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BLOK II - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 3 (ZM3) ÚZEMNÍHO PLÁNU
RATÍŠKOVICE
OBSAH ODŮVODNĚNÍ:
Názvy kapitol se upravují podle znění vyhl. č. 500/2006 po novele vyhláškou č. 13/2018 Sb.
0. Rozsah dílčích změn
1. Postup pořízení Změny č. 3 územního plánu
2. Soulad změny územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem
3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu
nezastavěného území
4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
5. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů
6. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, obsahující základní informace
o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
7. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ (stanovisko SEA)
8. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 SZ zohledněno
9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch
11. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů
12. Vyhodnocení splnění požadavků zadání
13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního
rozvoje (§ 43 odst. 1 SZ)
14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
15. Text ÚP s vyznačením změn (srovnávací text)
16. Rozhodnutí o námitkách
17. Vyhodnocení připomínek
***
Kapitoly Odůvodnění č. 0, 2 až 5.1, 6, 9 až 15 zpracoval projektant, autorizovaný architekt
ČKA,
vztahuje se na ně autorizace díla zhotovitelem ÚP
***
Kapitoly č. 1, 5.2, 7, 8, 16 a 17 zpracoval pořizovatel, autorizace zhotovitelem ÚP se na ně takto
nevztahuje
Současně pořizovatel přezkoumal návrh Změny č. 3 ÚP Ratíškovice ve smyslu § 53 odst. 4 stavebního
zákona, tedy soulad návrhu:
s Politikou územního rozvoje ČR a s ÚPD vydanou krajem
s cíli a úkoly územního plánování
s požadavky stavebního zákona
s požadavky zvláštních právních předpisů

- II/2
- II/3
- II/4
- II/5

***
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II/0.
ROZSAH DÍLČÍCH ZMĚN
-

d.z.
ozn

předmět změny

lokalizace

poznámka, odůvodnění

1.1

Bude prověřena úprava hranice podrobného funkčního
regulativu „DT“ ve funkční zóně „4a - Obytná“, tak
aby tyto pozemky mohly být součástí plochy
s podrobným funkčním regulativem „Ba“ za účelem
možnosti umístění rodinného domu.

komplexní posouzení,
projednání odůvodnění

1.2

Budou zapracovány skutečnosti vyplývající z
nadřazené územně plánovací dokumentace – Zásady
územního rozvoje Jihomoravského kraje, které nabyly
účinnosti dne 3. 11. 2016.

v lokalitě rohu ulic
Baráky, Zelnice a
spojovací komunikace
s ul. Zelničky mimo
pozemky parc. č. 495/4 a
543/2 v k. ú. Ratíškovice
Celé k.ú. v rozsahu ÚP a
jeho změny č. 3

1.3

Budou zapracovány skutečností vyplývající z
celostátního nástroje územního plánování – Politika
územního rozvoje České republiky, ve znění
Aktualizace č. 1, která byla schválena usnesením vlády
ze dne 15. dubna 2015 č. 276.
Bude prověřena úprava regulativů pro zástavbu obecně
v celé šíři za účelem zamezení spekulativních výkladů
a obcházení systému regulativů

1.4

1.5

1.6

Bude prověřeno zpřesnění přípustnosti a nepřípustnosti
umísťování oplocení v nezastavěném území za účelem
zamezení spekulativních výkladů a obcházení systému
regulativů
Bude prověřeno vymezení ploch, ve kterých je
vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných
opatření uvedených v § 18 odst. 5 stavebního zákona

1.7

Bude prověřena podmínka nezbytnosti dohod o
parcelaci na celém území obce

1.8

Bude prověřena úprava rozsahu územního systému
ekologické stability – vypuštění termínu „interakční
prvky“ jako součást územního systému ekologické
stability a nahrazení jiným pojmem

1.9

Bude prověřena úprava podmínek ochrany před
hlukem z důvodu novelizace zákona č. 258/2000 Sb.
provedené zákonem č. 267/2015 Sb., kterým se mění
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony (s
účinností od 01.12.2015), a s odkazem na ustanovení §
18 odst. 3 stavebního zákona, dle něhož orgány
územního plánování mj. konkretizují ochranu
veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních
předpisů, a § 19 odst. 1 písm. c), e), i) a m) stavebního
zákona

Celé k.ú.

rozbor, vyhodnocení
priorit územního
plánování, souladu se
ZÚR, zapracování,
projednání odůvodnění
Rozbor, zapracování,
projednání odůvodnění

Definice pojmů –
doplnění podle potřeb
uplatnění regulací a
úprava zejména
prostorových a
specifických regulativů
Bude součástí dílčí změny
1.4

komplexní posouzení,
projednání (obec pořizovatel) odůvodnění

Zpracování schématu
ploch v rozsahu celého
k.ú. v měř. 1 : 10 000
a nastavení regulativů

Vymezení (výkresschéma hlavního výkresu
s ohledem na charakter
území a jeho hodnoty
v souladu se smyslem
§18 SZ), projednání
odůvodnění
posouzení, projednání
odůvodnění

Všechny vymezené
zastavitelné plochy pro
bydlení
Interakční prvky (IP)
budou v souladu
s legislativou vyčleněny
mimo ÚSES, rozsah IP
nebude měněn
Zapracování podmínek
DO – (hygiena, doprava
JmK)
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d.z.
ozn

předmět změny

lokalizace

poznámka, odůvodnění

1.10

Bude provedena úprava názvů kapitol textové části
Územního plánu Ratíškovice v souladu s přílohou č. 7
k vyhlášce č. 500/2006 Sb., v platném znění, která byla
novelizována vyhláškou č. 13/2018, která nabyla
účinnosti dne 29.01.2018
Bude provedeno nahrazení pojmů "regulativ úrovně A
- D" jiným odborným názvoslovím obecně zaužívaným
v oboru územního plánování za účelem zjednodušení a
zvýšení obecné srozumitelnosti systému regulativů
ploch s rozdílným způsobem využití
Bude aktualizováno zastavěné území ke dni zpracování
návrhu změny územního plánu v souladu se současným
stavem území

Podle změny vyhlášky

-

-

Úprava systému beze
změny podstaty systému

odůvodnění

Celé k.ú. (prověření)
změny v rozsahu
Změn v plochách

podle požadavku Zadání,
z dostupných dat CUZK,
odůvodnění

Prověření požadavků z ÚAP, kontrola a převzetí limitů

prověřit celé k.ú.

Podle podkladů z ORP

-

- Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního
plánování a to po jednotlivých odstavcích a písmenech
§ 18 a § 19, které se vztahují k řešenému území a to
zcela konkrétně
- Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích vyhlášek

Celý ÚP a jeho změny

Vyplývá z požadavků na
obsah Odůvodnění podle
platné metodiky

-

- Základní režie zakázky
- Srovnávací znění textu výroku ÚP a Změny č. 3,
pracovní tisky a tisky k projednávání mimo finální
produkty jednotlivých etap dle SOD

- režie vedení zakázky
- podle požadavků fází
zpracování a požadavku
Zadání

zahrnuje nákladové
položky a výkony mimo
odborné, konstrukční
a režijní výkony
počet vyhotovení
dokumentace bude jak
pro projednání, vydání a
poskytnutí dle § 165
stavebního zákona
odevzdán v počtu
vyhotovení
odpovídajícím platné
legislativě v době
projednání, vydání či
poskytnutí

Terenní průzkum nebude proveden vzhledem k obsahu
změny č. 3
tisk a vybavení 5 paré

-

-

4 + 1 archiv

režijní náklady

Úplné znění (právní stav)
zapracování Změny po vydání do ÚP

zpracování komplet
výkresů a textů
(zapracování vydané
Změny č. 3 + redakce,
kontrola - pořizovatel,
opravy a úpravy

§ 55 odst. 5 zákona č.
183/2006 Sb.
bude zpracován následně
po vydání Změny ÚP na
základě pokynu
pořizovatele
celkem 4 paré +1
archivní

1.11

1.12

-

-
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II/1.
POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU
Obec Ratíškovice má platný Územní plán Ratíškovice (dále také jen ÚP Ratíškovice), který byl
vydán usnesením Zastupitelstva obce Ratíškovice č. ZO-2014/02/03 dne 15.12.2014 formou opatření
obecné povahy č. 1/2014 s účinností ode dne 02.01.2015 a následné změny:
- Změna č. 1 ÚP Ratíškovice vydanou usnesením zastupitelstva obce Ratíškovice formou
opatření obecné povahy s účinností ode dne 04.08.2015,
- Změna č. 2 ÚP Ratíškovice vydanou usnesením zastupitelstva obce Ratíškovice formou
opatření obecné povahy s účinností ode dne 05.10.2016 (dále také „ÚP Ratíškovice“).
O pořízení Změny č. 3 ÚP Ratíškovice a o jejím obsahu rozhodlo dne 09.09.2019
Zastupitelstvo obce svým usnesením č. ZO-2019/6/7. Změna je pořizována zkráceným postupem
podle § 55a a § 55b stavebního zákona. Jako určený zastupitel pro plnění úkolů při pořizování
územně plánovacích dokumentací obce Ratíškovice byl Zastupitelstvem obce schválen starosta obce
pan Ing. Josef Uhlík. Pořizovatelem Změny č. 3 ÚP Ratíškovice je Městský úřad Hodonín, odbor
rozvoje města (dále také jen pořizovatel). Jako zpracovatele Změny č. 3 ÚP Ratíškovice vybrala obec
Ratíškovice fyzickou osobu podnikající Ing. arch. Ivo Kabeláče, IČO 12723886, s místem podnikání
Anenská 14/12, 602 00 Brno (dále jen „projektant“).
Před schválením pořízení změny územního plánu si pořizovatel vyžádal stanovisko krajského
úřadu jako příslušného úřadu a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Krajský úřad, odbor
životního prostředí ve svém stanovisku č.j.: JMK 116280/2019 ze dne 29.08.2019 k návrhu obsahu
změny vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast a dále uvedl, že
neuplatňuje ke změně územního plánu požadavek na vyhodnocení vlivů změny územního plánu na
životní prostředí
Veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy – Změny č. 3 ÚP Ratíškovice bylo
oznámeno veřejnou vyhláškou vyvěšenou od 18.12.2019 do 13.02.2020 na úřední desce Městského
úřadu Hodonín a od 19.12.2019 do 13.02.2020 na úřední desce Obecního úřadu Ratíškovice, a také
způsobem umožňujícím dálkový přístup (na elektronické úřední desce Obecního úřadu Ratíškovice i
Městského úřadu Hodonín). Návrh Změny č. 3 ÚP Ratíškovice byl vystaven k veřejnému nahlédnutí
od 18.12.2019 na Obecním úřadu Ratíškovice a na odboru rozvoje města Městského úřadu Hodonín
a dále na webových stránkách města Hodonín www.hodonin.eu v sekci Rozvoj města a územní
plánování → Mapový portál → Územně plánovací dokumentace a územní studie → Ratíškovice →
Porizovane → Zmena c. 3 → Navrh → Verejne projednani. Dotčené orgány a sousední obce byly
k veřejnému projednání přizvány jednotlivě 30 dnů předem. Veřejné projednání návrhu se
uskutečnilo dne 05.02.2020 na Obecním úřadě v Ratíškovicích a jeho součástí byl odborný výklad
projektanta autorizovaného architekta Ing. arch. Ivo Kabeláče. O průběhu projednání byl proveden
záznam. V průběhu řízení – veřejného projednání návrhu Změny č. 3 ÚP Ratíškovice bylo v zákonné
lhůtě uplatněno 7 stanovisek ze strany dotčených orgánů, 3 připomínky a 1 námitka.
Některé dotčené orgány uplatnily ve svém stanovisku požadavky na úpravu návrhu. Na základě
uplatněných požadavků dotčených orgánů zajistil pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem,
splnění požadavků dotčených orgánů, vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Podrobnosti
o požadavcích dotčených orgánů a způsobu jejich splnění jsou zpracovány v následující samostatné
kapitole č. 5.2. tohoto odůvodnění.
Následně si pořizovatel ve smyslu § 55b odst. 4 stavebního zákona vyžádal k návrhu územního
plánu doplněný o uplatněná stanoviska a připomínky také stanovisko krajského úřadu, coby
nadřízeného orgánu územního plánování z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem
na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu se zásadami územního
rozvoje. Stanovisko krajského úřadu č.j.: JMK 47443/2020 ze dne 25.03.2020 obdržel pořizovatel
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dne 02.04.2020. V tomto stanovisku krajský úřad, podle ustanovení § 52 stavebního zákona, vyjádřil
souhlas s návrhem změny územního plánu z hlediska zajištění výše uvedené koordinace.
Podle ust. § 52, § 53 a § 55b stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a s ohledem na veřejné zájmy zpracoval návrh
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek (uplatněných po veřejném projednání).
Toto rozhodnutí a vyhodnocení je součástí kapitol č. II/16 a II/17 tohoto odůvodnění.
Podle téhož ustanovení pořizovatel tyto návrhy doručil dotčeným orgánům a krajskému úřadu
jako nadřízenému orgánu dopisem evidovaným pod č.j. MUHOCJ 21668/2020 ze dne 03.04.2020 a
vyzval je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnili stanoviska a přitom je poučil, že pokud ve
stanovené lhůtě stanovisko neuplatní, má se za to, že s návrhy souhlasí.
V některých částech byl návrh Změny č. 3 ÚP Ratíškovice na základě projednání návrhu
upraven, přičemž se nejednalo o podstatnou úpravu návrhu.
Pořizovatel tedy ve smyslu § 53 odst. 4 stavebního zákona přezkoumal návrh Změny č. 3 ÚP
Ratíškovice a doplnil textovou část odůvodnění návrhu změny územního plánu o náležitosti uvedené
v § 53 odst. 5 stavebního zákona a vyplývající ze zákona č. 500/2006 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů. Následně předložil návrh na vydání změny územního plánu spolu s jeho
odůvodněním Zastupitelstvu obce Ratíškovice, které na svém zasedání konaného …………………..
pod usnesením č. …….., po ověření ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona, změnu územního
plánu formou opatření obecné povahy v samostatné působnosti vydalo.
Veřejná vyhláška oznamující vydání byla vyvěšena ………………… a nabyla účinnost
………………...
*****
II/2.
SOULAD NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
2.1 SOULAD NÁVRHU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Podle Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR) 2008, ve znění Aktualizací č. 1, 2
a 3 není území ORP Hodonín, a tedy i obec Ratíškovice součástí rozvojové oblasti.
Rozvojová osa OS11, jejíž součástí je ORP Hodonín, se řešeného území k.ú. Ratíškovice nedotýká.
Pro katastr Ratíškovic vyplývá požadavek:
E8 - Vymezení: Plocha pro novou elektrickou stanici 400/110 kV Rohatec a koridor

pro připojení vyvedení výkonu z elektrické stanice do přenosové soustavy vedením 400 kV
Otrokovice–Rohatec a nasmyčkování vedení Sokolnice–Križovany (hranice ČR/SK)
do elektrické stanice Rohatec.
Územní plán Ratíškovice upřesňuje priority pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovené PÚR
ČR v řešeném území:
- Jsou stanoveny podmínky pro rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.
- Ve veřejném zájmu ÚP chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví (centrum obce, ochrana ZPF,
zejména I. a II. třídy ochrany). Při stanovování způsobu využití území v územním plánu
Ratíškovice dává přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek
a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území,
- ÚP chrání krajinu a respektuje její hodnoty, její pestrost a charakter, chrání rozsah lesa a zvyšuje
podíl krajinné zeleně, vytváří podmínky pro prostupnost krajiny a posílení ekologické stability,
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respektuje chráněná ložisková území, ochranu zemědělského a lesního půdního fondu, doplňuje
územní systém ekologické stability. V rámci koncepce uspořádání krajiny jsou stanoveny zásady
ochrany krajinného rázu. Jsou vytvořeny podmínky pro ochranu území NATURA 2000 a PTO,
chráněny jsou nivy vodních toků,
- ÚP vytváří předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Rozvíjí a propojuje stávající cyklotrasy,
umožňuje pěší dostupnost atraktivních míst v okolí (Doubrava, Rudník, Náklo), vlastní obce
Ratíškovice se zázemím vinných sklepů Slavín a Šidleny v sousedním k.ú. Milotice). Podporováno
je dopravní spojení s okolními obcemi, cyklistické (cyklostezka směr Hodonín) i pěší.
- prověřuje účelnost dalšího rozšíření zastavitelných ploch v řešeném území, stanoví podmínky pro
hospodárné využití zastavěného území, podporuje dostavby proluk a přestavbu uvnitř zastavěného
území a tím hospodárné využití veřejné infrastruktury. Rozvojové záměry jsou umísťovány
v návaznosti na stávající zástavbu bez negativních dopadů na charakter krajiny,
- ÚP zachovává urbanistické hodnoty v sídle, jeho kompaktnost a charakter s typickými formami
převážně ulicové zástavby, omezuje rozšiřování zástavby do volné krajiny. Vytváří podmínky
pro ochranu urbanistické struktury (definuje místní zástavbový rytmus a řád), kulturních památek
a archeologických nalezišť,
- vytváří podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi,
- v zastavěných územích a zastavitelných plochách vytváří formou regulativů podmínky
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování
účinků přívalových vod z extravilánu,
- vytváří podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím
podporuje její účelné využívání v rámci sídelní struktury, vytváří podmínky pro zkvalitnění
dopravní dostupnosti okolních obcí a měst,
- při umisťování veřejné infrastruktury minimalizuje rozsah fragmentace krajiny, respektuje silniční
i železniční dopravní koridory, účelně a hospodárně navrhuje nové trasy komunikací pro zajištění
prostupnosti území a diferencuje dopravu s ohledem na zlepšování obytných hodnot sídla, jsou
vytvořeny podmínky pro koordinované umístění veřejné infrastruktury. Technická infrastruktura
je v obci na vysoké úrovni a splňuje požadavky na vysokou kvalitu života obyvatel. Koncepce
technické infrastruktury je stabilizovaná.
- Jsou zajištěny podmínky a opatření ke zpomalení odtoku z území a revitalizaci vodních toků.
V zastavitelných plochách je regulativy navrženo vsakování a využívání dešťových vod.
- Jsou vytvořeny předpoklady pro rozvoj sociální soudržnosti obyvatel. ÚP posiluje funkce centrální
obytné zóny sídla jako reprezentativního prostoru a místa k setkávání obyvatel, navrhuje nové
rozvojové plochy pro bydlení, občanskou vybavenost, obecní rekreaci a veřejnou zeleň,
- ÚP umožňuje polyfunkční využití území s potřebnou vybaveností, vytváří podmínky pro možnost
vzniku nových pracovních míst stabilizací a návrhem ploch výroby, včetně smíšené, což je jednou
z podmínek pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn.
Platná je PÚR ČR ve znění poslední Aktualizací č. 1, 2 a 3 vydané dne 02. 09. 2019
usnesením č. 630 vlády České republiky. Z aktualizace č. 2 a 3 pro řešené území nevyplývají

žádné požadavky.
Z PÚR v platném znění vyplývají pro k.ú. Ratíškovice požadavky na vymezení koridorů pro
energetiku; požadavky byly zahrnuty do ÚP jako návrhové plochy, podle upřesnění provozovatele
zařízení jsou koridory a plochy aktualizovány. Jedná se o elektrickou stanici E8 včetně napojení
na energetickou soustavu vedením ZVN 400 kV.
2.2 SOULAD NÁVRHU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Jihomoravský kraj pořídil ZÚR JMK, které byly vydány opatřením obecné povahy dne
5. 10. 2016 a nabyly účinnosti dne 4. 11. 2016.
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V kap. A návrhové části ZÚR JMK stanovují priority územního plánování Jihomoravského kraje
pro územně plánovací činnost kraje a obcí a pro rozhodování v území.
Návrh územního plánu Ratíškovice tyto priority územního plánování JmK zohledňuje – viz dále.
V kap. B návrhové části ZÚR JMK vymezují na území JMK rozvojové oblasti a rozvojové osy,
kterými se rozumí zpřesněné rozvojové oblasti a rozvojové osy vymezené politikou územního
rozvoje a rozvojové oblasti a rozvojové osy nadmístního významu. Obec Ratíškovice není součástí
území rozvojových os. V kapitole B.5.2 je stanoveno jako regionální centrum město Hodonín, sídlo
ORP pro Ratíškovice. V územním plánu Ratíškovice jsou respektovány příslušné požadavky ZÚR
JMK na uspořádání území a úkoly pro územní plánování.
V kap. C návrhové části ZÚR JMK vymezují na území JMK specifické oblasti.
Správního obvodu ORP Hodonín, do kterého obec Ratíškovice patří, se netýkají žádné specifické
oblasti.
V kap. D návrhové části ZÚR JMK vymezují plochy a koridory veřejné infrastruktury
nadmístního významu, kterými se rozumí plochy pro umístění dopravní a technické infrastruktury,
a plochy a koridory územních rezerv, jejichž potřebu a plošné nároky je nutno prověřit.
Obce Ratíškovice se týkají:
- Koridor technické infrastruktury E8 pro připojení vyvedení výkonu z elektrické stanice Rohatec
do přenosové soustavy vedením 400 kV Otrokovice – Rohatec a nasmyčkování vedení
Sokolnice – Křižovany (hranice ČR / Slovensko) do elektrické stanice Rohatec, vymezený
v politice územního rozvoje, vymezením koridoru TEE01 Vedení 400 kV Rohatec – hranice
kraje (– Otrokovice) a nasmyčkování vedení V424 do TR Rohatec Šířka koridoru 400 m,
- Vedení 110 kV; Rohatec – Čejč – vazba na el. stanici 400/110 kV Rohatec (196) ZÚR JMK
vymezují koridor TEE10 Vedení 110 kV; Rohatec – Čejč – vazba na el. stanici 400/110 kV
Rohatec. Šířka koridoru 300 m.
- Vedení 110 kV; Rohatec – Hodonín – vazba na el. stanici 400/110 kV Rohatec ZÚR JMK
vymezují koridor TEE11. Šířka koridoru 300 m.
- Vedení 110 kV; Rohatec – Veselí nad Moravou – vazba na el. stanici 400/110 kV Rohatec ZÚR
JMK vymezují koridor TEE11. Šířka koridoru 300 m.
- Elektrická stanice 400/110 kV Rohatec, vymezenou v PÚR ČR (E8), zpřesněná vymezením
plochy TEE06, plocha 10ha.
V ÚP Ratíškovice jsou splněny požadavky ZÚR JmK na uspořádání území a úkoly pro územní
plánování pro vymezené plochy a koridory veřejné infrastruktury. ÚP na území obce stabilizuje
dostatečné množství stávajících cyklotras, čímž umožňuje doplnit krajskou síť cyklistických koridorů
o trasy na území obce.

V kap. D návrhové části ZÚR JMK vymezují rovněž plochy a koridory nadregionálního
a regionálního územního systému ekologické stability krajiny, kterými se rozumí plochy
pro umístění nadregionálních a regionálních prvků ÚSES.
Obce Ratíškovice se týká:
- Koridor pro regionální biokoridor K JM05T v trase Hodonín-Ratíškovice-Rohatec- o šířce
400m, propojující biocentra RBC_15 v k.ú. Hodonín a RBC_16 v k.ú. Vracov
V návrhu ÚP jsou splněny požadavky ZÚR JMK na uspořádání a využití území a úkoly pro
územní plánování v plochách a koridorech nadregionálního a regionálního ÚSES.
V kap. E návrhové části ZÚR JMK upřesňují územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje.
V návrhu ÚP jsou splněny požadavky ZÚR JmK na uspořádání území a úkoly pro územní plánování
v oblasti koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce. Rozšířena je ochrana krajinářsky
významných krajinných segmentů – viz výkres 1bh, jsou v nich diferencovaně definovány
nepřípustné stavby podle §18 SZ.
V kap. F návrhové části ZÚR JMK stanovují a vymezují jednotlivé typy krajin a jejich cílové
charakteristiky. Ratíškovice jsou takto zařazeny do krajinného typu Dubňanského
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V návrhu ÚP jsou zohledněny cílové charakteristiky příslušného typu krajiny a splněny požadavky
na uspořádání území a úkoly pro územní plánování. Koncepce uspořádání krajiny viz kap. 5.1.
V ÚP i Změně č. 3 je zohledněna cílová charakteristika příslušného typu krajiny a splněny
požadavky na uspořádání území a úkoly pro územní plánování. ÚP Ratíškovice a jeho ZM1 není
v rozporu s požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování stanovenými
v ZÚR JMK pro tento krajinný typ a řešená změna ÚP svým obsahem ani rozsahem neovlivní
zachování nebo dosažení cílových charakteristik stanoveného krajinného typu. Změna č. 3 nemá
negativní vliv na hodnoty krajiny a neovlivňuje požadavky na uspořádání území.
5 krajinný typ Dubňanský
Cílová charakteristika:
a) Rozsáhlý lesní komplex borových lesů s výskytem vzácných psamofilních společenstev
na vátých píscích.
c) Zemědělská krajina s převažujícími středně velkými bloky kvalitní orné půdy obohacená
drobnými krajinnými strukturami sadů a vinic.
d) Rázovitá vinařská krajina se soubory vinařských sklepů.
Požadavky na uspořádání a využití území:
a) Podporovat členě ní velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení ekologické
stability a prostorové struktury krajiny.

b) Podporovat rekultivaci a revitalizaci ploch po tě žební činnosti.
c) Podporovat protierozní opatření a opatření k zajiště ní zadržování vody v krajině .
d) Podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků a niv.
Úkoly pro územní plánování
a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová i
mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.).
b) Vytvářet územní podmínky zejména pro revitalizační opatření na vodních tocích.
c) Vytvářet územní podmínky pro znovuvyužití ploch brownfield a ploch určených k rekultivaci
arevitalizaci.
d) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu.

