řešení, která minimalizují střety s liniovými stavbami dopravní a technické infrastruktury 
a s aktivitami těžby v jižní části řešeného území. 

c) Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů 

• Návrh ÚP respektuje limity území a jeho hodnoty a také záměry na provedení změn v území 
(ÚSES). 

• Byly posouzeny vytipované problémy k řešení a v rámci možností území navrženo jejich 
odstranění. 
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d) Další požadavky 

• Dle požadavku zadání byl navržen lokální ÚSES a zajištěna návaznost ÚSES přes hranice 
řešeného území. 

• V prostoru mezi Bučovicemi a místní částí Černčín byl nově veden ÚSES (mimo jiné z důvodů 
kolize s plochami pro bydlení - žádosti pánů Michala Tunegy ze dne 7.9.2015, Marka Kalouse 
ze dne 7.9.2015, Emila Krpce ze dne 7.9.2015 nebyly ohroženy). 

• Návrh ÚP převzal a doplnil protierozní opatření, navržená dokumentací „Vyhodnocení území 
Bučovic a okolí pro zadání KoPÚ, včetně studie odtokových poměrů“ (Ageris s.r.o., únor 
2017). Byly převzaty KPÚ Černčín. 

• Návrh ÚP vytváří předpoklady pro realizaci protipovodňových opatření u Litavy k zajištění 
stávající zástavby před záplavami, podrobná technická opatření nejsou předmětem řešení ÚP. 

• Návrh ÚP prověřil síť účelových komunikací a v podmínkách pro využití ploch navrhl možnost 
jejich doplnění s ohledem na potřeby zemědělství, lesního hospodářství, cykloturistiky a pěší 
turistiky, tím lze zlepšit propustnost krajiny. V územním plánu není nutné účelové komunikace 
fixovat, v případě potřeby jejich odlišného vedení by bylo zbytečně nutné řešit změnu ÚP. 

• Územní plán prověřil možnost obnovy alejí a doprovodné zeleně kolem účelových komunikací 
– lze pouze popsat v podmínkách pro využití území. Vymezení ploch pro umístění mokřadů, 
vodních ploch a rybníků je převzato z dokumentace „Vyhodnocení území Bučovic a okolí pro 
zadání KoPÚ, včetně studie odtokových poměrů“. Dále respektuje prvky přírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot území. Zvýšení podílu vodních ploch v území je řešeno v podmínkách 
pro využití ploch a jsou navrženy plochy vodní a vodohospodářské pro umístění suchých 
vodních nádrží. 

• Ochrana lokálních údolnic před soustředěným odtokem je řešena návrhem ploch smíšených 
nezastavěného území – protipovodňová ochrana a stanovením podmínek pro využití těchto 
ploch. 

• Byly prověřeny lokality, ve kterých je vhodné vyloučit umisťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v ust.§18 ost. 5 stavebního zákona. 

B. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 
využití, které bude nutné prověřit 

• Návrh zadání územního plánu Bučovice nepředpokládal vymezení ploch a koridorů územních 
rezerv. Vymezení územních rezerv vyplynulo v průběhu zpracování návrhu územního plánu: 
- Nadbytek zastavitelných ploch pro bydlení byl řešen vymezením územních rezerv pro 

výstavbu RD v prostoru mezi Bučovicemi a Vícemilicemi a také v prostoru na kopci jižně 
nádraží ČD na plochách navazujících na dopravní propojení Sokolovská – Ždánská. 
V Kloboučkách se jedná o plochy, přes které je v současnosti vedeno volné vedení VN 
a bylo by potřeba jej přeložit. 

- Zastavitelných ploch pro výrobu a skladování je relativní nedostatek a jsou špatně 
dopravně dostupné. Proto byly vymezeny územní rezervy pro další rozvoj výroby s vazbou 
na výhledové dopravní řešení v prostoru mezi Bučovicemi a místní částí Marefy. 

C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo 
předkupní právo 

• Územní plán prověřil a vymezil veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření 
a asanace, včetně ploch nezbytných k zajištění jejich výstavby a řádného užívání pro daný 
účel. Jako veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které je možné 
vyvlastnit práva k pozemkům a stavbám, byly vymezeny veřejně prospěšné stavby pro 
veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu a veřejně prospěšná opatření  - pro zvyšování 
retenčních schopností krajiny, ke snížení ohrožení území povodněmi a jinými přírodními 
katastrofami, založení územního systému ekologické stability a ochranu archeologického 
dědictví. 
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• Veřejně prospěšné stavby nebo veřejná prostranství, pro které je možné uplatnit pouze 
předkupní právo, byly vymezeny.  

D. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování 
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní 
studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 

• V rámci návrhu územního plánu Bučovice bylo prověřeno vymezení ploch, ve kterých bude 
nutné zpracovat podrobnější územně plánovací dokumentaci. Tyto plochy jsou vymezeny ve 
výkrese základního členění území a popsány v textové části návrhu ÚP. 

E. Požadavky na zpracování variant řešení 

• V rámci zpracování návrhu územního plánu nebyl vznesen požadavek na variantní řešení 
územního plánu. 

F. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu 
jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

• Na základě zadání byl obsah návrhu ÚP a uspořádání obsahu jeho odůvodnění upřesněno 
následovně: 

Řešení územního plánu:  

Textová část: 

I. Řešení ÚP 

Grafická část: 

1 Výkres základního členění území 1 : 5 000 
2 Hlavní výkres 1 : 5 000 
3 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000 

Odůvodnění územního plánu: 

Textová část: 

II. Odůvodnění ÚP 

Grafická část: 

4 Koordinační výkres 1 : 5 000 
5 Předpokládaný zábor půdního fondu 1 : 5 000 
6 Širší vztahy 1 : 100 000 

G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území 

• Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů uplatnil OŽP jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí 
příslušný dle ust. § 22 písm. e) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí požadavek na 
vyhodnocení vlivů územního plánu Bučovice na životní prostředí (dále jen „vyhodnocení“). 
Toto vyhodnocení musí bude zpracováno osobou s autorizací podle § 19 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí. Rámcový obsah vyhodnocení je uveden v příloze stavebního zákona. 
Bylo zpracováno dle požadavku. 

• V územním plánu byly mimo jiné situovány plochy smíšené obytné, vymezeny plochy výroby 
a skladování podél toku Litavy a vymezeny kapacitní zastavitelné plochy bydlení. Budoucí 
využití uvedených ploch může mít významný negativní vliv na složky životního prostředí 
a veřejné zdraví obyvatel, což bylo předmětem vyhodnocení. 

• Vyhodnocení bude zpracováno v rozsahu úměrném velikosti a složitosti řešeného území. 
S ohledem na obsah zadání územního plánu a charakter řešeného území se vyhodnocení 
zaměří zejména na problematiku ochrany přírody a krajiny, krajinného rázu a ochranu 
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zemědělského půdního fondu. Dále na problematiku hluku, ochrany ovzduší a na možné 
negativní dopady na životní prostředí a veřejné zdraví související s budoucím využitím 
návrhových ploch. Návrhové plochy budou posouzeny ve vzájemných vztazích, aby byly 
eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití. Bylo zpracováno dle 
požadavku. 

II.13 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 

FUNKCE LESA 

II.13.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
ZPF 

II.13.1.1 Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územního plánu na zemědělský půdní 
fond (ZPF) je provedeno ve smyslu: 

• Zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních 
předpisů; 

• Vyhlášky 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění pozdějších 
právních předpisů, a přílohy 3 této vyhlášky; 

• Vyhlášky 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany; 

• Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č. j. OOLP/1067/96 
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních předpisů; 

• Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového 
a půdního prostředí MŽP „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond v územním plánu„, červenec 2011. 

II.13.1.2 Struktura půdního fondu v území 

Z hlediska využití území jsou dotčená katastrální území členěna takto: 

Struktura půdního fondu v hektarech (ha): 

 celková 
výměra 

k.ú. 

ZPF 
celkem 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

zahrada sad vinice lesní 
pozemek 

vodní 
plocha 

zastavěná 
plocha 

ostatní 
plocha 

Bučovice 3119 2380 2229 19 109 22 2 286 32 91 330 

Struktura půdního fondu v %: 

 celková 
výměra 

k.ú. 

ZPF 
celkem 

orná 
půda* 

trvalý 
travní 

porost* 

zahrada* sad vinice lesní 
pozemek 

vodní 
plocha 

zastavěná 
plocha 

ostatní 
plocha 

Bučovice 100 76 93,7 0,9 4,9 1,0 0,1 9,1 1,0 2,9 10,6 

Pozn.: * procento jednotlivých kultur v rámci zemědělského půdního fondu 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že zemědělský půdní fond (ZPF) tvoří 76 % výměry řešeného území, 
zastavěné a ostatní plochy (tedy velká část aktuálně zastavěného území a navazující infrastruktury) 
tvoří cca 14 %, lesy zabírají přes 9 %, velmi slabé je zastoupení vodních ploch pouhé 1,0 %. 

Zemědělská půda je z 94 % vedena jako orná půda, pouze 0,9 % tvoří trvalé travní porosty, zahrady 
zabírají jen 4,9 %, sady 1 %, vinice 0,1%, chmelnice nejsou zastoupeny vůbec. 
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II.13.1.3 Agronomická kvalita půd 

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou 
bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Pětimístný kód půdně ekologických jednotek vyjadřuje: 

1. místo - Klimatický region. 

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

4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice. 

5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy. 

Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské půdy (I. – 
V.) dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č. j. 
OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona ČNR č. 110/1993 Sb. Podle klimatického 
regionu a hlavní půdní jednotky je rovněž stanovena základní sazba odvodů při záboru zemědělské 
půdy ve smyslu přílohy A zákona ČNR č. 334/1992 Sb. 

Přehled dotčených BPEJ: 

třída ochrany I. I. I. II. II. II. II. II. II. II. II. III. III. III. III. III. III. IV. 
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 Klimatické regiony 

Řešené území leží  převážně v klimatickém regionu T3 (kód BPEJ začíná číslicí 3) – region teplý, mírně 
vlhký; průměrné roční teploty se pohybují v rozmezí 8-9°C, srážkový úhrn činí 550-650 mm ročně. 
Západní část řešeného území náleží do klimatického regionu T2 (kód BPEJ začíná číslicí 2) – region 
teplý, mírně suchý; průměrné roční teploty se pohybují v rozmezí 8-9°C, srážkový úhrn činí 500-
600 mm ročně. 

 Třídy ochrany zemědělských půd 

I. třída: Bonitně nejcennější půdy, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu 
pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability 
krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.  

II. třída: Zemědělské půdy, které mají nadprůměrnou produkční schopnost. Jde o půdy vysoce 
chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen 
podmíněně zastavitelné.  

III. třída: Půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno 
v územním plánování využít event. pro výstavbu.  

IV. třída: Půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností s jen omezenou ochranou, 
využitelné pro výstavbu.  

V. třída: Půdy s velmi nízkou produkční schopností, u nichž lze předpokládat efektivnější 
nezemědělské využití.  
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Chráněné půdy (půdy I a II. třídy ochrany) zabírají více než polovinu území, zejména zastavěné oblasti 
a jejich nejbližší okolí. Půdy III. – V. třídy ochrany se nacházejí převážně v severní a východní části 
řešeného území, severovýchodně zastavěného území centra města. S ohledem na skutečnosti, že 
ochrana ZPF není jedinou prioritou územního plánu (a ani být nemůže), nelze se dotčení chráněných 
půd zcela vyhnout, i když se návrh tyto produkčně hodnotné půdy snaží maximálně respektovat a 
dodržovat alespoň další zásady ochrany půdního fondu. 

 Investice do půdy 

Část zemědělské půdy řešeného území je meliorována, celkem je meliorováno cca 135,6 ha půdy. 

Územní plán navrhuje část záměrů zasahujících do meliorací, a dále umožňuje umisťování některých 
typů staveb i v nezastavěném území (viz. § 18, odst. 5 zák. 183/2006 Sb.). V případě realizace 
záměru, který by se mohl dostat do kolize s melioračním systémem, je před zahájením realizace nutné 
prověřit funkčnost zařízení, aby při jeho narušení nedošlo k podmáčení širšího okolí.  

Vliv na meliorace jednotlivých návrhových ploch (vyčísleny v tabulce předpokládaných záborů ZPF) 
musí být prověřen v rámci územního řízení. 

II.13.1.4 Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 

Zemědělskou půdu ve městě a místních částech obhospodařuje více firem, které provozují svoji 
činnost ve čtyřech areálech bývalého zemědělského družstva (v místních částech Černčín ZEMO spol. 
s r.o., Marefy PROAGRO spol. s r.o., Kloboučky soukromí farmáři a Vícemilice EB klas s.r.o.). 
V Marefách je vybudován areál zemědělského zásobování – silo (firma De Heus a.s.). 

Většina areálů je využívána pro rostlinnou výrobu, část jako skladovací plochy. S ohledem na 
privatizaci jsou některé objekty využívány i pro drobnou výrobu a skladování. 

Stávající lokality jsou stabilizovány, rozvojové plochy nejsou navrhovány. 

II.13.1.5 Opatření k zajištění ekologické stability 

Hlavním opatřením k zajištění ekologické stability je návrh územního systému ekologické stability (viz. 
kap. II.9.5.2). 

