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A. TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

A.1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zastavěné území obce Podbřežice bylo vymezeno v územním plánu (průzkumy a rozbory – srpen 
2008) a upřesněno změnou č. 1 ÚP (výměna katastrální mapy a aktualizace zastavěného území 
k datu 21. března 2018) a má rozlohu cca 15,52 ha. 
 

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

HODNOT 

A.2.1 Širší vztahy 

Řešení Územního plánu Podbřežic vychází ze skutečností: 

 územím vede dálnice D1, podél níž probíhá rozvojová osa OS10 (Katowice–) hranice ČR–Ostrava–

Břeclav–hranice ČR (–Wien), 

 obec leží v blízkosti rozvojové oblasti OB3 Brno, 

 v jižní částí katastrálního území Podbřežic je vymezena územní rezerva vysokorychlostní železniční tratě 

(VRT Ponětovice - Vyškov - hranice kraje (- Ostrava)). 

Obec Podbřežice nebude plně vybavena základním občanským vybavením, spáduje do Komořan 
a Rousínova. Z Komořan je veden vodovod a středotlaký plynovod, navržená kanalizace obce bude 
výtlakem připojena na kanalizaci v Komořanech a čistírnu odpadních vod v Rousínově. Katastrálním 
územím Podbřežic bude veden nadmístní územní systém ekologické stability s nadregionálním 
biocentrem. 

A.2.2 Koncepce rozvoje území 

Rozvoj obce je navržen severně a východně stávající zástavby (bydlení), severovýchodně 
k biocentru jsou navrženy plochy pro sport a rekreaci a na západ plochy výroby. Navrženy jsou dvě 
plošné územní rezervy bydlení (na západě a severovýchodě). Systém ÚSES bude propojen novými 
prvky v krajině (biokoridory), je navržena územní rezerva pro vodní plochu. Nová síť pěších, 
turistických a cyklistických tras posílí vazby na okolní obce (Komořany, Lysovice). 
 

A.3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

A.3.1 Základní požadavky na urbanistické řešení 

 respektovat dochovanou strukturu původní vesnické zástavby a umístění obce v krajině, 

 odstranit nedostatky současného stavu při respektování urbanistických hodnot obce, 

 zajistit plochy pro rozvoj, 

 řešit nedostatky v dopravě a chybějící technickou vybavenost, 

 řešit krajinu a územní systém ekologické stability ve vazbě na osídlení. 
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Rozvoj obce je ovlivňován či limitován: 

 přírodními podmínkami území (převážně zorněná krajina, pohledový horizont a exponované 
svahy kopce Chřiby, solitérní stromy v krajině, málo vodné potoky), 

 kulturními hodnotami území (objekty kulturně uměleckého charakteru, památkově chráněné 
objekty, kompoziční osy a dálkové pohledy), 

 technickými limity (pásmo údržby vodních toků, veřejné vodní zdroje, návrh systému 
odkanalizování, trasy vzdušného vedení VN a stávající sloupové trafostanice s ochrannými 
pásmy, návrhový rozvod plynu), 

 hygienickými limity (ochranná pásma dálnice D1–E462, silnice III. třídy, letiště Vyškov, 
hřbitova a lesa), 

 řešením územního systému ekologické stability podél potoků a severně od zástavby obce. 

A.3.2 Návrh urbanistické koncepce řešení 

Řešení vychází ze stávající urbanistické struktury a dotváří ji návrhovými a územně rezervními 
plochami. Návrh venkovského bydlení po obou stranách ulice Za školou vychází z dřívějších záměrů 
a změnou č. 1 je vymezení nové obytné lokality aktualizováno dle zastavovací studie z roku 2018. 
Dále je k dostavbě bydlením venkovského typu určena trojúhelníková proluka při cestě na Lysovice. 
Územní rezerva bydlení v lokalitě Díly logicky rozvíjí zástavbu, zatímco územní rezerva bydlení 
v lokalitě Sady nově využívá plochu bývalé drůbežárny. 

Je plánována celková úprava návsi s tím, že bude na daný prostor zpracována podrobnější 
dokumentace. V jejím rámci bude uvolněn předprostor kostela přemístěním zastávky autobusu, 
vyměněna sloupová trafostanice za kioskovou, zřízeno dětské hřiště a park v jižní části návsi, nově 
využita nebo zbořena opuštěná hasičská zbrojnice, upravena zeleň v severní části návsi. 
V severovýchodní části návsi budou provedeny úpravy na pohledově exponovaných objektech 
(fasáda a plochá střecha objektu garáží). V zadních traktech zástavby na návsi bude na místě 
stodol umožněna výstavba rodinných domů (generační bydlení). Panský Dvůr a Obecní úřad budou 
rozvíjeny jako centra kultury a života v obci. V objektu Panského Dvora budou zřízeny dva byty pro 
sociální bydlení, v Obecním úřadu vznikne víceúčelový sál. 

K návrhu sportovně rekreační plochy a plochy drobné výroby dal podnět nedostačující stávající 
stav: na severu obce bude rozšířena lokalita hřiště u vodní nádrže a na západě jsou navrženy 
plochy pro drobnou výrobu v sousedství stávajícího skladu nebezpečného odpadu ADC. Parkoviště 
s počtem 20-ti míst je navrženo v lokalitě Chaloupky (v blízkosti sportovně–rekreačního areálu), při 
cestě na Lysovice a u skladu nebezpečných odpadů. Parkování je plánováno i za Panským Dvorem, 
na návsi, v lokalitě Chaloupky a u hřbitova. V obytné lokalitě Za školou je navrženo parkoviště 
s počtem 10-ti míst, další parkovací stání budou přímo v nové ulici. Pásy krajinné zeleně jsou 
plánovány podél cest, navržený výrobní areál bude od obytné zástavby oddělen plochou sídelní 
zeleně. Bývalá skládka bude rekultivována. 

Územní plán respektuje památkově chráněné objekty, registrované v Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR: 

- náhrobní kámen malíře Ondřeje Vítka z roku 1599, přemístěný z místního hřbitova do 
kostela (rejstříkové číslo 44799/7-3755), 

- litinový kříž z roku 1834, vyrobený v blanenských železárnách a stojící na rozcestí při bývalé 
cestě do Komořan při č.p. 64 (rejstříkové číslo 45727/7-3756), 

- stodola st. p. 2 za venkovskou usedlostí č.p. 42 (rejstříkové číslo 49991/7-8849). 

Na návsi byl zohledněn krucifix, svatojánská socha a pomník padlým za druhé světové války 
(celkem bylo v katastru obce zjištěno a respektováno sedm křížů). 

Obec nemá vyhlášenou památkovou zónu. Na západě katastru se rozkládá území s archeologickými 
nálezy, kde není navržena žádná stavební činnost (v opačném případě nutno postupovat dle zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění). 
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A.3.3 Bydlení 

Návrhový počet obyvatel obce je stanoven na cca 250, výhledový počet obyvatel na cca 275. 
V tomto počtu nejsou zahrnuty přechodně ubytované osoby. 

 

A.3.4 Výroba a skladové hospodářství 

A.3.4.1 Průmysl a stavebnictví, drobná výroba 

ADC služby s.r.o. - sklad nebezpečných odpadů v bývalém kravínu – beze změny. V jeho sousedství 
budou situovány nové plochy pro drobnou výrobu. 

A.3.4.2 Těžba nerostných surovin 

V severovýchodní části katastru se nachází dosud netěžený registrovaný prognózní zdroj cihlářské 

suroviny Zvonovice, č. ložiska 9 023200, územním plánem neovlivněn. 