V kap. G návrhové části ZÚR JMK vymezují veřejně prospěšné stavby pro veřejnou infrastrukturu,
včetně souvisejících staveb a objektů (VPS) a veřejně prospěšná opatření (VPO).
Obce Ratíškovice se týkají VPS, vymezené v ZÚR JMK.
- Koridor TEE09 – Vedení 110 kV Rohatec – Veselí nad Moravou – vazba na el. stanici 400/110
kV Rohatec
- Koridor TEE10 - Vedení 110 kV Rohatec – Čejč – vazba na el. stanici 400/110 kV Rohatec
- Koridor TEE11 - Vedení 110 kV Rohatec – Hodonín – vazba na el. stanici 400/110 kV Rohatec
- El. Stanice 400/110kV Rohatec – ZÚR JMK zpřesňují plochu technické infrastruktury E8 pro
novou elektrickou stanici 400/110 kV Rohatec, vymezenou v politice územního rozvoje,
vymezením plochy TEE06 El. Plocha: 10 ha.
V kap. H návrhové části ZÚR JMK stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací
činnosti dotčených obcí. Obce Ratíškovice se týká K JM05V, procházející JJZ cípem okraje k.ú,
Ratíškovice. Při pořizování ÚP Ratíškovice byly plochy biocenter a koridory před jejich vymezením
územně koordinovány a upřesňovány.
V kap. I návrhové části ZÚR JMK jsou vymezeny plochy, ve kterých se ukládá prověření změn
jejich využití územní studií.
ZÚR JMK v této oblasti neukládají žádné požadavky a úkoly pro územně plánovací dokumentaci
obce Ratíškovice.
V kap. I návrhové části ZÚR JMK jsou vymezeny plochy, ve kterých se ukládá prověření změn
jejich využití územní studií.
ZÚR JMK v této oblasti neukládají žádné požadavky a úkoly pro územně plánovací dokumentaci
obce Ratíškovice.
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Vyhodnocení priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje
území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje
kapitola

1
2
3

charakteristika

Vyhodnocení zohlednění v ÚP Ratíškovice a jeho Změně č. 3

Obecná zásada naplnění vizí JMK
Obecná zásada eliminace příkrých
rozdílů v území
Obecná zásada polycentrického
rozvoje JMK

Respektováno, podpora polyfunkčního využívání území a jeho hodnot
Respektováno, nedotýká se řešeného území

4

Obecná zásada rozvoje urbanizace
a vyváženosti ke krajině
a hospodářství

5

9

Obecná zásada integrovaného
rozvoje území
Obecná zásada respektování
rozdílných charakteristik částí
JMK
Obecná zásada pro dopravu
napojení JMK vně
Obecná zásada dopravní
infrastruktury
Ad c) cyklodoprava

10

Ad d) IDS JMK
Prostupnost krajiny

6

7
8

11
12

Obecná zásada obslužnosti
občanskou vybaveností
Kvalita životního prostředí

14

Obecná zásada ochrany před
imisemi
Přírodní a civilizační hodnoty

15

Venkov a primární sektor

16

Obecné zásady stabilizace
hospodářství a soudržnosti
Specifické oblasti
Ohrožení území přírodními
katastrofami
Primární ekologicky šetrné zdroje

13

17
18
19
20
21
22
23

Ochrana vodohospodářsky
významných území
Bezpečnost území, civilní obrana
Napojení orgánů ÚP na národní a
vyšší plánovací aktivity
Podporovat pořizování ÚP

Obec je stabilizovanou součástí systému osídlení, vazby jsou
stabilizované území není součástí multimodálních koridorů. Nedotýká
se řešeného území
Respektováno, obec je v ÚP rozvíjena jako polyfunkční obytný
a hospodářský prostor s vyváženým vztahem ke kvalitám krajiny
a životního prostředí – zajištěno tezemi přijaté urbanistické koncepce
a nastavením systému regulativů
Respektováno, zajištěno tezemi přijaté urbanistické koncepce
a nastavením systému regulativů
respektována, nenese konkrétní požadavky na plochy k.ú. Ratíškovice,
respektovány jsou cílové charakteristiky krajiny vymezené v ZÚR
JMK
Respektováno, netýká se nároků na plochy v řešeném území
Přepravní vztahy jsou rozvinuté a stabilizované, nejsou navrhována ÚP
opatření
Území se nedotýká koridor krajské cyklotrasy, systém cyklotras
v území je stabilizovaný
IDS JMK respektován
Je zajištěna vymezením komplexního diferencovaného dopravního
systému
Respektována, vymezeny dostatečné plochy pro občanskou vybavenost
a smíšené funkce, napojení na vyšší centra, vztahy jsou stabilizované
Zajištěna funkční zonací s vymezením ploch s prioritou ochrany
krajiny a diferencovaným polyfunkčním využíváním území
Respektována zásada minimalizace vlivů na ŽP je součástí
urbanistické koncepce a nastavení systému regulativů
Zajištěna návrhem funkčních ploch s diferencovaným polyfunkčním
využíváním území, navržen je ÚSES a jeho rozšíření, plochy přírodní
a plochy sídelní zeleně
Respektováno, zásada zachování hodnot a jedinečnosti formou zonace
a nastavení systému regulativů
Respektováno, urbanistická koncepce definuje zásady, řešené území
není součástí vymezených rozvojových os
Řešené území není součástí vymezených specifických oblastí
Jevy se v území nevyskytují
Nejsou v ÚP navrhovány, nejsou zde vhodné podmínky s ohledem na
zachování hodnot řešeného území
Řešené území není jejich součástí
Zásady jsou součástí návrhu ÚP, nejsou požadavky na vymezení ploch
Je respektováno, nejsou navrhována konkrétní opatření, na území
nejsou formulovány požadavky
Respektováno, obec má vydán ÚP, tento je změnou č. 3 aktualizován

***
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SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY
NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ
A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
ÚP Ratíškovice i Změna č. 3 ÚP je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování,
respektuje v ÚP vymezenou základní koncepci uspořádání a funkčního využívání území, ctí a rozvíjí
potenciály řešeného území, veškeré jeho kladné hodnoty. Vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj
území, spočívající ve vyváženém vztahu přírodních a civilizačních hodnot, vytváření
harmonizujících podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost
obyvatel.
Ochrana a rozvoj hodnot území v návrhu ÚP spočívá:
- v respektování definovaných chráněných hodnot území podle jiných právních předpisů,
- v ochraně pestré krajiny s vymezením ploch s prioritou ochrany přírody a krajiny,
- v respektování volné zemědělské krajiny, zejména tradiční různorodé zemědělské krajiny,
- v respektování urbanistických hodnot sídla a jeho uspořádání, jeho dominant a potenciálů,
- v respektování dopravní prostupnosti území pro různé druhy dopravy v přiměřeném rozsahu,
- v principech vymezení zastavěného území s cílem ochrany nezastavěného území a ochrany
hodnot řešeného území,
- v ochraně nezastavěného území vytvářením podmínek pro účelné využití zastavěného území
s využitím plochy stávajících výrobních ploch včetně rozvojových v souladu s dříve přijatými
koncepčními rozhodnutími,
- v podpoře polyfunkčního využívání krajiny, včetně měkkých forem rekreace a podporou
podmínek pro její rozvoj a provoz,
- v návrhu regulativů pro činnosti v území v rozsahu odpovídajícím možnostem časem proměnlivé
legislativy.
Aplikovány byly požadavky na komplexnost ÚP procesu v souladu s nelegislativním strategickým
dokumentem „Politika architektury a stavební kultury České republiky“, který vláda ČR schválila
dne 14.01.2015 usnesením č. 22.
Změna č. 3 a její vliv na podmínky podle § 18:
- odstavec (1) – podmínky jsou naplněny, v ÚP navržené poměry a koncepce řešení se nemění,
- odstavec (2) – podstata změny nenarušuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území, řešení odráží
komplexní přístup k návrhu řešení, doplněny jsou podmínky, umožňující řízený a kontrolovaný
rozvoj území,
- odstavec (3) – nemá vliv, je pořizovatelem koordinována,
- odstavec (4) – respektovány a nemění se obecné podmínky ochrany hodnot, doplněny jsou
regulativy, podporující ochranu hodnot sídla; z hlediska ochrany nezastavěného území je toto
respektováno.
- odstavec (5) – respektováno, nemá vliv na systém regulativů ÚP, které právní podstatu naplňují,
- odstavec (6) – respektováno, nemá vliv.
Změna č. 3 a její vliv na podmínky podle § 19:
- odstavec (1) – je v souladu, podmínky vymezené v ÚP se Změnou č. 3 nemění, doplněny jsou
podmínky, podporující požadavky podle bodu e),
- odstavec (2) – netýkají se jí uvedené požadavky, nebyla vyhodnocena potřeba zpracování
posuzování na udržitelný rozvoj území.
*****
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SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ
ÚP Ratíškovice je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
(SZ) v platném znění a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 500/2006 Sb.
a vyhláškou č. 501/2006 Sb., vše v platném znění, a to jak po stránce metodické, tak v uspořádání
dokumentace, průběhu jejího zpracování a pořízení. Důraz je kladen na znalost území na základě
poskytnutých podkladů i terénních průzkumů, spoluprací s profesními specialisty, prověřujícími
koncepční, dlouhodobě vyváženou existenci řešeného území.
Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v navržené struktuře vytváří základní
rámec urbanistické koncepce. |Jednotlivé druhy ploch jsou dále členěny v souladu s vyhodnocením
potenciálu území a možnostmi jeho dalšího využívání. Systém regulativů je rozvinut v rozsahu
a souladu s požadavky SZ a jeho prováděcími předpisy i pokyny pořizovatele.
ÚP Ratíškovice i jeho Změna č. 3 jsou zpracovány v souladu s požadavky stavebního zákona č.
183/2006 Sb. (SZ) v platném znění a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou
č. 500/2006 Sb. a vyhláškou č. 501/2006 Sb., vše v platném znění, a to jak po stránce metodické, tak
v uspořádání dokumentace, průběhu jejího zpracování a pořízení. Důraz je kladen na znalost území
na základě poskytnutých podkladů i terénních průzkumů, spoluprací s profesními specialisty,
prověřujícími koncepční, dlouhodobě vyváženou existenci řešeného území.
Změnou č. 3 se ruší části výroku, které jsou v rozporu s novelou SZ, dále se upravují názvy
jednotlivých kapitol výroku v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. její přílohy č. 7 v platném znění.
Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v ÚP navržené struktuře vytváří základní
rámec urbanistické koncepce. |Jednotlivé druhy ploch jsou v ÚP dále členěny v souladu
s vyhodnocením potenciálu území a možnostmi jeho dalšího využívání. Systém regulativů je
rozvinut v rozsahu a souladu s požadavky SZ a jeho prováděcími předpisy i pokyny pořizovatele,
Změnou č. 3 se nemění.
Změna č. 3 ÚP Ratíškovice nemění koncepci uspořádání území, zachovává kontinuitu řešení,
přijatého ve vydaném ÚP.
Změna č. 3 a její vliv na podmínky podle § 43:
odstavec (1) – není, v koncepci ÚP stanovené podmínky se nemění, mění se rozsah vymezených
ploch,
odstavec (2) – není, v koncepci ÚP stanovené podmínky se nemění, nově nejsou vymezeny,
odstavec (3) – není, v koncepci ÚP stanovené podmínky se nemění; prvky regulačního plánu nejsou
Změnou ÚP uplatňovány, nebyly požadovány,
odstavec (4), (5) a (6) – není.
Změna č. 3 a její vliv na podmínky podle § 55:
Proces pořizování a návrhu Změny č. 3 je plně v souladu, zpráva o uplatňování ÚP Ratíškovice
nebyla dosud zpracována; Změna je pořizována zkráceným postupem podle §55 a a 55b; Změna
nemá vliv na životní prostředí a hodnotové poměry v krajině, není požadováno posuzování vlivu na
životní prostředí.
Další zastavitelné plochy jsou vymezovány pro bydlení v souladu s požadavkem na zpracování
dílčí změny – v nároží ulic Zelničky a Baráky formou úpravy rozsahu veřejného prostranství,
tvořeného soukromými pozemky na plochu pro bydlení, orientačně jsou vymezeny koridory a
plochy nadřazených energetických sítí z požadavků PÚR a ZÚR JMK, tyto budou řešeny
následující změnou ÚP a posuzovány z hlediska dopadů na životní prostředí
Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch vyplývá z potřeb sídla; nově navržená malá plocha
pro obytnou zástavbu podporuje ucelení uliční fronty sídla v interakcích s ostatními funkčními
plochami – viz kap. II/9.
Změna č. 3 a její vliv na podmínky podle § 58:
Zastavěné území je zpracováno v souladu s literou, odůvodnění je obsaženo v kapitole II/9.
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Změna č. 3 a její vliv na podmínky podle § 101:
Vliv není, nejsou vymezovány pozemky s předkupním právem.
Změna č. 3 a její vliv na podmínky podle § 170:
Respektováno; jsou navrhovány VPS podle kapitoly „G“ ZÚR JMK – viz kap. II/2/2.2.
Změna č. 3 a její vliv na podmínky podle vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění:
Změna je zpracována v souladu s podmínkami z uvedené vyhlášky, včetně přílohy č. 7, podle níž
jsou Změnou upraveny názvy kapitol ÚP.
Změna č. 3 a její vliv na podmínky podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění:
Změna je zpracována v souladu s podmínkami z uvedené vyhlášky, nejsou vymezovány plochy
mimo definované § 4 až §19.
*****
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SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A STANOVISKY
DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ
S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
5.1

SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Jsou zahrnuty a řešeny ve vydaném ÚP v platném znění. Požadavky zvláštních právních
předpisů podle SZ jsou v ÚP plně akceptovány, limity, vyplývající z těchto požadavků jsou
zakresleny v koordinačním výkrese a uvedeny v příslušných kapitolách odůvodnění návrhu ÚP.
Změnou č. 3 nejsou uvedené zájmy dotčeny.
5.1.1 Požadavky na ochranu zdravých životních podmínek
Při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití a rozvojových ploch s návrhem změny
funkčního využití byly zohledněny podmínky místa s ohledem na riziko hluku a zhoršenou kvalitu
ovzduší. Plochy výroby a skladování byly vymezeny ve vazbě na stávající areály s dopravní obsluhu
mimo chráněné plochy.
Ochrana veřejného zdraví, včetně ochrany před škodlivými účinky hluku a vibrací, vyplývá
ze současné legislativy (s uplatněním kumulativních vlivů), která je v ÚP respektována, uplatňována
bude zejména v procesu územního řízení, t.j. následných postupů podle SZ.
5.1.2 Požadavky požární ochranu, na obranu státu
Jsou řešeny ve vydaném ÚP v platném znění, nebyly uplatněny další požadavky.
5. 2
SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Změna č. 3 ÚP Ratíškovice je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.
Stanoviska uplatněná k návrhu Změny č. 3 ÚP Ratíškovice v rámci veřejného projednání ve
smyslu § 52, § 53 a § 55b stavebního zákona konaného 05.02.2020 byla pořizovatelem vyhodnocena
takto:
Č.

NÁZEV SUBJEKTU

DORUČENO

1.

Archeologický ústav AV Č R, Brno, v. v. i

19.12.2019

2.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem
v Brně

23.12.2019

3.

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí

07.02.2020

4.

Ministerstvo obrany

07.02.2020
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Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
Sekce nakládání s majetkem
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
územní odbor Hodonín

5.

SpMO 1611-33/2020-1150

12.02.2020

6.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

09.01.2020

7.

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor územního plánování a stavebního řádu

21.02.2020

HSBM-4-130/2019
11.02.2020
MPO 94473/2019
08.01.2020
Č. j.: JMK 29578/2020
Sp. zn.: S-JMK 181199/2019
17.02.2020

Č.

NÁZEV A ADRESA SUBJEKTU

Č. J.
ZE DNE

1.

Archeologický ústav AV Č R, Brno, v. v. i.,
Čechyňská 363/19, 602 00 Brno

ARUB/6446/19 DS
18.12.2019

STANOVISKO
VYHODNOCENÍ
Archeologický ústav AV ČR v Brně, v. v. i., jakožto organizace Ochrana archeologických nálezů je řešena v rámci platného ÚP
vyjadřující se k ochraně archeologického kulturního dědictví podle Ratíškovice. V tomto ohledu se ÚP Ratíškovice nemění.
§ 21, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v
platném znění, Vás tímto upozorňuje, že celé řešené území je
územím s archeologickými nálezy a jako takové je chráněno podle
§ 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění, tzn.:
Má-li dojit na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv
zásahům pod povrch terénu (hloubení výkopů při výstavbě
protierozních a protipovodňových opatření, komunikací apod.), je
třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů
a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného
archeologického výzkumu. Stavebník je dle § 22 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen
písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy
stavby Archeologickému ústavu Akademie věd Č.R, Brno, v. v. i., a
umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného
archeologického výzkumu na dotčeném území.
V elektronické podobě je možné podklady s vyznačenými pozitivně
prokázanými archeologickými lokalitami získat u správce Státního
archeologického seznamu, tj. na Oddělení památkové archeologie
Generálního ředitelství Národního památkového ústavu.
Z vyhodnocení stanoviska nevyplývá potřeba úpravy dokumentace.

2.

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

KHSJM 71123/2019/HO/HOK
23.12.2019

STANOVISKO
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Vzato na vědomí.
Brně (dále také „KHS JmK“) jako dotčený orgán ochrany
veřejného zdraví místně 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.“), a věcně příslušný dle
ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., § 4
odst. 2 písm. b) a § 55b odst. 2 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 § 2 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), uplatňuje toto
stanovisko:
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem
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v Brně
souhlasí
s návrhem změny č. 3 územního plánu Ratíškovice.
Z vyhodnocení stanoviska nevyplývá potřeba úpravy dokumentace.
Městský úřad Hodonín
Odbor životního prostředí
3.
Národní třída 25
695 35 Hodonín
STANOVISKO
Odbor ŽP MěÚ Hodonín se k dokumentaci vyjadřuje podle
následujících hledisek:
1. Z hlediska ochrany přírody a krajiny - zák. č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon o ochraně přírody).

MUHOCJ 9622/2020 OŽP
06.02.2020
VYHODNOCENÍ

2. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů ve znění novel (dále jen
vodní zákon) a zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a ve znění novel (dále jen
zákon o vodovodech a kanalizacích).
3. Z hlediska odpadového hospodářství – dle § 79 odst. 4 zák. č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, v platném znění.
4. Z hlediska ochrany ovzduší – podle zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, v platném znění.
5. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu – podle zák.
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v
platném znění (zákon o ZPF).
6. Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a
hospodaření v lesích – podle zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a
o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.
Vlastní vyjádření:
ad 1)
Z hlediska ochrany přírody a krajiny nemáme k návrhu změny č. 3
resp. k vymezení (aktualizaci) zastavěného území námitek.
ad 2)
Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem, zákonem o
vodovodech a kanalizacích a jejich prováděcích předpisů
požadujeme respektovat následující:
1) Koncepce odkanalizování a zásobování vodou obce
Ratíškovice bude nadále respektovat Plán rozvoje vodovodů a
kanalizací územního celku Hodonín (dále jen „PRVKUC
Hodonín“). V rámci koncepce odkanalizování musí být vždy
vyřešen způsob a proveditelnost odvedení nejen odpadních
vod, ale také srážkových vod. Návrhy na rozšíření sítí
technické infrastruktury (vodovodů a kanalizací) musí
respektovat PRVKUC Hodonín.
2) V předloženém návrhu změny č. 3 územního plánu
Ratíškovice jsou vymezeny plochy pro bydlení v podobě lokalit
D2, D1a a D1b. V souvislosti s tímto požadujeme v maximální
možné míře klást důraz na zadržování a využívání srážkových
vod v místě jejich vzniku (tj. na úrovni jednotlivých pozemků)
prostřednictvím akumulace, vsakování či kombinací
uvedeného, pokud to místní hydrogeologické podmínky
umožní. S ohledem na rozsah předmětných ploch pro bydlení,
kdy jejich zastavěním lze očekávat ovlivnění vodních poměrů,

Vzato na vědomí.

Koncepce odkanalizování a zásobování vodou obce je řešena v
rámci platného ÚP Ratíškovice. V tomto ohledu se ÚP
Ratíškovice nemění.

V předloženém návrhu změny č. 3 územního plánu Ratíškovice
nejsou vymezeny nové plochy pro bydlení v podobě lokalit D2, D1
(D1a a D1b). Jejich vymezení je již řešeno v rámci platného
ÚP Ratíškovice. V tomto ohledu se ÚP Ratíškovice nemění.
Změnou č. 3 byla lokalita D1 z důvodu postupu urbanizace okolí
Jezérka rozdělena na lokalitu D1a, kterou tvoří severozápadní
výběžek původně vymezené lokality D1, a D1b, kterou tvoří
převážná část původně vymezené lokality D1.
Ve vymezených doposud neurbanizovaných plochách D1b a D2,
je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním
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doporučujeme konkrétní způsoby nakládání se srážkovými
vodami prověřit a navrhnout v rámci územní studie, která by
měla dále posoudit i retenční schopnosti předmětného území
a míru ovlivnění vodních poměrů. Uvedenými opatřeními je
sledováno zejména omezování odtoku srážkových vod do
kanalizace, resp. využití srážkových vod s jejich pozitivním
vlivem na území.

územních studií. Konkrétní způsoby nakládání se srážkovými
vodami budou prověřeny a navrženy v rámci územních studií, kde
bude zapracována podmínka na konzultace územní studie
s dotčenými orgány, a to z důvodu, že doporučené způsoby
nakládání se srážkovými vodami nemohou být ze zákona
zapracovány do územního plánu, jelikož se jedná o podrobnost
náležející svým obsahem územní studii nebo regulačnímu plánu.

3) Při výstavbách nových úseků kanalizačních stok a Systém odkanalizování je řešen v rámci platného ÚP Ratíškovice.
rekonstrukcích stávajících upřednostňovat oddílné splaškové V tomto ohledu se ÚP Ratíškovice nemění.
kanalizace.
4) Rozšiřování zpevněných ploch (komunikací, odstavných,
parkovacích ploch, chodníků atd.) provádět pouze v nezbytně
nutné míře, zpevněné plochy navrhovat s vodopropustnou
úpravou.

Vzato na vědomí. Změnou územního plánu nedochází k
umísťování žádných konkrétních záměrů (staveb). Konkrétní
záměry (stavby) budou řešeny až navazujícími projektovými
dokumentacemi, resp. povolovány samostatným správním
řízením v souladu s platným ÚP (předmětné upozornění lze tedy
uplatnit až ke konkrétním záměrům).