Na pozemky nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby systému ekologické stability 
podle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se dle § 59 odst. 3 téhož 
zákona nevztahují některá ustanovení o ochraně zemědělského půdního fondu. 

II.13.1.6 Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení 

Návrh územního plánu navrhuje lokality záboru zemědělské půdy pro: 
- plochy bydlení 
- plochy občanského vybavení 
- veřejná prostranství 
- plochy smíšené obytné 
- plochy a koridor dopravní infrastruktury 
- plochy technické infrastruktury 
- plochy výroby a skladování 
- plochy vodní a vodohospodářské 
- plochy zeleně 
- plochy smíšené nezastavěného území 

Plochy záboru ZPF jsou řešeny v úzké vazbě na urbanistickou koncepci řešení ÚP. Ve snaze o co 
nejmenší narušení zemědělského využívání nezastavěných ploch, byly lokality záboru ZPF situovány 
v maximální možné míře v bezprostřední návaznosti na vymezené zastavěné území. Část ploch 
z platné ÚPD byla již realizována, návrh územního plánu tyto plochy uvádí již jako stabilizované. 
Rozvojové plochy nad rámec platné ÚPD prakticky nejsou navrženy. V souladu s metodickým 
doporučením „Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany 
horninového a půdního prostředí MŽP „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
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na zemědělský půdní fond v územním plánu (červenec 2011)“ nebyly v rámci záborů ZPF bilancovány 
plochy změny v krajině určené pro skladebné části ÚSES. 

Většina rozvojových záměrů byla přebrána z dosud platné ÚPD. Jde tedy převážně o záměry 
zvažované dlouhodobě. Naopak, ve vztahu k platné ÚPD, byly rozvojové plochy pro bydlení významně 
plošně omezeny. Jedná se o lokality: 

- Příhon - plochy pro výstavbu RD, vypuštěna západní část lokality, 

- U Škol a Školní - lokalita severně ulic U Škol a Školní byla vypuštěna v celém rozsahu, 

- Veselá Hora - plochy mezi zástavbou Bučovic a Černčína byly omezeny na základě změny 
koncepce řešení ÚP, neuvažuje se s propojením zástavby obou celků, 

- Stará Hora - v pokračování ulice Úlehla byly na základě požadavku objednatele návrhové 
plochy pro výstavbu RD oproti platné ÚPD rozšířeny na území zahrádek, toto bylo 
kompenzováno vypuštěním zastavitelných ploch na plochách zemědělské prvovýroby ve směru 
na Vícemilice (plochy nad ulicí Slovenskou), jejich převedením do územní rezervy, 

- plochy jižně nádraží v prostoru mezi ulicemi Ždánskou a Sokolovskou - rozvojové plochy pro 
výstavbu RD byly ve vztahu k platné ÚPD plošně omezeny (limitující je navržená komunikace, 
propojující Ždánskou a Sokolovskou dle nové koncepce dopravního řešení), 

- Černčín – zde byly plošně omezeny rozvojové plochy jihozápadně střediska zemědělské výroby 
a na základě nové urbanistické koncepce doplněny drobné zastavitelné plochy pod ulicí 
Májovou (na zahradách a záhumencích stávající zástavby), 

- Kloboučky – ve vztahu k platné ÚPD byl plošně omezen rozvoj jižně a východně zastavěného 
území, 

- Vícemilice – byly vypuštěny zastavitelné plochy západně zástavby Vícemilic nad ulicí 
Slovenskou a doplněny drobné zastavitelné plochy nad ulicí Osvobození. 

V Bučovicích není dostatek vhodných ploch pro rozvoj výroby a skladování. Opuštěné areály 
(brownfields) jsou sice v návrhu ÚP navrženy k přestavbě, ale budou většinou využity pro jiné funkce 
– smíšenou obytnou a specifické využití (plochy Ministerstva obrany). Rovněž areál bývalých Středopil 
v ulici Ždánské je navržen k přestavbě na plochu smíšenou obytnou a na plochu komerčního 
občanského vybavení. 

Prakticky ve shodě s platnou územně plánovací dokumentací jsou vymezeny rozvojové plochy pro 
výrobu a skladování v Marefách, jsou upraveny dle změněné koncepce dopravního řešení a mírně 
rozšířeny. 

Nově navrženy jsou zastavitelné plochy pro výrobu a skladování v prodloužení areálů západně ulice 
Ždánské, využití těchto ploch je možné i díky změně změně koncepce dopravního řešení, kdy přeložka 
I/50, vedená daným prostorem, je přesunuta do nové polohy mezi zástavbu Bučovic a Klobouček. 

Zábory pro veřejná prostranství jsou navrženy pro obsluhu zastavitelných ploch nebo pro komunikace, 
navržené na základě nové koncepce dopravního řešení. 

Vyhodnocení účelného využití území s ohledem na zábory ZPF je popsáno výše v kap. II.10.1. Obecně 
lze konstatovat, že pro rozvoj města jsou vyčísleny zábory i na bonitních půdách (I. a II. třídy 
ochrany), většinou však pocházejí z dosavadní ÚPD a byly již jednou vyhodnocovány a pro vynětí 
odsouhlaseny (dokonce v mnohem větším rozsahu). 

Podle ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF účinného od 01.04.2015 lze zemědělskou půdu I. a II. 
třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad veřejným 
zájmem ochrany ZPF. Citovaný odst. 3 ust. § 4 zákona o ochraně ZPF se nepoužije při posuzování těch 
ploch, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací 
činnosti nemá dojít ke změně jejich určení. 

Nové zábory ZPF I. třídy ochrany jsou návrhem ÚP svázány se změnou koncepce dopravního řešení. 
To se týká zejména přeložky silnice I/50 – v prostoru východně Maref a jižně Bučovic je trasována 
přes ZPF I. třídy ochrany, stejně jako část souběžně navržené místní komunikace (je navržena 
vzhledem k tomu, že na přeložku I/50 nelze přímo připojit silnici III. třídy do Mouřínova a z této silnice 
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je třeba dostat se na mimoúrovňovou křižovatku navrženou mezi I/50 a II/431 v ulici Ždánské. Zde 
tento veřejný zájem výrazně převyšuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. 

Zábory ZPF I. třídy ochrany jsou navrženy ještě pro plochy výroby a skladování v Marefách – jedná se 
o doplnění ploch mezi zástavbou Maref a stávajícími areály výroby a skladování východně zástavby 
Maref. Veřejný zájem podporovat hospodářský rozvoj města zde převyšuje nad veřejným zájmem 
ochrany ZPF. 

Zábor pro koridor železnice (převzat ze ZÚR JMK) je pouze teoretický, v úseku kolem Maref je 
železniční trať vázána na stávající kolejiště. 

Část ploch původně vymezených v ÚPD jako zastavitelné, je v návrhu územního plánu převzato jako 
územní rezervy, tudíž zůstává v ZPF. 

Pro jednotlivé typy zastavitelných ploch je stanoven koeficient zastavění, část ploch, zejména pro 
bydlení v rodinných domech venkovského typu, tak zůstane zemědělskou půdou, bude využívána jako 
hospodářské zahrady. 

Přehled záboru ZPF pro jednotlivé účely využití: 
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I. II. III. IV. V. 

Bx bydlení 43,7 53,9 0,0 12,8 2,8 14,4 7,8 4,6 38,7 

Ox občanské vybavení 4,9 3,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,2 3,2 1,7 

Sx plochy smíšené 
obytné 18,2 6,9 3,3 2,8 0,9 0,0 0,0 12,7 5,4 

Dx 
dopravní 
infrastruktura 84,7 73,7 11,2 57,9 3,5 0,8 0,4 5,0 79,6 

Tx technická 
infrastruktura  0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

Vx výroba a 
skladování 12,2 10,3 4,1 5,9 0,0 0,0 0,2 0,0 12,1 

X plochy specifické 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 

PV plochy veřejných 
prostranství 14,4 10,0 0,7 7,0 0,5 0,9 1,0 4,1 10,3 

Nx 
plochy smíšené 
nezastavěného 
území 42,1 35,3 0,7 28,9 2,3 2,9 0,4 0,2 41,7 

Zx plochy zeleně 5,3 3,8 0,1 1,2 0,0 1,9 0,6 2,1 3,2 

W 
plochy vodní a 
vodohospodářské 10,5 8,3 0,0 7,5 1,4 0,0 0,4 0,0 10,5 

KD 
koridory dopravní 
infrastruktury 19,3 2,5 0,4 1,1 0,1 0,0 0,0 0,0 19,3 

celkem (ha) 258,0 208,1 20,8 127,8 11,5 20,9 10,9 34,2 222,9 

II.13.1.7 Popis lokalit předpokládaného záboru ZPF 

Jednotlivé lokality záboru ZPF jsou charakterizovány v Příloze č. 1 odůvodnění ÚP  Vyhodnocení 
předpokládaného záboru ZPF ploch změn, graficky zobrazeny jsou ve výkrese č. 5. 
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II.13.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
PUPFL 

II.13.2.1 Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) vychází 
z následujících předpisů: 

• Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve smyslu pozdějších předpisů; 

• Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení 
a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa; 

• Směrnice ministerstva zemědělství o postupu při ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa 
č. 31/2000 ze dne 15. 2.2000. 

Při využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům musí být přednostně použity 
pozemky méně významné z hlediska plnění funkcí lesa a zajištěno, aby použití pozemků co nejméně 
narušovalo hospodaření v lese a plnění jeho funkcí a dbáno, aby nedocházelo k nevhodnému dělení 
lesa z hlediska jeho ochrany a k ohrožení sousedních lesních porostů. 

II.13.2.2 Všeobecné údaje o lesích v řešeném území 

Výměra lesů v řešeném území činí 286 ha, tedy jen asi 9,1 % celkové výměry řešeného území, což je 
hluboko pod republikovým průměrem (33%). Jedná se zejména o větší souvislý porost u jižní hranice 
řešeného území v katastru Klobouček a dále několik ostrůvků souvislého zalesnění v západní části 
řešeného území v Černčíně a Vícemilicích. Tyto lesy spadají do kategorie lesů hospodářských. Ještě 
menší jsou zalesněné plochy při východním okraji řešeného území, které spadají do kategorie lesů 
ochranných. 

II.13.2.3 Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkcí 
lesa 

Návrhem územního plánu nejsou dotčeny pozemky k plnění funkcí lesa. 

II.13.2.4 Navrhovaná opatření 

Realizace zamýšlených vegetačních úprav (tvorba ÚSES) se pravděpodobně promítne do změny 
dřevinné skladby některých lesních porostů zahrnutých do prvků ÚSES ve prospěch geograficky 
původních dřevin. 

V případě prvků ÚSES, vymezených na plochách lesních pozemků lze dočasně zachovat dřevinnou 
skladbu uvedenou ve schválených lesních plánech (odsouhlasených orgánem ochrany přírody), avšak 
při tvorbě nebo úpravě těchto plánů je nutno postupovat v souladu s územním plánem. 

Nové plochy lesa nejsou navrhovány, zalesnění je však podmíněně přípustné v několika typech ploch 
s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území. 
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II.14 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ SAMOSTATNÉHO ODŮVODNĚNÍ 

II.14.1 Námitky uplatněné po veřejném projednání 

Návrh rozhodnutí o námitkách doručených k návrhu územního plánu 
Bučovice pro veřejné projednání (dne 11. 11. 2019) podle § 52 odst. 3 
stavebního zákona: 
Námitka  č.j. MUB/OÚP – 59325/2019 , vlastníka pozemku parc. st. 174/1 k. ú. Kloboučky (úplné 
znění námitky je ve spisu OÚP-6774/2016-trt) 

Podatel uplatňuje námitku k  zařazení pozemku parc. č. 512/6 v k. ú. Kloboučky do stabilizovaných 
ploch výroby a skladování VL a požadavek na zařazení do ploch OZ – ochranná zeleň – stromové patro 
oddělující výrobu od bytové zástavby.  
Rozhodnutí o námitce: Námitce nebude vyhověno. 

Námitku může uplatnit vlastník dotčený řešením návrhu, což v tomto případě není naplněno. 

Pozemek parc. č. 512/6 k. ú. Kloboučky je součástí vymezeného zastavěného území a využití pozemku 
odpovídá dosavadnímu faktickému způsobu jejich využívání.  Vymezení zastavěného území v dotčené 
lokalitě bylo provedeno v souladu s platnou legislativou a podmínky pro umístění stavby jsou určeny 
pravomocným územním rozhodnutím č.j. MUB/OSÚ – 31984/2017-bar ze dne 18.07.2017. Z toho 
důvodu není možné hledět na vymezení plochy jako na změnu v území, protože se jedná o deklaraci 
stavu využití území. 

Námitka  č.j. MUB/OÚP – 59345/2019 , vlastníka pozemku parc. 173 k. ú. Kloboučky (úplné znění 
námitky je ve spisu OÚP-6774/2016-trt) 

Podatel uplatňuje námitku k  zařazení pozemku parc. č. 512/6 v k. ú. Kloboučky do stabilizovaných 
ploch výroby a skladování VL a požadavek na zařazení do ploch OZ – ochranná zeleň – stromové patro 
oddělující výrobu od bytové zástavby.  
Rozhodnutí o námitce: Námitce nebude vyhověno. 
Námitku může uplatnit vlastník dotčený řešením návrhu, což v tomto případě není naplněno. 
Pozemek parc. č. 512/6 k. ú. Kloboučky je součástí vymezeného zastavěného území a využití pozemku 
odpovídá dosavadnímu faktickému způsobu jejich využívání.  Vymezení zastavěného území v dotčené 
lokalitě bylo provedeno v souladu s platnou legislativou a podmínky pro umístění stavby jsou určeny 
pravomocným územním rozhodnutím č.j. MUB/OSÚ – 31984/2017-bar ze dne 18.07.2017. Z toho 
důvodu není možné hledět na vymezení plochy jako na změnu v území, protože se jedná o deklaraci 
stavu využití území. 