A.3.4.3 Zemědělství, lesní hospodářství 

Pozemky obhospodařuje akciová společnost Rostěnice, není zde zemědělská farma – v ÚP beze 
změny. 

A.3.5 Občanské vybavení, služby 

A.3.5.1 Zařízení školská a výchovná 

Jsou situována mimo obec v Komořanech, v Rousínově, ve Vyškově a v Brně – v ÚP beze změny. 

A.3.5.2 Zařízení kulturní a osvětová 

V objektu Obecního úřadu (bývalá základní škola) je provozována knihovna a bude zde zřízen 
víceúčelový sál. 

Ostatní zařízení budou využívána v Komořanech, v Rousínově, ve Vyškově a v Brně. 

A.3.5.3 Zařízení tělovýchovná a sportovní 

Hřiště pro míčové hry a fotbal u vodní nádrže bude rozšířeno. 

Hřiště pro děti za Panským Dvorem bude upraveno a doplněno zázemí Panského Dvora 
(parkoviště). 

Tělocvična v budově Obecního úřadu – beze změny. 

Otevřené koupaliště v Dražovicích, aquapark s krytým bazénem ve Vyškově, kluziště v Rousínově. 

A.3.5.4 Zařízení zdravotnické a sociální péče 

Mimo obec, pouze návrh výstavby 2 soc. bytů – Panský Dvůr. 
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A.3.5.5 Zařízení maloobchodní sítě, velkoobchod 

V obci se plánuje zřídit obchod v objektu pohostinství (prostor bývalého panského dvora). Situace 

bude ovlivněna trhem, tato zařízení mohou být situována i jinde v zástavbě obce. 

A.3.5.6 Ubytování, veřejné stravování 

Nevyvařující pohostinství v Panském Dvoře, možnost ubytování, plánovány dva byty pro sociálně 

slabé občany. 

A.3.5.7 Nevýrobní služby, výrobní a opravárenské služby 

Hřbitov bude doplněn o parkoviště. 

A.3.5.8 Správa a řízení 

Prostory OÚ v objektu bývalé školy v ulici Makové jsou dostačující, po rekonstrukci bude objekt 

sloužit i pro kulturní účely a tělovýchovu. 

Bývalá hasičská zbrojnice na návsi bude po rekonstrukci využita jako klubovna nebo bude 

asanována. 

A.3.5.9 Církevní stavby 

Kostel sv. Petra a Pavla na návsi – navržena úprava návsi v předprostoru kostela. 

A.3.6 Rekreace, cestovní ruch 

Navrženo doplnění sportovních ploch, krajinné zeleně, cyklotras a rekreační „zelené“ stezky. 

A.3.7 Zeleň v obci 

A.3.7.1 Zeleň v zastavěné části obce 

Sídelní (veřejná) zeleň je zastoupena na návsi, ÚP navrhuje úpravu návsi s respektováním 
dominantní aleje lip za kostelem. 

V ulici Makové je vzhledem k předzahrádkám hranice mezi veřejným a soukromým prostorem méně 
výrazná - tento příznivý stav bude dle ÚP zachován. 

Vzhledem k množství jehličnanů a krátkověkých dřevin na řadě ploch v obci je nutné počítat 
s rekonstrukcí porostů. 

Nové plochy sídelní zeleně vzniknou mezi bývalým střediskem zemědělské výroby a obcí, další pásy 
sídelní zeleně jsou navrženy k oddělení nové zástavby od polí. S ohledem na to, že se jedná o 
plochy, lemující okraj obce, je žádoucí, aby v druhové skladbě výsadeb převažovaly domácí listnaté 
dřeviny. 

A.3.8 Stanovení zastavitelného území obce 

V ÚP byly navrženy zastavitelné plochy ve vazbě na stávající zástavbu. 



TAB. 1, PŘEHLED NÁVRHOVÝCH 
PLOCH ÚP PODBŘEŽICE 

          
Atelier 

URBI, Brno 

Číslo plochy 

v hlavním 

výkresu 
(ozn. 

zastavitelné 
plochy) 

Funkce 
Plocha [m2]                                                                  

podle funkčního využití 
Poznámka 

kód využití BH RS VV D ZS   

1 (Z2) BH 

bydlení hospodářské 

(venkovského typu) v RD (ulice 

Za školou) 

17 647           

2 (Z6) BH 

bydlení hospodářské 

(venkovského typu) v RD (při 
cestě do Lysovic) 

3 005           

3   sociální bydlení           

2 sociální 

byty 
v objektu 

Panského 

dvora 

4 RS 

plochy sportovně rekreační - 

hřiště a sportoviště (za 
Panským dvorem) 

  3 310         

5 (Z3) RS 

plochy sportovně rekreační - 

hřiště a sportoviště (za 
Chaloupkami) 

  7 079         

6 (Z1) VV 
výroba a skladování - drobná a 

řemeslná výroba, služby 
    6 286       

7 (Z1) DA 
plochy dopravy - parkoviště u 

skladu ADC 
      523   20 stání 

8 (Z2) DA 
plochy dopravy - parkoviště na 
ulici Za školou 

      391   

10 stání 
(+6 stání 

přímo v 

ulici Za 
školou) 

9 DA 
plochy dopravy - parkoviště za 

pohostinstvím Panský dvůr 
      161   

10 
kolmých 

stání 

10 DA 
plochy dopravy - parkoviště na 

návsi (před kostelem) 
      150   

10 
kolmých 

stání 

11 DA 
plochy dopravy - parkoviště na 
návsi (podél východní strany 

návsi) 

      235   
26 

podélných 

stání 

12 (Z4) DA 
plochy dopravy - parkoviště u 
rekreačního areálu za 

Chaloupkami 

      629   20 stání 

13 (Z5) DA 
plochy dopravy - parkoviště nad 
lokalitou Chaloupky 

      133   10 stání 

14 (Z6) DA 

plochy dopravy - kolmé 

parkoviště při výpadovce na 
Lysovice 

      535   

20 

kolmých 
stání 

15 DA 
plochy dopravy - podélné 

parkoviště u hřbitova 
      225   

15 
podélných 

stání 

16 DA 
plochy dopravy - podélné 

parkoviště u hřbitova 
      75   

5 
podélných 

stání 

17 DA plochy dopravy - podélné       120   8 



TAB. 1, PŘEHLED NÁVRHOVÝCH 
PLOCH ÚP PODBŘEŽICE 

          
Atelier 

URBI, Brno 

Číslo plochy 

v hlavním 

výkresu 
(ozn. 

zastavitelné 
plochy) 

Funkce 
Plocha [m2]                                                                  

podle funkčního využití 
Poznámka 

kód využití BH RS VV D ZS   

parkoviště u hřbitova podélných 

stání 

18 (Z1) DA 
plochy dopravy - obratiště u 
ADC 

      87     

19 (Z1) ZS zeleň sídelní u areálu ADC         10 598   

20 (Z2) ZS 
zeleň sídelní kolem 
navrhovaného parkoviště 

        289   

21 (Z5) ZS 

zeleň sídelní jednostranně podél 

navrhované komunikace na 
východě obce 

        531   

22 (Z6) ZS 
zeleň sídelní u navrhované 

výstavby RD 
        299   

23 (Z2) ZS zeleň sídelní v lokalitě Za školou         204   

Celkem     20 652 10 389 6 286 3 264 11 921 160 stání 

Celkem   všechny návrhové plochy 52 512   

 