5) Nutno
respektovat
ochranná
pásma
stávajících
vodohospodářských zařízení (např. § 23 zákona o
vodovodech a kanalizacích), novými návrhy nedojde k dotčení
stávajících odvodňovacích zařízení a stávajících vymezených
ploch technické infrastruktury (vodovodů a kanalizací). V
neposlední řadě nutno respektovat a zachovat přístupný pruh
podél vodního toku (šířka 6–8 m od břehové čáry v závislosti
na vodohospodářském významu vodního toku), v němž
nebudou přípustné stavby/činnosti, které by zamezily přístupu
při výkonu správy vodního toku.

Vzato na vědomí. Změnou územního plánu nedochází k
umísťování žádných konkrétních záměrů (staveb). Konkrétní
záměry (stavby) budou řešeny až navazujícími projektovými
dokumentacemi, resp. povolovány samostatným správním
řízením v souladu s platným ÚP (předmětné upozornění lze tedy
uplatnit až ke konkrétním záměrům).

Při dodržení, respektování výše uvedených zásad nemáme
k návrhu změny č. 3 územního plánu Ratíškovice připomínek.
ad 3)
Z hlediska odpadového hospodářství: není připomínek.
Vzato na vědomí.
ad 4)
Z hlediska ochrany ovzduší: Stanovisko k územnímu a Vzato na vědomí.
regulačnímu plánu obce v průběhu jejího pořizování vydává dle §
11 odst. 2 písm. a) zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Krajský úřad, v tomto případě Krajský úřad Jihomoravského kraje,
odbor ŽP.
ad 5)
Z hlediska ochrany ZPF sdělujeme: Ke stanovisku k územně Vzato na vědomí.
plánovací dokumentaci je dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992
Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů kompetentní Krajský úřad (v tomto případě Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor ŽP).
ad 6)
Z hlediska ochrany PUPFL a hospodaření v lesích: Není Vzato na vědomí.
připomínek.
Z vyhodnocení stanoviska nevyplývá potřeba úpravy dokumentace.
Ministerstvo obrany
Sp. zn.: 97551/2019-1150-OÚZ-BR
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
4.
SpMO 1611-33/2020-1150
Sekce nakládání s majetkem
07.02.2020
Tychonova 221/1, 160 00 Praha
STANOVISKO
VYHODNOCENÍ
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Bude zapracováno do Změny č. 3 ÚP Ratíškovice.
Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se
zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o
zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
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stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve
smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b
odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního
zákona
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné
povahy dle stavebního zákona,
ve kterém ve veřejném zájmu žádá o zapracování limitů a
zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.
- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany
posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů
staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle
ÚAP jev 119).
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby
jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:
−
výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních
komunikací, silnic I. II. a III. třídy,
−
výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů,
−
výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně
zařízení,
−
výstavba vedení VN a VVN,
−
výstavba větrných elektráren,
−
výstavba
radioelektronických
zařízení
(radiové,
radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně
anténních systémů a opěrných konstrukcí (např.
základnové stanice….),
−
výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad
terénem,
−
výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky),
−
výstavba objektů tvořících dominanty v území (např.
rozhledny).
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené
vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu
územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy
Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu
koordinačního výkresu zapracujte následující textovou
poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím
Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných
druhů staveb“.
Z vyhodnocení stanoviska vyplývá potřeba úpravy dokumentace.
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Zubatého 685/1
6140 0 Brno
5.
územní odbor Hodonín
Tř. bří Čapků 3
695 03 Hodonín
STANOVISKO
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS Vzato na vědomí.
JmK“) 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.: MUHOCJ
87164/2019 ze dne 17.12.2019.
K předmětné dokumentaci vydává HZS JmK souhlasné
stanovisko.
Z vyhodnocení stanoviska nevyplývá potřeba úpravy dokumentace.
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6.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
110 00

MPO 94473/2019
08.01.2020

STANOVISKO
VYHODNOCENÍ
Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci Bude zapracováno do Změny č. 3 ÚP Ratíškovice.
ochrany a využívání nerostného bohatství, na základě § 15 odst. 2
zákona č.44/1988 sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 52
odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, uplatňuje k návrhu Změny č. 3 územního plánu
Ratíškovice toto stanovisko:
S návrhem Změny č. 3 ÚP Ratíškovice souhlasíme za podmínky
vyjmutí výhradních ložisek a chráněných ložiskových území
(CHLÚ) z nepřípustného využití těžby nerostů v krajinných
prostorech IV Doubrava a VIII Volná zemědělská krajina.
Z vyhodnocení stanoviska vyplývá potřeba úpravy dokumentace.

7.

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

STANOVISKO
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a
stavebního řádu (OÚPSŘ), obdržel dne 18.12.2019 oznámení o
konání veřejného projednání (zkrácený postup pořizování)
Návrhu změny č. 3 územního plánu (ÚP) Ratíškovice ve smyslu
ustanovení § 55b odst. 2 stavebního zákona, které se uskutečnilo
dne 05.02.2020 na OÚ Ratíškovice.
OÚPSŘ vydává za krajský úřad ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního
zákona koordinované stanovisko:

Č. j.: JMK 29578/2020
Sp. zn.: S-JMK 181199/2019
17.02.2020
VYHODNOCENÍ

A) stanovisko odboru životního prostředí (OŽP)
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 změny č. 3 ÚP Ratíškovice“ uplatňuje
následující stanoviska:
1.Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně Vzato na vědomí.
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen vodní zákon):
Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k
uplatňování stanovisek k územnímu plánu je dle § 106 odst. 2
vodního zákona vodoprávní úřad první instance, tj. obecní úřad
obce s rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo
stavby, v daném případě se jedná o Městský úřad Hodonín, odbor
životního prostředí.
2. 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 Vzato na vědomí.
odst. 4 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny uplatňuje na
základě předchozího vyloučení vlivu na předměty ochrany nebo
celistvost evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000
stanovisko k předloženému „Návrhu změny č. 3 ÚP Ratíškovice“
v tom smyslu, že zájmy ochrany přírody a krajiny, k jejichž
uplatnění je příslušný zdejší krajský úřad, nejsou tímto návrhem
dotčeny.
K „Návrhu změny č. 3 ÚP Ratíškovice“ má však správní orgán Připomínka informativního charakteru, vzato na vědomí. Bude
připomínku. Ve výrokové části ÚP Ratíškovice je na str. 18 opraveno.
zrušena kapitola č. 9, tj. stanovení kompenzačních opatření podle
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§ 50 odst. 6 stavebního zákona. Dle sdělení zpracovatele ÚP
Ratíškovice Ing. arch. Ivo Kabeláče (LandStudio) se však jedná o
chybu. Tímto OŽP požaduje provést opravu.
3. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve Vzato na vědomí.
znění pozdějších předpisů:
OŽP jako dotčený orgán příslušný dle § 11 odst. 2 písm. a)
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů uplatňuje k předloženému „Návrhu změny č. 1 ÚP
Ratíškovice“ stanovisko v tom smyslu, že po posouzení
předložené dokumentace nemá k předloženému návrhu
připomínky.
Z hlediska dalších zájmů sledovaných odborem životního Vzato na vědomí.
prostředí nejsou k předloženému návrhu změny připomínky.
B) stanovisko odboru dopravy
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen KrÚ Vzato na vědomí.
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 § 55b odst. 2 stavebního zákona následující
stanovisko k návrhu změny ÚP a
souhlasí
s řešením silnic II. a III. třídy bez požadavků.
C) stanovisko odboru kultury a památkové péče
Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 20/1987 Sb., o státní Vzato na vědomí.
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů uplatňuje krajský
úřad stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve
kterém je památková zóna nebo nemovitá kulturní památka,
nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm.
c). V daném případě tedy nejsou dotčeny zájmy v kompetenci
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kultury a
památkové péče.
Z vyhodnocení stanoviska vyplývá potřeba úpravy dokumentace.
Pozn. pořizovatele
V části „stanovisko“ je uveden doslovný přepis (příp. je obsah zkrácen, aniž by tím byla, jakkoliv ovlivněna podstata) uplatněného stanoviska (včetně
pravopisných chyb, překlepů apod.).

*****
II/6
ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, OBSAHUJÍCÍ
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ
VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území bylo v zadávací dokumentaci ZM3 ÚP
požadováno. Není součástí návrhu, vyhodnocení bude provedeno v rámci pořizování následné změny
ÚP Ratíškovice – Současně se projednává Zpráva o uplatňování ÚP Ratíškovice, která bude
obsahovat mimo jiné i pokyn na základě vyhodnocení souladu ÚP se ZÚR JMK, že je třeba plochy
rozvodny i koridoru vymezit jako návrhové. V rámci následné změny ÚP bude vyhodnocení
provedeno.
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II/7
STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 SZ (stanovisko SEA)
Stanovisko nebylo k návrhu změny uplatněno. Vyhodnocení vlivu změny č. 3 Územního
plánu Ratíškovice na udržitelný rozvoj území se nezpracovává.
*****
II/8
SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 SZ ZOHLEDNĚNO,
S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO
PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY
Stanovisko nebylo k návrhu změny uplatněno. Vyhodnocení vlivu změny č. 3 Územního
plánu Ratíškovice na udržitelný rozvoj území se nezpracovává.
*****
II/9
KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
(včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru
udržitelného rozvoje území)
Zdůvodnění přijatého řešení
obsahuje odůvodnění v členění kapitol ÚP (blok I) s předsunutím indexu "Z" před kód.
V celém ÚP jsou nahrazeny pojmy regulativů s cílem profesního sjednocení a zjednodušení. Jedná se
o náhradu pojmů beze změny obsahu:
Název regulativu původní
Název regulativu nový
regulativ „úrovně A – funkční zonace
zóna
regulativ úrovně B – podrobný funkční regulativ
funkční typ
regulativ úrovně C – objemový regulativ
prostorový regulativ
regulativ úrovně D - specifické funkční regulativy
specifický funkční regulativ
0. ZÁKLADNÍ POUŽITÉ POJMY, PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
Z.0.1 Základní použité pojmy
Definovat použité pojmy pro tento územní plán je nezbytné pro výklad jejich obsahu
ve smyslu použití v tomto ÚP, zamezit jejich neúplným, nebo spekulativním výkladům. Cílem
je respektování koncepce ÚP a jeho regulativů a zamezení jejich obcházení. Definice pojmů byly
uvedeny s ohledem na vývoj legislativy a ÚP praxe.
Z.02 Přehled použitých zkratek
Je uváděn s cílem vymezení jejich jednoznačného významu a zamezení nedorozuměním,
resp. spekulacím při uplatňování systému regulativů ÚP.
Z.1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Z.1.2 Zastavěné území
Zastavěné území obce Ratíškovice je vymezeno podle § 58 zák. 183/2006 Sb. v platném znění
- viz výkres 1a. Pro vymezení byl rovněž použit metodický pokyn MMR „Vymezení zastavěného
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území“ a Metodické sdělení ve věci výkladu pojmu „zastavěný stavební pozemek“. Zastavěné území
bylo aktualizováno ke dni 13.listopadu 2019.
***
Z.2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A OCHRANY JEHO HODNOT
Kapitoly 2.1 až 2.3 se nemění – změna nebyla vyžadována - bez odůvodnění
Z.2.4 Zhodnocení vztahů dříve zpracované a schválené ÚPD
Územní plán Ratíškovice je nezbytné kromě požadované dílčí změny aktualizovat
z hlediska vývoje požadavků, vyplývajících z nadřazené dokumentace – PÚR ČR a ZÚR JMK; tyto
nároky jsou ve Změně č. 3 uvedeny, nejsou však zapracovány s ohledem na potřenu tuto změnu ÚP
vydat v krátkém termínu. Požadavky z nadřazené ÚP dokumentace budou zapracovány v následující
změně ÚP Ratíškovice, která bude provedena po vydání Zprávy o uplatňování ÚP Ratíškovice,
kterou v současné době zpracovává pořizovatel.
Dále je nezbytné upravit, zejména doplnit systém regulativů s cílem zajistit účinnost
při jejich uplatňování v ÚP praxi z hlediska a zároveň doplnit výklad použitých pojmů pro tento ÚP
s cílem předejít odlišným, nebo i spekulativním výkladům stran, užívajících ÚP.
Z.2.5 Ochrana přírody a krajiny, NATURA 2000
Poslední odstavec kapitoly 2.5 se ruší, problematika je komplexně řešena následující kapitolou 2.6.
Z.2.6 Ochrana kulturních hodnot
Z.2.6.1
Vymezení urbanisticky významných urbanizovaných prostorů má za cíl definovat blíže
prostory, typické strukturou zástavby, které odrážejí typické uspořádání, struktury a hodnoty sídla,
specifikace je rozšířena na širší území, než ve vydaném ÚP. Vymezení je uvedeno ve výkrese 1bh.
Z.2.6.2
Vymezení urbanisticky a krajinářsky významných prostorů má za cíl definovat blíže
specifika a hodnoty krajiny, lemující sídlo a zároveň vyloučit některé činnosti a stavby podle § 18
SZ, popř. je podmínit respektováním regulativů ÚP Ratíškovice. Vymezení je uvedeno ve výkrese
1bh.
Z.2.7 Ochrana památek
Kapitola 2.7 se ve svém významu, obsahu ani její odůvodnění se nemění.
Z.3. URBANISTICKÁ KONCEPCE včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch
s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
Úprava názvu kapitoly vychází ze znění vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění.
Z.3.1 Urbanistická koncepce
Z.3.1.1 Strategická rozhodnutí a zásady
Tabulka „Tab. 3.1_U1“ je v detailech upřesněna s cílem zapojení ochrany hodnot, což ve
více případech vyžaduje novela SZ, zejména jeho § 18.
Z.3.2 Vymezení zastavitelných ploch
Z.3.2.1 Plochy pro bydlení
Pro veškeré plochy, vymezené jako zastavitelné byl přehodnocen požadavek na dohodu o
parcelaci.
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V lokalitě B, kde se ujasnily zájmy vlastníků a část z nich nemá na urbanizaci lokality zájem,
došlo ke zjednodušení a vyjasnění situace, parcelace byla jako nedůvodná zrušena.
Lokalita D1 byla z důvodu postupu urbanizace okolí Jezérka rozdělena na lokalitu D1a,
kterou tvoří severozápadní výběžek původně vymezené lokality D1, tato souvisí prostorově se
zástavbou lokality za mateřskou školou v ul. U Jezérka; je zde upravena parcelace a takto nově
zastavěnou lokalitu je možné zastavět ve výškové hladině, odpovídající stávající hladině zástavby
v ulici.
Zbývající, převážná část původně vymezené lokality D1 je označena jako D1b, zde je
zpracovávána územní studie, dohodu o parcelaci je vhodné zrušit pro odstranění možné překážky
využití lokality při nesouhlasu marginálního vlastníka.
V lokalitě D2 zůstala podmínka dohody o parcelaci zachována s cílem zachovat zásady z
přijaté urbanistické koncepce, rozvíjet struktury zástavby v souladu s hodnotami tradiční ulicové
zástavby v jejím měřítku a uspořádání s ohledem na místně obvyklý zástavbový rytmus a řád.
Pro všechny plochy byla stanovena podmínka jejich využitelnosti s cílem zamezení
nekoordinované individualistické zástavby bez koordinace umístěn staveb a jejich technické
a dopravní obsluhy (v Ratíškovicích cizorodé způsoby zástavby), což je ošetřeno i doplněním
systému prostorových regulativů a definicí použitých pojmů.
Z.3.2.2 Plochy pro sport a rekreaci
Z.3.2.2.2 Plochy individuální rekreace
Definice kapacity zařízení individuální rekreace (viz kap. 0.1.) má za cíl omezit expanzi
funkčních ploch, které by mohly narušit stabilitu v zástavbě - nepřipustit cizorodé, nekoncepční
způsoby urbanizace a funkčního využívání.
Podkapitoly 3.2.3 až 3.2.10 a podkapitola 3.4 jejich odůvodnění se nemění.
Z.4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou
infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití
Úprava názvu kapitoly vychází ze znění vyhlášky č. 501 Sb. v platném znění.
Z.4.1 DOPRAVA
Podkapitola 4.2 a její odůvodnění se nemění
Z.4.2 ENERGETIKA
Z.4.2.1 Zásobování elektrickou energií
Z.4.2.1.1 Přenosové soustavy a výrobny
Upřesnění názvu požadavku z PÚR ČR; byla zrušena poznámka o ÚPO, která je ve výroku
ÚP irelevantní.
Podkapitoly 4.2.2 až 4.2.4 a jejich odůvodnění se nemění.
Podkapitoly 4.3 až 4.4 a jejich odůvodnění se nemění.
Z. 5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi,
rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně
Podkapitola 5.1 a její odůvodnění se nemění.
Z.5.2 Územní systém ekologické stability (ÚSES) a interakční prvky
Smyslem úpravy je uvádění interakčních prvků mimo vlastní ÚSES, definovaný legislativou,
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neboť plochy pro interakční prvky nelze považovat za veřejně prospěšné stavby (VPS), resp. veřejně
prospěšných opatření (VPO) s možností vyvlastnění.
Podkapitola 5.2.1 až 5.2.3 a jejich odůvodnění se nemění.
Podkapitoly 5.3 až 5.11 a jejich odůvodnění se nemění.
Z.5.12 Vymezení ploch, ve kterých je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření
pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona
Problematika vymezení ploch je systémově přesunuta do podkapitoly 6.5, navazuje na
vymezení urbanisticky cenných prostorů krajiny v uvedené kapitole a výkresu 1bh.
Z.6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ - SYSTÉM REGULATIVŮ (hlavního využití), pokud je možno jej stanovit, přípustného
využití, nepřípustného využití - hlavního využití, pokud je možno jej stanovit, přípustného využití,
nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb,
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru
a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich
využití)
Úprava názvu kapitoly vychází ze znění vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění.
Z.6.0 Obecně
Z.6.0.1 Systém regulativů je uspořádán:
Úprava definic pro lepší právní a profesní srozumitelnost.
Podkapitoly 6.0.2 a její odůvodnění se nemění.¨
Z.6.0.3
Podmínka je doplněna s cílem vydělit z úlev nelegálně realizované stavby.
Podkapitoly 6.04 a 6.0.5 a jejich odůvodnění se nemění.
Z.6.1 Funkční zóny a podmínky jejich využití
Podkapitola se účinností ani rozsahem nemění, nahrazeny jsou názvy regulativů a doplněna
jsou za každý oddíl obecná pravidla uplatňování funkčních typů, uvedených v jedné řadě s cílem
připomínky pravidla výkladu, která byla v ÚP uvedena pouze pro celou kapitolu.
Podkapitola 6.2 a její odůvodnění se nemění.
Z.6.3 Prostorová (objemová) regulace
Úprava a doplnění systému regulativů má za cíl doplnit z ÚP praxe vyplývající potřebu
upřesnění a doplnění regulativů v rozsahu, který umožní účinnější uplatňování přijaté urbanistické
koncepce ÚP a zamezení možností obcházení systému regulativů např. účelovými výklady.
S doplněním systému regulativů souvisí vymezení pojmů podle kapitoly 0.1.
K výrokové položce ad e – intenzita zástavby, zastavitelnost pozemku se doplňuje informace
k součiniteli odtoku:
- Pro zjednodušení výpočtu odtoku se běžně používá metoda součinitel odtoku, ve které jsou ztráty
množství odtoku (smáčení, výpar, infiltrace, povrchová retence) zakomponovány do empiricky
stanovených hodnot odtokového koeficientu. Tento součinitel je možno definovat jako poměr
mezi objemem odtoku a srážky za určitý časový interval.
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- Koeficient odtoku používá racionální metoda a také metody z ní odvozené (Bartoškova, Máslova,
atd.). Pro potřeby praxe byly stanoveny koeficienty odtoku pro jednotlivé typy ploch a pomocí
těchto koeficientů je pak určován "střední koeficient odtoku" pro danou část povodí. Standardní
stanovení odtoku dešťových vod touto metodou je popsáno v ČSN 75 6101 „Stokové sítě
a kanalizační přípojky“.
Z.6.4 Specifické regulativy
Z.6.4.1 Režim využití ploch
Plochy chráněných staveb a prostorů
Z výrokové části ÚP Ratíškovice se přesunují do odůvodnění části textu – procesních podmínek,
které byly stanoveny DO:
- záměry na umístění staveb pro bydlení u stávajících dopravních staveb jsou v možnosti využití
limitovány z hlediska hlukové zátěže ze stávající plochy dopravy s tím, že chráněné prostory budou u
stávající plochy dopravy umisťovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění
hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb,
včetně doložení reálnosti provedení navržených protihlukových opatření,
- záměry na umístění ploch pro sport a rekreaci u stávající výrobní zóny jsou v možnosti využití
limitovány z hlediska předpokládané hlukové zátěže ze stávající plochy výroby s tím, že chráněné
prostory budou u stávající plochy pro výrobu umisťovány až na základě hlukového vyhodnocení
prokazujícího, že celková hluková zátěž z funkční plochy pro výrobu nepřekročí hodnoty
hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory
staveb,
- u ploch s rozdílným využitím s převažující funkcí výrobní, občanské využití, komerční aktivity lze
umístit chráněné prostory po doložení splnění povinností stanovených právními předpisy v oblasti
ochrany veřejného zdraví na úseku hluku, příp. vibrací. (resp. Chráněné prostory lze umístit pouze
do lokalit, v nichž bude v rámci územního řízení prokázáno splnění hygienických limitů hluku
stanovených platnými právními předpisy).
Další úprava a doplnění kapitoly vychází z potřeby upřesnění znění regulativů a požadavků DO,
které se do ÚP uplatňují.
Výškové stavby (nad 30m, větrné elektrárny, stavby tvořící dominanty v terénu, rozhledny, vedení
VVN, VN, apod. ) – procesní podmínka je z výroku vypuštěna. Zapracován je požadavek MOČR:
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů
staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119). Na celém správním území umístit a povolit
níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:
−
výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy,
−
výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů - (nedotýká se řešeného území),
−
výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení - (nedotýká se řešeného území),
−
výstavba vedení VN a VVN,
−
výstavba větrných elektráren - (nedotýká se řešeného území),
−
výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních
systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….),
−
výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem,
−
výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) - (nedotýká se řešeného území),
−
výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny).