Námitka  č.j. MUB/OÚP – 59346/2019 , vlastníka pozemku parc. 248 k. ú. Kloboučky (úplné znění 
námitky je ve spisu OÚP-6774/2016-trt) 

Podatel uplatňuje námitku k  zařazení pozemku parc. č. 512/6 v k. ú. Kloboučky do stabilizovaných 
ploch výroby a skladování VL a požadavek na zařazení do ploch OZ – ochranná zeleň – stromové patro 
oddělující výrobu od bytové zástavby.  
Rozhodnutí o námitce: Námitce nebude vyhověno. 
Námitku může uplatnit vlastník dotčený řešením návrhu, což v tomto případě není naplněno. 
Pozemek parc. č. 512/6 k. ú. Kloboučky je součástí vymezeného zastavěného území a využití pozemku 
odpovídá dosavadnímu faktickému způsobu jejich využívání.  Vymezení zastavěného území v dotčené 
lokalitě bylo provedeno v souladu s platnou legislativou a podmínky pro umístění stavby jsou určeny 
pravomocným územním rozhodnutím č.j. MUB/OSÚ – 31984/2017-bar ze dne 18.07.2017. Z toho 
důvodu není možné hledět na vymezení plochy jako na změnu v území, protože se jedná o deklaraci 
stavu využití území. 
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Námitka  č.j. MUB/OÚP – 59347/2019 , vlastníka pozemků parc. 258, 512/7, 560/24 k. ú. Kloboučky 
(úplné znění námitky je ve spisu OÚP-6774/2016-trt) 

Podatel uplatňuje námitku proti návrhu / změně funkčního využití pozemku parc. č. 512/6 v k. ú. 
Kloboučky z dosavadního zařazení v ploše Bch (plochy bydlení ...) do ploch VL (výroba a skladování – 
lehký průmysl), s označením Z142/PV tj. zastavitelná plocha veřejných prostranství.  
Rozhodnutí o námitce: Námitce nebude vyhověno. 
Námitku může uplatnit vlastník dotčený řešením návrhu, což v tomto případě není naplněno. 
Pozemek parc. č. 512/6 k. ú. Kloboučky je součástí vymezeného zastavěného území a využití pozemku 
odpovídá dosavadnímu faktickému způsobu jejich využívání.  Vymezení zastavěného území v dotčené 
lokalitě bylo provedeno v souladu s platnou legislativou a podmínky pro umístění stavby jsou určeny 
pravomocným územním rozhodnutím č.j. MUB/OSÚ – 31984/2017-bar ze dne 18.07.2017. Z toho 
důvodu není možné hledět na vymezení plochy jako na změnu v území, protože se jedná o deklaraci 
stavu využití území. 
Návrhová plocha Z142/PV je vymezena mimo parcelu 512/6 k. ú. Kloboučky, což je patrné zejména 
v příloze I/1 – Základní členění území.  

Námitka  č.j. MUB/OÚP – 59348/2019 , vlastníka pozemků parc. 356, 512/19 k. ú. Kloboučky (úplné 
znění námitky je ve spisu OÚP-6774/2016-trt) a č.j. MUB/OÚP – 59481/2019 , vlastníka pozemků 
parc. 356, 512/19 k. ú. Kloboučky (úplné znění námitky je ve spisu OÚP-6774/2016-trt) – totožné 
námitky 

Podatel uplatňuje námitku proti návrhu / změně funkčního využití pozemku parc. č. 512/6 v k. ú. 
Kloboučky z dosavadního zařazení v ploše Bch (plochy bydlení ...) do ploch VL (výroba a skladování – 
lehký průmysl), s označením Z142/PV tj. zastavitelná plocha veřejných prostranství.  
Rozhodnutí o námitce: Námitce nebude vyhověno. 
Námitku může uplatnit vlastník dotčený řešením návrhu, což v tomto případě není naplněno. 
Pozemek parc. č. 512/6 k. ú. Kloboučky je součástí vymezeného zastavěného území a využití pozemku 
odpovídá dosavadnímu faktickému způsobu jejich využívání.  Vymezení zastavěného území v dotčené 
lokalitě bylo provedeno v souladu s platnou legislativou a podmínky pro umístění stavby jsou určeny 
pravomocným územním rozhodnutím č.j. MUB/OSÚ – 31984/2017-bar ze dne 18.07.2017. Z toho 
důvodu není možné hledět na vymezení plochy jako na změnu v území, protože se jedná o deklaraci 
stavu využití území. 
Návrhová plocha Z142/PV je vymezena mimo parcelu 512/6 k. ú. Kloboučky, což je patrné zejména 
v příloze I/1 – Základní členění území.  

Námitka  č.j. MUB/OÚP – 60028/2019 , spoluvlastníků pozemků parc. 841/2, 842/2, 842/3, 842/15 k. 
ú. Černčín (úplné znění námitky je ve spisu OÚP-6774/2016-trt) 

Podatelé uplatňují námitku – nesouhlas s vymezením veřejného prostranství s plánovaným uložením 
vedení vodovodního řadu a středotlakého plynovodu a plánovaným využitím pozemků p. č. 841/2, 
842/2, 842/3 a 842/15 v k. ú. Černčín.  
Rozhodnutí o námitce: Námitce nebude vyhověno. 

Územní plán vymezuje uvedené pozemky jako součást zastavěného území s funkcí veřejného 
prostranství, neboť jsou takto již využívány, nacházejí se na nich komunikace, obsluhující stávající 
zástavbu s možností připojení návrhových ploch v rozvojové lokalitě, přičemž se jedná o jedinou takto 
funkční komunikaci v území. Návrh tras veřejné technické infrastruktury do takto vymezené funkční 
plochy veřejného prostranství doplňuje jeho optimální využití ve smyslu §7 vyhlášky 501/2006Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území. Pro vymezení rozsáhlých návrhových ploch pro bydlení 
(Z13/BI, Z14/BI, Z15/BI, Z35/BV) v lokalitě je rozhodující jejich napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu. Bez tohoto napojení není možné tyto plochy v návrhu územního plánu ponechat. 
Problematické z hlediska hledání jiného řešení napojení nové místní komunikace je zejména vhodné 
dopravní řešení vzhledem ke stávající hlavní ulici, její zástavbě a stávající křižovatce. Je nutné napojit 
komunikaci v místě, které bude zajišťovat dostatečné rozhledy a nevytvoří dopravní závadu, je třeba 
najít místo s co největším rozestupem zástavby a to je právě místo, kde byla stávající komunikace 
vymezena. Dále lze předpokládat, že příslušný orgán povolující napojení místních komunikací na 
průjezdní úsek silnice III. třídy nebude akceptovat napojení další komunikace ve snížené vzájemné 
vzdálenosti, a po vybudování nové místní komunikace bude požadovat zrušení napojení současné 
komunikace a její připojení na novou komunikaci. Není možné uplatňovat námitku proti vymezení 
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parcel jako veřejné prostranství, protože jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha – 
komunikace. Varianta nabízená podateli je nevhodná, protože odstupy zástavby jsou zde menší a 
umísťují komunikaci do parcel vlastníku tzv. na střih, tedy s potřebou vystavět komunikaci v meandru. 
S tím nelze z hlediska koncepčního zásadně souhlasit, kromě dopravních komplikací by to zbytečně 
prodražovalo všechny investice do území.  

Námitka  č.j. MUB/OÚP – 60029/2019 , spoluvlastníků pozemků parc. 842/16, 842/17 k. ú. Černčín 
(úplné znění námitky je ve spisu OÚP-6774/2016-trt) 

Podatelé uplatňují námitku – nesouhlas s vymezením veřejného prostranství s plánovaným uložením 
vedení vodovodního řadu a středotlakého plynovodu a plánovaným využitím pozemků p. č. 842/16 a 
842/17 v k. ú. Černčín.  
Rozhodnutí o námitce: Námitce nebude vyhověno. 
Územní plán vymezuje uvedené pozemky jako součást zastavěného území s funkcí veřejného 
prostranství, neboť jsou takto již využívány, nacházejí se na nich komunikace, obsluhující stávající 
zástavbu s možností připojení návrhových ploch v rozvojové lokalitě, přičemž se jedná o jedinou takto 
funkční komunikaci v území. Návrh tras veřejné technické infrastruktury do takto vymezené funkční 
plochy veřejného prostranství doplňuje jeho optimální využití ve smyslu §7 vyhlášky 501/2006Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území. Pro vymezení rozsáhlých návrhových ploch pro bydlení 
(Z13/BI, Z14/BI, Z15/BI, Z35/BV) v lokalitě je rozhodující jejich napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu. Bez tohoto napojení není možné tyto plochy v návrhu územního plánu ponechat. 
Problematické z hlediska hledání jiného řešení napojení nové místní komunikace je zejména vhodné 
dopravní řešení vzhledem ke stávající hlavní ulici, její zástavbě a stávající křižovatce. Je nutné napojit 
komunikaci v místě, které bude zajišťovat dostatečné rozhledy a nevytvoří dopravní závadu, je třeba 
najít místo s co největším rozestupem zástavby a to je právě místo, kde byla stávající komunikace 
vymezena. Dále lze předpokládat, že příslušný orgán povolující napojení místních komunikací na 
průjezdní úsek silnice III. třídy nebude akceptovat napojení další komunikace ve snížené vzájemné 
vzdálenosti, a po vybudování nové místní komunikace bude požadovat zrušení napojení současné 
komunikace a její připojení na novou komunikaci. Není možné uplatňovat námitku proti vymezení 
parcel jako veřejné prostranství, protože jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha – 
komunikace. Varianta nabízená podateli je nevhodná, protože odstupy zástavby jsou zde menší a 
umísťují komunikaci do parcel vlastníku tzv. na střih, tedy s potřebou vystavět komunikaci v meandru. 
S tím nelze z hlediska koncepčního zásadně souhlasit, kromě dopravních komplikací by to zbytečně 
prodražovalo všechny investice do území.  

Námitka  č.j. MUB/OÚP – 60031/2019 , vlastník pozemků parc. 1091/1, 1091/2  a 1091/3 k. ú. 
Bučovice (úplné znění námitky je ve spisu OÚP-6774/2016-trt) 

Podatel uvádí: V návrhu územního plánu jsou nově vyznačeny dvě plochy, a to Z 89/VL a Z 90/VL, 
které jsou označeny jako plochy k využití na výrobní a skladovací prostory. Zároveň je k těmto 
plochám nově zakreslena příjezdová komunikace na levé straně řeky Litavy, se sjezdem z hlavní cesty 
E50 za provozovnou jatek a přemostěním toku Litavy.  
Výše uvedené plochy se nyní nacházejí ve stanovené aktivní zóně záplavového území toku Litava. 
Současný návrh územního plánu řeší ochranu nově plánované výrobní zóny realizací protipovodňových 
opatřeni - vybudováním obslužné komunikace, která bude zároveň sloužit jako ohrázování, jak bylo 
prezentováno na veřejném projednání dne 11. 11. 2019. Nebere se však v potaz, že tímto opatřením 
by došlo k povodňovému ohrožení stávající zástavby rodinných domů na pravém břehu řeky Litavy v 
případě jejího rozlivu.  
Je zcela logické, že kromě jiného řeší územní plán rozvoj plochy pro výrobní a průmyslovou činnost. 
Ovšem s ohledem na oddychovou zónu, která v Bučovicích zcela chybí, pomineme-li alej v ulici 
Zámecká, není pochopitelné, že oblast častých procházek kolem koryta řeky Litavy, které využívají 
maminky s kočárky a malými dětmi, majitelé psů apod. by byla zastavěna halami a plochou k výrobě.  
Plánovaná plocha zeleně, dělicí výrobní zónu od stávající zástavby, je sice ideálním řešením, avšak 
obavy z navýšené komunikace po levém břehu Litavy a tím ohrožení ulic U Litavy, Nové, Trávnické, 
Zámecké, jsou jistě na místě.  
Navržení těchto ploch na plochy výrobní a skladovací je rovněž v rozporu se stanoviskem MěÚ 
Bučovice, odboru životního prostředí, vodního hospodářství {MUB/OŽP-46834/2017hom ze dne 
20.12.2017) uvedeném v odůvodnění návrhu ÚP a to doslovně takto „- do stanovené aktivní zóny 
záplavového území toku Litava nelze umísťovat plochu pro výrobu a skladování (západně od silnice 
III. tř. do Mouřínova)"  
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Součástí této námitky proti návrhu Územního plánu města Bučovice je podpisový arch obyvatel 
Bučovic, kteří se cítí tímto novým návrhem územního plánu dotčeni a zároveň požaduji odstranění 
výše uvedených ploch Z 89/VL a Z 90/VL a obslužné komunikace z tohoto návrhu územního plánu. 
Rozhodnutí: Námitce bude vyhověno částečně 

Návrhové plochy Z90/VL a Z89/VL byly vypuštěny, plocha Z105/PV byla upravena a v zásadě 
ponechána, protože bude zajišťovat obsluhu přilehlého území. Trasování komunikace vychází 
z koordinace pořizování územního plánu s přípravou komplexních pozemkových úprav Bučovice tak, 
aby byl zajištěn přístup k pozemkům v lokalitě. Konstrukce a propustnost tělesa této cesty vzhledem 
k přívalovým vodám bude určena v rámci následného řízení odpovídajícímu umístění stavby. 