TAB. 2, PŘEHLED PLOCH PŘESTAVBY ÚP PODBŘEŽICE 
Atelier URBI, 

Brno 

Číslo plochy Funkce 

Plocha [m2]                                                                  

podle funkčního 
využití 

Poznámka 

  kód využití BH   

P1 BH bydlení hospodářské (venkovského typu) v RD 8 967   

P2 BH bydlení hospodářské (venkovského typu) v RD 9 828   

Celkem    18 795   

Celkem  všechny plochy přestavby 18 795   

 

TAB. 3, PŘEHLED PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV ÚP PODBŘEŽICE   
Atelier URBI, 

Brno 

Číslo plochy Funkce 
Plocha [m2]                                                                  

podle funkčního využití 
Poznámka 

  využití BH V DZ   

R1 bydlení hospodářské (venkovského typu) v RD 15 069       

R2 bydlení hospodářské (venkovského typu) v RD 17 500       

R3 plochy vodní a vodohospodářské   1 183     

RDZ03 plochy železniční dopravy     372 981   

Celkem   32 569 1 183 372 981   

Celkem všechny plochy územních rezerv 406 733   
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A.4 KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY PRO JEJÍ 

UMÍSŤOVÁNÍ 

A.4.1 Doprava a dopravní zařízení 

A.4.1.1 Letecká doprava 

V ÚP nejsou navrženy žádné plochy pro leteckou dopravu. 

A.4.1.2 Železnice 

Jihovýchodně obce je držen koridor územní rezervy pro vysokorychlostní trať v šířce 300 m na 
každou stranu od předpokládané osy trasy, koridor je vymezen v ÚP jako územní rezerva pro 
plochy železniční dopravy s označením RDZ03 v souladu se záměrem dle platných ZÚR 
Jihomoravského kraje „RDZ03 VRT Ponětovice - Vyškov - hranice kraje (- Ostrava)“. 

A.4.1.3 Silnice 

Dálnice D1 Praha - Brno - Vyškov - Vrchoslavice bude mimo zastavěné území upravována 
v kategorii D 26,5/120. Silnice III/0479 Podbřežice - spojovací bude mimo zastavěné a zastavitelné 
území upravována v kategorii S 6,5/50. 

A.4.1.4 Místní komunikace 

 Navrhuje se místní komunikace v ulici „Za školou“. 

 Navrhuje se propojení místní komunikací mezi ulicemi „Za školou“ a „Maková“ po západním 
okraji zastavitelného území. 

 Navrhuje se místní komunikace pro území přestavby (bydlení venkovského typu) ve východní 
části obce. 

 Navrhuje se doplnění místní komunikace navazující na komunikaci do Lysovic na 
severovýchodním okraji obce. 

 Navrhuje se místní komunikace k parkovišti za Panským Dvorem. 

 Navrhuje se prodloužení místní komunikace v ul. „Chaloupky“ k obsluze parkoviště mezi obcí a 
sportovně rekreačním areálem. 

A.4.1.5 Pěší trasy 

 Navrhuje se pěší propojení mezi ulicemi „Za školou“ a „Maková“ přes proluku s parkovištěm a 
sídelní zelení. 

 Navrhuje se pěší propojení z „Husova náměstí“ do zázemí Panského Dvora. 

 Navrhuje se pěší propojení z ul. „Chaloupky“ kolem severního okraje zástavby. 

 Navrhuje se pěší trasa sídelní zelení na západním okraji obce. 

 Navrhuje se pěší trasa po stezce pro pěší a cyklisty podél silnice III/0479 od hranice 
zastavěného území po hranici katastru obce. 

A.4.1.6 Cyklistické trasy a cyklostezky 

 Navrhuje se cykloturistická trasa Lysovice - Podbřežice – Komořany – Rousínov. 

 Navrhuje se cykloturistická trasa podél Podbřežického potoka s názvem "Zelená stezka". 
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 Navrhuje se stezka pro pěší a cyklisty podél silnice III/0479 v rámci katastrálního území obce. 

A.4.1.7 Doprava v klidu 

Parkování 

 Navrhuje se parkoviště pro navržený výrobní areál – cca 20 míst. 

 Navrhuje se parkoviště pro obecní úřad přístupné z ul. „Za školou“ – cca 20 míst. 

 Navrhuje se parkoviště na „Husově náměstí“ u kostela – cca 10 míst. 

 Navrhuje se podélné parkoviště při místní komunikaci na „Husově náměstí“ – cca 26 míst. 

 Navrhuje se parkoviště za Panským Dvorem s pohostinstvím v centru obce – cca 10 míst. 

 Navrhuje se podélné parkoviště při místní komunikaci u hřbitova – cca 8 míst. 

 Navrhuje se parkoviště jako podélný parkovací pruh při komunikaci na Lysovice – cca 5 + 
15 míst. 

 Navrhuje se parkoviště mezi komunikací na Lysovice a navrženou místní komunikací – cca 
20 míst. 

 Navrhuje se parkoviště na severním okraji obce v prodloužení ulice „Chaloupky“ pro sportovně 
rekreační areál u rybníka – cca 20 míst. 

 Navrhuje se parkoviště (kolmá stání) při navržené místní komunikaci na severovýchodním 
okraji zastavitelného území. 

Garážování 

Výstavba samostatných garáží není navržena. 

A.4.1.8 Účelová doprava 

Nejsou navrženy účelové komunikace, jejich realizace je přípustná v rámci ploch zemědělských. 

A.4.1.9 Hromadná doprava 

Navrhuje se vybudování nové jednosměrné autobusové zastávky na Husově náměstí. 

A.4.1.10 Dopravní zařízení 

V obci nejsou navržena žádná dopravní zařízení. 

A.4.1.11 Ochranná pásma, rozhledová pole křižovatek 

Silnice 

Paprsky rozhledových polí křižovatek jsou v průjezdním úseku obcí vykresleny na silnici III. třídy 35 
m od středu křižovatky a na místních komunikacích 20 m od středu křižovatky. Mimo průjezdní 
úseky je rozhledové pole vymezeno na silnici hlavní 100 m a silnici vedlejší 55 m od středu 
křižovatky. 

Železnice 

 Řešeným územím neprochází ochranná pásma železnice. 

Letiště 

OP vzletového a přistávacího prostoru letiště Vyškov zasahuje pouze lokalitu „Za silnicí“ 
v jihovýchodní části řešeného k.ú. 
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A.4.1.12 Negativní účinky hluku 

Silnice 

Na silnici II/0479 nebyla v roce 2005 sčítána intenzita dopravy a není tedy počítáno hlukové pásmo. 
Na krátkém výseku D1 v katastrálním území Podbřežic je jako územní rezerva zakreslena 
protihluková stěna. 

A.4.1.13 Podmínky pro umísťování dopravních staveb 

Poloha ploch dopravní infrastruktury je jednoznačně vymezena pozemkem stavby. Na pozemcích 
tras a ploch vymezených pro dopravní infrastrukturu nesmí být umísťovány a povolovány 
novostavby a přístavby stávajících staveb, s výjimkou liniových staveb technického vybavení. 

Stávající komunikace jsou určeny svou parcelou, případně funkční skupinou a typem, které vyplývají 
z jejich stávajícího stavu. Navržené místní komunikace jsou rovněž jednoznačně vymezeny 
pozemkem stavby a případně určeny navrženou funkční skupinou a typem komunikace. 

A.4.2 Vodní hospodářství 

A.4.2.1 Vodní toky 

Obcí protéká Podbřežický potok ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, která 
nepředpokládá na toku žádné investice, kromě běžné údržby. 