Podkapitola 6.4.2 a její odůvodnění se dále nemění.
Z. 6.5. Vymezení ploch, ve kterých je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření
pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona
Podkapitola je doplněna a v tomto místě uvedena z důvodu zajištění souladu se zněním
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přílohy č. 7 vyhl. 500/2006 Sb, novelizovaného vyhl. č. 13/2018 Sb. Cílem je naplnit požadavek
a specifikovat podmínky pro segmenty krajiny, definované v kapitole č. 2.6 a ve výkrese 1bh.
Omezení umístění staveb a zařízení se týká pouze nezastavěných a nezastavitelných částí
vymezených segmentů v souladu se zněním § 18 odst. 5 stavebního zákona, kde se hovoří
o nezastavěném území, přitom § 2 odst. 1 písm. f) říká, že v tomto zákoně se rozumí nezastavěným
územím pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy.
označení území,
lokality

nepřípustné umisťování staveb a zařízení pro:

krajinný
prostor podle
vymezení
kap. 2.6/IV
Doubrava

- zemědělství mimo stavby a zařízení prověřené vydanou územní
studií, nebo navržené územním plánem
- lesnictví, mimo vlastní lesní pozemky mimo stavby a zařízení
prověřené vydanou územní studií, nebo navržené územním plánem
- vodní hospodářství, mimo stavby a zařízení v souladu s regulativy
kapitoly 6.1, a dále mimo obnovu stávajících vodních děl

1, 2, 3, 4

- novou technickou infrastrukturu nadzemní mimo stavby a zařízení
prověřené vydanou územní studií, nebo navržené tímto územním
plánem a mimo zemní zařízení
- rekreaci a cestovní ruch - mimo zařízení v souladu s tímto územním
plánem a jeho regulativy
- zemědělství mimo stavby a zařízení prověřené vydanou územní
studií, nebo navržené územním plánem
- lesnictví, mimo vlastní lesní pozemky
- vodní hospodářství
- novou technickou infrastrukturu nadzemní mimo stavby a zařízení
prověřené vydanou územní studií, nebo navržené tímto územním
plánem a mimo podzemní zařízení
- plochy a zařízení pro těžbu nerostů
- rekreaci a cestovní ruch - mimo zařízení v souladu s tímto územním
plánem a jeho regulativy
- zemědělství mimo stavby drobných hospodářských přístřešků a
zařízení prověřené vydanou územní studií, nebo navržené územním
plánem
- lesnictví, mimo vlastní lesní pozemky
- vodní hospodářství, mimo stavby a zařízení v souladu s regulativy
kapitoly 6., a dále mimo obnovu stávajících vodních děl
- novou technickou infrastrukturu nadzemní mimo stavby a zařízení
prověřené vydanou územní studií, nebo navržené tímto územním
plánem a mimo podzemní zařízení
- plochy a zařízení pro těžbu nerostů v sektoru VIa
- rekreaci a cestovní ruch - mimo zařízení v souladu s tímto územním
plánem a jeho regulativy
- zemědělství mimo stavby a zařízení prověřené vydanou územní
studií
- lesnictví, mimo vlastní lesní pozemky
- vodní hospodářství, mimo stavby a zařízení v souladu s regulativy
kapitoly 6., a dále mimo obnovu stávajících vodních děl
- novou technickou infrastrukturu nadzemní mimo stavby a zařízení
prověřené vydanou územní studií, nebo navržené tímto územním
plánem a mimo zemní zařízení
- rekreaci a cestovní ruch - mimo zařízení v souladu s tímto územním
plánem a jeho regulativy
- zemědělství, které nejsou v souladu s kap. 6.1 tohoto ÚP
- lesnictví, mimo vlastní lesní pozemky, nebo plochy, vymezené
tímto ÚP

1, 2, 3, 4

krajinný
prostor podle
vymezení
kap. 2.6/V
Náklo
S vymezeným
OP

krajinný
prostor podle
vymezení
kap. 2.6/VI
Slavín-Pod
Náklem

krajinný
prostor podle
vymezení
kap. 2.6/VII
Hrboví

krajinný
prostor podle
vymezení
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Odůvodnění vymezení
(kód specifikace
veřejného zájmu
viz pod tabulkou)

1, 2, 3, 4
4

1, 2, 3, 4, 5
2, 3
2, 3, 4
2, 3
2, 3, 4

2, 3
2, 3
2, 3

2, 3
2, 3
2, 3

2, 3, 5
2, 3, 5
1, 2, 3, 4
2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4
2, 3, 5
2, 3, 5
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kap2.6/VIII
Volná krajina
zázemí sídla

- vodní hospodářství, mimo stavby a zařízení prověřené územní
studií, nebo v souladu s tímto územním plánem a jeho regulativy,
a dále mimo obnovu stávajících vodních děl
- technickou infrastrukturu nadzemní mimo stavby a zařízení
prověřené územní studií, nebo navržené tímto územním plánem
- rekreaci a cestovní ruch - mimo zařízení v souladu s tímto územním
plánem a jeho regulativy

2, 3, 5

2, 3, 5
2, 3, 5

1 – Natura 2000, PTO Bzenecká Doubrava
2 – ochrana krajiny, krajinný ráz
3 – ochrana nezastavěného území
4 – ochrana lesa
5 – ochrana hodnot sídla a jeho urbanizovaných součástí
Kapitoly č. 7 a 8 a jejich odůvodnění se nemění.
Z.9 STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO
ZÁKONA
Kapitola se ruší na základě aktuálního znění vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Z.10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJICH PROVĚŘENÍ
Podkapitola 10.1 a její odůvodnění se nemění.
Z.10.2 Koridory územních rezerv
lokalita
ozn.
VVN koridory

odůvodnění
koridory, vyplývající z požadavků napojení rozvodny „Rohatec“ (plochy W2, W3 a W5) 400/110
kV jsou upřesněny v rozsahu podle požadavků správců sítí; nejsou součástí návrhových ploch
z důvodu, že se v současné době zpracovává Zpráva o vyhodnocení uplatňování ÚP Ratíškovice,
zapracování požadavků PÚR ČR A ZÚR JMK bude součástí následující Změny ÚP Ratíškovice.
Požadavky, vyplývající z uvedených nadřazených dokumentací jsou zakresleny ve výkrese 1bs,
naplňují ve zpřesněném rozsahu nároky pro jejich následné vymezení a vyhodnocení dopadů na
životní prostředí, problematika byla konzultována s budoucími provozovateli (ČEPS,a.s., EON).

Z.11 VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI
Kapitola je doplněna o lokalitu D2, která byla ÚP podmíněně využitelná dohodou o parcelaci
ze znění kapitoly 3.2,
V ÚP Ratíškovice nebyly v kap. 11 lokality, podmíněně využitelné dohodou o parcelaci
uvedeny z důvodu chyby a tím vzniku vnitřního nesouladu ÚP dokumentace. Tato disproporce je
tímto napravena.
Kapitoly č. 12 až 14 a jejich odůvodnění se nemění.
*****
Z.15 VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH
STAVEB
Úprava názvu kapitoly vychází ze znění vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění.
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Problematika urbanisticky cenných prostorů je systémově zařazena do kapitol, odpovídajícím
požadavkům vyhl.č. 501/2006 Sb v platném znění, je podrobněji řešena v kapitolách 2.6 a 6.5.
*****
II/10
VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Z předpokladů a podkladů samosprávy v současné době při zpracování Změny č. 3 ÚP
nevyplývá potřeba zajištění nových ploch pro rozšíření zastavitelných ploch obce.
*****
II/11
VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH
ÚZEMNÍCH VZTAHŮ
Zájmové území se nachází ve střední části okresu Hodonín, od okresního města jsou
Ratíškovice vzdáleny cca 12 km severním směrem. Vlastní obec sousedí na východě s katastrálním
územím Vacenovic a Vracova, na západě a jihu s městem Dubňany, na severu s Miloticemi
a Vacenovicemi a na jihu s Rohatcem.
V ÚP vymezený ÚSES je provázán na okolní území, respektuje požadavek ZÚR JMK
a regionální biokoridor K JM05T, tento je v ÚP Ratíškovice vymezen, jeho označení je upraveno
v souladu s kódováním ZÚR JMK.
*****
II/12
VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
Zadávací dokumentace Změny č. 3 ÚP Ratíškovice je respektována, požadavky z ní vyplývající byly
naplněny – viz přehled dílčích změn (d.z.)
d.z.
ozn
3.1

3.2

PŘEDMĚT DÍLČÍ ZMĚNY

lokalizace

VYHODNOCENÍ

Bude prověřena úprava hranice
podrobného funkčního regulativu „DT“
ve funkční zóně „4a - Obytná“, tak aby
tyto pozemky mohly být součástí plochy
s podrobným funkčním regulativem „Ba“
za účelem možnosti umístění rodinného
domu.
Budou zapracovány skutečnosti
vyplývající z nadřazené územně
plánovací dokumentace – Zásady
územního rozvoje Jihomoravského kraje,
které nabyly účinnosti dne 3. 11. 2016.

v lokalitě rohu ulic
Baráky, Zelnice a
spojovací komunikace
s ul. Zelničky mimo
pozemky parc. č. 495/4
a 543/2 v k. ú.
Ratíškovice
Celé k.ú. v rozsahu ÚP
a jeho změny č. 3

Úprava byla provedena v požadovaném
rozsahu. Došlo ke zmenšení rozsahu
veřejného prostranství v rozsahu
vlastnických vztahů stavebníků

Podmínky a požadavky ze ZÚR JMK jsou
uvedeny v rozsahu dokumentace;
v současné době se zpracovává Zpráva o
uplatňování ÚP Ratíškovice, požadavky
vyplývající ze ZÚR JMK budou plnně
zapracovány a vyhodnoceny z hlediska
dopadů na ŽP (SEA, NATURA, URU)
budou provedeny v následující změně ÚP.
Požadavky, vyplývající ze ZÚR JMK jsou
specifikovány a upřesněny ve výkrese 1bs
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PŘEDMĚT DÍLČÍ ZMĚNY

lokalizace

VYHODNOCENÍ

3.3

Budou zapracovány skutečností
vyplývající z celostátního nástroje
územního plánování – Politika územního
rozvoje České republiky, ve znění
Aktualizace č. 1, 2 a 3

Celé k.ú.

3.4

Bude prověřena úprava regulativů
pro zástavbu obecně v celé šíři za účelem
zamezení spekulativních výkladů a
obcházení systému regulativů

3.5

Bude prověřeno zpřesnění přípustnosti
a nepřípustnosti umísťování oplocení v
nezastavěném území za účelem zamezení
spekulativních výkladů a obcházení
systému regulativů
Bude prověřeno vymezení ploch,
ve kterých je vyloučeno umisťování
staveb, zařízení a jiných opatření
uvedených v § 18 odst. 5 stavebního
zákona
Bude prověřena podmínka nezbytnosti
dohod o parcelaci na celém území obce

Definice pojmů –
doplnění podle potřeb
uplatnění regulací
a úprava zejména
prostorových
a specifických
regulativů
nezastavěné území
je součástí dílčí změny
1.4

Podmínky a požadavky ze PÚR ČR jsou
uvedeny v rozsahu dokumentace;
v současné době se zpracovává Zpráva o
uplatňování ÚP Ratíškovice, požadavky
vyplývající z PÚR ČR ve znění aktualizace
č. 3 budou plnně zapracovány a
vyhodnocen z hlediska dopadů na ŽP
(SEA, NATURA, URU) budou provedeny
v následující změně ÚP – viz výše (ZÚR
JMK)
Systém regulativů byl komplexně posouzen
a doplněn včetně definic pojmů, použitých
v ÚP z důvodu jednoznačného výkladu pro
tento ÚP s cílem zajištění účinnosti systému
regulativů.

d.z.
ozn

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Bude prověřena úprava rozsahu
územního systému ekologické stability –
vypuštění termínu „interakční prvky“
jako součást územního systému
ekologické stability a nahrazení jiným
pojmem
Bude prověřena úprava podmínek
ochrany před hlukem z důvodu
novelizace zák. č. 258/2000 Sb.
provedené zák. č. 267/2015 Sb., kterým
se mění zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a další související
zákony (s účinností od 01.12.2015),
a s odkazem na ustanovení § 18 odst. 3
stavebního zákona, dle něhož orgány
územního plánování mj. konkretizují
ochranu veřejných zájmů vyplývajících
ze zvláštních právních předpisů, a § 19
odst. 1 písm. c), e), i) a m) stavebního
zákona
Bude provedena úprava názvů kapitol
textové části Územního plánu
Ratíškovice v souladu s přílohou č. 7 k
vyhlášce č. 500/2006 Sb., v platném
znění, která byla novelizována vyhláškou
č. 13/2018, která nabyla účinnosti dne
29.01.2018

Zpracování schématu
ploch v rozsahu celého
k.ú. v měř. 1 : 10 000
a nastavení regulativů
Všechny vymezené
zastavitelné plochy pro
bydlení
Všechny interakční
prvky (IP) budou
v souladu s legislativou
vyčleněny mimo
ÚSES, rozsah IP
nebude měněn
Zapracování podmínek
DO – (hygiena,
doprava JMK)

celý text ÚP

Bylo provedeno komplexní posouzení, byla
navržena pravidla a parametry
ve vymezených krajinných segmentech
podle výkresu 1bh
Vymezení bylo provedeno – viz výkres 1bh
- schéma hlavního výkresu - s ohledem na
charakter území a jeho hodnoty v souladu
se smyslem §18 SZ), byly vyloučeny
některé činnosti a stavby
Dohoda o parcelaci byla u dvou
návrhových ploch po vyhodnocení postupu
územní přípravy zrušena, u jedné plochy
byla zachována. Byl zajištěn vnitřní soulad
dokumentace ÚP
Interakční prvky byly systémově odděleny
od ÚSES, tvořeného legislativně biocentry
a biokoridory.

Podmínky, vyplývající z požadavků DO
byly zapracovány do systému regulativů

Úprava byla provedena v rozsahu textu
celého ÚP
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d.z.
ozn

PŘEDMĚT DÍLČÍ ZMĚNY

3.11

Bude provedeno nahrazení pojmů
Úprava systému beze
Úprava byla provedena v rozsahu textu
"regulativ úrovně A - D" jiným
změny podstaty
i výkresové části celého ÚP
odborným názvoslovím obecně
systému
zaužívaným v oboru územního plánování
za účelem zjednodušení a zvýšení
obecné srozumitelnosti systému
regulativů ploch s rozdílným způsobem
využití
Bude aktualizováno zastavěné území ke dni zpracování Celé k.ú.
Zastavěné území bylo po
návrhu změny územního plánu v souladu se současným (prověření) změny
prověření z dat CÚZK
stavem území
v rozsahu
aktualizováno v rozsahu jeho
Změn v plochách
změn ke dni 13.11.2019
Prověření požadavků z ÚAP, kontrola a převzetí limitů
prověřit celé k.ú.
Prověřeny byly požadavky
podle podkladů z ORP
- Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního
Celý ÚP a jeho
Vyhodnocení bylo provedeno
plánování a to po jednotlivých odstavcích a písmenech
změny
v kap. č. II/3 Odůvodnění
§ 18 a § 19, které se vztahují k řešenému území a to
Změny č. 3 ÚP
zcela konkrétně
- Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích vyhlášek

3.12

-

lokalizace

VYHODNOCENÍ

*****

II/13
VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 SZ),
(S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ)
Nejsou.
*****
II/14
VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
Změna č. 3 ÚP Ratíškovice nenavrhuje zábory ZPF a PUPFL.
*****
II/15
TEXT ÚP S VYZNAČENÍM ZMĚN (SROVNÁVACÍ TEXT)
0. ZÁKLADNÍ POUŽITÉ POJMY, PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
0.1 Základní použité pojmy
Název-pojem
Bytový dům

Definice (vysvětlení) pojmu pro účely tohoto ÚP
stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové
plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k
tomuto účelu určena, zároveň musí mít 4 nebo více
bytových jednotek. Nachází se zde více bytů a kromě nich
ještě další prostory označované jako "společné". Obvykle
mezi ně patří vstupní haly, chodby, schodiště, sklepy
a případně také prádelny, půdy ad. U bytového domu může,
ale nemusí, být také dvorek nebo zahrada. Neobsahuje
společné WC, Koupelny, sprchy, kuchyně.
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Poznámka
Bytový dům obvykle umožňuje
trvalé bydlení v plně samostatných
bytových jednotkách.
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Drobná
architektura

Drobná stavba

Drobná výšková
dominanta

Drobný
hospodářský
přístřešek

K bytovému domu musí být zřízen přístup z veřejné
komunikace.
Dle vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, §2 písm. A, bod 1. Bytový dům je dům, ve
kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá
požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.
Zároveň musí mít 4 nebo více bytových jednotek,
umožňujících plně samostatné užívání, s plným
samostatným provozním (min. 1 pokoj, kuchyně, resp.
kuchyňský kout, odpovídající rozloze pokojů a počtu
bydlících) hygienickým vybavením (min. vlastní WC,
koupelna) a technickým vybavením (samostatná přípojka
vody, el. energie příp. plynu a tepla).
doprovodné stavby převážně neurbanizovaných ploch,
v bodové struktuře - např. sochy, kříže, výtvarné skulptury,
mobiliář pro turistiku obvykle zanedbatelných půdorysných
rozměrů;
altány apod. v limitním rozsahu tzv. drobného
hospodářského přístřešku
stavba, která obvykle plní doplňkovou funkci ke stavbě
hlavní, a to stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud
její zastavěná plocha nepřesahuje 25 m2 a výška 4,5 m,;
bazény do 40m2; podzemní stavby, pokud jejich zastavěná
plocha nepřesahuje 25 m2 a hloubka 3m; za drobnou
stavbu se považuje připojení drobných staveb na rozvodné
sítě a kanalizaci stavby hlavní
součást stavby vystupující nad výšku budovy, která
zpravidla nepřesahuje výšku dalšího podlaží. Zdůrazňuje
pozici budovy v urbanistické struktuře (například nároží,
zdůraznění vstupu, schodiště apod.)

stavba s funkcí hospodářskou pro uskladnění příslušenství
zemědělské malovýrobní prvovýroby, která je vázána na
zemědělské prvovýrobní plochy, umístěná jednotlivě
v neurbanizované struktuře, a to stavba s jedním
nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha
nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, podzemní stavba, pokud
její zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a hloubka 3m.
Za drobný hospodářský přístřešek se nepovažuje stavba
garáže.
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Smyslem je umožnit takový typ
staveb v neurbanizovaných
plochách při zajištění účelné
regulace, chránící hodnoty
prostoru a zamezující např. plíživé
urbanizaci; harmonické umístění
v kontextu místa.
-

Maier, Karel: Názvosloví a
příklady metodiky užívané pro
zpracování regulačních plánů.
Praha: FA ČVUT, 2001. Materiál
z výzkumného úkolu MSM
210000026 „Proměny
urbanismu“
Jedná se o specifikaci podle §18
odst. 5 stavebního zákona pro
tento ÚP z důvodu ochrany
hodnot řešeného území (viz
pojem), zejména krajinného rázu a
související struktury rozptýlené
zástavby v neurbanizovaných
plochách nezastavěného, resp.
nezastavitelného území;
smyslem je umožnit realizaci
těchto staveb při ochraně
neurbanizovaných ploch v krajině,
při zabezpečení ochrany
krajinného rázu.
Uvedené parametry vycházejí
z definice tzv. „drobné stavby“
podle dřívějšího znění stavebního
zákona č.50/176 Sb., § 139 b,
odst. 7, protože se v praxi
územního plánování a stavebněadministrativní praxi osvědčila.
Nový stavební zákon tuto možnost
opominul a nevyužil.
Tzv. drobnou stavbu definuje
v těchto parametrech § 2, písm. m)
zákona č. 256/2013 Sb.,
katastrálního zákona, (účinnost
od 01.01.2014).

ING ARCH IVO KABELÁČ, autorizovaný architekt, Anenská 12, 602 00 BRNO
STUDIE, PLÁNY A PROJEKTY PRO MĚSTO, MĚSTYS, KRAJINU A VESNICI

Název-pojem
Dům za domem

Definice (vysvětlení) pojmu pro účely tohoto ÚP
obytná zástavba, zahušťovaná za uliční frontou na
protáhlých pozemcích formou „druhé řady“; domy v druhé
řadě jsou dopravně přístupné přes průjezdy domů, nebo
podél nich. Výsledkem je cizorodý charakter utváření sídla,
popírající jeho základní hodnoty i ráz. Viz též „sídelní
kaše“.

Poznámka
Je to nedostatečně regulovaný
druh suburbanizace,
znehodnocující sídlo a jeho
urbanistickou strukturu.
viz článek „Nový urbanistický styl
„dům za domem“ Ing. Arch.
Helena Jakubcová-Urbanismus
a územní rozvoj ročník XIII-číslo
3/2010
Smyslem omezování tohoto typu
zástavby je ochrana hodnot
zejména venkovské zástavby.

Dvougaráž
Garáž
Hromadné garáže

stavba pro kryté parkování 2 automobilů
stavba pro kryté parkování zpravidla 1 automobilu
více než 2 garáže v integrované nebo skupinové formě,
nebo stavba pro parkování více než dvou vozidel
rekreace rodinného typu, tzv. „rodinná rekreace“ ve
smyslu definice dle Vyhlášky č 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů; obvykle pobytová;
maximální kapacita stavby (zařízení, objektu) individuální
rekreace jsou 2 pokoje a 10 lůžek, přitom min. 50% plochy
zařízení bude pro ubytování včetně zázemí (např. kuchyně,
hygienické zázemí)

-

Název-pojem
Integrované bydlení
správce

Definice (vysvětlení) pojmu pro účely tohoto ÚP
byt nebo ubytovací prostor, který je součástí provozovny
dominantní funkce a zároveň součástí jejího stavebního
objemu, není přitom v objemu stavby dominující a plošným
rozsahem obvykle v minimálním nezbytném rozsahu

Interakční prvek
(IP)

- je skladebnou částí ÚSES hierarchicky na nejnižší úrovni,
nemusí být propojeny s ostatními skladebnými
částmi ÚSES. Jedná se o krajinný segment, který na lokální
úrovni zprostředkovává příznivé působení základních
skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na
okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. IP často
umožňují trvalou existenci určitých druhů organismů,
majících menší prostorové nároky (vedle řady druhů rostlin
některé druhy hmyzu, drobných hlodavců, hmyzožravců,
ptáků, obojživelníků atd.).
ostatní ubytovací zařízení dle §2 písm. c) odst.4. - s horní
limitní kapacitou max. 5 pokojů a celkové kapacity zařízení
max. 20 lůžek

Poznámka
Smyslem je zabránění zneužití
služebního bydlení k realizaci
rodinného domu nebo převažující
obytné aktivitě v ploše (objektu),
na kterou je byt správce vázán
Mohou to být plochy zeleně, jako
jsou parky, izolovaná maloplošná
chráněná území nebo třeba
izolované remízy v polích. (AOPK
ČR). Interakční prvek není
součástí legislativně definovaného
ÚSES, nelze pro něj plochy
vyvlastnit.

Individuální
rekreace,
objekt individuální
rekreace

Minipenzion

Nápojný bod
Nezastavitelné
plochy
(území)
Nezátěžová výroba
též „čistá“
Památník

místo, určené v přijaté koncepci k napojení návrhové
plochy na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
plochy, které nejsou v ÚP vymezeny pro urbanizaci

výroba, neprodukující škodlivé vlivy do okolních ploch
v míře, přesahující limity pro bydlení
stavba nebo skulptura charakteru „drobné architektury“ –
viz výše, též skupina, nevytvářející urbanizační strukturu
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Zaužívaný pojem v urbanistické
praxi, který takto není definován
ve SZ, avšak z hlediska
srozumitelnosti je jeho užití
účelné;viz též individuální
cestovní ruch definovaný
v publikaci Zásady a pravidla
územního plánování: Názvosloví.
Brno: VÚVA, 1983.

Vyhl. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území,
ve znění pozdějších předpisů uvádí
zpravidla minimální velikosti
ubytovacích zařízení, horní limity
nejsou uváděny, což není pro ÚP
venkovského sídla a jeho měřítka
obecně použitelné
V těchto plochách mohou být
realizovány stavby v souladu se
systémem regulativů ÚP
a podmínek vymezené funkční
zóny
Smyslem je ochrana ploch bydlení
resp. smíšených ploch
Obvykle jednotlivě ve volné
i urbanizované ploše.
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Název-pojem
Pásmo negativního
vlivu PNV

Plochy (stavby) bez
rozvoje
Plocha
komponované
zeleně
Podkroví

Rušivý způsob
využívání krajiny
Servisní
a informační služby
pro turistiku
a rekreaci

Sídelní kaše

Definice (vysvětlení) pojmu pro účely tohoto ÚP
regulativ - navržená hranice maximálního dosahu
případného OP znečišťující činnosti v ploše, která jej
produkuje; nenahrazuje vyhlášení OP územním
rozhodnutím, je závazným podkladem pro rozhodování
stav. úřadu
plocha ochranného pásma kolem potenciálního,
nebo skutečného zdroje znečištění, resp. ohrožení životního
prostředí, vymezuje se za účelem stanovení potřeby
ochrany chráněných prostorů v tomto pásmu a vymezení
žádoucího okruhu dotčených orgánů (KHS JMK, OŽP KÚ
JMK, Krajská veterinární správa aj.) v řízeních stavebního
úřadu o území, stavbách a zařízeních v PNV;
PNV má obvykle tvar kruhu, nepravidelné uzavřené křivky,
nebo polygonu kolem zdroje znečištění
bez zvětšování rozsahu zastavěných ploch, jejich objemu
a podlažnosti.
obvykle plocha se záměrně vytvořenou kompozicí zeleně,
nebo přirozené zeleně, která nese významné kompoziční
hodnoty
- přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním
podlažím vymezený konstrukcí krovu tradičních typů zpravidla souměrného zastřešení, typem konstrukcí
odrážejícími tradiční hodnoty zástavby, umožňujícím
funkční využití tohoto prostoru (viz „zástavbový rytmus a
řád“) a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k
účelovému využití; nevytváří svým charakterem (např.
účelovým zvýšením nadezdívek nad obvodovým zdivem,
vysokými pultovými vikýři v šířce blízké šíři fasády – nad
cca 50%, nebo ji výrazně kopírující, navyšující apod.)
další vystupující podlaží (nebo jeho část) nad posledním
plným nadzemním podlažím
- podkrovím není využívaný prostor pod pultovou nebo
plochou střechou nad posledním plným podlažím
- podkrovím není prostor pod střechou, kde jsou
v nadezdívkách obvodových stěn stavby mimo štítu
osazeny prosvětlovací otvory
aktivita, produkující zamoření nadměrným hlukem,
pachem, či jiným způsobem, nadměrně zatěžujícím okolní
plochy (zejména chráněné funkce např. bydlení, ochrany
přírody)
- v neurbanizovaných zónách je tvoří mobiliář (informační
tabule, lavičky, stojany na kola, ráhna k upoutání např.
koní apod.), otevřené přístřešky a stříšky se závětřím pro
úkryt před deštěm, altány, rozhledová plošina apod.
- v urbanizovaných zónách v souladu s definicí zóny mohou
být tvořeny kromě výše uvedeného i rozsáhlejšími
zařízeními zejména informačního charakteru, půjčoven
potřeb pro sport a rekreaci, podporující outdorové
aktivity apod.
Urbanistický termín vyjadřující zpravidla rychlé územní
rozšiřování měst a vesnic, označuje zároveň způsob
zástavby, kdy neexistuje (nebo není respektován)
zastavovací plán a jednotlivé budovy jsou rozmísťovány
bez ohledu na tradiční urbanistickou stopu a charakter
sídla, často v šachovnicovém, soustředně kruhovém či
jiném mechanicky aplikovaném formátu, maximálně
vytěžujícím území. Obvykle nesleduje hodnotová měřítka
stávajícího sídla a hodnotný ráz stabilizované zástavby, ani
uživatelský komfort venkovského bydlení, ale maximalizuje
zejména zisk nekvalitního prvoplánově utilitárně
postupujícího developera resp. investora.
V krajním případě jde o živelný rozvoj bez ohledu na
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Poznámka
Smyslem je omezení negativních
dopadů aktivit do okolních ploch,
zejména chráněných.
Nahrazuje v minulosti používaný
termím „pásmo hygienické
ochrany – PHO“.