Námitka  č.j. MUB/OÚP – 60035/2019 , vlastník pozemků parc. 426, 427/1, 427/2 k. ú. Bučovice 
(úplné znění námitky je ve spisu OÚP-6774/2016-trt) 

Podatelé uvádějí: Tímto vznášíme námitky proti řešení navrženému územním plánem, pokud jde o 
plochy označené jako Z89/VL, Z90/VL a K213/NP. Pozemky leží na protilehlém břehu řeky Litavy ve 
vztahu k plochám Z89/VL, Z90/VL a K213/NP a jsou tak přímo dotčeny navrhovanými úpravami.  
K věci uvádíme, že z návrhu územního plánu vyplývá, že plochy Z89/VL a Z90/VL mají být určeny pro 
výrobní a skladovací účely, ačkoliv tato plocha se nachází v území rozlivu řeky Litavy a je v zásadě 
jedinou protipovodňovou ochranou pro bytovou zástavbu na pravém břehu Litavy. Pokud by došlo k 
zastavění této plochy, potom se výrazně sníží možnosti rozlivu a tím se naopak zvýší povodňové riziko 
stávající zástavby (už nyní velmi vysoké).  
K tomu lze jen dodat, že kromě hrozby rozlivu řeky hrozí obecné také vzestup hladiny spodních vod 
(patrné zejména při vytrvalejších deštích), kdy zástavba na jedné straně řeky jistě bude mít také 
dopady na výšku spodní vody v celém území (voda nemůže vystoupat na zastavěné části a o to více 
bude vystupovat v jinde). Zkušeností nás obyvatel jsou takové, že se jedná o zcela reálnou hrozbu, 
kdy boj se spodní vodou se často vede do slova a do písmene o každý centimetr a navrhovaná 
zástavba situaci v oblasti může jedině zhoršit.  
Dále vznášíme námitku proti tzv. valu, který má vzniknout na ploše označené jako K213/NP. Není 
zcela jasné, zda se má jednat o protihlukové nebo „protipovodňové" opatření, ale důsledkem zvýšení 
břehu Litavy na jeho levé straně dojde jen k tomu, že se jednoznačně zamezí možnostem rozlivu na 
levou stranu a veškerá voda v této části by mohla odtékat jen na pravou stranu směrem k zabydlené 
oblasti. Tyto důsledky jsou zcela zřejmé a nelze je žádným způsobem zpochybnit ani vyvrátit. 
Realizace valu (ať už se nazve jakkoliv) by tedy vedla k přímému ohrožení majetku a výraznému 
zvýšení povodňového rizika. Navrhovaný záměr je absurdní svými důsledky, pokud vezmeme v úvahu, 
že ostatní obce usilují o protipovodňová opatřeni a ochranu majetku svých obyvatel, zatímco v tomto 
návrhu se přímo vytváří „propovodňová opatření", což je na první pohled zřejmé.  
Shrnujeme, že řešení uvedených ploch jednoznačně zhoršuje možnosti rozlivu (resp. se jim přímo 
zamezuje) a tím se výrazně zvyšuje povodňové riziko i zvýšení hladiny spodní vody. Chtěli bychom 
apelovat na to, aby uvedené hrozby byly brány skutečně vážně, protože s obavami sledujeme stav 
hladiny v říčním korytu i hladinu spodních vod už nyní a navrhované řešení může situaci jedině zhoršit. 
Navrhované opatření má velký potenciál způsobit závažné škody na majetku obyvatel v oblasti ulic 
Sokolovská, Nová a patrně i ulic Zámecká a Trávnická a naopak neznamená žádný přínos. Realizací 
záměru tedy nelze fakticky nic získat, ale rozhodně je možné způsobit mnoho nemalých škod, a to i 
opakovaných a nevratných. Věříme tomu, že zástupci města chtějí a budou hájit zájmy svých občanů 
a nepodpoří taková řešení, která by vedla ke zcela zbytečným Škodám a ohrožení majetku obyvatel 
města. 
Rozhodnutí: Námitce bude vyhověno částečně 
Návrhové plochy Z90/VL a Z89/VL byly vypuštěny, plocha Z105/PV byla upravena a v zásadě 
ponechána, protože bude zajišťovat obsluhu přilehlého území. Trasování komunikace vychází 
z koordinace pořizování územního plánu s přípravou komplexních pozemkových úprav Bučovice tak, 
aby byl zajištěn přístup k pozemkům v lokalitě. Konstrukce a propustnost tělesa této cesty vzhledem 
k přívalovým vodám bude určena v rámci následného řízení odpovídajícímu umístění stavby. Stejně tak 
plocha K213/NP zůstane v návrhu územního plánu vymezena. V rámci územního plánu jde o vymezení 
návrhové plochy doplňující územní systém ekologické stability území. Tato lokalita je navržena v rámci 
koordinace činnosti zpracovatele územního plánu a komplexních pozemkových úprav Bučovice, jako 
veřejně prospěšné opatření sloužící ke zlepšení podmínek v území, nikoliv jejich zhoršení.  
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Námitka  č.j. MUB/OÚP – 60056/2019 , vlastníka pozemků parc. 491/28, 491/16, 491/10 , 491/12 k. ú. 
Marefy (úplné znění námitky je ve spisu OÚP-6774/2016-trt) 

Podatel uvádí: 
Dne 11.11.2019 proběhlo veřejné projednání návrhu územního plánu města Bučovice.  
Ačkoliv jsem již dne 22.01.2019 návrh ÚP Bučovice připomínkoval, kdy jsem měl zejména následující  
výhrady:  
a) v novém návrhu ÚP jsem žádal nadále ponechat plochy Vd jak jsou vedeny ve stávající ÚP, a to co 
se týče dotčených pozemků p. č. 491/28, 491/16, k. ú. Marefy - oba v mém vlastnictví a navrhoval 
jsem rovněž ponechat plochu Vd na částech pozemků č. 491/7 a 491/6, k. ů. Marefy.  
b) Vzhledem k tomu, že původní trasa obchvatu byla posunuta - ve stávajícím ÚP jsou plochy Vd 
vymezeny silnicí I/50 a původní trasou obchvatu, žádal jsem, aby i v novém územním plánu byly 
plochy Vd vymezeny současnou silnící I/50 a trasou nového obchvatu, a to včetně části pozemků p. č. 
491/10, 491/12. k. ú. Marefy.  
Bohužel jsem nucen konstatovat, že moje připomínky zůstaly nevyslyšeny, naopak zcela v rozporu s 
mými oprávněnými zájmy a legitimnímu očekávání byl návrh ÚP Bučovice modifikován tak, že plocha 
od trasy nového obchvatu po stávající silnici I/50 byla zařazena jako plocha dopravy DS.  
Parcely č. 491/28, 491 /16 a 491/10 jsem nakupoval mimo jiné proto, že byly a jsou zařazeny ve 
stávajícím ÚP do ploch Vd.  
Odmítám proto přeřazení těchto ploch v návrhu nového územního plánu Bučovic do ploch DS.  
Žádám, aby plochy od trasy budoucího obchvatu Bučovic po trasu stávající silnice I/50 byly nadále 
zařazeny jako plochy Vd. Jedná se o tyto parcely v mém vlastnictví: 491/28, 491/16, 491/10 a 491/12.  
Nezařazením těchto ploch do ploch výroby mi vzniká značná majetková újma a bude mi znemožněna 
budoucí výstavba staveb pro malovýrobu a výrobních služeb z čehož vyplývá, že nebudou vytvořeny 
nová pracovní místa (předpokládám 10 až 15 středně kvalifikovaných pracovníků).  
Vzhledem k tomu, že ÚP Bučovic se potýká s nedostatkem vhodných ploch pro výrobu, očekávám, že 
moje námitka bude vyslyšena a ÚP Bučovic bude upraven ve smyslu mého návrhu výše. 
Rozhodnutí: Námitce bude vyhověno  

Návrhová plocha Z75 byla územním plánem po společném projednání vymezena jako zastavitelná 
plocha DS pro možnost rozšíření stávající plochy DS jako její rozvojová plocha. Vlastník v rámci 
veřejného projednání uplatnil řádně v termínu námitku ve smyslu zařazení plochy Z75 do funkčního 
využití VD – Výroba a skladování – drobná řemeslná výroba.  S ohledem na skutečnost, že pozemky 
patří jednomu vlastníkovi a nedochází k dalšímu rozšíření zastavitelného území, námitce je vyhověno. 
Na základě této námitky byla plocha změněna a vymezena jako zastavitelná plocha výroby a 
skladování – drobná a řemeslná výroba - Z75/VD.  

Námitka  č.j. MUB/OÚP – 60068/2019 , vlastníka pozemků parc. 491/28, 491/16, 491/10 , 491/12 k. ú. 
Marefy (úplné znění námitky je ve spisu OÚP-6774/2016-trt) 

Podatel uvádí: 
Dne 11.11.2019 proběhlo veřejné projednání návrhu územního plánu města Bučovice.  
Ačkoliv jsem již dne 22.01.2019 návrh ÚP Bučovice připomínkoval, kdy jsem měl zejména následující 
výhrady: 
a) v novém návrhu ÚP jsem žádal nadále ponechat plochy Vd jak jsou vedeny ve stávající ÚP, a to co 
se týče dotčených pozemků p. č. 491/2, 491/16, k. ú. Marefy - oba v mém vlastnictví a navrhoval 
jsem rovněž ponechat plochu Vd na částech pozemků č. 491/7 a 491/6, k. ú. Marefy též v mém 
vlastnictví. 
b) Vzhledem k tomu, že původní trasa obchvatu byla posunuta - ve stávajícím ÚP jsou plochy Vd 
vymezeny silnicí I/50 a původní trasou obchvatu, žádal jsem, aby i v novém územním plánu byly  
plochy Vd vymezeny současnou silnicí I/50 a trasou nového obchvatu, a to včetně části pozemků p. č. 
491/10, 491/12, k. ú. Marefy. 
c) Upozornil jsem, že při povolování a výstavbě stávající ČS na p.č. 491/21 v mém vlastnictví jsem byl 
nucen respektovat trasu původního obchvatu města Bučovice a celou stavbu přizpůsobit budoucímu 
obchvatu v původní trase. Z tohoto důvodu jsem v rámci podaných připomínek žádal, aby v novém 
ÚP Bučovic (zejména co se týče dopravního řešení nového obchvatu města Bučovice) byly 
respektovány oprávněné zájmy majitele ČS jak z hlediska poskytování služeb motoristické veřejnosti, 
tak z hlediska ekonomiky provozu ČS (tzn., aby čerpací stanice sloužila nadále pro obsluhu silnice I/50 
v nové trase a investice do ní nebyla zmařena). 
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d) Nakonec jsem navrhl ponechat stávající silnici I/50 od křižovatky se silnící III/0478 až na úroveň 
pozemku p. č. 491/7 po realizaci nového obchvatu města Bučovice ponechat jako obslužnou 
komunikaci pro pozemky přiléhající k této silnici (tj. cca v délce 270 m od křižovatky). 
Bohužel jsem nucen konstatovat, že moje připomínky zůstaly nevyslyšeny, naopak zcela v rozporu 
s mými oprávněnými zájmy a legitimnímu očekávání byl návrh ÚP Bučovice modifikován tak, že  
Rozhodnutí: Námitce bude vyhověno částečně 

Návrhová plocha Z75 byla územním plánem po společném projednání vymezena jako zastavitelná 
plocha DS pro možnost rozšíření stávající plochy DS jako její rozvojová plocha. Vlastník v rámci 
veřejného projednání uplatnil řádně v termínu námitku ve smyslu zařazení plochy Z75 do funkčního 
využití VD – Výroba a skladování – drobná řemeslná výroba.  S ohledem na skutečnost, že pozemky 
patří jednomu vlastníkovi a nedochází k dalšímu rozšíření zastavitelného území, námitce je vyhověno. 
Na základě této námitky byla plocha změněna a vymezena jako zastavitelná plocha výroby a 
skladování – drobná a řemeslná výroba - Z75/VD. Tato námitka je k předchozí námitce duplicitní, 
požadavek končí uprostřed věty, je to mírně zmatečné.  
Bod c) námitky je konstatováním, které nemá na návrh územního plánu žádný požadavek 

Bod d) námitky uplatňuje požadavek na návrh vymezení trasy obslužné komunikace ve stávající trase 
I/50. Námitce nebude vyhověno s ohledem k tomu, že je těleso stávající silnice I/50 umístěno 
v poměrně vyvýšené poloze vůči dotčeným pozemkům, není vhodné navrhovat obslužnou komunikaci 
v poloze stávající silnice I. třídy, i proto, že by mohlo být problematické dopravní napojení zastavitelné 
plochy do doby realizace obchvatu. Obsluha plochy bude zajištěna napojením na silnici III. třídy 
v sousedství čerpací stanice. 