V obci je třeba respektovat ochranné pásmo toků dle zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění min. 
6 m od břehu pro údržbu, toto pásmo zachovat volně přístupné a nevyhovující objekty postupně 
likvidovat. 

A.4.2.2 Zásobování vodou 

Do obce je přiveden vodovod od Komořan (DN 100) ze skupinového vodovodu Vyškovska (větev 
Slavkovská, řídícím vodojemem je VDJ Tučapy). Je navrženo dobudování rozvodů do stávající 
zástavby v obci, dimenze řadů musí odpovídat požadavkům požárních norem (min. DN 80). 

Pro novou zástavbu postačí rozšíření řadů z přívodního řadu a ze stávající zástavby. 

A.4.2.3 Odkanalizování 

V souladu s PRVK JmK je navržena splašková kanalizace s gravitačním přítokem k čerpací stanicí 
pod obcí. Odtud budou splaškové vody čerpány výtlakem podél silnice do kanalizace v Komořanech 
a dále pak na ČOV v Rousínově. 

Nová obytná lokalita Za školou bude odkanalizována oddílnou kanalizací. Splašková kanalizace bude 
napojena novými řady na projektovanou kanalizaci v trase nové místní komunikace. Dešťová voda 
bude uváděna do vsaku na vlastních pozemcích, ostatní srážkové vody budou odvedeny novým 
prodloužením dešťové kanalizace napojeným do stávající dešťové kanalizace v ulici „Maková“. 
Odtok bude řízený – 2 retenční nádrže (ty budou umístěny v rámci ploch veřejných prostranství a 
zeleně sídelní). 

Pro odvedení srážkových vod z nových ploch je třeba respektovat vyhlášku č. 501/2006 § 20, 21, 
vyžadující jejich likvidaci pokud možno na vlastním pozemku (vsakování, zdrže ap. dle 
hydrogeologických podmínek). Pro novou zástavbu tak postačí doplnit současné řady o odvodnění 
nových komunikací. 



Územní plán Podbřežice Úplné znění po změně č. 1 

 

Atelier URBI, spol. s r.o. Chopinova 9, 623 00  Brno  10 

A.4.3 Energetika 

A.4.3.1 Zásobování plynem (teplem) 

V obci je rozveden STL plynovod z přívodního řadu od Komořan, pro novou zástavbu postačí rozšířit 
stávající rozvody STL v profilech DN 50 (63). 

U nové zástavby RD lze využít pro vytápění a zejména přípravu TUV alternativní zdroje energií 
(sluneční, tepelná čerpadla, biopaliva), či stavět tzv. pasivní domy s minimálními nároky na zdroje 
(zejména tepla). 

A.4.3.2 Zásobování elektrickou energií 

Nadřazené sítě 

Řešeným územím prochází dle platných ZÚR Jihomoravského kraje koridor „TEE25 Rekonstrukce a 
zdvojení VVN 110 kV Sokolnice – Vyškov – hranice kraje (– Prostějov) ve stávající trase“. Koridor 
pro umístění technické infrastruktury je v ÚP vymezen s označením TEE25 (rovněž jako veřejně 
prospěšná stavba) a jeho vymezení je zpřesněno dle vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s., na 
celkovou šíři 38 m v ose stávajícího vedení 110 kV. 

Distribuční síť 

Úpravy sítě VN budou převážně spočívat v přeložkách vedení vyvolaných výstavbou na navržených 
plochách bydlení a výroby, kde dojde ke střetu se stávajícím venkovním vedením. Stávající počet 
distribučních trafostanic je schopen krýt požadavky na příkon v návrhovém období. 

Stávající sloupová trafostanice TR 1 na návsi bude přeložena na nové místo jako kiosková 
a venkovní vedení, na které je připojena, bude nahrazeno kabelem VN. Z této trafostanice budou 
provedeny rozvody NN v lokalitě a také vývody na stávající síť NN. 

Nové rozvojové plochy pro bydlení budou napojeny z rozšířené sítě NN. 

Pro uvolnění ploch pro výstavbu rodinných domů a ploch pro výrobu je navržena výhledová 
přeložka venkovního vedení VN, vedení bude přeloženo mimo zastavěné území obce jižním směrem 
a bude rovněž provedeno nové napojení stávající trafostanice TR 2. 

Veřejné osvětlení 

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

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

A.4.4 Spoje 

A.4.4.1 Dálkové kabely 

V návrhovém období se nepočítá s budováním nových tras dálkových kabelů. 

A.4.4.2 Rozvody MTS 

S další výstavbou zařízení Telefónica O2 nepočítá. 

Rozšíření místní telekomunikační sítě bude prováděno v místech navrhované zástavby. 
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A.4.4.3 Radioreléové trasy 

Zřizování nových radioreléových spojů se nepředpokládá. 

Celé k.ú. se nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení, proto případná výstavba 
především větrných elektráren, výškových staveb, průmyslových hal, venkovních vedení VN a VVN, 
retranslačních stanic a základnových stanic mobilních operátorů na daném území musí být nutně 
předem projednána s Ministerstvem obrany ČR. 
 

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

A.5.1 Ochrana přírody a krajiny 

A.5.1.1 Přírodní parky, území se zvýšenou ochranou krajinného rázu 

Katastrální území obce Podbřežice má člověkem značně pozměněnou krajinu. Nenachází se zde 
přírodní park ani jiné území se zvýšenou ochranou krajinného rázu. 

A.5.1.2 Území soustavy NATURA 2000 

Na k.ú Podbřežice nezasahuje žádná vyhlášená ani navržená ptačí oblast ani evropsky významná 
lokalita. 

A.5.1.3 Zvláště chráněná území 

V řešeném území se nenacházejí žádná zvláště chráněná území. 

A.5.1.4 Významné krajinné prvky 

V řešeném území se nacházejí z obecně vyjmenovaných významných krajinných prvků lesy, vodní 
toky, údolní nivy a rybníky. 

Registrované VKP podle § 6 zákona č. 14/1992 Sb. nejsou v řešeném  území  zastoupeny a také 
žádné nejsou k registraci navrhovány. 

A.5.1.5 Památné stromy 

V řešeném území se nachází několik stromů, které díky svému vzrůstu a stáří zasluhují zvýšenou 
péči a pozornost. Lípy, rostoucí před hřbitovem a lípa u křížku na jižním okraji obce by měly být 
vyhlášené za památné stromy ve smyslu § 46 zákona č. 114/1992 Sb.. 

A.5.1.6 Cílová charakteristika krajiny 

Dle platných ZÚR Jihomoravského kraje spadá řešené území do Vyškovsko-rousínovského typu 
č. 18, pro který je charakteristická pohledově otevřená a zemědělská krajina s plochým až mírně 
zvlněným reliéfem s dominantním zastoupením středně velkých bloků orné půdy s malým podílem 
lesních porostů. Pro plánování a usměrňování územního rozvoje je potřebné podporovat stávající 
zemědělský charakter území, podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné 
zeleně pro posílení ekologické stability a prostorové struktury krajiny a podporovat zachování a 
obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků. Koncepce uspořádání krajiny bude vytvářet 
podmínky pro zlepšení ekologické stability, zlepšení prostupnosti krajiny, revitalizaci toků a ochranu 
krajiny před umisťováním výškově, plošně a objemově neúměrných staveb. 
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A.5.2 Územní systém ekologické stability 

A.5.2.1 Návrh vymezení vyšších systémů 

Podle platných ZÚR Jihomoravského kraje prochází řešeným územím v jeho severní a 
severozápadní části nadregionální biokoridor K 134 MH, reprezentující mezofilní hájová 
společenstva. Pro vedení tohoto biokoridoru byly využity již dříve navržené lokální biokoridory. V 
trase nadregionálního biokoridoru je v souladu s koncepcí ZÚR JMK severně nad obcí nově 
navržené regionální biocentrum RBC JM23 o rozloze asi 30 ha. 