Mohou, ale nemusí být různého
druhového složení
Obecně zaužívaný pojem mimo
dikci stav. zákona a jeho vyhlášek;
definice je na portálu UUR;
upřesněno s ohledem na ochranu
hodnot (ochrana rázu a výškové
hladiny střešní krajiny) – regulace
podlažnosti a zamezení obcházení
regulativu (zástavbový rytmus a
řád uvádí -obvykle v rozmezí
35°až 45°).

Např. motoristické aktivity,
hudební veřejná produkce, atd.
Smyslem je podpora zejména
dynamických forem rekreace
a sportu v krajině.

Blízký je ekvivalent kobercová
či disperzní zástavba – popř. angl.
pojem sprawl (viz Wikipedie).
Tento styl a charakter zástavby
obvykle znehodnocuje území
i sídlo.
V odborné i populární literatuře
má sídelní kaše většinou negativní
podtext. Často bývá tento systém
zástavby pejorativně označován
jako „paneláky naležato“. Blízký
je ekvivalent kobercová
či disperzní zástavba – popř. angl.
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Soulad v zástavbě

Tvaroslovný limit

Urbanistická
hodnota (např.
sídla, krajiny)

Vinařský dvůr

Výroba lehká
(lehký průmysl)

Výroba těžká

Zástavbový rytmus
a řád

kontext, hodnoty sídla, další stavby či veřejná prostranství.
Je způsob zástavby „domu za domem“, též způsob výstavby
vícebytových RD, které lze organizačně a provozně svisle
rozdělit na samostatné provozní jednotky charakteru
objemem menšího RD, tímto je obcházen systém regulativů,
jeho část, vztahující se zejména ke struktuře a hustotě
zástavby. Je tak významně narušen ráz, charakter
(struktura) a měřítko zástavby sídla a ve svém důsledku
jsou takto snižovány hodnoty zástavby sídla.
harmonické uspořádání urbanistické, architektonické
popř. krajinářsko-estetické, reflektující kladné hodnoty
prostředí s cílem předcházení snižování hodnot
a následným střetům
je limitní hodnota prvku prostorové regulace, obvykle
číselně, resp. velikostně specifikovaná, udávající krajní
hodnoty přípustného rozmezí jednoho nebo více parametrů
tvaroslovného stavebního prvku např. podlažnosti, sklonu
apod.
urbanistická hodnota území spočívá např. v uspořádání,
návaznosti i vlastnostech prostorů a staveb, zejména
přístupných veřejnosti (průhledové osy, orientační,
architektonické dominanty území, členitost a různorodost
zástavby apod.). Jedná se nejen o hodnotu dlouhodobě
rozvíjené urbanistické struktury jednotlivých sídel a jejich
vazeb, ale i o hodnoty krajiny, vytvořené a kultivované
dlouhodobým hospodařením.
zařízení pro zpracování produkce vinařské prvovýroby,
skladování a prezentaci vinařské produkce včetně sídla
společnosti s možností integrovaného bytu správce
a penzionu v rozsahu do 10 pokojů a 20 lůžek,
resp. „ostatního ubytovacího zařízení“ ve smyslu §2 blok c
odst.4. vyhl. č. 501/2006 Sb.
je orientována na spotřebitele (tzn. většina výrobků
lehkého průmyslu je vyráběna pro koncové spotřebitele než
na meziprodukty k dalšímu zpracování); zařízení, která
jsou používána v lehkém průmyslu mají menší ekologické
dopady, než zařízení v těžkém průmyslu - z toho vyplývá,
že se závody lehkého průmyslu mohou vyskytovat
v blízkosti obydlených oblastí; lehký průmysl vyrábí
především malé spotřební zboží; ekonomická definice
lehkého průmyslu říká, že lehký průmysl je "výrobní
činnost, která používá malé množství částečně
zpracovaného materiálu pro výrobu zboží s relativně
vysokou hodnotou na jednotku zboží"
obvykle těžký průmysl, produkující výrobky, které nejsou
určené pro přímou spotřebu obyvatelstva; vyžaduje obvykle
vysoké kapitálové vstupy; rovněž činnosti, produkující
značné znečištění, resp. rizika provozní havárie
s negativními dopady na obytné funkce (např.
dekontaminační stanice, zpracování odpadů nebezpečných
a životní prostředí znečišťujících odpadů apod.
- je reprezentován kriterii prostorového uspořádání sídla,
jako je charakter střech (střešní krajina), uliční stavební
čára (uliční lokace hlavní stavby bydlení), charakterizuje
uspořádání území, jako vyjádření funkčních a objemověprostorových vztahů; odráží urbanistické hodnoty
obvykle zastavěného sídla;
- je tvořen souborem kriterií a charakteristik umístění
staveb, jejich orientace v prostoru, vlastností
a tvaroslovného uspořádání v kontextu vzájemném i
k prostoru, který spoluvytváří; odráží proporcionalitu
zástavby a její regionální specifika

* ZMĚNA č. 3 ÚP RATÍŠKOVICE - BLOK II - ODŮVODNĚNÍ *
Stránka č. 32

pojem sprawl

-

-

zdroj: ÚÚR - Tunka, Martin:
Obsah územně plánovací
dokumentace. 1. vydání. Praha:
ABF, a.s., nakladatelství ARCH,
edice STAVEBNÍ PRÁVO, 2003.

-

Smyslem odlišení je umožnit
lehkým formám výroby koexistenci
v prostoru, který požívá potřeby
ochrany před důsledky těžších
forem výroby.

Smyslem odlišení je umožnit
lehkým formám výroby koexistenci
v prostoru, který požívá potřeby
ochrany před důsledky těžších
forem výroby.
Je jedinečný v prostoru každé
urbanistické i krajinné struktury
viz Česko-rakousko-slovenská
příručka územně plánovací
terminologie. Hannover:
Akademie für Raumforschung und
Landesplanung, 2000. (Českou
část zpracoval ÚÚR Brno.)
V minulosti též SZ č. 50/1976 Sb.
– zrušeno, nenahrazeno.
Podrobněji viz kap. 6.4
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Název-pojem
Zemědělské
středisko

Zemědělská
malovýrobní
prvovýroba
Zóna (funkční zóna)

Živočišná výroba

Definice (vysvětlení) pojmu pro účely tohoto ÚP
historicky zaužívaný pojem pro komplexní nebo
specializované výrobní areály, orientované zpravidla
na technickou a provozní podporu zemědělské prvovýroby,
živočišnou výrobu, zpracování jejich produkce, skladování
a distribuci vč. přípustných servisních doplňkových funkcí
a přidružených výrobních ploch, nerušících dominantní
funkční určení
hospodaření na ZPF v malovýrobní struktuře drobné držby
ZPF

Poznámka
-

plocha, vymezená územním plánem jako funkční plocha „s
způsobem využití s určením převažujícího účelu využití
(hlavní využití)" podle vyhl. 501/2006 Sb. Hlava II

„Zóna“ je pojem tradičně
urbanistický, „plocha“ je pojem
zcela obecný, nevyjadřující
urbanistickou podstatu a měřítka.
Koncentrace zvěře vyšší než
ve volné přírodě, nebo než
je obvyklá v domácím chovu
vázaném na bydlení v RD,
smyslem je odlišit chov pro vlastní
spotřebu od jiných měřítek chovu
a předcházení disproporcím
v harmonii využívání zejména
chráněných ploch.

zařízení pro soustředěný, podnikatelsky cílený chov zvěře
(živočichů) v komerčním, nebo podnikatelském systému

-

PRAVIDLA UPLATŇOVÁNÍ:
- V případných pochybnostech o významu použitých pojmů v tomto územním plánu je rozhodný
obvyklý význam v urbanistické, architektonické a stavební praxi, nikoliv v právních spekulacích.
- Pojmům a jejich definicím nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov
v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu autora ÚP.
02 Přehled použitých zkratek:
Zkratka

výklad obsahu

zkratka

výklad obsahu

AV ČR

Akademie věd České republiky

parc.č.

parcela číslo

BC; (L-; R-;
N-)
BK; (L-; R-;
N-)
BPEJ

biocentrum; (lokální-; regionální-;
nadregionální-)BC
biokoridor; (lokální-; regionální-;
nadregionální-)BK
bonitované půdně ekologické jednotky

PNV

Pásmo negativního vlivu (např. z výroby či jiné
činnosti, produkující znečištění)

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

PÚR

politika územního rozvoje

ČOV

čistírna odpadních vod

RS

regulační stanice

ČR

Česká republika

STG

IP

interakční prvek

JmK (JMK)

Jihomoravský kraj

ÚAP

skupina typů geobiocénů
trafostanice (BTS – betonová sloupová; PTS –
příhradová)
územně analytické podklady

KN

katastr nemovitostí

ÚP

územní plán

KPÚ

komplexní pozemkové úpravy

ÚPO

územní plán obce

k.ú.

katastrální území

ÚSES

územní systém ekologické stability

LBC

lokální biocentrum

ÚTP

územně technické podklady

LBK

lokální biokoridor

VDJ

vodojem

MěÚ

Městský úřad

VKP

významný krajinný prvek

MK

místní komunikace

ZCHÚ

zvláště chráněná území

OP

ochranné pásmo

ZPF

zemědělský půdní fond

OÚPSÚ

Odbor územního plánování a stavební
úřad

ZUR (ZÚR)

zásady územního rozvoje

ZÚ

zastavěné území

TS
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1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
1.1 Vymezení řešeného území
Územní plán Ratíškovice řeší celé zájmové území obce, tvořené jedním katastrálním územím.
1.2 Zastavěné území
Zastavěné území obce Ratíškovice je vymezeno k 13.listopadu 2019. Zastavěné území obce
je zakresleno ve výkresech č. 1a – výkres základního členění a 1b – hlavní výkres.
2.

KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A OCHRANY JEHO HODNOT

Podkapitoly 2.2 až 2.3 se nemění
2.4 Zhodnocení vztahů dříve zpracované a schválené ÚPD
Územní plán Ratíškovice ve znění Změny č. 2 je Změnou č. 3 koncepčně respektován, doplněn
je systém regulativů.
Ratíškovice jsou součástí v dokumentaci Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR) ve znění
aktualizace č. 3 vymezené rozvojové osy OS11 - Rozvojová osa Lipník nad Bečvou–Přerov–
Uherské Hradiště–Břeclav–hranice ČR/ Rakousko. ÚP toto vymezení bere na vědomí a respektuje,
nejsou navrhována ÚP opatření.
Z vydané PÚR ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 vyplývá pro k.ú. Ratíškovice požadavek
vymezení plochy E8 pro „novou elektrickou stanici 400/110 kV a koridor pro připojení vyvedení
výkonu z TR „Rohatec“ do přenosové soustavy vedením 400 kV Otrokovice–Rohatec
a nasmyčkování vedení V424 do „Elektrické stanice Rohatec“, požadavek je návrhem ÚP a Změnou
č. 3 respektován – viz kap. 4.2.
Nepřímý požadavek na respektování dopravního koridoru R55 se k.ú. Ratíškovice nedotýká,
nejsou navrhována ÚP opatření.
2.5 Ochrana přírody a krajiny, NATURA 2000
Podkapitola se nemění, kromě vypuštění posledního odstavce
Návrh opatření v urbanizovaném území:
- Záměry zástavby v urbanizovaných plochách přizpůsobit kontextu krajiny, nevytvářet rušivé
dominanty, formy zástavby a způsoby využívání.
2.6 Ochrana kulturních hodnot
2.6.1 Územní plán vymezuje urbanisticky cenné prostory urbanizované: - vymezení viz výkres 1bh.
označení
I
II
III

název, popis prostoru
Jádrová část obce Ratíškovice
Kompaktní, převážně ulicová zástavba
Baťovka

Opatření pro změny v území: důsledná ochrana hodnot vymezených prostorů, spočívající
v uplatňování požadavků na kvalitu řešení v kontextu vymezeného prostoru i krajiny, zachování
struktury zástavby bez významného zahuštění, nebo rozvolnění, jejího měřítka a dominant.
Nevytvářet rušivé dominanty, cizorodé formy zástavby a způsoby využívání (a provozně narušující
způsoby využívání). Dále je nezbytné:
Návrh opatření v urbanizovaném území:
- zachovat historické hodnoty sídla - urbanistickou stopu obce, její jádrové území, strukturu zástavby
a zástavbový rytmus a řád, další dílčí významné plochy sídla, hodnotné stavební dominanty
v plochách sídla - viz kapitola č. 15.2 a výkres 1c,
- respektovat kulturně a společensky významné stavby, spoluvytvářející identitu obce,
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- záměry zástavby v urbanizovaných plochách přizpůsobit kontextu urbanistického celku i krajiny,
nevytvářet rušivé dominanty, cizorodé formy zástavby a způsoby využívání,
- respektovat a v kontextu kladných hodnot rozvíjet urbanistické celky (jádro obce, jeho urbanistická
stopa, dílčí významné plochy sídla).
2.6.2 Územní plán vymezuje urbanisticky a krajinářsky cenné prostory převážně neurbanizované
a neurbanizované: - vymezení viz výkres 1bh.
označení
IV
V
VI
VII
VIII

název, popis prostoru
Doubrava, s dílčími segmety a, b, c, d, e,
Náklo
Slavín-Pod Náklem, s dílčími segmety a, b,
Hrboví
Volná zemědělská krajina zázemí sídla, s dílčími segmety a, b, c,

Opatření pro změny v území: zvýšená ochrana krajinného rázu při do krajiny se promítajících
změnách – viz kapitola 6.5. Dále je nezbytné:
Návrh opatření v neurbanizovaném území:
- respektovat a v kontextu kladných hodnot rozvíjet krajinné segmenty a celky podle výkresu 1c - viz
kapitola č.15.
2.7 Ochrana památek
Respektovat kromě evidovaných památek i plochy s drobnými sakrálními stavbami ostatními.
Z hlediska ochrany kulturního dědictví respektovat i dosud neevidované historicky, společensky
a stavebně hodnotné objekty.
***
3. URBANISTICKÁ KONCEPCE včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
(včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně)

V podkapitole 3.1 - se nemění úvodní text v rámečku
3.1.1 Strategická rozhodnutí a zásady:
Formou strategických rozhodnutí je dán základní rámec vymezení vývoje řešeného území –
vize jeho dalšího vývoje. Vize vytváří programový rámec pro zachování nadčasových hodnot,
stanoví strategická kriteria, jako základ urbanistické koncepce. Nosné prvky navrženého řešení
tvoří tato strategická rozhodnutí a zásady:
Tab. 3.1_U1
funkce,
problémový okruh

strategická rozhodnutí, zásady

ochrana
krajiny

- zachovat tradiční krajinný ráz, zachovat hodnoty řešeného území, dominanty krajiny, podporovat
revitalizaci krajiny,
- respektovat kladné hodnoty životního prostředí, chráněná území přírody a krajiny (NATURA),
územní systém ekologické stability (ÚSES) rozvíjet podle schválených územně-technických
podkladů na základě prověření,
- zachovat klidový ráz lokalit Jezérko, Padělky, Hliníček a U zabitého
- respektovat krajinný prostor Náklo a vymezené ochranné pásmo, společně se sousední obcí
Milotice citlivě rozvíjet aktivity v tomto prostoru, zajistit potřebné plochy
- vytvářet a respektovat podmínky pro trvale udržitelný rozvoj území obce,
- prohloubit funkční zonaci území obce s návrhem systému regulativů v souladu se zájmy ochrany
kulturních hodnot obce (urbanistických - urbanistické stopy, struktury a systému zástavby,
a architektonických - zástavbový rytmus a řád, ráz zástavby – i krajiny,
- zabezpečit ochranu systému sídelní zeleně, zejména v kontaktu s chráněnými přírodními plochami
a Ratíškovickým potokem,
- podporovat polyfunkčnost prostoru při respektování funkčních priorit vymezených ploch (zóna regulativ úrovně “A”),funkčních zón
- v katastru obce nevyrábět, neskladovat a nepoužívat v činnostech nebezpečné látky, neumisťovat
zde provozy životní prostředí narušující resp. ohrožující, nebo potenciálně narušující při havárii,

ochrana
hodnot území
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funkce,
problémový okruh

strategická rozhodnutí, zásady

předpoklady
rozvoje,
funkční
priority
rozsah
urbanizace,
ochrana
hodnot obce

nemění se

- obec Ratíškovice rozvíjet jako souvisle urbanizovaný celek, ve volné krajině nevytvářet nová
sídla nebo obytné samoty,
- zachovat jádro urbanistického prostoru obce a kompaktní ráz urbanizované části obce,
- respektovat osadu Baťovka,
- respektovat tradiční architektonické dominanty obce a krajiny,
- chránit plochy zeleně v centrálním urbanistickém prostoru obce,
- zástavbu (resp. přestavba, dostavba) ve stabilizovaných urbanizovaných plochách měřítkem,
prostorovým a tvaroslovným uspořádáním a formou harmonizovat se stávajícím řádem, s důrazným
uplatňováním zejména v centrální obytné zóně obce a v kontaktu s veřejným prostranstvím,
reprezentujícím obec Ratíškovice, jeho historii a jedinečnost,
- zástavba nově urbanizovaných ploch či ploch přestavbových (změna funkční zóny - viz dále
regulativ úrovně “A”) je podmíněně přípustná, musí respektovat harmonické prostorové a funkční
vazby na stabilizované části obce a krajiny, nesmí je svou funkcí, rozsahem, měřítkem
či provozními podmínkami výrazně, (t.j. způsobem, zasahujícím podstatu souladu struktury
funkčních ploch) narušovat,
- objem staveb v plochách a základní kompoziční vztahy v sídle a krajině budou regulovány
s ohledem na zajištění harmonických vztahů, které reprezentuje zástavbový rytmus a řád, nebudou
vytvářeny urbanisticky a provozně izolované obytné skupiny,
- stabilizovanou obytnou zónu proporcionálně rozvíjet bez zahušťování ve vnitrobloku a metod
urbanizace formou vytěžování území (kobercová či disperzní zástavba, "sídelní kaše"),
- hustotu zástavby, zejména obytné, v nově urbanizovaných plochách regulovat s ohledem
na zajištění minimálního plošného standardu a omezení lokálního přehuštění zástavby,
- regulovat stávající výrobní plochy ve vztahu k sídlu a zajištění jeho ochrany,
- respektovat jedinečnost a hodnoty zóny vinných sklepů Ratíškovice - Slavín, zajistit podmínky
pro harmonický a proporcionální rozvoj v souladu s dlouhodobě sledovanou koncepcí,

Tabulka v podkapitole se dále nemění
3.1.2 Vymezení a uspořádání funkčních ploch území
Vymezení stabilizovaných funkčních ploch je provedeno pro celé řešené území vymezením
funkčních zón (ploch) - regulativu úrovně „A“ - viz hlavní výkres (1b) a text kapitoly 6.1.
3.2 Vymezení zastavitelných ploch
Podkapitola se nemění
3.2.1 Plochy pro bydlení
Jsou určeny převážně pro bydlení, jsou tvořeny stávajícími plochami pro bydlení,
umístěnými v souladu s koncepcí ÚP Ratíškovice a plochami touto ÚP dokumentací
navrženými.
Jsou jako samostatné plochy (regulativ úrovně A) (zóny) vymezovány v rozsahu podle
hlavního výkresu a specifikace níže. Jsou tvořeny komplexem staveb a příslušenství zázemí
včetně nezastavěných ploch uvnitř vymezené plochy v souladu se systémem regulativů.
V Ratíškovicích jsou vymezeny zóny s prioritou bydlení – obytná a centrální obytná.
Konkrétní plochy s přípustným bydlením jsou dále vymezovány regulativem úrovně „B“ – funkčním
typem na dalších plochách podle kapitoly 6.
Přehled lokalit, navržených pro novou obytnou zástavbu:
KÓD TRAŤ,
označení LOKALITA

A

Padělky

územní studie podmínkou
změn

další podmínka
zastavitelnosti

limitní podlažnost (maximální)
ostatní limity

ano – při plošné nebo
víceřadé zástavbě
ne - při jednořadé zástavbě
podél ul. Za mlýnem

*** -

2+
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KÓD TRAŤ,
označení LOKALITA

územní studie podmínkou
změn

další podmínka
zastavitelnosti

limitní podlažnost (maximální)
ostatní limity

Ulička

ano

dohoda o parcelaci
ochrana rázu krajiny *

1+

C
D1a
D1b

Dubňanská
U Jezérka
U Jezérka
a školy

ano
ne
ano

dohoda o parcelaci
ochrana rázu krajiny *
lokalitu nelze zastavět
bez vymezení základní
koncepce uspořádání
**

D2

Padělky
za humny

ano

dohoda o parcelaci
ochrana rázu krajiny *

B

***
2+
1+
limitní podlažnost určí územní studie;
v kontaktu s Jezérkem a jeho doprovodnou
zelení neumisťovat vozidlovou
komunikaci, nezmenšovat rozsah
vymezené plochy ochrany krajiny expanzí
soukromé zeleně

***
limitní podlažnost určí územní studie
etapizace – viz kap. č.14

lokalitu nelze
zastavět bez
vymezení základní
koncepce uspořádání
**
***
F1

Rubanice

ano

ochrana rázu krajiny *
lokalitu nelze zastavět
bez vymezení základní
koncepce uspořádání
**

limitní podlažnost určí územní studie
v souběhu s Ratíškovický potokem a jeho
doprovodnou zelení neumisťovat
vozidlovou komunikaci