II.14.2 Námitky uplatněné po opakovaném veřejném projednání 

Návrh rozhodnutí o námitkách doručených k návrhu územního plánu 
Bučovice pro opakované veřejné projednání (dne 12. 08. 2020) podle § 52 
odst. 3 stavebního zákona: 
Námitka č.j. MUB/OÚP – 31143/2020 ze dne 12. 08. 2020 , vlastníka nemovitostí parc. 560/24, 512/7 
k. ú. Kloboučky (úplné znění námitky je spisu OÚP-6774/2016-trt) 

Podatel uplatňuje námitku proti návrhu / změně funkčního využití pozemku parc. č. 512/6 v k. ú. 
Kloboučky z dosavadního zařazení v ploše Bch (plochy bydlení ...). 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se zamítá 

Předložená námitka v doslovném znění byla uplatněna v rámci veřejného projednání návrhu územního 
plánu, které proběhlo 11. 11. 2019, jak uvádí předkladatel v části Situace námitky. K vlastní námitce 
již návrh na rozhodnutí o námitkách zpracován byl a je řešen v části II.14.I odůvodnění územního 
plánu Bučovice. Současně námitka překračuje možné podání ve smyslu oznámení o konání 
opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Bučovice, kdy námitky mohli uplatnit 
osoby dotčené v rozsahu úprav návrhu po veřejném projednání. Návrh se v rámci námitkou dotčených 
ploch neměnil. 

Námitka č.j. MUB/OÚP – 31144/2020 ze dne 12. 08. 2020 , vlastníka nemovitostí parc. 356, 512/19 
k. ú. Kloboučky (úplné znění námitky je spisu OÚP-6774/2016-trt) 

Podatel uplatňuje námitku k  zařazení pozemku parc. č. 512/6 v k. ú. Kloboučky do stabilizovaných 
ploch výroby a skladování VL a požadavek na zařazení do ploch OZ – ochranná zeleň – stromové patro 
oddělující výrobu od bytové zástavby. 
Rozhodnutí o námitce:  

Námitka se zamítá 
Předložená námitka v doslovném znění byla uplatněna v rámci veřejného projednání návrhu územního 
plánu, které proběhlo 11. 11. 2019, jak uvádí předkladatel v části Situace námitky. K vlastní námitce 
již návrh na rozhodnutí o námitkách zpracován byl a je řešen v části II.14.I odůvodnění územního 
plánu Bučovice. Současně námitka překračuje možné podání ve smyslu oznámení o konání 
opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Bučovice, kdy námitky mohli uplatnit 
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osoby dotčené  v rozsahu úprav návrhu po veřejném projednání. Návrh se v rámci námitkou 
dotčených ploch neměnil. 

Námitka č.j. MUB/OÚP – 21145/2020 ze dne 12. 08. 2020 , vlastníka nemovitostí parc. 248 k. ú. 
Kloboučky (úplné znění námitky je spisu OÚP-6774/2016-trt) 

Podatel uplatňuje námitku k  zařazení pozemku parc. č. 512/6 v k. ú. Kloboučky do stabilizovaných 
ploch výroby a skladování VL a požadavek na zařazení do ploch OZ – ochranná zeleň – stromové patro 
oddělující výrobu od bytové zástavby. V žádosti uplatněná.  
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se zamítá. 

Předložená námitka v doslovném znění byla uplatněna v rámci veřejného projednání návrhu územního 
plánu, které proběhlo 11. 11. 2019 evidovaná jako písemnost ze dne 11.11.2019 pod č.j. 59346/2019. 
K vlastní námitce již návrh na rozhodnutí o námitkách zpracován byl a je řešen v části II.14.I 
odůvodnění územního plánu Bučovice. Současně námitka překračuje možné podání ve smyslu 
oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Bučovice, kdy námitky 
mohli uplatnit osoby dotčené  v rozsahu úprav návrhu po veřejném projednání. Návrh se v rámci 
námitkou dotčených ploch neměnil.  

Námitka č.j. MUB/OÚP – 31146/2020 , spoluvlastník pozemku parc. 2382 k. ú. Bučovice (úplné znění 
námitky je spisu OÚP-6774/2016-trt) 

Podatel uplatňuje námitku k  zařazení pozemku parc. č. 2383 v k. ú. Bučovice do ploch zastavitelných, 
na nichž je vymezena veřejně prospěšná stavba s možností předkupního práva nebo vyvlastnění.  
Rozhodnutí o námitce:  

Námitka se zamítá. 

Námitka je podaná proti řešení vymezených veřejně prospěšných staveb dopravní a technické 
infrastruktury, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Kostra dopravní a technické 
infrastruktury je v území navržena tak, aby jednu z nejrozsáhlejších rozvojových ploch bylo možné 
dopravně a technicky obsloužit. Zastavitelnost území je dále podmíněna zpracováním územní studie. 

Současně je uvažováno s propojením této lokality s dalším územím, které je návrhem chráněno 
vymezenou územní rezervou R2/BI.  

Současně námitka překračuje možné podání ve smyslu oznámení o konání opakovaného veřejného 
projednání návrhu územního plánu Bučovice, kdy námitky mohli uplatnit osoby dotčené  v rozsahu 
úprav návrhu po veřejném projednání. Návrh se v rámci námitkou dotčených ploch neměnil. 

II.15 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

II.15.1 Připomínky uplatněné po společném jednání 

Strandhill Company s.r.o., Ždánská 906, 68501 Bu čovice 

Žádost ze dne 10.12.2017: 

V žádosti uplatněná připomínka k navrženému využití brownfieldu – Středopily, žádost vlastníka o jiné 
využití – pro rozvoj bydlení a podnikání (v ploše smíšené obytné) a komerčních aktivit v ploše 
občanského vybavení – komerčních zařízení plošně rozsáhlých.  

Vyhodnocení: 

Prověřit úpravu dokumentace dle požadavku. 

Vyhodnocení projektanta: 
Dokumentace byla upravena dle dodaného podkladu, nově jsou v této lokalitě namísto plochy výroby 
vymezeny plochy P93/OK a P222/SM. 
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Hrazdil Jind řich, Mírová 494, 685 01 Bu čovice 

Žádost ze dne 14.12.2017: 

V žádosti uplatněná připomínka na zařazení pozemků parc. č. 2510/47 a 2510/46 v k. ú. Bučovice do 
návrhových ploch pro výstavbu RD (v souvislosti s vymezením v současně platném ÚP).  

Vyhodnocení: 

Prověřit úpravu dokumentace dle požadavku. 

Vyhodnocení projektanta: 
Dokumentace byla upravena dle dodaného podkladu, nově je na požadované pozemky rozšířena 
zastavitelná plocha Z11/BI pro bydlení v rodinných domech - individuální. 

II.15.2 Připomínky uplatněné po veřejném projednání 
Osadní výbor Klobou čky, č.j. MUB/OÚP – 59392/2019  ze dne 11.11.2019 (úplné znění podání je ve 
spisu OÚP-6774/2016-trt) 

Uplatněná připomínka proti změně k novému návrhu územního plánu Bučovic. Pozemek parc. č. 512/6 
v k. ú. Kloboučky z dosavadního zařazení v ploše Bch (plochy bydlení ...) do ploch VL (výroba a 
skladování). Uplatňuje požadavek na zařazení do ploch OZ – oddělující zeleň k oddělení výroby od 
bytové zástavby. 

Vyhodnocení pořizovatele: 

Připomínka nebude zohledněna. 

Vyhodnocení projektanta: 
Stabilizovaná plocha výroby a skladování – lehký průmysl (VL) byla na parcele vymezena v souladu 
s požadavkem vlastníka pozemku rozšířit zázemí výrobní haly o odstavnou a manipulační plochu a 
zejména v souladu s platným rozhodnutím o umístění stavby, přičemž bylo přihlédnuto k současnému 
stavu využití území, kdy je plocha již stavebně upravena, pro stanovený účel využívána a nachází se 
v zastavěném území. Z toho důvodu není možné hledět na vymezení plochy jako na změnu v území, 
protože se jedná o deklaraci stavu využití území. 
 

Okrašlovací spolek v Bu čovicích, Fu číkova 842, 685 01 Bu čovice 

č.j. MUB/OÚP – 5999/2019  ze dne 18.11.2019  (úplné znění podání je ve spisu OÚP-6774/2016-trt) 

Uplatněné připomínky: 
1) projevena obava, že plochy Z90/VL a Z89/VL doplněné o komunikaci zvýší nebezpečí povodní na 
pravém břehu Litavy, doporučuje přesunout komunikaci na jižní okraj plánované plochy; 
2) požadavek na omezení umísťování stavebních objektů v ploše P61/OS vzhledem k blízkosti areálu 
zámku Bučovice; 
3) námět na využití územní rezervy R2 (BI) jako z 50% návrhové pro výsadbu zeleně (protierozní); 
4) k ploše VL – JKZ Bučovice v Kloboučkách uvádí, že není brán zřetel na stávající charakter 
venkovské zástavby v Kloboučkách a deklaruje potřebu ponechávat ochranné pásmo mezi plochami 
bydlení a výroby, 
5) doporučuje stanovit regulativ na dodržování uliční stavební čáry při rekonstrukcích nebo 
přestavbách bytových objektů v řadové zástavbě. 

Vyhodnocení pořizovatele: 

Ad bod 1) bude vyhověno plocha Z90 a Z89 budou vypuštěny, bod 2) bude doplněna specifická 
podmínka pro omezení staveb mimo zařízení pro dětská hřiště, mobiliář apod., bod 3) jde o rezervu , 
protierozní opatření jsou převzata z probíhajících KPÚ, bod 4) JKZ  - jde o stav, neplyne žádný úprava, 
bod 5) je územním plánem respektováno v popisu urbanistické koncepce rozvoje města a popisem v 
kap. I.6.3. 
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Vyhodnocení projektanta: 
Návrhové plochy Z90/VL a Z89/VL byly vypuštěny, specifická podmínka pro omezení staveb v ploše 
P61/OS byla doplněna. 

II.15.3 Připomínky uplatněné po opakovaném veřejném projednání 

V rámci opakovaného veřejného projednání připomínky podány nebyly. 

II.16 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
• PÚR ČR – Politika územního rozvoje České republiky 2008, ve znění Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3 

• ČOV – čistírna odpadních vod, 

• ČS – čerpací stanice, 

• DVT – drobný vodní tok, 

• EO – ekvivalentní obyvatel, 

• HZS – Hasičský záchranný sbor, 

• CHLÚ – chráněné ložiskové území, 

• MO – Ministerstvo obrany, 

• OP – ochranné pásmo, 

• ORP – obec s rozšířenou působností, 

• PRVK – Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, 

• PUPFL – pozemek určený k plnění funkcí lesa, 

• RLP – radiolokační zařízení, 

• STG – skupina typů geobiocénu 

• VN – vysoké napětí, 

• VVN – velmi vysoké napětí, 

• VPO – veřejně prospěšné opatření, 

• VPS – veřejně prospěšná stavba, 

• ÚAN – území s archeologickými nálezy, 

• ÚAP – územně analytické podklady, 

• ÚP – územní plán, 

• ÚPD – územně plánovací dokumentace, 

• ÚSES – územní systém ekologické stability, 

• VDJ – vodojem, 

• VKP – významný krajinný prvek, 

• ZPF – zemědělský půdní fond, 

• ZÚR JMK– Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 
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VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO ZÁBORU ZPF PLOCH ZMĚN

k.ú. Bučovice

kód podrobnější členění orná 
půda

zahra
dy

ovoc
né 

sady

trvalé 
travní 
porost

y I. II. III. IV. V.