Z regionálního biocentra, vymezeného severně nad obcí, vychází směrem jihozápadním na katastr 
Komořan regionální biokoridor RK JM043. V jeho trase bylo vymezeno vložené lokální biocentrum. 

A.5.2.2 Místní ÚSES 

Místní ÚSES navazuje na skladebné části vyšších úrovní. Na katastr Podbřežic přechází místní ÚSES 
z katastru Dražovic. Vlhké a mokré hydrické řady reprezentuje biokoridor trasovaný podél 
Dražovického potoka. Na tomto biokoridoru nebylo v řešeném katastru vymezeno žádné lokální 
biocentrum. Společenstva normální hydrické řady spojují lokální biocentrum vymezené v trase 
regionálního biokoridoru s lokálním ÚSES na katastru Dražovic. Tento lokální biokoridor bude mít 
kromě jiných i důležitou funkci protierozní. 

 Minimální velikost biocentra lokálního významu s cílovým společenstvem lesním jsou 3 ha. Tvar 
plochy by se měl co nejvíce blížit kruhovému. 

 Maximální délka lokálního biokoridoru je pro lesní nebo mokřadní společenstva 2 000 m. 

 Minimální šířka lokálního biokoridoru je pro lesní společenstvo 15 m, pro společenstva 
mokřadů 20 m. 

Interakční prvky zprostředkovávají příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní méně 
stabilní až nestabilní krajinu. Interakční prvky jsou směrně navrženy pouze v místech, kde je jejich 
rozmístění jednoznačně dáno (např. podél komunikací). Další interakční prvky, jako jsou travnaté 
průlehy v rámci velkých honů nebo dělení honů trvalými vegetačními formacemi ke snížení eroze 
mohou být doplněny až v rámci případného zpracování pozemkových úprav. 

Funkci navržených interakčních prvků mohou plnit porosty dřevin, oboustranné i jednostranné 
(podél polních cest z provozních důvodů vhodnější). Podél silnic je nutné preferovat aleje 
vzrůstných dřevin (např. javor mléč, jasan, lípa). Tyto dřeviny musí mít nasazenou korunu 
v dostatečné výšce a výsadba dřevin musí být provedena až za silniční příkop. Podél polních cest je 
možné do jednostranných lemů použít i keře a ovocné dřeviny. 

A.5.2.3 Závaznost ÚSES 

Jako závazné skladebné prvky ÚSES jsou v územním plánu specifikovány biocentra a biokoridory. 
Závazné je obecně umístění (lokalizace) skladebných prvků ÚSES, vyplývající z jejich funkce 
v systému. Směrné je vymezení (přesné hranice) skladebných prvků ÚSES. 

Pro plochy začleněné do návrhu ÚSES (do biocenter či biokoridorů) platí následující regulace 
využití: 

Přípustné jsou - výsadby porostů geograficky původních dřevin (mimo plochy, kde jiné typy regulací 
výsadby dřevin neumožňují), změny dřevinné skladby lesních porostů ve prospěch geograficky 
původních dřevin, do doby realizace jednotlivých prvků ÚSES stávající využití, příp. jiné využití, 
které nenaruší nevratně přirozené podmínky stanoviště a nesníží aktuální ekologickou stabilitu 
území, signální a stabilizační kameny a jiné značky pro geodetické účely. 

Podmíněně přípustné jsou - liniové stavby napříč biokoridory, stožáry nadzemního vedení, vstupní 
šachty podzemního vedení, přečerpávací stanice, vrty a studny, stanice nadzemního a podzemního 
vedení, stanice sloužící k monitorování ŽP. 

Nepřípustné – veškerá činnost v území, která je v rozporu s režimem územního systému ekologické 
stability. 
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Výsadbu v místech střetů se sítěmi technické infrastruktury je nutno v dalších stupních přípravy 
ÚSES koordinovat s požadavky správců dotčených sítí. Obdobně výsadbu podél vodních toků je 
nutno provádět v souladu s požadavky správce toku. 

V rámci návrhu komplexních pozemkových úprav může dojít ke korekci nebo upřesnění průběhu 
ÚSES s ohledem na nově vznikající vztahy k pozemkům. Tyto korekce či upřesnění bude možno 
provádět pouze tak, aby zůstala zachována funkčnost systému. 

 

Biocentra Plocha 
v ha 

Charakteristika stavu – návrh opatření 

RBC JM23 
Podbřežice 

30,0 Údolní niva s polním lesíkem, zpustlé sady, lada s dřevinami, orná 
půda. 
Založit biocentrum z dřevin ze společenstva lipových bukových 
doubrav, v nivě jasanové olšiny nižšího stupně. 

LBC 01 Chřiby 3,0 Lesík na SZ svazích, starý sad zarostlý nálety dřevin. 
Postupně likvidovat akát, zpestřovat druhovou skladbu dřevinami ze 
společenstva typických bukových doubrav. 

 

Biokoridory Délka 
v m 

Charakteristika stavu – návrh opatření 

NRBK K134MH 
a 

280 Orná půda. Založit biokoridor výsadbou dřevin ze společenstva 
lipových bukových doubrav. 

NRBK K134MH 
b 

220 Orná půda. Založit biokoridor výsadbou dřevin ze společenstva 
lipových bukových doubrav. 

RBK JM043 a  

270 

Orná půda a keřové porosty na travnaté mezi. Dosadit koridor v šíři 
40 m dřevinami ze společenstva lipových a typických bukových 
doubrav. 

RBK JM043 b  

600 

Staré sady, zarůstající dřevinami, orná půda. Založit biokoridor 
výsadbou dřevin ze společenstva lipových bukových doubrav. 

LBK 05  1200 Údolní niva a koryto Dražovického potoka s nesouvislými břehovými 
porosty s vrbami, olší a bezem černým. Revitalizace toku včetně 
dosadeb dřevin ze společenstva jasanových olšin nižšího stupně. 

LBK 07  

1060 

Orná půda. Založit biokoridor výsadbou dřevin ze společenstva 
lipových bukových doubrav. 

A.5.3 Životní prostředí, nakládání s odpady 

Životní prostředí v obci ovlivňuje řada faktorů. 

A.5.3.1 Ovzduší 

Návrh opatření pro nápravu stavu: 

 snížit sekundární prašnost zlepšením úklidu obce, údržbou vozovek a úpravou povrchů, 

 pro vytápění preferovat elektřinu, zemní plyn a alternativní zdroje, 

 sledovat provozovny výroby (omezení prašné výroby, omezení používání látek poškozujících 
ozónovou vrstvu), 

 vysadit izolační pásy zeleně podél komunikací a provozoven, 
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 zajistit opatření ke snižování větrné eroze v rámci pozemkových úprav. 

A.5.3.2 Voda 

Návrh opatření ke zlepšení kvality vody: 

 zabezpečit v krajině ekologické, rekreační a vodohospodářské funkce vodních toků a nádrží, 

 zvýšit vododržnost na území obce (realizace protierozních opatření), 

 uplatnit opatření proti úniku škodlivých látek u nově budovaných zařízení, 

 odizolovat případné skládky a kontrolovat skládkování, odstranit černé skládky, 

 zajistit odstavné a parkovací plochy proti úniku ropných látek, 

 zabránit průsakům a splachům ze zemědělské výroby. 