***
Specifické regulace ploch bydlení:
- zastavěnost ploch max. 50% v případě řadových rodinných či bytových domů nebo max. 40 %
v případě samostatně stojících rodinných domů a to z uliční řady *
- dále viz kap. č. 6.4.1 - Režim využití ploch *
!! - Vymezené plochy pro bydlení není přípustné rozšiřovat o další funkční plochy, např. o plochy
zahrad, situovaných mimo hranici vymezených ploch pro bydlení.
* - viz Odůvodnění, eliminační opatření z posuzování koncepce ÚP procesem SEA.
** - zajištění účelného využití celé plochy, její organizace, dopravní a technické obsluhy
*** - Návrhové plochy pro bydlení jsou využitelné za podmínky předchozího přímého napojení
na veřejné zpevněné komunikace a technické sítě podle koncepce, podmínek a regulativů ÚP.
3.2.2 Plochy pro sport a rekreaci
Jsou určeny pro sport a rekreaci a klidové plochy pro odpočinek veřejnosti, jsou
tvořeny stávajícími plochami uvedeného charakteru, umístěnými v souladu s koncepcí ÚP
Ratíškovice a plochami touto dokumentací navrženými.
Jsou jako samostatné plochy (regulativ úrovně A zóny) vymezovány v rozsahu podle
hlavního výkresu a specifikace níže, přípustné jsou dále v ostatních vymezených zónách podle
specifikace kapitoly č. 6.
3.2.2.1 Plochy pro sport a veřejnou rekreaci:
Podkapitoly 3.2.2.1 až 3.2.2.3 se nemění
3.2.3. Plochy pro vinné sklepy
Jsou určeny pro vinařskou malovýrobu a malovýrobní vinařské stavby v plochách,
popř. ostatní na ně vázané aktivity podle podmínek kapitoly č. 6. – jsou tvořeny stávajícími
plochami uvedeného charakteru, umístěnými v souladu s koncepcí ÚP Ratíškovice a plochami
touto dokumentací navrženými.
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Jsou jako samostatné plochy (regulativ úrovně A zóny) vymezovány v rozsahu podle
hlavního výkresu a specifikace níže, přípustné jsou dále v ostatních vymezených zónách podle
specifikace kapitoly č. 6.
Tabulka v podkapitole se nemění
3.2.4. Plochy pro občanské vybavení
Jsou určeny pro objekty a plochy občanské vybavenosti, pro správu a reprezentaci
obce, veřejné klidové plochy pro odpočinek veřejnosti (parky), jsou tvořeny stávajícími
plochami uvedeného charakteru, umístěnými v souladu s koncepcí ÚP Ratíškovice a plochami
touto dokumentací navrženými (vymezenými).
Jsou jako samostatné plochy (regulativ úrovně A zóny) vymezovány v rozsahu podle
hlavního výkresu a specifikace níže, přípustné jsou dále v ostatních vymezených zónách podle
specifikace kapitoly č. 6.
Tabulka v podkapitole se nemění
3.2.5 Plochy pro veřejná prostranství
Nejsou jako (zastavitelné) samostatné plochy (regulativ úrovně A zóny) vymezovány,
přípustné jsou ve vymezených zónách podle specifikace kapitoly č. 6. Jsou vymezeny v rozsahu
výřezu s podrobnější regulací ve výkrese 1b formou regulativu úrovně - funkčního typu (regulativy
DT, DTP) plochami. Mají ve vymezených funkčních zónách překryvný charakter, jejich zmenšování
pod vymezený rozsah je podmíněně přípustné ve zvláště odůvodněných případech ve veřejném
zájmu, resp. po prověření dotčeného prostoru územní studií.
3.2.6 Plochy smíšené obytné
Jsou určeny pro smíšené funkce občanské vybavenosti a služeb, obytné, veřejných
forem rekreace, jsou tvořeny plochami touto dokumentací navrženými (vymezenými).
Jsou jako samostatné plochy (regulativ úrovně A zóny) vymezovány v rozsahu podle
hlavního výkresu a specifikace níže, přípustné jsou dále v ostatních vymezených zónách podle
specifikace kapitoly č. 6.
Tabulka v podkapitole se nemění
3.2.7 Plochy dopravní infrastruktury
Jsou jako samostatné plochy formou regulativu úrovně A zóny vymezovány
v nezbytném rozsahu, mají překryvný charakter; diferencovány jsou podle funkčních skupin,
přípustné jsou ve vymezených zónách v souladu s urbanistickou koncepcí, návrhem ÚP, podle
výkresu 1b (hlavní výkres) a podle specifikace podmínek kapitoly č. 4.1 a č. 6.
Jsou vymezeny formou koridorů pro realizaci severního obchvatu obce včetně ploch
dopravních křižovatek a pro řešení dopravních závad. Jedná se o plochy pro řešení vjezdů do obce,
plochy pro řešení terminálu veřejné dopravy v obci a dopravně-manipulačních ploch pro nástupní
místa cykloturistiky; viz kapitolu 4.1 – Doprava. Rozsah vymezen ve výkrese 1b.
3.2.8 Plochy technické infrastruktury
Jsou jako samostatné plochy (formou regulativu úrovně A zóny) vymezovány v rozsahu podle
hlavního výkresu a specifikace níže, přípustné jsou dále v ostatních vymezených zónách podle
kapitoly č. 6.
Tabulka v podkapitole se nemění
3.2.9 Plochy pro výrobu a skladování
Jsou určeny pro zařízení výroby, obchodu a skladů, jsou tvořeny stávajícími
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stabilizovanými plochami uvedeného charakteru umístěnými v souladu s koncepcí ÚP
Ratíškovice a plochami touto dokumentací navrženými.
Jsou jako samostatné plochy (regulativ úrovně A zóna) vymezovány v rozsahu podle
hlavního výkresu a specifikace níže, přípustné jsou dále v ostatních vymezených zónách podle
specifikace kapitoly č. 6.
Tabulka v podkapitole se nemění
Podkapitola 3.2.10 se nemění
3.2.10 Plochy pro smíšenou výrobu
Jsou určeny pro zařízení nezatěžující lehké výroby, obchodu a skladů s přípustnou možností
bydlení provozovatele či správce ve vymezeném sektoru plochy a v integrovaném objektu.
Jsou tvořeny stávajícími plochami uvedeného charakteru, umístěnými v souladu s koncepcí ÚP
Ratíškovice a plochami touto dokumentací navrženými.
LOKALITY, VYUŽITELNÉ DLE NÁVRHU ÚP
KÓD

V5
V8

TRAŤ,
LOKALITA

stávající
RohateckáZbrodek
Padělky
U hájenky

územní studie
nařízena

specifické podmínky
(regulativ)

poznámka

ne

-

-

ne
ne

ano
viz kap. 6.4.2

změna funkčního zatřídění
v zóně lesní prvovýroby; beze
změny regulativu úrovně A
funkční zóny

Podkapitoly 3.3 až 3.4 se nemění
4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou
infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití
(včetně podmínek pro její umisťování)
Podkapitola 4.1 se nemění
4.2 ENERGETIKA
4.2.1. Zásobování elektrickou energií
4.2.1.1 Přenosové soustavy a výrobny
Katastrem obce procházející vedení VVN jsou respektována.
Z požadavku PÚR ČR 2008 ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 je navržena plocha pro rozvodnou E8 400/110 kV Rohatec+Ratíškovice (ČEPS) v lokalitách W2 (převzata z ÚPO) a W3, vč. napojení do
systému sítí přenosové soustavy.
4.2.1.2 Distribuční soustavy a zdroje
V návaznosti na návrh rozvodny – elektrické stanice E8 (transformovny 400/110 kV) je nutné
zajistit vyvedení výkonu z TS 400/110kV do distribuční soustavy. Toto bude zajištěno
zasmyčkováním dvou stávajících dvojitých vedení 110kV procházejících přes navrhovanou plochu
rozvodny – č. 535/536 Sokolnice - Hodonín a vedení 541/547 Hodonín – Kyjov a Pánov - ČD
Nedakonice. Kromě zasmyčkování dvou uvedených vedení jsou navrhována tři další dvojitá vedení a
to dvě trasy severním směrem v souběhu se stávajícím vedením 110kV do navrhované R 110/22 kV
v Čejči a vpravo od stávajícího vedení 2 x 110kV ve směru na Kyjov a navrhovanou smyčkou 2 x
400kV bude pokračovat dále v jejím souběhu s navrhovaným vedením 400kV ve směru na Veselí
nad Moravou.
Další trasa bude vyvedena z rozvodny jižním směrem rovněž v souběhu se stávajícím
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vedením VVN 2 x 110 kV vpravo od trasy ve směru na Břeclav.
Koridory jsou navrženy formou územní rezervy – nejsou zpracovány dostatečné podklady
provozovatelů energetické soustavy.
Podkapitola 4.2.1.3 se nemění
Podkapitoly 4.2.2 až 4.2.4 se nemění
Podkapitola 4.3 až se nemění
4.4. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A VODOHOSPODÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ
Podkapitoly 4.4.1 až 4.4.5 se nemění
4.4.6 Povrchový odtok a eroze
Návrh:
a – na svažitých pozemcích, ohrožených smyvy budou provádět eliminační opatření s cílem
ochrany ZPF, jeho stability a ochrany obce,
b – respektovat navržené plochy a linie určené k revitalizaci a protierozní ochraně, v rámci
nichž je přípustná výstavba poldrů, drobných vodních nádrží a mokřadních ploch – rozsah viz
hlavní výkres 1b, a 1bv dále jsou tyto úpravy vodního režimu přípustné v souladu se systémem
regulativů - viz kapitola 6.
c – jsou navrženy vymezeny plochy pro realizaci protipovodňových opatření formou poldrů
a revitalizace, dále jsou tyto úpravy vodního režimu přípustné v souladu se systémem
regulativů - viz kapitola 6
Podkapitoly 4.4.7 až 4.4.8 se nemění
5.
KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace,
dobývání ložisek nerostných surovin a podobně
(včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání
nerostů a podobně,)
Podkapitola 5.1 se nemění
5.2 Územní systém ekologické stability (ÚSES) a interakční prvky
Vymezen je ÚSES a interakční prvky, zákres viz hlavní výkres 1b.
Podkapitoly 5.2.1 až 5.2.3 se nemění
Podkapitoly 5.3 až 5.7 se nemění
5.8 Rekreace v krajině
Rekreace mimo plochy, vymezené regulativem úrovně A funkční zónou, resp. B funkčním
typem je přípustná v širším spektru zejména pro pěší turistiku a cykloturistiku. Tvoří jednu z priorit,
přijatých urbanistickou koncepcí.
Podkapitola se dále nemění
Podkapitoly 5.9 až 5.10 se nemění
5.11 Zemědělská prvovýroba
Pro zemědělskou prvovýrobu jsou vymezeny především plochy zóny zemědělské
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prvovýroby, zóny vinohradnické a zóny zahrad. Podmínky pro nelesní prvovýrobu jsou uvedeny
v kapitole č. 6. Zemědělská prvovýroba musí respektovat vymezené plochy zóny ochrany krajiny,
která zahrnuje prvky ÚSES vč. a interakčních prvků.
5.12 Vymezení ploch, ve kterých je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření
pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona
označení území,
lokality

nepřípustné umisťování staveb a zařízení pro:

Náklo
v rozsahu
navrženého OP

-

R1 - Hliník

zemědělství mimo stavby a zařízení prověřené vydanou územní studií
lesnictví
vodní hospodářství
technickou infrastrukturu mimo stavby a zařízení prověřené vydanou územní studií
těžbu nerostů
zemědělství
lesnictví
technickou infrastrukturu mimo stavby a zařízení prověřené vydanou územní studií
těžbu nerostů

Některá omezení umístění staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní
hospodářství, těžbu nerostů a pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu vyplývají ze systému
regulativů – kap. č. 6 ÚP Ratíškovice.
viz kap. 6.5
***
6.
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ - SYSTÉM REGULATIVŮ - hlavního využití, pokud je možno jej stanovit, přípustného
využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb,
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a
struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich
využití)
s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možno jej stanovit, přípustného
využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití a stanovení podmínek
prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové
regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách)
6.0 Obecně
6.0.1 Systém regulativů je uspořádán: tvořen funkčními zónami, funkčními typy, prostorovými
(objemovými) regulativy a specifickými funkčními regulativy.
- A – regulativ „úrovně A – funkční zonace zóny – jsou plochami s rozdílným způsobem
využití s určením převažujícího účelu využití; jsou dánay definovanou funkční prioritou
plochy podle vyhl. 501/2006 Sb. Hlava II (= funkční zóny) a spektrem přípustných,
podmíněně přípustných, resp. nepřípustných činností, popř. dalších definovaných
podmínek
- B – regulativ úrovně B – podrobné funkční regulativy funkční typy – definují spektrum
funkcí (funkčních typů) pro vymezení podmínek využití jednotlivých funkčních zón;
funkční typy stanovené pro konkrétní funkční zónu se mohou v rámci příslušných kategorií
(přípustnost - podmíněná přípustnost – nepřípustnost) vzájemně a přiměřeně kombinovat
při respektování charakteristiky zóny.
- C – regulativ úrovně C – objemové regulativy prostorové regulativy - stanovují základní
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prostorováou , resp. objemováou regulacei v plochách
- D – regulativ úrovně D – specifické funkční regulativy - specificky regulují některé jevy,
funkční plochy a podmínky jejich využití, patří sem i specifické požadavky DO.
Funkční regulativ úrovně „A“ zóny je nadřazen regulativu úrovně „B“ funkčního typu.
6.0.2 Systém regulativů je nezbytné uplatňovat jako komplexní celek, který se uplatní vždy
při:
- umístění nové stavby (nebo souboru staveb) v plochách,
- změně využití stavby (nebo souboru staveb) v plochách,
- změně využití území,
- řešení výskytu závad, které jsou podle charakteru dotčených ploch neslučitelné s jejich
stávajícím či navrhovaným funkčním využitím.
6.0.3 Při rekonstrukci stávající plochy resp. stavby, která byla realizována legálně a před
vydáním tohoto ÚP a která koncepčně neodpovídá regulativům, budou tyto
uplatněny přiměřeně, avšak vždy v souladu s harmonickým formováním prostoru obce
a krajiny, rozpor s regulativem nelze dále rozvíjet či prohlubovat.
6.0.4 Umisťování veškerých staveb v plochách je přípustné pouze v souladu s ÚP a při
uplatnění podmínek pro trvale udržitelný rozvoj území.
6.0.5 Systém závazných regulativů je nedělitelným celkem, který je nutno používat
v interakci s urbanistickou koncepcí podle kapitoly č. 3.
6.1. Regulativ A – základní funkční regulativ – zóna – funkč. zonace území – regulativ úrovně
„A“ Funkční zóny a podmínky jejich využití
Návrh funkčního využití ploch je zakreslen ve výkresové části dokumentace – hlavní výkres
1b ve spektru funkcí, pokrývajících potřeby harmonické existence a rozvoje řešeného území.
V katastru Ratíškovic jsou jednoznačně vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití
s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití) – pro potřebu ÚP nazývané funkční zóny.
Tabulka T1.1 se nemění

Podrobná specifikace (charakteristika) ploch vymezených zón a podmínky pro jejich využití
Tabulka T-1.2
funkční využití ploch
PŘÍPUSTNÉ
PODMÍNĚNĚ
PŘÍPUSTNÉ

NEPŘÍPUSTNÉ

definice přípustnosti funkce nebo činnosti v zóně
- obecně přípustné v dané funkční zóně
- část funkcí podle regulativu úrovně "B" funkčního typu- tab. T2 podle konkrétních
podmínek místa - zachování zástavbového rytmu a řádu a harmonie funkcí dílčích ploch a
následujícího textu podmínek využití území zón podle násl. textu (6.1 až 6.4)
- část funkcí podle regulativu úrovně "B" funkčního typu pouze na takto vymezených
plochách v hlavním výkrese (tzn. specificky prověřených ÚP procesem) a následujícího textu
podmínek využití území zón podle násl. textu (6.1 až 6.4)
- obecně nepřípustné funkční využití ve vymezené funkční zóně

¨

Vymezení přípustnosti funkcí (regulativ úrovně „B“) prostřednictvím funkčních typů v plochách vymezených
regulativem „úrovně „A“ funkčních zón je uvedeno v následující specifikaci podmínek využití zón.
Uvedené regulativy úrovně „B“ funkční typy, uvedené kódem v jednom souvislém řádku (řádcích) nemají
vzájemně rozporný a vylučující se účinek

4a – Obytná
charakteristika: je určena pro plochy (s objekty) bydlení, ostatní zástavba v plochách, funkční
využití dílčích ploch a činnosti musí respektovat prioritní funkci bydlení a nesmí narušovat resp.
zhoršovat obytné životní prostředí a negativně ovlivňovat ráz zástavby.
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Uvedené funkční typy v jednom souvislém řádku (řádcích) nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek

přípustné využití
odstavec se nemění
podmíněně přípustné
odstavec se nemění
- pouze na takto v hlavním výkrese 1b označených plochách, nebo prověřených územní studií: OB,
Ba, Bb, Bd, BR, Sc, SKV, Vč, Vkb, VO, KW, UR, Lo, rozhledny SR do limitní výšky 12m
kód
OB

Ba

Bb
Bd
BR

specifikace využití - plochy pro:
smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce;
sport a rekreaci bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování - bez
bydlení
bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky; rozsah
bydlení min. 50% zastavěných ploch
bydlení v bungalovech, velikost pozemku minimálně 2500 m 2
bydlení v bytových domech bez hospodářského zázemí, s přípustnou integrovanou maloobchodní činností
a nevýrobními službami
smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce; sport a rekreaci
bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování, vázané, nebo
integrované bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky

Tabulka v odstavci oddílu se dále nemění
nepřípustné využití
odstavec se nemění
4b – Centrální obytná
charakteristika: specifická část ploch pro bydlení, která tvoří společensko-obslužné jádro obce
reprezentující urbanistickou strukturu a hodnoty obce.
Je nezbytné užití zvláštní pozornosti jak při umísťování funkcí a služeb souvisejících
s bydlením, tak při podpoře služeb pro obyvatele i při pozemkové politice místní samosprávy.
Významným způsobem spoluvytváří image obce - rázem zástavby a využitím ploch (činností).
V centrální obytné zóně je nezbytné uplatňovat a prosazovat zájem obce na způsobu využívání ploch
objektů i pozemků, je zde nutno věnovat pozornost a péči architektonicko – estetickému působení
staveb i jejich okolí – soulad v zástavbě dle vyhl. č.501/2006 Sb. Zóna je určena především
pro stavby a plochy pro bydlení, občanskou vybavenost, objekty a plochy pro správu a reprezentaci
obce a veřejné klidové plochy pro veřejnost (parková úprava) – veřejná prostranství.
Uvedené funkční typy v jednom souvislém řádku (řádcích) nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek

přípustné využití
odstavec se nemění
podmíněně přípustné
odstavec se nemění
- pouze na takto v hlavním výkrese 1b označených plochách, nebo prověřených územní studií: OB,
Ba, Bd, BR, Sa, SKV, Vč, Vkb, DG, UR
kód
Ob
Ba

specifikace využití - plochy pro:
občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce
bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky. Rozsah
bydlení min. 50% zastavěných ploch
* ZMĚNA č. 3 ÚP RATÍŠKOVICE - BLOK II - ODŮVODNĚNÍ *
Stránka č. 43

ING ARCH IVO KABELÁČ, autorizovaný architekt, Anenská 12, 602 00 BRNO
STUDIE, PLÁNY A PROJEKTY PRO MĚSTO, MĚSTYS, KRAJINU A VESNICI

kód
Bd
BR

specifikace využití - plochy pro:
bydlení v bytových domech bez hospodářského zázemí, s přípustnou integrovanou maloobchodní činností
a nevýrobními službami
smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce; sport a rekreaci
bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování, vázané, nebo
integrované bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky

Tabulka v odstavci oddílu se dále nemění
nepřípustné využití:
odstavec se nemění
5a – Rekreační urbanizovaná:
charakteristika: slouží k aktivitám rekreačním sportovním i kulturně-společenským, a to jak
na úrovni místní, tak vyšší. Prioritu má využití ploch pro rekreaci a sport na úrovni obce,
Uvedené funkční typy v jednom souvislém řádku (řádcích) nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek

přípustné využití
odstavec se nemění
podmíněně přípustné
odstavec se nemění
nepřípustné využití: ostatní (OB, Oh, OS, Ov, Ba, Bb, Bd, BR, Sc, SKb, SKm, SKV, Vb, Vč, VO,
Vp, Vr, VS, Vz, Ga, DG, DL, DZ, TE, TZ, Za, Zm, ZS, La)
kód
OB

Oh
OS
Ov
Ba

Bb
Bd
BR

specifikace využití - plochy pro:
smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce;
sport a rekreaci bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování - bez
bydlení
občanskou vybavenost – hřbitov s příslušenstvím
občanskou vybavenost – zařízení sociálních služeb s příslušenstvím v přípustné kombinaci s bydlením
minipenzion s příslušenstvím
bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky; rozsah
bydlení min. 50% zastavěných ploch
bydlení v bungalovech
bydlení v bytových domech bez hospodářského zázemí, s přípustnou integrovanou maloobchodní činností
a nevýrobními službami
smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce; sport a rekreaci
bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování, vázané, nebo
integrované bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky

Tabulka v odstavci oddílu a následný text se dále nemění
5b – Rekreační neurbanizovaná:
charakteristika: slouží k aktivitám rekreačním sportovním i kulturně-společenským, a to jak
na úrovni místní, tak vyšší. Prioritu má využití ploch pro místní rekreaci a sport na úrovni obce,
Uvedené funkční typy v jednom souvislém řádku (řádcích) nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek

přípustné využití
odstavec se nemění
podmíněně přípustné
odstavec se nemění
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nepřípustné využití: ostatní (Ob, OB, Oh, OS, Ov, Ba, Bb, Bd, BR, Sc, SO, SKb, SKm, SKV, Vb,
Vč, VKb, VO, Vp, Vr, VS, Vz, Ga, DG, DL, DZ, TE, TZ, UR, UZ, Za, Zm, ZS, Pa, La)
kód
Ob
OB

Oh
OS
Ov
Ba

Bb
Bd
BR

specifikace využití - plochy pro:
občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce
smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce;
sport a rekreaci bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování - bez
bydlení
občanskou vybavenost – hřbitov s příslušenstvím
občanskou vybavenost – zařízení sociálních služeb s příslušenstvím v přípustné kombinaci s vázaným bydlením
minipenzion s příslušenstvím
bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky; rozsah
bydlení min. 50% zastavěných ploch
bydlení v bungalovech
bydlení v bytových domech bez hospodářského zázemí, s přípustnou integrovanou maloobchodní činností
a nevýrobními službami
smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce; sport a rekreaci
bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování, vázané, nebo
integrované bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky

Tabulka v odstavci oddílu a následný text se dále nemění
5c - Vinné sklepy Slavín
charakteristika: zóna urbanizovaná smíšeného charakteru s převahou malovýrobních vinných sklepů
a na ně vázaných aktivit; prioritou je zachování vinařské malovýroby ve stávající urbanistické
struktuře, podpora vinohradnické a vinařské malovýroby, skladování a prezentace její produkce
bez expanze čistě rekreačních a ubytovacích funkcí, jakož i vinařské velkovýroby a na ni vázaných
aktivit.
Uvedené funkční typy v jednom souvislém řádku (řádcích) nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek

přípustné využití
odstavec se nemění
podmíněně přípustné
odstavec se nemění
- pouze na takto v hlavním výkrese 1b označených plochách, nebo prověřených územní studií
při zajištění souladu s funkční prioritou zóny: Oa, Ob, OB, Ba, Sa, SR, SKV, DT, DTP, KW
kód
Oa
Ob
OB

specifikace využití - plochy pro:
občanskou vybavenost bez funkce bydlení či ubytování
občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce
smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce;
sport a rekreaci bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování - bez
bydlení
Ba
bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky; rozsah
bydlení min. 50% zastavěných ploch
Sa
sport a rekreaci bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) bez ubytování a bydlení
SR
rozhlednu s příslušenstvím
SKV vinařský dvůr
DT dopravu a technické vybavení s plochami veřejné a rozptýlené zeleně, parkování v nezbytném rozsahu,
přípustný mobiliář, drobné plastiky, pomníky, kříže apod.
DTP dopravu a technické vybavení “DT” s funkcí veřejného prostranství reprezentujícího sídlo
KW prvky ÚSES a VKP s významnou funkcí vodohospodářskou

nepřípustné využití: ostatní (Oh, OS, Ba, Bb, Bd, BR, Sc, Vb, Vč, Vkb, VO, Vp, Vr, VS, Vz, Ga,
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DG, DL, DZ, TE, TZ, Za, La,)
kód

specifikace využití - plochy pro:

Oh

občanskou vybavenost - hřbitov s příslušenstvím

OS
Ba

občanskou vybavenost – zařízení sociálních služeb s příslušenstvím v přípustné kombinaci s vázaným bydlením
bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky; rozsah
bydlení min. 50% zastavěných ploch
bydlení v bungalovech
bydlení v bytových domech bez hospodářského zázemí, s přípustnou integrovanou maloobchodní činností
a nevýrobními službami
smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce; sport a rekreaci
bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování, vázané, nebo
integrované bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky

Bb
Bd
BR

Tabulka v odstavci oddílu a následný text se dále nemění
6a – Občanské vybavenosti
charakteristika: plochy pro rozvoj veřejných prostranství, umístění staveb a aktivit občanské
vybavenosti, popř. místní rekreaci a relaxaci.
Uvedené funkční typy v jednom souvislém řádku (řádcích) nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek

přípustné využití
odstavec se nemění
podmíněně přípustné
odstavec se nemění
- pouze na takto ve výkrese 1b (hlavní výkres) označených plochách, nebo prověřených územní
studií: Ob, OB, Oh, Ba, BR, SR, Ga, DG - v opticky uzavřeném vnitrobloku obč.vybavenosti, KW,
kód
Ob
OB

Oh
Ba

BR

specifikace využití - plochy pro:
občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce
smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce;
sport a rekreaci bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování - bez
bydlení
občanskou vybavenost – hřbitov s příslušenstvím
bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky; rozsah
bydlení min. 50% zastavěných ploch
smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce; sport a rekreaci
bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování, vázané, nebo
integrované bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky

Tabulka v odstavci oddílu se dále nemění
nepřípustné využití:
odstavec se nemění
7a. Lesopark
charakteristika: je určena pro dominantní veřejnou sídelní zeleň formou lesoparku s příslušenstvím,
doplněnou mobiliářem a zařízením pro kulturně-společenské využití neurbanizačního charakteru.
Uvedené funkční typy v jednom souvislém řádku (řádcích) nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek

přípustné využití
odstavec se nemění
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podmíněně přípustné
odstavec se nemění
nepřípustné využití : ostatní (Oa, Ob, OB, Oh, OS, Ov, Ba, Bb, Bd, BR, Sa, Sc, Sd, SO, SR, Skb,
SKm SKV, Vb, Vč, Vkb, VO, Vp, Vr, VS, Vz, Ga, DG, DL, DZ, TE, TZ, Ka, KW, Kz, UR, UZ,
Wm, Za, Zm, ZS, Pa, La, LO),
kód
Oa
Ob
OB

Oh
OS
Ov
M
Ba

Bb
Bd
BR

specifikace využití - plochy pro:
občanskou vybavenost bez funkce bydlení či ubytování
občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce
smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce;
sport a rekreaci bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování - bez
bydlení
občanskou vybavenost – hřbitov s příslušenstvím
občanskou vybavenost – zařízení sociálních služeb s příslušenstvím v přípustné kombinaci s vázaným bydlením
minipenzion s příslušenstvím
památníky, sochy s příslušenstvím
bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky; rozsah
bydlení min. 50% zastavěných ploch
bydlení v bungalovech
bydlení v bytových domech bez hospodářského zázemí, s přípustnou integrovanou maloobchodní činností
a nevýrobními službami
smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce; sport a rekreaci
bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování, vázané, nebo
integrované bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky

Tabulka v odstavci oddílu a následný text se dále nemění
8a. Smíšená obytná
charakteristika: je určena pro smíšené plochy bydlení, veřejné rekreace, občanské
vybavenosti, služeb výrobních, nevýrobních a vinařské výroby; funkční využití dílčích ploch
a činnosti nesmí narušovat resp. zhoršovat obytné životní prostředí obce a obytných částí zóny
a negativně ovlivňovat hodnoty obce a ráz zástavby. Funkce bydlení v této zóně není plošně
dominantní.
Uvedené funkční typy v jednom souvislém řádku (řádcích) nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek

přípustné využití určují regulativy: Oa, Ob, OB, Ov, BR, Sa, Sd, SI, SO, Kz, UR, UZ, Zm, Pa, Pz,
kód
Oa
Ob
OB

Ov
BR

specifikace využití - plochy pro:
občanskou vybavenost bez funkce bydlení či ubytování
občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce
smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce;
sport a rekreaci bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování - bez
bydlení
minipenzion s příslušenstvím
smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce; sport a rekreaci
bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování, vázané, nebo
integrované bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky

Tabulka v odstavci oddílu se dále nemění
podmíněně přípustné – při zajištění souladu s funkční prioritou zóny a příznivými vazbami na okolní
prostor a souladu v zástavbě dle vyhl. č.501/2006 Sb. v platném znění, umístění je doporučeno ověřit
podrobnějším řešením: OS, M, Ba, SKb, SKm, SKV, Vkb, Ga, DTP, Ka, Wz, ZS, Lk, Lo,
kód
OS

specifikace využití - plochy pro:
občanskou vybavenost – zařízení sociálních služeb s příslušenstvím v přípustné kombinaci s bydlením
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kód
M
Ba

specifikace využití - plochy pro:
Památníky, sochy s příslušenstvím
bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky; rozsah
bydlení min. 50% zastavěných ploch

Tabulka v odstavci oddílu a následný text se dále nemění
- pouze na takto ve výkrese 1b (hlavní výkres) označených plochách
odstavec se nemění
nepřípustné využití
odstavec se nemění
9a – Dopravy
charakteristika: plochy zajišťující překryvnou formou potřeby dopravní obsluhy území v nezbytném
rozsahu především na vymezených plochách dopravy, formou v souladu s funkční zónou kterou
procházejí, nebo v níž se vyskytují, popř. s níž sousedí; v území nemá dominantní charakter.
Uvedené funkční typy v jednom souvislém řádku (řádcích) nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek

přípustné využití
odstavec se nemění
podmíněně přípustné
odstavec se nemění
nepřípustné využití: ostatní (Oa, Ob, OB, Oh, OS, Ov, Ba, Bb, Bd, BR, Sa, Sc, Sd, SI, SO, SR,
SKb, SKm, SKV, Vb, Vč, Vkb, VO, Vp, Vr, VS, Vz, DL, TE, TZ, Ka, KW, Kz, UR, UZ, Wm,
Wz, Za, Zm, ZS, Pa, PZ, La, Lk, Lo)
kód
Oa
Ob
OB

Oh
OS
Ov
Ba

specifikace využití - plochy pro:
občanskou vybavenost bez funkce bydlení či ubytování
občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce
smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce;
sport a rekreaci bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování - bez
bydlení
občanskou vybavenost – hřbitov s příslušenstvím
občanskou vybavenost – zařízení sociálních služeb s příslušenstvím v přípustné kombinaci s bydlením
minipenzion s příslušenstvím
bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky; rozsah
bydlení min. 50% zastavěných ploch

Tabulka v odstavci oddílu se dále nemění
10a – Technické infrastruktury
charakteristika: specifické plochy technické infrastruktury zajišťující potřeby umístění ČOV,
zpracování bioodpadu – kompostárnu s příslušenstvím, řešení technologického a dopravního
zapojení lokality Slavín.
Uvedené funkční typy v jednom souvislém řádku (řádcích) nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek

přípustné využití
odstavec se nemění
podmíněně přípustné
odstavec se nemění
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nepřípustné využití: ostatní (Oa, Ob, OB, Oh, OS, Ov, Ba, Bb, Bd, BR, Sa, Sc, Sd, SI, SO, SR,
SKb, SKm, SKV, Vb, Vč, Vkb, Vp, Vr, Vz, DG, DL, DTP, DZ, Ka, KW, Kz, UR, UZ, Za, Zm,
ZS, Pa, PZ, La).
kód
Oa
Ob
OB

Oh
OS
Ov
Ba

Bb
Bd
BR

specifikace využití - plochy pro:
občanskou vybavenost bez funkce bydlení či ubytování
občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce
smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce;
sport a rekreaci bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování - bez
bydlení
občanskou vybavenost – hřbitov s příslušenstvím
občanskou vybavenost – zařízení sociálních služeb s příslušenstvím v přípustné kombinaci s bydlením
minipenzion s příslušenstvím
bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky; rozsah
bydlení min. 50% zastavěných ploch
bydlení v bungalovech
bydlení v bytových domech bez hospodářského zázemí, s přípustnou integrovanou maloobchodní činností
a nevýrobními službami
smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce; sport a rekreaci
bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování, vázané, nebo
integrované bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky

Tabulka v odstavci oddílu se dále nemění
11a – Výrobní
charakteristika: lehká a střední výroba, výrobní služby, skladové areály, velkoobchodní zařízení,
střediska zemědělské výroby apod, není určena pro logistiku nad 0,5 ha a provozy zátěžové
na životní prostředí, resp. zdroje potenciálního havarijního znečištění.
Uvedené funkční typy v jednom souvislém řádku (řádcích) nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek

přípustné využití
odstavec se nemění
podmíněně přípustné
odstavec se nemění
nepřípustné využití: ostatní (Oa, Ob, OB, Oh, OS, Ov Ba, Bb, Bd, BR, Sa, Sc, Sd, SO, SR, SKb,
SKm, SKV, Vb, Vkb, VS, DL, Za, ZS, La).
kód
Oa
Ob
OB

Oh
OS
kód
Ov
Ba

specifikace využití - plochy pro:
občanskou vybavenost bez funkce bydlení či ubytování
občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce
smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce;
sport a rekreaci bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování - bez
bydlení
občanskou vybavenost – hřbitov s příslušenstvím
občanskou vybavenost – zařízení sociálních služeb s příslušenstvím v přípustné kombinaci s bydlením
specifikace využití - plochy pro:
minipenzion s příslušenstvím
bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky; rozsah
bydlení min. 50% zastavěných ploch

Tabulka v odstavci se dále nemění
11b – Fotovoltaická elektrárna
charakteristika: je určena pro zařízení a provoz fotovoltaické elektrárny a zařízení a provozy přímo
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související s dominantní funkcí. Má dočasný charakter, nemění fyzickou a morfologickou podstatu
plochy, na které je umístěna.
Uvedené funkční typy v jednom souvislém řádku (řádcích) nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek

přípustné
odstavec se nemění
podmíněně přípustné
odstavec se nemění
nepřípustné využití: ostatní (Oa, Ob, OB, Oh, OS, Ov, Ba, Bb, Bd, BR, Sa, Sc, Sd, SI, SO, SR,
SKb, SKm, SKV, Vb, Vč, Vkb, VO, Vp, Vr, VS, Vz, Ga, DG, DL, DTP, DZ, ZS, Pa, PZ, La)
kód
Oa
Ob
OB

Oh
OS
Ov
Ba

Bb
Bd
BR

specifikace využití - plochy pro:
občanskou vybavenost bez funkce bydlení či ubytování
občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce
smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce;
sport a rekreaci bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování - bez
bydlení
občanskou vybavenost – hřbitov s příslušenstvím
občanskou vybavenost – zařízení sociálních služeb s příslušenstvím v přípustné kombinaci s vázaným bydlením
minipenzion s příslušenstvím
bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky; rozsah
bydlení min. 50% zastavěných ploch
bydlení v bungalovech
bydlení v bytových domech bez hospodářského zázemí, s přípustnou integrovanou maloobchodní činností
a nevýrobními službami
smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce; sport a rekreaci
bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování, vázané, nebo
integrované bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky

Tabulka v odstavci oddílu a následný text se dále nemění
12a – Smíšená výrobní
charakteristika: je určena pro lehkou výrobu, řemesla popř. obchodně-skladovací zařízení, střediska
alternativní zemědělské malovýroby apod. s podmíněnou možností integrovaného bydlení
provozovatele či správce ve vymezeném sektoru plochy a ubytování. Tvoří přechodový typ funkční
plochy na styku stávající obytné zóny a výrobní zóny, resp. prvovýrobní krajiny. Prioritou je funkční
využití, podporující a neomezující sousední obytnou, výrobní, resp. zemědělskou zónu s možností
činností výrobního a obslužného charakteru; nejsou využitelné pro logistiku nad 0,05 ha.
Uvedené funkční typy v jednom souvislém řádku (řádcích) nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek

přípustné využití
odstavec se nemění
podmíněně přípustné
odstavec se nemění
- mimo dosah negativních dopadů a PHO PNV (OP) z výroby: Ob, SKV, Vb, Vkb,
Tabulka v odstavci oddílu a následný text se dále nemění
- pouze na takto v hlavním výkrese 1b označených plochách
odstavec se nemění
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nepřípustné využití: ostatní (OB, Oh, OS, Ov, Ba, Bb, Bd, BR, Sc, SO, SR, SKb, VS, DL, DZ, ZS,
La)
kód
specifikace využití - plochy pro:
OB smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce;
sport a rekreaci bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování - bez
bydlení
Oh
občanskou vybavenost – hřbitov s příslušenstvím
OS
občanskou vybavenost – zařízení sociálních služeb s příslušenstvím v přípustné kombinaci s vázaným bydlením
Ov
minipenzion s příslušenstvím
Ba
bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky; rozsah
bydlení min. 50% zastavěných ploch
Bb
bydlení v bungalovech
Bd
bydlení v bytových domech bez hospodářského zázemí, s přípustnou integrovanou maloobchodní činností
a nevýrobními službami
BR smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce; sport a rekreaci
bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování, vázané, nebo
integrované bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky

Tabulka v odstavci oddílu a následný text se dále nemění
14a – Zemědělská prvovýrobní
charakteristika: zóna neurbanizovaná, sloužící pro zemědělské prvovýrobní hospodaření
na vymezených plochách. Tvoří ji zemědělská krajina, obsluhovaná systémem účelových
komunikací a polních cest, vedených zásadně mimo zónu obytnou. Páchnoucí látky z provozu zóny
nesmí být ve vystupující vzdušnině obsaženy v koncentracích, obtěžujících obyvatelstvo.
Zemědělská prvovýroba musí respektovat vymezené plochy zóny ochrany krajiny, ÚSES včetně
a interakčních prvků.
Uvedené funkční typy v jednom souvislém řádku (řádcích) nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek

přípustné využití
odstavec se nemění
podmíněně přípustné t
odstavec se nemění
nepřípustné využití: ostatní (Oa, Ob, OB, Oh, OS, Ov, Ba, Bb, Bd, BR, Sa, Sc, SO, SKb, SKm,
VO, Vp, Vr, VS, Ga, DG, DTP, DZ, TE, ZS, Pa, PZ, La),
kód
Oa
Ob
OB

Oh
OS
Ov
Ba

Bb
Bd
BR

specifikace využití - plochy pro:
občanskou vybavenost bez funkce bydlení či ubytování
občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce
smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce;
sport a rekreaci bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování - bez
bydlení
občanskou vybavenost – hřbitov s příslušenstvím
občanskou vybavenost – zařízení sociálních služeb s příslušenstvím v přípustné kombinaci s bydlením
minipenzion s příslušenstvím
bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky; rozsah
bydlení min. 50% zastavěných ploch
bydlení v bungalovech
bydlení v bytových domech bez hospodářského zázemí, s přípustnou integrovanou maloobchodní činností
a nevýrobními službami
smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce; sport a rekreaci
bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování, vázané, nebo
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integrované bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky

Tabulka v odstavci oddílu a následný text se dále nemění
14b – Zahrad
charakteristika: zóna neurbanizovaná, slouží pro drobnou formu (nevelkovýrobní) zemědělského
hospodaření na zemědělské půdě ve struktuře malovýrobních ploch drobné držby lemujících obec
(orná půda, zahrady, sady a vinice, pastviny, lada s rozptýlenou zelení). Slouží jako klidové zázemí
obce na přechodu obytné zóny do volné krajiny, resp. ve volné krajině. Je zde nepřípustná zástavba
kromě existující či územním plánem navržené či vymezené jako přípustné.
Uvedené funkční typy v jednom souvislém řádku (řádcích) nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek

přípustné využití
odstavec se nemění
podmíněně přípustné –
odstavec se nemění
nepřípustné využití: ostatní (Oa, Ob, OB, Oh, OS, Ov, Ba, Bb, Bd, BR, SO, SKb, Vb, Vč, Vkb,
VO, Vp, Vr, VS, Vz, Ga, DG, DL, DTP, DZ, TE, TZ, Za, La),
kód
specifikace využití - plochy pro:
Oa
občanskou vybavenost bez funkce bydlení či ubytování
Ob
občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce
OB smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce;
sport a rekreaci bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování - bez
bydlení
Oh
občanskou vybavenost – hřbitov s příslušenstvím
OS
občanskou vybavenost – zařízení sociálních služeb s příslušenstvím v přípustné kombinaci s bydlením
Ov
minipenzion s příslušenstvím
Ba
bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky; rozsah
bydlení min. 50% zastavěných ploch
Bb
bydlení v bungalovech
Bd
bydlení v bytových domech bez hospodářského zázemí, s přípustnou integrovanou maloobchodní činností
a nevýrobními službami
BR smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce; sport a rekreaci
bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování, vázané, nebo
integrované bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky

Tabulka v odstavci oddílu a následný text se dále nemění
14c – Vinohradnická
charakteristika: slouží pro zemědělské, převážně vinohradnické hospodaření ve velkovýrobní
struktuře. Je zde nepřípustná zástavba kromě existující, nebo v souladu s podmínkami podle kapitoly
č. 6 ÚP Ratíškovice,
Uvedené funkční typy v jednom souvislém řádku (řádcích) nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek

přípustné využití
odstavec se nemění
podmíněně přípustné
odstavec se nemění
nepřípustné využití a činnosti: určují funkční regulativy: ostatní (Oa, Ob, OB, Oh, OS, Ov, Ba, Bb,
Bd, BR, Sa, Sc, SO, Skb, Vb, Vč, VO, Vp, Vr, VS, Vz, Ga, DG, DL, DTP, DZ, TE, Pa, La),
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kód
Oa
Ob
OB

Oh
OS
Ov
Ba

specifikace využití - plochy pro:
občanskou vybavenost bez funkce bydlení či ubytování
občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce
smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce;
sport a rekreaci bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování - bez
bydlení
občanskou vybavenost – hřbitov s příslušenstvím
občanskou vybavenost – zařízení sociálních služeb s příslušenstvím v přípustné kombinaci s bydlením
minipenzion s příslušenstvím
bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky; rozsah
bydlení min. 50% zastavěných ploch

Tabulka v odstavci oddílu a následný text se dále nemění
15a – Lesní:
charakteristika: zóna neurbanizovaná, slouží pro lesní hospodářství. prvovýrobu a činnosti přímo
související. Zahrnuje plochy lesních porostů a ostatní plochy PUPFL (např. drobné plochy drnového
fondu popř. orné půdy a zahrad). Její součástí mohou být i plochy pro stabilizaci a obnovu přírodních
a krajinných hodnot. Lesní prvovýroba musí respektovat vymezené plochy zóny ochrany krajiny.
Uvedené funkční typy v jednom souvislém řádku (řádcích) nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek

přípustné
odstavec se nemění
podmíněně přípustné
odstavec se nemění
nepřípustné využití: ostatní (Oa, Ob, OB, Oh, OS, Ov, Ba, Bb, Bd, BR, Sa, Sc, Sd, SO, SKb,
SKm, Vb, Vč, Vkb, VO, Vp, Vr, VS, Vz, Ga, DG, DL, DTP, DZ, TE, Kz, UR, UZ, Za, Zm, ZS,
Pa, PZ),
kód
Oa
Ob
OB

Oh
OS
Ba

Bb
Bd
BR

specifikace využití - plochy pro:
občanskou vybavenost bez funkce bydlení či ubytování
občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce
smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce;
sport a rekreaci bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování - bez
bydlení
občanskou vybavenost – hřbitov s příslušenstvím
občanskou vybavenost – zařízení sociálních služeb s příslušenstvím v přípustné kombinaci s bydlením
bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky; rozsah
bydlení min. 50% zastavěných ploch
bydlení v bungalovech
bydlení v bytových domech bez hospodářského zázemí, s přípustnou integrovanou maloobchodní činností
a nevýrobními službami
smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce; sport a rekreaci
bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování, vázané, nebo
integrované bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky

Tabulka v odstavci oddílu a následný text se dále nemění
16.a – Ochrany krajiny:
charakteristika: zóna neurbanizovaná, slouží pro stabilizaci a obnovu přírodních a krajinných
hodnot. Jedná se o plochy chráněné krajiny, kostry ekologické stability, VKP, síť prvků ÚSES
(územní systém ekologické stability, reprezentovaný sítí biocenter, biokoridorů) a interakčních
prvků), ploch a prvků rozptýlené zeleně, enkláv přírodních a neplodných a rovněž prvovýrobních
* ZMĚNA č. 3 ÚP RATÍŠKOVICE - BLOK II - ODŮVODNĚNÍ *
Stránka č. 53

ING ARCH IVO KABELÁČ, autorizovaný architekt, Anenská 12, 602 00 BRNO
STUDIE, PLÁNY A PROJEKTY PRO MĚSTO, MĚSTYS, KRAJINU A VESNICI

ploch (lesních i nelesních) v ochranném režimu dominantní funkce.
Uvedené funkční typy v jednom souvislém řádku (řádcích) nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek

přípustné využití
odstavec se nemění
podmíněně přípustné:
odstavec se nemění
nepřípustné využití: ostatní (Oa, Ob, OB, Oh, OS, Ov, Ba, Bb, Bd, BR, Sa, SO, SKb, SKm, SKV,
Vb, Vč, Vkb, VO, Vp, Vr, VS, Vz, Ga, DG, DL, DTP, DZ, TE, TZ, UR, UZ, Za, ZS, Pa, PZ,
La),
kód
Oa
Ob
OB

Oh
OS
Ov
Ba

Bb
Bd
BR

specifikace využití - plochy pro:
občanskou vybavenost bez funkce bydlení či ubytování
občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce
smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce;
sport a rekreaci bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování - bez
bydlení
občanskou vybavenost – hřbitov s příslušenstvím
občanskou vybavenost – zařízení sociálních služeb s příslušenstvím v přípustné kombinaci s bydlením
minipenzion s příslušenstvím
bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky; rozsah
bydlení min. 50% zastavěných ploch
bydlení v bungalovech
bydlení v bytových domech bez hospodářského zázemí, s přípustnou integrovanou maloobchodní činností
a nevýrobními službami
smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce; sport a rekreaci
bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování, vázané, nebo
integrované bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO PNV nesmí zasáhnout sousední pozemky

Tabulka v odstavci oddílu a následný text se dále nemění
¨

Výše uvedené regulativy úrovně „B“ v jedné řadě nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek

Při zkoumání přípustnosti funkčního využití dílčí plochy území (resp. při vzniku pochybností)
má vyšší moc charakter a priorita vymezené zóny (funkční regulativ úrovně „A“), dále pak
„urbanistická koncepce“ dle kap. 3.1.
6.2 Regulativ úrovně „B“ – podrobný funkční regulativ Funkční typ
Uplatnění funkčních regulativů úrovně „B“ typů ve funkčních zónách (regulativ úrovně A“) se
komplexně řídí textem kapitoly 6.1. Podrobné funkční regulativy ve výkrese 1b – hlavní výkres jsou uvedeny
podle matrice textu kapitoly 6.1.

Při zkoumání přípustnosti funkčního využití dílčí plochy území (resp. při vzniku pochybností)
má vyšší moc charakter a priorita vymezené zóny (funkční regulativ úrovně „A“), dále pak
„urbanistická koncepce“ dle kap. 3.1.
Hranice podrobných funkčních regulativů = hranice a ploch ve výkrese 1b (hlavní výkres) resp. čára
ve výkrese 2aa, které vymezují plochy s podrobnou funkční regulací s přesností věcnou, nikoliv měřickou.