Z1 BH Bydlení - v bytových domech

3,09 3,10 3,10 0,02 3,08 3,10

v ÚPD jako návrh 
bydlení

P2 BH Bydlení - v bytových domech

0,25 0,25

plocha pro bydlení v 
zastavěném území 

v ÚPD jako stav 
Bch (bydlení s 
příměsí jiných 

funkcí)

Z3 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
v ÚPD (Z3) jako 
návrh bydlení

Z4 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální 1,15 1,15 1,15 0,17 0,98 1,15
v ÚPD jako návrh 

bydlení

Z5 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální 2,97 2,97 2,96 0,01 2,97 2,97
v ÚPD jako návrh 

bydlení

Z6 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální 1,49 1,07 1,06 0,01 1,07 1,07
v ÚPD jako návrh 

bydlení

Z7 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální
0,39 0,29 0,29 0,29 0,10 0,29

plocha pro bydlení 
částečně v 
zastavěném území 

v ÚPD jako návrh 
bydlení

Z8 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální
1,61 1,45 1,45 1,45 0,16 1,45

plocha pro bydlení 
částečně v 
zastavěném území 

v ÚPD (Z3) 
částečně jako 
návrh bydlení 

Z9 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

v ÚPD částečně 
jako návrh bydlení

Z10 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
v ÚPD jako návrh 

bydlení

Z11 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální 1,06 1,06 1,06 0,30 0,76 1,06
v ÚPD jako návrh 

bydlení

Z16 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální
0,11 0,11 0,11 0,02 0,09 0,11

v ÚPD jako návrh 
bydlení

Z17 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální
0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

v ÚPD  jako stav 
bydlení (zahrady za 

zástavbou)

Z18 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální

zastavěno, 
vypuštěno z 

návrhu

Z19 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální

zastavěno, 
vypuštěno z 

návrhu
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Z20 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální

zastavěno, 
vypuštěno z 

návrhu

Z21 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální
0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

v ÚPD jako návrh 
bydlení

Z22 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální
1,04 1,04 1,04 1,04 1,04

v ÚPD jako návrh 
bydlení

plocha mírně 
zmenšena

Z23 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální
1,67 1,62 0,42 0,13 0,57 0,50 0,03 1,59 1,62

část plochy je na 
ostatní ploše

v ÚPD jako návrh 
bydlení

Z24 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální
3,25 3,25 0,54 2,19 0,52 0,11 2,91 0,23 3,25

v ÚPD jako návrh 
bydlení

Z25 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální
2,58 2,58 2,58 0,18 1,03 1,37 2,58

v ÚPD (Z3) jako 
návrh bydlení

Z26 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální
0,43 0,07 0,35 0,04 0,38 0,43

v ÚPD (Z3) 
částečně jako 
návrh bydlení 

Z27 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální 2,07 0,36 1,39 0,33 0,14 1,91 0,03 2,07
v ÚPD (Z3) jako 
návrh bydlení

Z28 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální
0,24 0,24

plocha pro bydlení v 
zastavěném území 

v ÚPD jako stav 
Bch

Z29 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální
0,18 0,18

plocha pro bydlení v 
zastavěném území 

v ÚPD jako stav 
Bch

Z30 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální 1,59 1,59 1,59 1,58 0,01 1,59

v ÚPD jako návrh 
bydlení

Z31 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální
1,21 1,21 1,21 1,21 1,21

nově navrženo dle 
požadavku obce

Z32 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální
2,35 2,35 1,18 1,17 1,80 0,55 2,35

nově navrženo dle 
požadavku obce

Z56 OK

Občanské vybavení - 

komerční zařízení plošně 

rozsáhlá

0,75 0,23 0,23 1,00 0,23 0,75

plocha v zastavěném 
území, větší část na 
ostatních či 
zastavěných plochách 

v ÚPD jako návrh 
Ob
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P57 OK

Občanské vybavení - 

komerční zařízení plošně 

rozsáhlá

0,24 0,24

plocha v zastavěném 
území na ostatních či 
zastavěných plochách 

v ÚPD (Z5) jako 
návrh Ox

Z58 OS

Občanské vybavení - 

tělovýchovná a sportovní 

zařízení
0,48 0,47 0,35 0,12 0,47 0,48

plocha v zastavěném 
území, částečně na 
ostatních plochách 

v ÚPD jako stav 
Bch

Z59 OS

Občanské vybavení - 

tělovýchovná a sportovní 

zařízení 1,51 1,47 0,84 0,63 1,47 1,51 0,66

plocha částečně na 
ostatních plochách 

v ÚPD návrh 
mimoúrovňové 

křižovatky

Z60 OS

Občanské vybavení - 

tělovýchovná a sportovní 

zařízení 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

v ÚPD (Z3) jako 
návrh bydlení

P61 OS

Občanské vybavení - 

tělovýchovná a sportovní 

zařízení
0,63 0,59 0,59 0,59 0,63

plocha v zastavěném 
území, částečně na 
ostatních plochách 

v ÚPD jako návrh 
veřejné zeleně

Z62 OH
Občanské vybavení - 

hřbitovy

0,10 0,10

plocha v zastavěném 
území na ostatních 
plochách 

v ÚPD jako návrh 
rozš. hřbitova

P63 SM
Plochy smíšené obytné - 

městské

5,74 0,27 0,27 0,27 5,74

plocha v zastavěném 
území, částečně na 
ostatních a 
zastavěných plochách 

v ÚPD jako stav 
výroby, opuštěný 

areál

Z67 SV
Plochy smíšené obytné - 

venkovské 0,17 0,17

plocha v zastavěném 
území

v ÚPD jako stav 
Bch

Z69 SV
Plochy smíšené obytné - 

venkovské
0,88 0,88 0,88 0,88 0,88

v ÚPD jako návrh 
bydlení

plocha mírně 
zmenšena

Z74 DS
Dopravní infrastruktura - 

silniční

0,06 0,06

plocha v zastavěném 
území na ostatních 
plochách 

v ÚPD jako stav 
ploch železnice

Z76 DS
Dopravní infrastruktura - 

silniční

1,91 1,88 1,88 1,88 1,91 0,26

v ÚPD jako návrh 
přeložky silnice

plocha mírně 
upravena dle 
prováděné 

stavby
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Z77 DS
Dopravní infrastruktura - 

silniční
0,56 0,56 0,56 0,56 0,56

v ÚPD (Z3) jako 
návrh sídelní 

zeleně

Z78 DS
Dopravní infrastruktura - 

silniční

0,07 0,06 0,06 0,06 0,06

plocha v zastavěném 
území, částečně na 
ostatních plochách 

v ÚPD jako stav 
Bch

zpřesněn 
výpočet

Z79 DS
Dopravní infrastruktura - 

silniční

4,02 2,58 2,49 0,09 2,58 0,21 3,81 1,60

plocha částečně na 
ostatních a 
zastavěných plochách 

v ÚPD jako návrh 
přeložky silnice

Z80 DS
Dopravní infrastruktura - 

silniční

1,78 1,64 1,64 1,64 0,02 1,62

plocha částečně v 
zastavěném území, 
částečně na ostatních 
a zastavěných 
plochách 

v ÚPD jako návrh 
přeložky silnice a 
ploch pro výrobu

Z81 DS
Dopravní infrastruktura - 

silniční 0,23 0,23 0,23 0,10 0,13 0,23

v ÚPD jako návrh 
přeložky silnice

Z82 DS
Dopravní infrastruktura - 

silniční
19,75 18,57 18,57 9,08 9,11 0,03 0,35 0,02 19,73 0,64

plocha částečně na 
ostatních a 
zastavěných plochách 

nový záměr vedení 
přeložky silnice 

I/50

P83 DS
Dopravní infrastruktura - 

silniční

0,67 0,67 0,01

plocha v zastavěném 
území na ostatních a 
zastavěných plochách 

v ÚPD návrh 
okružní křižovatky

Z86 TI
Technická infrastruktura - 

inženýrské sítě

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

nový záměr 
situování plochy 

pro tech. 
vybavenost

Z87 VL
Výroba a skladování - lehký 

průmysl
0,78 0,72 0,72 0,51 0,21 0,78

plocha částečně na 
ostatních plochách 

v ÚPD jako návrh 
výroby

Z88 VL
Výroba a skladování - lehký 

průmysl
0,52 0,52 0,52 0,31 0,21 0,52

v ÚPD jako návrh 
výroby

Z89 VL
Výroba a skladování - lehký 

průmysl

vypuštěno z 
návrhu na 

základě pokynu

Z90 VL
Výroba a skladování - lehký 

průmysl

vypuštěno z 
návrhu na 

základě pokynu
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Z91 VL
Výroba a skladování - lehký 

průmysl

0,81 0,81 0,58 0,09 0,67 0,81

v ÚPD jako návrh 
výroby

P93 OK

Občanské vybavení - 

komerční zařízení plošně 

rozsáhlá

0,99 0,99

plocha v zastavěném 
území na ostatních a 
zastavěných plochách 

v ÚPD jako stav 
výroby, opuštěný 

areál

Z97 VD
Výroba a skladování - 

drobná a řemeslná výroba
0,04 0,04 0,04

plocha je na 
ostatních plochách 

v ÚPD jako návrh 
výroby

Z98 VD
Výroba a skladování - 

drobná a řemeslná výroba
0,23 0,13 0,13 0,13 0,23 0,23

plocha částečně na 
ostatních plochách 

v ÚPD jako návrh 
výroby

Z99 VD
Výroba a skladování - 

drobná a řemeslná výroba
0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

v ÚPD částečně 
jako návrh výroby

P100 X Plochy specifické

3,79 0,86 0,86 0,86 2,95 0,84

plocha v zastavěném 
území, z větší části 
na ostatních a 
zastavěných plochách 

v ÚPD jako stav 
výroby, opuštěný 

areál

zvětšeno - 0,33 
ha převedeno z 
návrhu SV dle 

pokynu - 
požadavek 
vlastníka

Z105 PV Veřejná prostranství

1,72 1,03 0,78 0,06 0,19 1,01 0,02 0,40 1,32

plocha částečně v 
zastavěném území, z 
části na ostatních a 
zastavěných plochách 

v ÚPD prostor pro 
přeložku silnice 

I/50

zmenšeno o 
0,49 ha 

(vypuštěných z 
návrhu) dle 

pokynu

Z106 PV Veřejná prostranství
0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

plocha v zastavěném 
území

v ÚPD jako stav 
výroby

Z107 PV Veřejná prostranství
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

plocha v zastavěném 
území

v ÚPD jako stav 
výroby

Z108 PV Veřejná prostranství

0,75 0,10 0,10 0,10 0,75

plocha v zastavěném 
území, z větší části 
na ostatních a 
zastavěných plochách 

v ÚPD prostor pro 
přeložku silnice 

I/50
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Z109 PV Veřejná prostranství

0,45 0,05 0,04 0,01 0,05 0,29 0,16 0,14

plocha částečně v 
zastavěném území, z 
části na ostatních a 
zastavěných plochách 

v ÚPD jako stav 
výroby

Z110 PV Veřejná prostranství

0,06 0,02 0,02 0,02 0,06

plocha v zastavěném 
území, z větší části 
na zastavěných 
plochách 

v ÚPD jako návrh 
komunikace

Z111 PV Veřejná prostranství
0,25 0,25 0,23 0,02 0,25 0,25

plocha v zastavěném 
území

v ÚPD jako návrh 
veřejné zeleně

Z112 PV Veřejná prostranství

0,15 0,15

plocha v zastavěném 
území na ostatních 
plochách 

v ÚPD jako stav 
Bch

Z113 PV Veřejná prostranství
0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

v ÚPD jako návrh 
Bch

Z114 PV Veřejná prostranství

0,16 0,15 0,15 0,12 0,03 0,16

v ÚPD jako návrh 
komunikace a Bch

Z115 PV Veřejná prostranství
0,15 0,15 0,15 0,01 0,15 0,15

v ÚPD jako návrh 
komunikace

Z116 PV Veřejná prostranství
0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,01

plocha částečně v 
zastavěném území 

v ÚPD jako stav 
garáže

Z117 PV Veřejná prostranství
0,51 0,51

plocha je na 
ostatních plochách 

v ÚPD jako návrh 
bydlení a OV

Z118 PV Veřejná prostranství
0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

v ÚPD jako návrh 
bydlení a ÚSES

Z122 PV Veřejná prostranství

0,81 0,30 0,17 0,11 0,02 0,01 0,29 0,45 0,36

plocha částečně v 
zastavěném území, z 
části na ostatních a 
zastavěných plochách 

v ÚPD jako stav 
sportoviště

Z123 PV Veřejná prostranství
0,04 0,04 0,04 0,01 0,03 0,04

plocha v zastavěném 
území

v ÚPD jako stav 
Bch

Z124 PV Veřejná prostranství
0,36 0,33 0,18 0,07 0,08 0,09 0,24 0,36

plocha částečně na 
ostatních plochách 

v ÚPD jako návrh 
Bch
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Z125 PV Veřejná prostranství

0,44 0,44 0,06 0,38 0,01 0,05 0,38 0,02 0,42

plocha částečně v 
zastavěném území, z 
části na ostatních 
plochách 

v ÚPD jako stav 
Bch

Z126 PV Veřejná prostranství

0,26 0,22 0,01 0,20 0,01 0,02 0,14 0,06 0,26

plocha částečně na 
ostatních plochách 

v ÚPD jako návrh 
Bch

Z127 PV Veřejná prostranství

0,36 0,32 0,09 0,23 0,22 0,10 0,36

plocha částečně na 
ostatních plochách 

v ÚPD částečně 
jako návrh Bch

Z128 PV Veřejná prostranství

0,05 0,04 0,04 0,02 0,02 0,05

plocha částečně v 
zastavěném území

v ÚPD jako návrh 
Bch

Z129 PV Veřejná prostranství
0,61 0,61 0,41 0,20 0,34 0,27 0,61

v ÚPD částečně 
jako návrh Bch

Z130 PV Veřejná prostranství

0,05 0,05

plocha v zastavěném 
území na ostatních 
plochách 

v ÚPD jako stav 
obč. vybav.

Z133 PV Veřejná prostranství

0,11 0,11

plocha v zastavěném 
území na ostatních 
plochách 

v ÚPD jako stav 
vojsko

Z134 PV Veřejná prostranství

0,07 0,07

plocha v zastavěném 
území na ostatních 
plochách 

v ÚPD převážně 
jako stav 

komunikace

Z135 PV Veřejná prostranství

0,29 0,29

plocha v zastavěném 
území na ostatních 
plochách 

v ÚPD převážně 
jako stav drážní 

doprava

upraveno v 
souvislosti s 
požadavkem 
armády ČR

Z136 PV Veřejná prostranství

0,83 0,83 0,72 0,11 0,83 0,05 0,78

plocha částečně v 
zastavěném území, z 
části na ostatních 
plochách 

v ÚPD jako stav 
komunikace, návrh 

bydlení

upraveno v 
souvislosti s 
požadavkem 
armády ČR

Z137 PV Veřejná prostranství

0,16 0,16

plocha v zastavěném 
území na ostatních 
plochách 

v ÚPD jako stav 
komunikace, 

železnice, výroba

Z138 PV Veřejná prostranství

1,16 1,12 1,10 0,01 0,01 0,27 0,85 1,16 0,09

plocha částečně na 
ostatních plochách 

v ÚPD jako návrh 
Bch

upraveno v 
souvislosti se 
zastavěním 
sousedních 

ploch a změnami 
v KN
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Z139 PV Veřejná prostranství
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

v ÚPD jako návrh 
Bch

Z140 PV Veřejná prostranství

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

v ÚPD jako návrh 
Bch

upraveno v 
souvislosti se 
zastavěním 
sousedních 

ploch a změnami 
v KN

P143 PV Veřejná prostranství

0,07 0,07

plocha v zastavěném 
území na ostatních a 
zastavěných plochách 

v ÚPD jako stav 
Bch

P144 DS
Dopravní infrastruktura - 

silniční

0,59 0,59

plocha v zastavěném 
území na ostatních 
plochách 

v ÚPD jako stav 
sportoviště

Z146 ZV
Veřejná prostranství - 

veřejná zeleň
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

plocha v zastavěném 
území

v ÚPD jako stav 
obč. vybav.