A.5.3.3 Půda a reliéf 

Návrh opatření ke zlepšení kvality půdy: 

 rozčlenit souvislé lány na menší celky pomocí polních cest a mezí s vegetací, 

 zvýšit podíl zeleně v krajině (ÚSES), 

 používat mechanizaci ve vhodných termínech a v nutné míře, 

 používat hnojiva a pesticidy ve vhodných termínech a v nutné míře, využívat prvky 
alternativního zemědělství. 

A.5.3.4 Hluk 

Návrh opatření ke snížení negativního působení hluku: 

 omezit průjezdové rychlosti vozidel v zástavbě, 

 situovat provozovny výroby a výrobních služeb do okrajové části západně obce, 

 kolem areálu výroby vysadit clonu ochranné zeleně. 

A.5.3.5 Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady v Podbřežicích je upraveno obecně závaznou vyhláškou. Odvoz domovních 
odpadů zajišťuje firma RESPONO Vyškov, odpad se vozí na skládku v Kozlanech. Beze změny. 

A.5.3.6 Protierozní opatření, meliorace 

Navržený systém ekologické stability území včetně interakčních prvků a ozelenění cest zásadně 
přispěje k omezení erozních situací v řešeném katastrálním území. Veškerá protierozní opatření je 
třeba dopracovat v rámci komplexních pozemkových úprav. 

A.5.4 Záplavová území 

Podbřežický potok, protékající územím obce, nemá vyhlášeno záplavové území. 
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A.6 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH, PODMÍNKY PROSTOROVÉHO 

USPOŘÁDÁNÍ 

A.6.1 Návrh členění území obce na plochy s rozdílným způsobem 
využití a podmínky pro využití 

A.6.1.1 Zásady regulace území 

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

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

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

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

Stavby v zastavitelných plochách mohou být v jednotlivých případech nepřípustné, jestliže: 

- kapacitou, polohou nebo účelem odporují charakteru předmětné lokality 

- mohou být zdrojem narušení pohody a kvality prostředí 

A.6.1.2 Přehled ploch řešeného území 

A.  Plochy s rozdílným způsobem využití – zastavěné a zastavitelné 

B.  Plochy s rozdílným způsobem využití – nezastavěné 

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

Plochy bydlení B  

BH plochy bydlení hospodářského 

Plochy občanského vybavení O  

Ov veřejná správa 
Oc církevní stavby 
Oh hřbitovy 
Ok distribuce, stravování, služby 

Plochy rekreace a sportu R 

RS plochy rekreace a sportu – hřiště a sportoviště 

Plochy výroby a skladování V  

VV plochy drobné a řemeslné výroby, služby 

Plochy veřejných prostranství a veřejných dopravních pásů  

bez ozn. plochy veřejných prostranství a veřejných dopravních pásů 

Plochy dopravní infrastruktury D  

DA plochy automobilové dopravy – parkoviště 
DZ plochy železniční dopravy 
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B.  Plochy s rozdílným způsobem využití – nezastavěné 

Plochy zeleně Z  

ZS plochy zeleně - sídelní 

ZK plochy zeleně - krajinné 

Plochy lesní L  

LV plochy lesní 

Plochy zemědělské PZ  

PZo plochy zemědělsky využívané půdy – orná půda 
PZt plochy zemědělsky využívané půdy – trvalé travní porosty (louky, pastviny) 
PZz plochy zemědělsky využívané půdy – zahrady, sady 

Vodní a vodohospodářské plochy  

 vodní a vodohospodářské plochy (bez kódu) 

 A.  Zastavěné a zastavitelné plochy 

 Plochy bydlení 

Slouží zejména pro bydlení a činnosti vázané k bytovému fondu, podíl ploch pro bydlení přesahuje 
50% hrubých podlažních ploch celkového využití plochy. Vymezují se za účelem zajištění podmínek 
pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci 
a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení. Plochy bydlení 
zahrnují zpravidla pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů, pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. 

 

 Plochy občanského vybavení 

Slouží k umístění zařízení občanského vybavení nekomerčního i komerčního charakteru místního 
i nadmístního významu. Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení 
občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, 
kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Musí být vymezeny v přímé návaznosti na 
kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné. 

 Plochy rekreace a sportu 

Slouží pro činnosti spojené s aktivní nebo pasivní regenerací lidského organismu. Vymezují se za 
účelem zajištění podmínek pro rekreaci v kvalitním prostředí. Zahrnují zpravidla pozemky staveb 
pro rodinnou rekreaci, pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné 
s rekreací, například veřejných prostranství, občanského vybavení, veřejných tábořišť, přírodních 
koupališť, rekreačních luk a dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které 
nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami. 

 Plochy výroby 

Slouží pro činnosti výroby, skladování, a výrobních služeb, s monofunkčními a polyfunkčními objekty 
včetně ploch manipulačních, přístupových komunikací, parkovišť, chodníků, areálové zeleně. 

 Plochy pro dopravu 

Umožňují veřejnou obsluhu ploch sídla (komunikace, pěší zóny a jiné veřejné prostory, cyklistické 
stezky, pojížděné chodníky, technické sítě) a slouží pro uliční zeleň. Jsou určeny k umístění staveb a 
zařízení, která slouží pro obsluhu území všemi druhy dopravy. V rámci územní rezervy železniční 
dopravy bude prověřena trasa vysokorychlostní železniční tratě. 
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 B. Nezastavěné plochy 

 Plochy zeleně - sídelní 

Plochy určené pro záměrně vytvořenou a udržovanou okrasnou a rekreační zeleň převážně 
v zastavěných a zastavitelných územích sídel. 

 Plochy zeleně - krajinné 

Plochy určené především k zachování a rozvoji přírodních hodnot území převážně mimo zastavěná 
území sídel, bez primárního hospodářského využití – nelesní porosty dřevin, bylinná lada, skalní 
útvary (nejsou - li součástí jiných funkčních ploch), mokřady (nepřevažuje-li vodní složka) apod. 

 Plochy lesní 

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

 Plochy zemědělské 

Plochy zemědělské se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro převažující 
zemědělské využití. Zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu (tj. plochy určené 
k produkci zemědělských plodin), pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství 
a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

 Vodní a vodohospodářské plochy 

Zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující 
vodohospodářské využití (plocha je vymezena jako teritorium vodního útvaru, které zahrnuje kromě 
vodního útvaru jeho okolí). Vymezují se za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, 
ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších 
účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a 
krajiny. 

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

 Plochy bydlení hospodářského (BH) 

Stabilizované plochy: 

Stávající obytná zástavba v obci. 

Plochy změn: 

Plochy pro bydlení v navržených lokalitách a v lokalitách územních rezerv, v návaznosti na stávající 
plochy BH. 

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

Plochy slouží především bydlení venkovského typu, tzn. že území může být vybaveno drobnými 
stavbami pro omezený chov hospodářského zvířectva a užitkovou zahradou. Území může být 
doplněno drobnými stavbami pro dopravu (garáže obyvatel). 

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

Podmíněně přípustné – nekapacitní ubytovací zařízení (se zajištěním parkování na vlastním 
pozemku), základní občanské vybavení (malé obchody, nerušící služby), malé neobtěžující dílny 
jako součást domu či jeho hospodářského zázemí. Plochy pro bydlení na severozápadním okraji 
obce směrem k dálnici D1 budou posuzovány z hlediska hlukové zátěže ze stávající dopravy; 
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chráněné prostory budou u stávající plochy dopravy navrhovány až na základě hlukového 
vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor 
a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti navržených protihlukových opatření. 
Přípustnost bude posuzována v rámci řízení dle stavebního zákona. 

Nepřípustné – bytové domy, chov hospodářských zvířat většího rozsahu, stavby pro výrobu, 
skladování a motorismus, stavby pro velkoobchod a supermarkety, autokempinky, tábořiště, 
všechny druhy činností, které nesplňují podmínky hygienické ochrany a svými negativními vlivy 
přímo nebo nepřímo narušují pohodu prostředí. Nepřípustná je výstavba na plochách bydlení 
venkovského typu tam, kde není zajištěn příjezd k objektu a inženýrské sítě a zahrady domů jsou 
obráceny do krajiny. O nepřípustnosti rozhoduje stavební úřad. 

 Plochy občanského vybavení (O) 

Stabilizované plochy: 

Objekt obecního úřadu Ov, kostel Oc, hřbitov Oh a pohostinství Ok. 

Plochy změn: 

Nejsou. 

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

Plochy slouží k umístění zařízení občanského vybavení v obci – místního významu, nekomerčního 
i komerčního typu. 

Přípustné využití – Ov: veřejná správa a administrativa, kulturní a vzdělávací činnost, případně 
školství, zdravotnictví a sociální péče, Oc – církev, Oh – hřbitov, Ok stravování, maloobchodní 
prodejny potravin a smíšeného zboží, nevýrobní služby. 

Podmíněně přípustné – služební a pohotovostní byty, nezbytné stavby pro dopravu a technické 
vybavení. Přípustnost bude posuzována v rámci řízení dle stavebního zákona. 

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

 

 Plochy rekreace a sportu - hřiště a sportoviště (RS) 

Stabilizované plochy: 

Hřiště za Panským Dvorem, hřiště u rybníka severně obce, dětské hřiště v centru obce u kostela. 

Plochy změn: 

Rozšíření hřišť za Panským Dvorem a u rybníka. Malá hřiště pro děti mohou být doplněna i v rámci 
sídelní zeleně. Hřiště pro nejmenší děti mohou být situována i v plochách bydlení hospodářského. 

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

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

Přípustné využití - sportovní zařízení, zeleň. 

Podmíněně přípustné – malé objekty zajišťující občerstvení, nezbytné stavby pro dopravu 
a technickou vybavenost. Přípustnost bude posuzována v rámci řízení dle stavebního zákona. 

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

 Plochy výroby (VV) 

Stabilizované plochy: 

Areál skladu nebezpečných látek. 
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Plochy změn: 

V sousedství areál skladu nebezpečných látek. 

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

Plochy pro drobnou výrobu a skladování, s dopadem nepřekračujícím svými vlivy oplocení vlastního 
areálu. 

Přípustné využití – stavby a zařízení pro lehkou průmyslovou a drobnou podnikatelskou výrobu, 
výrobní služby, nekapacitní sklady, administrativa, plochy pro odstavování vozidel, přístupové 
komunikace. 

Podmíněně přípustné – služební byt pro správce nebo majitele provozovny. Přípustnost bude 
posuzována v rámci řízení dle stavebního zákona. 

Nepřípustné – bydlení, občanské vybavení, zařízení sportu a rekreace, výroba s negativním 
dopadem na okolní plochy. 

 Veřejná prostranství a plochy veřejných dopravních pásů (bez označení) 

Stabilizované plochy: 

Nejsou ve výkresech vyznačeny kódem. 

Plochy změn: 

Plochy pro dopravu v nově navržených lokalitách. 

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

Veřejně přístupná prostranství a plochy umožňující veřejnou obsluhu sídel (komunikace včetně těles 
náspů a zářezů). 

Přípustné – veřejně přístupná prostranství, chodníky, plochy pro vedení komunikací umožňujících 
veřejnou obsluhu sídla, odstavné pruhy, zeleň. 

Podmíněně přípustné - stavby a zařízení technického vybavení. Přípustnost bude posuzována 
v rámci řízení dle stavebního zákona. 

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

 Plochy automobilové dopravy – parkoviště (DA) 

Stabilizované plochy: 

Stávající parkoviště v obci. 

Plochy změn: 

Za obecním úřadem, za Panským Dvorem, na návsi, v lokalitě Sady, u zástavby pod kopcem Chřiby, 
u hřbitova. 

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

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

Přípustné - stavby a zařízení dopravní a technické povahy, drobné účelové stavby související 
s dopravní obsluhou sídla, zeleň. 

Podmíněně přípustné - stavby a zařízení technického vybavení. Přípustnost bude posuzována 
v rámci řízení dle stavebního zákona. 

Nepřípustné – ostatní stavby. 

Pro umisťování odstavných a garážovacích ploch obecně platí: 
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Přípustné jsou parkovací a odstavná stání a garáže osobních vozidel ve všech zastavitelných 
plochách. Kapacity jsou limitovány. 

Nepřípustné jsou kapacitní parkovací, odstavná stání a garáže v plochách pro bydlení. 

 Plochy železniční dopravy (DZ) 

Stabilizované plochy: 

V řešeném území se nevyskytují. 

Plochy změn: 

V řešeném území nejsou vymezeny. Je vymezena pouze územní rezerva RDZ03 v jižní části území. 

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

Plochy železniční dopravy jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro železniční dráhu 
a se železniční dráhou související dopravní a technickou infrastrukturu (např. železniční stanice, 
přejezdy, účelové objekty pro železniční dopravu, plochy pro nakládku a vykládku a jiné 
manipulační plochy související s provozem železnice). Územní rezerva RDZ03 je určena pro 
prověření budoucího využití a plošných nároků záměru výstavby vysokorychlostní železniční tratě. 
V ploše územní rezervy nelze umisťovat stavby a zařízení, které by mohli budoucí využití územní 
rezervy pro železniční dopravu (vysokorychlostní trať) podstatně ztížit nebo znemožnit. 

A.6.3 Návrh podmínek využití pro nezastavěné plochy 

 Plochy zeleně - sídelní (ZS) 

Stabilizované plochy: 

Plochy převážně v zastavěné části obce. 

Plochy změn: 

Plochy na západě obce mezi zástavbou a výrobním areálem, plocha u parkoviště za obecním 
úřadem a plocha na východním okraji nové lokality Za školou, úprava návsi. 

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

Plochy sídelní veřejně přístupné a parkové zeleně slouží jako esteticky upravená vegetace 
skýtající možnost pobytu a rekreace v přírodě blízkém prostředí. Mohou zahrnovat malá dětská 
hřiště či drobné stavby při zachováni primární funkce zeleně. Dále ochranná a clonící zeleň kolem 
areálů výroby. 

Přípustné - udržovaná trvalá vegetace bez hospodářského významu, rekreační využití (bez 
stavební činnosti), zřizování pěších a cyklistických stezek, vegetační úpravy, menší hřiště, mobiliář, 
vodní prvky. 

Podmíněně přípustné - drobné stavby rekreačního účelu – pavilony v zeleni, stavby drobného 
prodeje jako např. trafika. Přípustnost bude posuzována v rámci řízení dle stavebního zákona. 

Nepřípustné – veškeré stavby mimo výše uvedených. 