Z147 ZV
Veřejná prostranství - 

veřejná zeleň
0,84 0,84 0,84 0,84 0,08 0,76

plocha částečně v 
zastavěném území

v ÚPD (Z3) jako 
návrh sídelní 

zeleně

Z148 ZV
Veřejná prostranství - 

veřejná zeleň 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

v ÚPD jako návrh 
Bch

K150 ZS
Zeleň - soukromá a 

vyhrazená
0,31 0,31

proběhne pouze 
změna kultury, není 
záborem ZPF

v ÚPD jako návrh 
výroby

K151 ZS
Zeleň - soukromá a 

vyhrazená
0,29 0,29

proběhne pouze 
změna kultury, není 
záborem ZPF

v ÚPD jako návrh 
výroby

K152 ZO Zeleň - ochranná a izolační
0,57 0,56 0,56 0,56 0,57

plocha částečně na 
ostatních plochách 

v ÚPD (Z3) jako 
návrh sídelní 

zeleně

K154 W
Plochy vodní a 

vodohospodářské
6,09 6,09 6,09 5,42 0,67 6,09

protipovodňové 
opatření

v ÚPD plochy 
zemědělské 
prvovýroby

K156 W
Plochy vodní a 

vodohospodářské

1,32 0,97 0,86 0,11 1,32

protipovodňové 
opatření, plocha 
částečně na ostatních 
plochách

v ÚPD plochy 
sportovišť

K160 NZ Plochy zemědělské

0,79 0,79

plocha k navrácení 
do ZPF, není 
záborem

v ÚPD slnice I/50
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Příloha č.1 ÚP BUČOVICE

kód podrobnější členění orná 
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C
el
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m

ěr
a

 [
h

a
]Způsob využití

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

K162 NSo

Plochy smíšené 

nezastavěného území s 

ochrannou funkcí
0,56 0,56 0,56 0,56 0,56

protipovodňové 
opatření

v ÚPD plochy 
sportovišť

K166 NSo

Plochy smíšené 

nezastavěného území s 

ochrannou funkcí
0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

protipovodňové 
opatření

v ÚPD plochy 
ohrožené erozí

K173 NSo

Plochy smíšené 

nezastavěného území s 

ochrannou funkcí

7,76 6,57 6,57 6,57 7,76 2,06

protipovodňové 
opatření, plocha 
částečně v 
zastavěném území a 
na ostatních plochách

v ÚPD plochy pro 
revitalizaci říčních 

systémů

K174 NSo

Plochy smíšené 

nezastavěného území s 

ochrannou funkcí

7,33 6,11 6,11 6,11 7,33 1,82

revitalizace vodního 
toku, plocha částečně 
na ostatních plochách

v ÚPD plochy pro 
revitalizaci říčních 

systémů

K175 NSo

Plochy smíšené 

nezastavěného území s 

ochrannou funkcí

0,54 0,42 0,42 0,42 0,54 0,20

revitalizace vodního 
toku, plocha částečně 
na ostatních plochách

v ÚPD plochy pro 
revitalizaci říčních 

systémů

K176 NSo

Plochy smíšené 

nezastavěného území s 

ochrannou funkcí

2,56 2,17 2,17 0,62 1,55 2,56 0,94

revitalizace vodního 
toku, plocha částečně 
na ostatních plochách

v ÚPD plochy pro 
revitalizaci říčních 

systémů

K177 NSo

Plochy smíšené 

nezastavěného území s 

ochrannou funkcí
0,91 0,72 0,72 0,12 0,60 0,91 0,29

revitalizace vodního 
toku, plocha částečně 
na ostatních plochách

v ÚPD plochy pro 
revitalizaci říčních 

systémů

K178 NSo

Plochy smíšené 

nezastavěného území s 

ochrannou funkcí
2,95 2,59 2,59 2,33 0,26 2,95

revitalizace vodního 
toku, plocha částečně 
na ostatních plochách

v ÚPD plochy pro 
revitalizaci říčních 

systémů

K179 NSo

Plochy smíšené 

nezastavěného území s 

ochrannou funkcí
2,29 2,26 2,26 2,26 2,29

zatravnění, 
protierozní opatření, 
plocha částečně na 
ostatních plochách

v ÚPD jako návrh 
bydlení

K181 ZP
Zeleň - přírodního 

charakteru
0,77 0,75 0,69 0,06 0,33 0,42 0,77

plocha v zastavěném 
území, částečně na 
ostatních plochách 

v ÚPD jako stav 
Bch
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Příloha č.1 ÚP BUČOVICE

kód podrobnější členění orná 
půda

zahra
dy
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a

 [
h

a
]Způsob využití

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

K182 ZP
Zeleň - přírodního 

charakteru 0,16 0,16 0,16 0,16 0,01 0,15

plocha částečně v 
zatavěném území

v ÚPD jako návrh 
Bch

K183 ZP
Zeleň - přírodního 

charakteru

1,18 0,43 0,40 0,03 0,43 0,58 0,60 0,73

plocha částečně v 
zastavěném území, 
částečně na ostatních 
a zastavěných 
plochách

v ÚPD plochy pro 
přeložky silnic a 
louky a pastviny

Z221 ZV
Veřejná prostranství - 

veřejná zeleň
0,21 0,14 0,14 0,07 0,07 0,21

plocha v zastavěném 
území

v ÚPD jako návrh 
plochy pro bydlení 

Bch

P222 SM
Plochy smíšené obytné - 

městské
4,73 4,73

plocha v zastavěném 
území mimo ZPF

v ÚPD jako výroba

Z223 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální

0,36 0,14 0,36 0,36 0,36

v ÚPD jako návrh 
bydlení

Z224 X Plochy specifické

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

v ÚPD jako návrh 
plochy pro výrobu 

Vv (II. etapa)

K225 NSo

Plochy smíšené 

nezastavěného území s 

ochrannou funkcí

0,86 0,64 0,64 0,64 0,64 0,26

v ÚPD plochy pro 
revitalizaci říčních 

systémů

Z226 PV Veřejná prostranství

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

v ÚPD rozvoj 
rekreačních ploch

Z227 PV Veřejná prostranství

0,66 0,63 0,62 0,01 0,63 0,01 0,65 0,13

v ÚPD rozvoj 
rekreačních ploch
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Příloha č.1 ÚP BUČOVICE

kód podrobnější členění orná 
půda

zahra
dy

ovoc
né 

sady

trvalé 
travní 
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y I. II. III. IV. V.C
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h

a
]Způsob využití

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

Z228 PV Veřejná prostranství

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

v ÚPD plochy pro 
stabilizaci 
přírodních 

systémů, ÚSES

Z229 PV Veřejná prostranství

0,32 0,31 0,30 0,01 0,13 0,18 0,31 0,06

v ÚPD plochy 
zemědělské 

prvovýroby, ÚSES 

Z230 PV Veřejná prostranství

0,17 0,17 0,17 0,09 0,08 0,17

v ÚPD plochy 
zemědělské 
prvovýroby 

ohrožené erozí

Z232 PV Veřejná prostranství

0,54 0,49 0,49 0,49 0,54 0,30

v ÚPD plochy pro 
revitalizaci říčních 

systémů

KD1 DZ
dopravní infrastruktura - 

železniční

7,69 0,51 0,45 0,06 0,35 0,16 7,69 0,32

plocha částečně v 
zastavěném území, 
částečně na ostatních 
a zastavěných 
plochách

nový návrh na 
základě ZÚR JMK

147,78 105,69 92,03 14,73 2,59 0,89 15,89 60,76 1,76 20,26 10,58 24,50 122,44 11,21

Pozn.: Modře označené plochy se vyskytují částečně i v jiném katastrálním území, jejich plocha i předpokládaný zábor jsou rozděleny mezi příslušná k.ú.

Pozn.: Šedě označené plochy byly oproti návrhu pro veřejné projednání vypuštěny.

celkem [ha]
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Příloha č.1 ÚP BUČOVICE

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO ZÁBORU ZPF PLOCH ZMĚN

k.ú. Marefy

kód podrobnější členění
orná 
půda

chmelni
ce vinice zahrady

ovocné 
sady

trvalé 
travní 

porosty I. II. III. IV. V.

Z39 BV
Bydlení - v rodinných 

domech - venkovské 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

v ÚPD jako stav 
ZPF

Z40 BV
Bydlení - v rodinných 

domech - venkovské
0,70 0,70

plocha pro bydlení 
v zastavěném 
území 

v ÚPD jako stav 
bydlení

Z41 BV
Bydlení - v rodinných 

domech - venkovské
0,55 0,55

plocha pro bydlení 
v zastavěném 
území 

v ÚPD jako stav 
bydlení

Z42 BV
Bydlení - v rodinných 

domech - venkovské
0,40 0,40

plocha pro bydlení 
v zastavěném 
území 

v ÚPD jako stav 
bydlení

Z43 BV
Bydlení - v rodinných 

domech - venkovské 0,55 0,55 0,12 0,43 0,55 0,55

v ÚPD jako návrh 
bydlení

Z44 BV
Bydlení - v rodinných 

domech - venkovské 0,38 0,33 0,28 0,05 0,33 0,38

plocha částečně na 
ostatní ploše 

v ÚPD jako návrh 
bydlení

Z64 SV
Plochy smíšené obytné - 

venkovské 1,28 1,28 1,28 0,96 0,32 1,28

v ÚPD jako návrh 
bydlení a ZPF

Z65 SV
Plochy smíšené obytné - 

venkovské 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17

v ÚPD jako návrh 
výroby

Z66 SV
Plochy smíšené obytné - 

venkovské 1,11 1,11 0,98 0,13 1,11 1,11

v ÚPD jako návrh 
výroby

Z75 VD
Výroba a skladování - 

drobná a řemeslná výroba

1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

v ÚPD přeložka 
I/50 a návrh 

výroby

změněno z 
plochy DS dle 

pokynu - 
žádost 

vlastníka

Z82 DS
Dopravní infrastruktura - 

silniční

11,62 10,58 10,58 1,08 9,50 11,62 0,56

plocha částečně na 
ostatních a 
zastavěných 
plochách 

nová kocepce 
dopravního řešení - 

přeložka I/50, v 
ÚPD nezastavěné 

Z87 VL
Výroba a skladování - 

lehký průmysl 4,13 4,13 4,13 3,23 0,90 4,13

v ÚPD jako návrh 
výroby

Z94 VD
Výroba a skladování - 

drobná a řemeslná výroba
0,54 0,54 0,54 0,33 0,22 0,54

v ÚPD plochy pro 
revitalizaci říčních 

systémů

Z95 VD
Výroba a skladování - 

drobná a řemeslná výroba
2,84 1,20 1,20 1,20 2,84

plocha částečně na 
ostatních plochách 

v ÚPD částečně 
plochy výroby 

návrh, částečně 
ZPF

Z101 PV Veřejná prostranství
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

v ÚPD jako návrh 
plochy lesní

ú
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Příloha č.1 ÚP BUČOVICE

kód podrobnější členění
orná 
půda

chmelni
ce vinice zahrady

ovocné 
sady

trvalé 
travní 

porosty I. II. III. IV. V.

ú
p
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í

M
im

o 
za

st
av

ěn
é 

úz
em

í

Z102 PV Veřejná prostranství

0,14 0,14

plocha v 
zastavěném území 
na ostatních 
plochách 

v ÚPD jako stav 
bydlení

Z103 PV Veřejná prostranství

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

plocha v 
zastavěném území

v ÚPD jako stav 
bydlení

Z104 PV Veřejná prostranství
0,45 0,45 0,45 0,44 0,01 0,45

v ÚPD návrh 
výroby

Z145 ZV
Veřejná prostranství - 

veřejná zeleň

0,16 0,13 0,13 0,13 0,16

plocha v 
zastavěném území 
částečně na 
zastavěných 
plochách 

v ÚPD jako stav 
bydlení

zpřesněn 
výpočet

K155 W
Plochy vodní a 

vodohospodářské 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71

protipovodňové 
opatření

nově navrženo, v 
ÚPD ZPF

K159 NZ Plochy zemědělské

0,14 0,14

plocha k navrácení 
do ZPF, není 
záborem

nově navrženo, v 
ÚPD silnice III. 

třídy

K160 NZ Plochy zemědělské

0,79 0,79

plocha k navrácení 
do ZPF, není 
záborem

nově navrženo, v 
ÚPD silnice I. třídy

K163 NSo

Plochy smíšené 

nezastavěného území s 

ochrannou funkcí 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32

protipovodňové 
opatření

nově navrženo, v 
ÚPD ZPF

K164 NSo

Plochy smíšené 

nezastavěného území s 

ochrannou funkcí 1,79 1,79 1,79 0,45 1,35 1,79

protierozní opatření
nově navrženo, v 

ÚPD ZPF

P231 PV Veřejná prostranství

0,12 0,12

vymezeno na 
ostatních plochách 
v zastavěném 
území - není 
záborem ZPF

v ÚPD místní 
komunikace

KD1 DZ
dopravní infrastruktura - 

železniční

5,24 0,72 0,59 0,05 0,08 0,71 0,01 5,24 0,02

plocha částečně v 
zastavěném území, 
částečně na 
ostatních a 
zastavěných 
plochách

nový návrh na 
základě ZÚR JMK

37,51 27,39 26,50 0,00 0,00 0,38 0,43 0,08 8,36 17,05 2,00 0,00 0,00 2,09 35,42 0,58

Pozn.: Modře označené plochy se vyskytují částečně i v jiném katastrálním území, jejich plocha i předpokládaný zábor jsou rozděleny mezi příslušná k.ú.

celkem [ha]
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Příloha č.1 ÚP BUČOVICE

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO ZÁBORU ZPF PLOCH ZMĚN

k.ú. Černčín

kód podrobnější členění
orná 
půda

zahrad
y

ovocné 
sady

trvalé 
travní 
porost

y I. II. III. IV. V.

Z12 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální
0,29 0,29

plocha pro bydlení v zastavěném 
území 

v ÚPD jako návrh 
bydlení

Z13 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální
0,24 0,24

plocha pro bydlení v zastavěném 
území 

v ÚPD jako návrh 
bydlení

Z14 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální 1,81 1,81 1,81 0,49 1,32 1,81

v ÚPD jako návrh 
bydlení

Z15 BI
Bydlení - v rodinných 

domech - individuální
0,62 0,61 0,44 0,17 0,37 0,24 0,61

v ÚPD částečně jako 
návrh bydlení

Z35 BV
Bydlení - v rodinných 

domech - venkovské 0,18 0,18 0,11 0,08 0,18 0,18
v ÚPD jako stav bydlení

Z36 BV
Bydlení - v rodinných 

domech - venkovské
0,31 0,02 0,02 0,02 0,29 0,02

plocha pro bydlení z větší části v 
zastavěném území 

v ÚPD jako stav bydlení

Z37 BV
Bydlení - v rodinných 

domech - venkovské

0,90 0,11 0,79

plocha pro bydlení z části v 
zastavěném území, zbytek na 
ostatní ploše 

v ÚPD jako návrh 
bydlení

Z38 BV
Bydlení - v rodinných 

domech - venkovské
0,25 0,25

plocha pro bydlení v zastavěném 
území 

v ÚPD jako stav bydlení

Z70 SV
Plochy smíšené obytné - 

venkovské
0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

plocha v zastavěném území 
v ÚPD jako návrh ploch 

pro výrobu

Z119 PV Veřejná prostranství

0,04 0,03 0,03 0,03 0,04
plocha v zastavěném území 

v ÚPD součást ploch pro 
bydlení stav, návrh

Z120 PV Veřejná prostranství

0,04 0,04 0,04 0,03 0,01 0,04

v ÚPD součást ploch pro 
bydlení stav, návrh

Z121 PV Veřejná prostranství

0,12 0,07 0,04 0,03 0,07 0,12
plocha je částečně na ostatní ploše

v ÚPD součást ploch pro 
bydlení stav, návrh

5,35 3,31 3,04 0,28 0,00 0,00 0,00 1,16 2,15 0,00 0,00 1,77 3,57 0,00
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Příloha č.1 ÚP BUČOVICE

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO ZÁBORU ZPF PLOCH ZMĚN

k.ú. Vícemilice

kód podrobnější členění
orná 
půda

zahrad
y

ovocn
é sady

trvalé 
travní 
porost

y I. II. III. IV. V.

Z33 BI
Bydlení - v rodinných domech - 

individuální 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

v ÚPD jako stav 
bydlení

Z34 BI
Bydlení - v rodinných domech - 

individuální 0,62 0,62

plocha pro bydlení v 
zastavěném území 

v ÚPD jako stav 
bydlení

Z45 BV
Bydlení - v rodinných domech - 

venkovské

0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

v ÚPD jako návrh 
bydlení

Z46 BV
Bydlení - v rodinných domech - 

venkovské 0,67 0,65 0,59 0,06 0,47 0,18 0,67

v ÚPD jako stav 
bydlení

Z47 BV
Bydlení - v rodinných domech - 

venkovské

0,35 0,35 0,34 0,01 0,35 0,35

nový návrh bydlení 
(kompenzace za 
vypuštěné plochy 

p.č.898

P73 SV Plochy smíšené obytné - venkovské

0,84 0,84

plocha v zastavěném území 
na ostatních a zastavěných 
plochách 

v ÚPD jako 
transformační plocha 

na Ob

Z82 DS Dopravní infrastruktura - silniční

17,36 14,92 14,56 0,36 14,62 0,30 0,07 17,29 1,63

plocha částečně na ostatních 
a zastavěných plochách 

nový návrh - koridor 
pro přeložku I/50

Z84 DS Dopravní infrastruktura - silniční

6,02 5,91 5,91 5,91 6,02

plocha částečně na ostatních 
plochách 

nový návrh - koridor 
pro přeložku 

železnice

Z85 DS Dopravní infrastruktura - silniční

8,02 5,02 5,02 3,96 1,06 2,99 5,02 4,03

plocha částečně na ostatních 
a zastavěných plochách 

nový návrh - koridor 
pro přeložku 

železnice

zpřesněn 
výpočet

Z128 PV Veřejná prostranství
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

plocha částečně v zastavěném 
území

v ÚPD jako stav a 
návrh bydlení

Z129 PV Veřejná prostranství
0,29 0,29 0,29 0,29 0,29

plocha částečně v zastavěném 
území

v ÚPD jako stav a 
návrh bydlení

Z131 PV Veřejná prostranství
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

plocha v zastavěném území
v ÚPD jako stav 

bydlení

Z132 PV Veřejná prostranství
0,10 0,10 0,06 0,04 0,10

v ÚPD jako stav a 
návrh bydlení
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Příloha č.1 ÚP BUČOVICE

kód podrobnější členění
orná 
půda

zahrad
y

ovocn
é sady

trvalé 
travní 
porost

y I. II. III. IV. V.
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V 
za
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av

ěn
ém

 ú
ze

m
í

K153 W Plochy vodní a vodohospodářské

0,93 0,93 0,82

vodní plocha v ÚSES
v ÚPD jako součást 

ÚSES

K161 NSo
Plochy smíšené nezastavěného 

území s ochrannou funkcí

1,59 1,59 1,59 0,54 0,46 0,59 1,65

protipovodňové opatření
v ÚPD jako návrh 

bydlení a ZPF
zpřesněn 
výpočet

K165 NSo
Plochy smíšené nezastavěného 

území s ochrannou funkcí
0,56 0,56 0,56 0,56 0,56

protipovodňové opatření
v ÚPD jako návrh 

ploch sportu a 
rekreace

K167 NSo
Plochy smíšené nezastavěného 

území s ochrannou funkcí
0,84 0,81 0,81 0,81 0,84

protipovodňové opatření, 
částečně na ostatních 
plochách

v ÚPD stav ZPF

K180 ZP Zeleň - přírodního charakteru

0,21 0,21 0,21 0,17 0,04 0,21

krajinná zeleň - zbytková 
plocha mezi vodní nádrží a 
návrhem železnice

v ÚPD plochy pro 
stabilizaci krajiny

KD1 DZ dopravní infrastruktura - železniční

6,38 1,29 0,21 0,04 0,21 0,04 6,38 0,05

plocha částečně v zastavěném 
území, částečně na ostatních 
a zastavěných plochách

nový návrh na 
základě ZÚR JMK

celkem [ha] 45,20 32,02 30,57 0,50 0,00 0,01 0,00 28,02 2,47 0,59 0,00 4,85 40,40 6,53

Pozn.: Modře označené plochy se vyskytují částečně i v jiném katastrálním území, jejich plocha i předpokládaný zábor jsou rozděleny mezi příslušná k.ú.
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Příloha č.1 ÚP BUČOVICE

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO ZÁBORU ZPF PLOCH ZMĚN

k.ú. Kloboučky

kód podrobnější členění
orná 
půda

zahra
dy

ovocn
é sady

trvalé 
travní 
porost

y I. II. III. IV. V.

Z48 BV
Bydlení - v rodinných domech 
- venkovské

0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

v ÚPD jako návrh bydlení

Z49 BV
Bydlení - v rodinných domech 
- venkovské 0,18 0,18

plocha pro bydlení v 
zastavěném území

v ÚPD jako stav bydlení

Z50 BV
Bydlení - v rodinných domech 
- venkovské 0,47 0,47 0,31 0,16 0,47 0,47

v ÚPD jako stav bydlení

Z51 BV
Bydlení - v rodinných domech 
- venkovské 0,37 0,37 0,17 0,20 0,37 0,37

v ÚPD jako stav bydlení

Z52 BV
Bydlení - v rodinných domech 
- venkovské

1,02 1,02 1,00 0,02 1,02 1,02

v ÚPD převážně jako návrh 
bydlení

Z53 BV
Bydlení - v rodinných domech 
- venkovské 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

v ÚPD jako návrh bydlení

Z54 BV
Bydlení - v rodinných domech 
- venkovské 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,08

v ÚPD jako návrh bydlení

Z55 BV
Bydlení - v rodinných domech 
- venkovské 0,19 19,00 0,19 0,13 0,05 0,19

v ÚPD jako návrh bydlení

Z71 SV
Plochy smíšené obytné - 
venkovské 0,68 0,68 0,30 0,38 0,68 0,68

plocha v zastavěném území v ÚPD jako návrh bydlení

Z82 DS
Dopravní infrastruktura - 
silniční

12,03 11,73 11,73 1,01 8,56 2,16 0,29 11,74

plocha částečně v zastavěném 
území a na ostatních plochách 

nový návrh - přeložka silnice 
I/50, v platné ÚPD převážně ZPF

Z92 VL
Výroba a skladování - lehký 
průmysl

0,80 0,81 0,81 0,81 0,04 0,76

v ÚPD jako návrh ploch pro 
výrobu

Z141 PV Veřejná prostranství
0,05 0,04 0,01 0,05 0,05

v ÚPD jako stav bydlení

Z142 PV Veřejná prostranství
0,34 0,34 0,34 0,34 0,34

v platné ÚPD plochy pro 
revitalizaci říčních systémů
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Příloha č.1 ÚP BUČOVICE

kód podrobnější členění
orná 
půda

zahra
dy

ovocn
é sady

trvalé 
travní 
porost

y I. II. III. IV. V.
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Zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur (ha)

Z149 ZV
Veřejná prostranství - veřejná 
zeleň

0,41 0,36 0,36 0,36 0,21 0,20

plocha částečně v zastavěném 
území a na ostatních plochách 

v ÚPD jako stav bydlení a plochy 
pro revitalizci říčních systémů

K157 W
Plochy vodní a 
vodohospodářské 0,77 0,77 0,77 0,51 0,26 0,77

protipovodňové opatření v ÚPD jako stav ZPF

K158 W
Plochy vodní a 
vodohospodářské 0,72 0,72 0,70 0,02 0,72 0,72

protipovodňové opatření v ÚPD jako stav ZPF

K168 NSo
Plochy smíšené 
nezastavěného území s 
ochrannou funkcí

1,30 1,30 1,17 0,97 0,20 0,12 1,18

protipovodňové opatření v ÚPD jako stav ZPF

K169 NSo
Plochy smíšené 
nezastavěného území s 
ochrannou funkcí

2,87 2,43 2,43 2,41 0,02 2,83 0,41

revitalizace vodního toku, 
plocha částečně na ostatních 
plochách

v ÚPD jako stav ZPF

K170 NSo
Plochy smíšené 
nezastavěného území s 
ochrannou funkcí

1,42 1,31 1,15 0,16 1,31 1,43 0,00

revitalizace vodního toku, 
plocha částečně na ostatních 
plochách

v ÚPD jako stav ZPF
zpřesněn 
výpočet

K171 NSo
Plochy smíšené 
nezastavěného území s 
ochrannou funkcí

2,27 1,80 0,27 1,53 1,80 2,27 0,94

revitalizace vodního toku, 
plocha částečně na ostatních 
plochách

v ÚPD jako stav ZPF
zpřesněn 
výpočet

K172 NSo
Plochy smíšené 
nezastavěného území s 
ochrannou funkcí 1,31 1,10 0,32 0,78 1,03 0,07 1,26 0,80

revitalizace vodního toku, 
plocha částečně na ostatních 
plochách

v ÚPD jako stav ZPF

28,02 45,03 22,88 0,77 0,00 2,49 1,01 21,64 3,13 0,00 0,35 1,52 26,42 2,23

Pozn.:Modře označené plochy se vyskytují částečně i v jiném katastrálním území, jejich plocha i předpokládaný zábor jsou rozděleny mezi příslušná k.ú.

celkem [ha]

Stránka 18 z 18