 Plochy zeleně - krajinné (ZK) 

Stabilizované plochy: 

Plochy převážně v nezastavěné části obce. 

Plochy změn: 

Mimo zastavěné území obce – ÚSES, interakční prvky, doplnění podél sítě cest v krajině. 

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

Plochy krajinné zeleně slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území 
a v některých případech i jako protierozní opatření. 
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Přípustná - výsadba domácích listnatých dřevin odpovídajících stanovišti, trvalé travní porosty bez 
primárního produkčního významu, zřizování pěších a cyklistických stezek. 

Podmíněně přípustná - výstavba objektů dopravní a technické obsluhy, vodní plochy nebo prvky. 
Přípustnost bude posuzována v rámci řízení dle stavebního zákona. 

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

Plochy chráněné ochranným režimem (ÚSES) podléhají regulačním podmínkám příslušného 
ochranného režimu. 

 Plochy lesní (LV) 

Stabilizované plochy: 

Lesní porosty v nezastavěné části obce. 

Plochy změn: 

Doplnění územního systému ekologické stability. 

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

Jedná se o pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkce lesa v souladu se zákonem 
č. 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů – lesní zákon. 

Přípustné - pěstování lesních dřevina a těžba dřeva, signální a stabilizační kameny a jiné značky pro 
geodetické účely, stožáry nadzemního vedení, vstupní šachty podzemního vedení, přečerpávací 
stanice, vrty a studny, stanice nadzemního a podzemního vedení, stanice sloužící k monitorování 
ŽP. 

Nepřípustné - výstavba ostatních objektů a zmenšování ploch lesů. Nepřípustné jsou všechny 
objekty, které by mohly sloužit individuální rekreaci. 

 Plochy zemědělské - orná půda (PZo) 

Stabilizované plochy: 

Plochy převážně v nezastavěné části obce, tvořící většinu území katastru. 

Nestabilizované plochy: 

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

Navrhované plochy: 

Nejsou. 

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

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

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

Podmíněně přípustné - stavby pro skladování píce (seníky). Přípustnost bude posuzována v rámci 
řízení dle stavebního zákona. 

Nepřípustné – bydlení, všechny jiné druhy staveb a činností mimo výše uvedených. 
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 Plochy zemědělské – trvalý travní porost (PZt) 

Stabilizované plochy: 

Jen okrajově. 

Plochy změn: 

Nejsou. 

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

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

Nepřípustné – bydlení, všechny jiné druhy staveb a činností mimo výše uvedených. 

 Plochy zemědělské - zahrady, sady (PZz) 

Stabilizované plochy: 

Plochy v okrajových částech zastavěného území obce. 

Navrhované plochy: 

Nejsou. 

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

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

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

Podmíněně přípustné - drobné stavby pro vykonávání zemědělské činnosti (např. skleníky a seníky), 
stavby pro skladování plodin, drobné stavby hospodářského zázemí v zahradách, liniové stavby 
technické infrastruktury. Přípustnost bude posuzována v rámci řízení dle stavebního zákona. 

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

 Vodní a vodohospodářské plochy (bez kódu) 

Stabilizované plochy: 

Rybník, Dražovický a Podbřežický potok, bezejmenné vodoteče. 

Navrhované plochy: 

Výhledově mokřad v jihovýchodní části k.ú. 

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

Vodní toky a plochy, i jako součást protierozních opatření, doplňující ÚSES, bez hospodářského 
účelu. 

Přípustné – vodní plochy se stavbami nutného technického vybavení (tělesa hrází, výpustné 
objekty…) 

Podmíněně přípustné - hospodářské využití, zeleň, drobný mobiliář. Přípustnost bude posuzována 
v rámci řízení dle stavebního zákona. 

Nepřípustné – všechny jiné druhy staveb a činností. 
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A.6.4 Zásady prostorového uspořádání sídla 

Ve stávajících plochách bydlení je při dostavbách nebo rekonstrukcích (zejména v centru obce) 
nutno respektovat charakter okolní zástavby (hmotovou strukturu, výškovou hladinu, způsob 
zastřešení) a sledovat půdorysnou osnovu zástavby – stavební čáru. 

Nová zástavba v rozvojových plochách bude řešena na základě podrobnější dokumentace 
s dodržením stanovené výškové hladiny: maximálně 2 nadzemní podlaží s možností využití podkroví 
ve sklonité střeše, v okrajových částech obce pouze přízemní objekty s podkrovím (tj. 1 nadzemní 
podlaží s možností využití podkroví ve sklonité střeše). Zástavba bude řešena formou rodinných 
domů, bytové objekty se nepřipouštějí. Zastavěná plocha pozemku RD nepřekročí 30% jeho 
celkové rozlohy. Změnou č. 1 se do ÚP přebírá řešení zastavovací studie v lokalitě Za školou, kde 
bude výstavba v severní okrajové části zastavitelné plochy Z2 řešena 1 nadzemním podlažím 
s obytným podkrovím v sedlových sklonitých střechách, jižně od navrhované komunikace jsou 
přípustná 2 nadzemní podlaží.  

Zástavbu na okrajích obytného území je doporučeno řešit jako otevřenou s velkým podílem obytné 
zeleně, vytvářející přechod obce do krajiny. 

A.7 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 

K POZ. A STAVBÁM VYVLASTNIT 

Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných 
opatření lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci 
a jde-li o 

a) veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné 
k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel, 

b) veřejně prospěšná opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními 
katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků ÚSES a ochranu 
archeologického dědictví, 

c) stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, 

d) asanaci (ozdravění) území. 

 Veřejně prospěšné stavby: 

 I. Koridory dopravní infrastruktury: 

VD01 - koridory dopravní infrastruktury 

VD02 - pěší trasy, turistická a rekreační stezka 

VD03 - plochy pro dopravu 

VD04 - objekt dopravní infrastruktury – autobusová zastávka 

 II. Koridory technické infrastruktury: 

VT01 - koridory technické infrastruktury 

VT02 - objekt na koridoru technické infrastruktury 

TEE25 - koridor technické infrastruktury – el. vedení 110 kV 

 III. Veřejně prospěšná opatření: 

VU01  založení prvků územního systému ekologické stability 

 IV. Asanace a stavby na dožití: 

nejsou navrhovány. 
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A.8 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ 

PŘEDKUPNÍHO PRÁVA 

Nejsou. 
 

A.9 PLOCHY A KORIDORY ÚZEMNÍCH REZERV, JEJICH MOŽNÉ BUDOUCÍ 

VYUŽITÍ 

V územním plánu obce Podbřežice jsou zakresleny výhledové plochy pro rozvoj bydlení (územní 
rezervy) a územní rezerva RDZ03 dopravy železniční pro prověření budoucího využití a plošných 
nároků záměru výstavby vysokorychlostní železniční tratě. Jakékoli využití, jež by v budoucnu 
znemožnilo zastavění území či výstavbu vysokorychlostní železniční trati, je nepřípustné. 
 

A.10 PLOCHY A KORIDORY, VE KTERÝCH JE PODMÍNKOU PRO 

ROZHODOVÁNÍ PROVĚŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ 

 

Na plochy návsi a sportovně rekreačního areálu u rybníka bude vhodné zpracovat studie, řešící 
terénní úpravy, parkování a ozelenění. 
 

A.11 ETAPIZACE 

Vzhledem k tomu, že se jedná o malou obec, nebyl návrh ÚP etapizován. Časově je ÚP dělen pouze 
na návrhové období a výhled. Pro výhled jsou zakresleny plochy územních rezerv. 

 