6.3 Regulativ C – p Prostorová (objemová) regulace – regulativ úrovně „C“
Objemové Prostorové regulativy určují objemové a tvaroslovné limity v plochách,
vymezených funkční zonací (regulativ úrovně „A“) a podrobnými funkčními regulativy (regulativ
úrovně „B“) a funkčními typy, a to jak na plochách v současné době zastavěných, tak na nově
vymezených lokalitách s výstavbou přípustnou.
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Objemové Prostorové regulativy pro celé katastrální území obce tvoří:
Při rekonstrukci stávající plochy, resp. stavby, která byla realizována legálně a před vydáním tohoto
ÚP (jeho změn), a která koncepčně neodpovídá regulativům, budou tyto uplatněny přiměřeně, avšak
vždy v souladu s harmonickým formováním prostoru obce a krajiny, rozpor s regulativem nelze dále
rozvíjet či prohlubovat.
a – Zástavbový rytmus a řád sídla, spoluvytvářející jeho kladné hodnoty, je třeba respektovat, při
činnostech, zejména stavební, rozvíjet s cílem zachování přírodních a civilizačních hodnot území.
Definice obecně viz kap. 0.1 – “Základní použité pojmy“. Určují jej prvky prostorového uspořádání
v plochách– viz dále odstavce „b“ až „k“.
b – výšková hladina zástavby – limitní výška zástavby v plochách (t.j. maximální počet
nadzemních podlaží, resp. možnost využití podkroví) je uvedena v regulativech hlavního výkresu
(resp.výřezu – detailu koordinačního výkresu), resp. v textu kap. 6.4. Je nezbytné respektovat vztah
k okolní zástavbě, zejména pokud se jedná o rekonstrukci či dostavbu v současné stabilizované
sevřené zástavbě. Za vstupní podlaží se považuje vstup do první plné podlaží objektu z průčelí
stavby od veřejné obslužné komunikace (v ulici uliční lokace), nízko nad terénem a to i v případě, že
je z jiných stran pod terénem. Příklad: u zástavby RD se stanovenou limitní výškou 1+ je přípustné
vstupní podlaží a nad ním podkroví (viz kap. 0.1).
Podmíněně přípustné jsou drobné výškové dominanty, umístěné harmonicky v kontextu místa.
c – charakter zástavby – u sevřené zástavby je nutné dodržet souvislou sevřenou linii zástavby
v plochách podél obslužné komunikace v odstupu, daném historickou linií, není-li ve specifických
(stísněných) poměrech v hlavním výkrese vymezeno jinak. U volné zástavby je nutno dodržet
minimální odstup od obslužné komunikace, daný podmínkami pro uložení technických sítí a řešení
dopravy v místě.
sevřený charakter zástavby (t.j. řadový – plochy s objekty, spojenými v uliční čáře do souvislé
fronty) – je nezbytný na plochách v rozsahu, vyznačeném v hlavním výkrese (resp. detailu
koordinačního výkresu).
U volné zástavby je nutno dodržet minimální odstup od obslužné komunikace, daný podmínkami
pro uložení technických sítí, řešení dopravy v místě (odstavování vozidla před domem); podle platné
legislativy zajistit podmínky pro vzájemné odstupy staveb.
Nepřípustný je typ zástavby „domu za domem“, (též sídelní kaše) - obsluha ploch bydlení je
přípustná pouze z vymezených veřejných prostranství v tomto ÚP, není přípustné vytvářet dopravní
závleky do hloubky ploch pro bydlení mimo vymezená veřejná prostranství a mimo systém dopravy,
vymezený ÚP, nebo vydanou územní studií, nebo regulačním plánem.
d – hustota obytné zástavby – plošný standard pro nově vymezené plochy pro obytnou zástavbu
RD je minimálně 600m2 na 1 RD, není-li regulačním plánem nebo vydanou územní studií určeno
jinak. Plocha pro RD je tvořena souborem staveb a příslušenství zázemí včetně nezastavěných ploch
zeleně uvnitř vymezené plochy v souladu se systémem regulativů – viz dále ad „e“.
Pro dílčí plochy zásadní rekonstrukce, nebo náhrady po demolici ve stabilizované historické
zástavbě ve stísněných podmínkách, které tento regulativ nenaplňují, bude tento uplatněn přiměřeně
s ohledem na harmonické uspořádání (hodnoty zástavby, zástavbový rytmus a řád) a naplnění jiných
obecných požadavků na výstavbu, rozpor s regulativem není přípustné prohlubovat.
e – intenzita zástavby, zastavitelnost pozemku – řešení pozemku RD musí zabezpečit min. 50%
volné plochy, která umožní funkční zasakování srážkových vod, součinitel odtoku z nově
zastavovaných pozemků je navrženo max. 0,4. Vody převyšující toto množství budou zasakovány
do podzemí - podle podmínek místa je alternativně třeba zabezpečit akumulaci za účelem dalšího
využití, resp retenci s řízeným vypouštěním. Při komplexní rekonstrukci stávajících ploch a legální
staveb ve stísněných podmínkách se přihlédne k poměrům místa a regulativ se uplatní přiměřeně.
f – Izolační zeleň u ploch výroby bude situována na obvodu plochy v nezastavěném pásu,
umožňujícím výsadbu a údržbu stromové zeleně, popř. na dalších vhodných plochách ve vhodných
polohách vzhledem okolnímu prostoru s cílem prostorově-estetické harmonizace a hygieny prostředí.
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g – Zařízení (stavba, objekt) individuální (rodinné) rekreace - maximální kapacita stavby (zařízení,
objektu) individuální rekreace jsou 2 pokoje a 10 lůžek, přitom min. 50% plochy zařízení bude pro
ubytování včetně zázemí (např. kuchyně, hygienické zázemí). Takto realizované objekty nelze
prostorově (a provozně) slučovat a doplňovat o další obytné plochy.
h – Oplocování v krajině mimo zóny urbanizovaného charakteru, tj. 7a, 14a, 14b, 14c, 15a, 16a
Nepřípustné je významné snižování prostupnosti krajiny rozsáhlým oplocováním – i formou např.
elektrických ohradníků v plochách:
- nerespektující typickou strukturu vymezené zóny; rozsáhlé zcelování pozemků pod jedno oplocení
se snížením průchodnosti:
- pod 150m v zónách vymezených podle kapitoly č. 6.2: 7a, 14b, 15a, 16a
- pod 300m v zónách vymezených podle kapitoly č. 6.2: 14a, 14c
Oplocování – je takto podmíněně přípustné v nezbytném rozsahu způsobem, nenarušujícím krajinný
ráz a průchodnost krajiny ve výše uvedených limitních parametrech. (Nepřípustné je oplocování
rozsáhlých areálů polních a lesních kultur, vinohradů, zejména s ohledem na prostupnost krajiny pro
biotu.)
Při realizaci biokoridorů, interakčních prvků a jiných výsadeb, plnících protierozní opatření, je
přípustné dočasné oplocení za podmínky, že bude mít oplocení po 100m průchody pro zvěř.
i - Terenní úpravy
- nepřípustné jsou terenní úpravy a způsoby hospodaření s negativním dopadem na vodní režim
(úpravy podporující erozi), stabilitu terénu a ráz krajiny.
j - Plochy přiléhající k silnicím – v plochách, přilehlých k silnicím je podmíněně přípustné
realizovat chráněné prostory (podle zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví) tak, aby na
nich nevznikaly požadavky na omezování provozu na silnicích.
k – Charakter střech –(tvořící střešní krajinu) vycházející zejména v obytné a rekreační zástavbě
z tradičních soustav, jejich obvykle okapová orientace k obslužné komunikaci; sklon střech (obvykle
35°až 45°), bez rozměrných konstrukcí prosvětlovacích otvorů, zejména bez konstrukcí vytvářející
vystupující podlaží; charakter krytiny odpovídající charakteru ve stávající zástavbě, nebo s ní
harmonizující.
6.4 Regulativ D – Specifické regulativy – regulativ úrovně „D“
6.4.1 Režim využití ploch
Systém odkanalizování – při nové výstavbě a rekonstrukcích staveb je třeba důsledně uplatňovat
oddílný systém kanalizace – koncepce řešení umožní perspektivní oddělování.
Plochy chráněných staveb a prostorů
- ochrana před hlukem z dopravy – plochy jsou podmíněně zastavitelné
- záměry na umístění staveb pro bydlení u stávajících dopravních staveb jsou v možnosti využití
limitovány z hlediska hlukové zátěže ze stávající plochy dopravy s tím, že chráněné prostory budou u
stávající plochy dopravy umisťovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění
hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb,
včetně doložení reálnosti provedení navržených protihlukových opatření,
- záměry na umístění ploch pro sport a rekreaci u stávající výrobní zóny jsou v možnosti využití
limitovány z hlediska předpokládané hlukové zátěže ze stávající plochy výroby s tím, že chráněné
prostory budou u stávající plochy pro výrobu umisťovány až na základě hlukového vyhodnocení
prokazujícího, že celková hluková zátěž z funkční plochy pro výrobu nepřekročí hodnoty
hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory
staveb,
- při umisťování nových zdrojů hluku musí být respektovány stávající i nově navrhované,
resp. v územně plánovací dokumentaci vymezené, chráněné prostory definované platnými právními
předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací.
- u ploch s rozdílným využitím s převažující funkcí výrobní, občanské využití, komerční aktivity lze
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umístit chráněné prostory po doložení splnění povinností stanovených právními předpisy v oblasti
ochrany veřejného zdraví na úseku hluku, příp. vibrací. (resp. Chráněné prostory lze umístit pouze do
lokalit, v nichž bude v rámci územního řízení prokázáno splnění hygienických limitů hluku
stanovených platnými právními předpisy).
Plochy výroby – lze umisťovat, rozvíjet a rekonstruovat podmíněně při respektování chráněných
staveb a prostorů, není přípustné tyto hygienicky zatěžovat. PNV z výroby nepřesáhne hranici
vlastního výrobního areálu. Nepřípustné je využití pro všechny druhy staveb, zařízení a činností,
jejichž negativní účinky na veřejné zdraví a životní prostředí v souhrnu překračují nad přípustnou
mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech nebo takové důsledky vyvolávají druhotně
(tj. vlivy záměrů umístěných v ploše nesmí zasahovat mimo hranice vymezené plochy, a to v součtu
kumulativních a synergických účinků všech záměrů v ploše umístěných).
Klidové plochy obytné zóny, tvořené zahradami s přípustným příslušenstvím bydlení – jsou
v hlavním výkrese 1b vyznačeny regulativem „UR“ úrovně B (funkčním typem) za frontou obytné
zástavby
- nepřípustné je v takto vymezených plochách:
- vytvářet urbanizační jádra a plochy,
- umisťování objektů RD, provozů občanské vybavenosti, výroby a služeb,
- vedení základní dopravní obsluhy k plochám bydlení, občanské vybavenosti,
- umisťování aktivit rušivých klidový charakter zázemí ploch bydlení
Výškové stavby (nad 30m, větrné elektrárny, stavby tvořící dominanty v terénu, rozhledny, vedení
VVN, VN, apod. ) – záměr je nezbytné předem projednat s Ministerstvem obrany ČR, sekce
ekonomická a majetková (SEM) je podmíněně přípustný podle zvláštních právních předpisů (viz
odůvodnění).
Zemědělské obhospodařování v plochách s aplikací protierozních opatření – vymezení podle
výkresu 1b – hlavní výkres – v plochách je zemědělské prvovýrobní využívání spojené se zorněním
podmíněno aplikací protierozních opatření.
Plochy v obci v kontaktu se silnicí K2, U1 a U2 – ve kterých je v zastavitelném území vedena
silnice stávající II/432 mají podmíněné využití tak, že budou mít částečné omezení přímé obsluhy na
příjezdní úsek silnice.
Návrhové plochy pro bydlení jsou využitelné za podmínky předchozího přímého napojení na veřejné
zpevněné komunikace a technické sítě podle koncepce ÚP.
Plochy přiléhající k silnicím – v plochách, přilehlých k silnicím je podmíněně přípustné realizovat
chráněné prostory (podle zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví) tak, aby na nich
nevznikaly požadavky na omezování provozu na silnicích.
Chráněné plochy - u ploch s potenciálně rozdílným využitím s převažující funkcí výrobní, občanské
využití, komerční aktivity lze umístit chráněné prostory po doložení splnění povinností stanovených
právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku, příp. vibrací.
Odstavování vozidel - při výstavbě nových rodinných domů, bytových domů, rekreačních objektů
pro individuální rekreaci (rodinnou) a nových ubytovacích zařízení či komplexních rekonstrukcích a
přestavbách v urbanizovaných plochách je třeba vyřešit na pozemcích jednotlivých investorů nebo
na vyhrazeném konkrétním pozemku, podle platných předpisů a v kapacitě určené normou.
6.4.2 Specifické regulativy pro vymezené plochy
Lokalita V8 – plocha je navržena pro vinařský dvůr, je využitelná v režimu zóny lesní prvovýroby
podle kapitoly č.6.
Lokalita Y2 – vymezena pro ranč s integrovaným ubytováním, využitelná v režimu zóny smíšené
obytné podle kapitoly č. 6.
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6.5. Vymezení ploch, ve kterých je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření
pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona
V řešeném území je stavby a zařízení přípustné umisťovat podle regulativů kapitoly č. 6, vždy
v souladu: - s respektováním hodnot krajiny – rázu krajiny, dominantních míst a horizontů,
ekologických, morfologických, stavebních a urbanistických
- s urbanistickou koncepcí dle ÚP Ratíškovice a jeho regulativy podle kapitoly č. 6.
Ve výkrese 1bh jsou obecně vymezeny krajinářsky cenné prostory, významné pro identitu krajiny
s označením. Níže uvedené nepřípustné umisťování staveb a zařízení se týká uvedených
krajinných prostorů v rozsahu nezastavěných a nezastavitelných ploch (tj. mimo tyto plochy).
označení území,
lokality

nepřípustné umisťování staveb a zařízení pro:

krajinný prostor
podle vymezení
kap. 2.6/IV
Doubrava

- zemědělství mimo stavby a zařízení prověřené vydanou územní studií, nebo navržené územním
plánem
- lesnictví, mimo vlastní lesní pozemky mimo stavby a zařízení prověřené vydanou územní
studií, nebo navržené územním plánem
- vodní hospodářství, mimo stavby a zařízení v souladu s regulativy kapitoly 6.1, a dále mimo
obnovu stávajících vodních děl
- novou technickou infrastrukturu nadzemní mimo stavby a zařízení prověřené vydanou územní
studií, nebo navržené tímto územním plánem a mimo zemní zařízení
- rekreaci a cestovní ruch - mimo zařízení v souladu s tímto územním plánem a jeho regulativy
- zemědělství mimo stavby a zařízení prověřené vydanou územní studií, nebo navržené územním
plánem
- lesnictví, mimo vlastní lesní pozemky
- vodní hospodářství
- novou technickou infrastrukturu nadzemní mimo stavby a zařízení prověřené vydanou územní
studií, nebo navržené tímto územním plánem a mimo podzemní zařízení
- plochy a zařízení pro těžbu nerostů
- rekreaci a cestovní ruch - mimo zařízení v souladu s tímto územním plánem a jeho regulativy
- zemědělství mimo stavby drobných hospodářských přístřešků a zařízení prověřené vydanou
územní studií, nebo navržené územním plánem
- lesnictví, mimo vlastní lesní pozemky
- vodní hospodářství, mimo stavby a zařízení v souladu s regulativy kapitoly 6., a dále mimo
obnovu stávajících vodních děl
- novou technickou infrastrukturu nadzemní mimo stavby a zařízení prověřené vydanou územní
studií, nebo navržené tímto územním plánem a mimo podzemní zařízení
- plochy a zařízení pro těžbu nerostů v segmentu VIa
- rekreaci a cestovní ruch - mimo zařízení v souladu s tímto územním plánem a jeho regulativy
- zemědělství mimo stavby a zařízení prověřené vydanou územní studií
- lesnictví, mimo vlastní lesní pozemky
- vodní hospodářství, mimo stavby a zařízení v souladu s regulativy kapitoly 6., a dále mimo
obnovu stávajících vodních děl
- novou technickou infrastrukturu nadzemní mimo stavby a zařízení prověřené vydanou územní
studií, nebo navržené tímto územním plánem a mimo zemní zařízení
- rekreaci a cestovní ruch - mimo zařízení v souladu s tímto územním plánem a jeho regulativy
- zemědělství, které nejsou v souladu s kap. 6.1 tohoto ÚP
- lesnictví, mimo vlastní lesní pozemky, nebo plochy, vymezené tímto ÚP
- vodní hospodářství, mimo stavby a zařízení prověřené územní studií, nebo v souladu
s tímto územním plánem a jeho regulativy, a dále mimo obnovu stávajících vodních děl
- technickou infrastrukturu nadzemní mimo stavby a zařízení prověřené územní studií, nebo
navržené tímto územním plánem
- rekreaci a cestovní ruch - mimo zařízení v souladu s tímto územním plánem a jeho regulativy

krajinný prostor
podle vymezení
kap. 2.6/V
Náklo
S vymezeným OP

krajinný prostor
podle vymezení
kap. 2.6/VI
Slavín-Pod
Náklem

krajinný prostor
podle vymezení
kap. 2.6/VII
Hrboví

krajinný prostor
podle vymezení
kap2.6/VIII
Volná krajina
zázemí sídla

Některá omezení umístění staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní
hospodářství, těžbu nerostů a pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu vyplývají ze systému
regulativů – kap. č. 6 ÚP Ratíškovice. Tato je třeba respektovat, neboť tvoří v regulativech ÚP
prioritu, kterou není přípustné na základě výkladu kap. 6.5 znehodnotit nebo jejich účinek snížit.
7. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření staveb a opatření
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k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit
Podkapitola 7.1 se nemění
7.2 Veřejně prospěšná opatření (VPO), pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Podkapitola 7.2.1 se nemění
7.2.2 ÚSES – biocentra (BC), biokoridory (BK); interakční prvky
VU – územní systém ekologické stability – veřejně prospěšná opatření
VPO č.
58
59

orientační popis trasy **
ÚSES v rozsahu návrhu – biocentra, biokoridory
ÚSES interakční prvky v rozsahu návrhu – interakční prvky

** - pokud došlo před nebo v průběhu zpracování a projednávání ÚP, popř. následně k úpravě
parcelace některých pozemků oproti KN mapě, nad kterou je ÚP zpracován, je při pochybnostech
rozhodující rozsah ploch podle hranice v zákresu výkresu veřejně prospěšných staveb a opatření - 1c.
Rozsah a specifikaci umístění VPS může upřesnit podrobnější dokumentace při zachování
věcné podstaty vymezeného břemene (US, RP, jiné ÚTP).
Podkapitoly 7.3 až 7.4 se nemění
Kapitola 8 se nemění
Kapitola 9 se nemění
10. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití
včetně podmínek pro jejich prověření
Podkapitola 10.1 se nemění
10.2. Koridory územních rezerv
lokalita
ozn.
Z-obchvat obce
VVN koridory

koridor
západně od obce v parametrech podle hlavního výkresu
koridory pro elektrovody VVN - napojení rozvodny 400/110 kV „Rohatec“ v souladu PÚR *

* – viz kap. 4.2 – Energetika a výkres 1b a 1bs.
Podkapitola 10.2 se dále nemění
11. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou
o parcelaci
Nejsou ÚP Ratíškovice vymezovány.
ÚP Ratíškovice vymezuje plochu:
lokalita
ozn.
D2

Identifikace a popis
Plocha pro bydlení na SV okraji obce v rozsahu podle vymezení ve výkrese 1b

12. Vymezení ploch a koridorů ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií
podmínkou pro rozhodování
(a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat
o této studii do evidence územně plánovací činnosti)
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12.1 plochy - nejsou využitelné bez stanovení urbanistické koncepce využití, s cílem zajištění
účelného využití celé plochy, její organizace, dopravní a technické obsluhy.
V tabulce12.1 se v prvním sloupci tabulky nahrazuje index „D1“ indexem „D1b“,
Za řádek s položkou „B“ se vkládá řádek:
C

bydlení

vydání zprávy
o uplatňování ÚP

koncepce uspořádání a organizace lokality, prostupnost, dopravní
a technická obsluha, podrobnější regulativy pro obytnou zástavbu,
ochrana krajinného rázu,

Za řádek s položkou „F1“ se vkládá řádek:
R1

rekreace

vydání zprávy
o uplatňování ÚP

koncepce uspořádání a organizace lokality, prostupnost, dopravní
a technická obsluha, podrobnější regulativy pro dílčí plochy

Ve výkresech 1a a 1b vymezené území, kde jsou změny podmíněny zpracováním a vydáním
územní studie nelze fragmentovat, řešení územní studie musí být provedeno v celém v ÚP
vymezeném rozsahu
Potřeba zpracování územní studie může dále vyplývat z podmínek systému regulativů
kapitoly č. 6, kdy určené funkce a zřízení je podmíněně přípustné, pokud bude prověřeno
územní studií.
Při formulaci zadání územní studie je třeba zajistit spolupráci autorizovaného architektaurbanisty pro vymezení potřebné šíře řešení.
Podkapitola 12.2 se nemění
Kapitola 13 se nemění
Kapitola 14 se nemění
15. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může
vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
15.1 Územní plán obce Ratíškovice vymezuje:
název - stavba, soubor staveb
stavby v prostorech podle vymezení kapitoly 15.2
areály občanské vybavenosti lokalit K1, K2, L1, L2
blok školy
blok sportovních a rekreačních areálů, lok. S, R1, R2
název - stavba, soubor staveb
rozhledny v krajině
lokalita P2
vinařské dvory ve volné krajině nebo v zóně vinných sklepů

15.2 Územní plán vymezuje urbanisticky cenné prostory:
označení
I

název, popis prostoru
blok s areálem kostela, fary, domu sociálních služeb a hřbitova

Opatření pro změny v území: spolupráce investora s autorizovaným architektem, jako
autorem zpracování architektonického, resp. architektonicko-urbanistického řešení záměru,
při řešení oponentura obce osobou autorizovaného architekta, určeného samosprávou obce.
15.3 Územní plán vymezuje urbanisticky cenné prostory krajiny – viz výkres 1c:
označení
II

název, popis prostoru
krajinný prostor Náklo s vymezeným OP

Opatření pro změny v území: zvýšená ochrana krajinného rázu; spolupráce investora
s autorizovaným architektem, jako autorem zpracování architektonického, resp.
architektonicko-urbanistického řešení záměru v krajině.
*****
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II/16
ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEJICH SAMOSTATNÉHO
V rámci veřejného projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Ratíškovice mohli podle
ust. § 52 ve spojení s § 55b odst. 7 stavebního zákona vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávnění investoři a zástupci veřejnosti uplatnit námitky.
Ve stanovené lhůtě obdržel pořizovatel 1 námitku oprávněného investora MND a.s., (ve
smyslu § 23a stavebního zákona), ve které vyjádřil nesouhlas s návrhem Změny č. 3 Územního plánu
Ratíškovice.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a s ohledem na veřejné zájmy, zpracoval
návrh rozhodnutí o námitce, včetně samostatného odůvodnění, podle ust. § 53 odst. 1 stavebního
zákona. O tomto návrhu rozhodlo Zastupitelstvo obce Ratíškovice při vydání územního plánu
následovně:
1.

MND a.s.
Úprkova 807/6
695 01 Hodonín

772/19
V/2019/495
16.01.2020
NÁMITKA

Na základě vyrozumění o projednávání Návrhu změny č. 3 Územního plánu Ratíškovice sdělujeme, že celé k.ú. Ratíškovice se nachází
v průzkumném území „Vídeňská pánev VIII“.
Za účelem vyhledávání a průzkumu ložisek ropy a zemního plynu má společnost MND a.s. v souladu se zákonem 62/1988 Sb.
stanoveno průzkumné území Vídeňská pánev VIII, v jehož území je oprávněna provádět vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených
nerostů ropy a/nebo zemního plynu. Součástí provádění geologických (průzkumných) prací v ploše průzkumného území je i umisťování
průzkumných vrtů, resp. ploch těchto vrtů. Plocha pro realizaci průzkumného vrtu obvykle nepřesahuje výměru 10.000 m 2. V případě
pozitivního nálezu – nálezu ložiska je vrt dále využíván jako těžební, plocha pro vrt je však obvykle zmenšena na výměru cca 5000 m2.
Pro účely těžby je v rozsahu plochy vrtu stanoven dobývací prostor, který je současně dle § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb.
rozhodnutím o využití území.
V souladu s výše uvedeným a v návaznosti na konzultaci s odborem územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj a dále s
odkazem na § 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 uplatňujeme, jako oprávněný investor k návrhu změny č. 3 územního plánu námitku. S
ohledem na stanovené průzkumné území Vídeňská pánev VIII nesouhlasíme, aby kapitola 6.5. textové části (výroková část) obsahovala
v nepřípustných podmínkách pro umisťování staveb a zařízení v krajinném prostoru podle vymezení kap. 2.6/IV Doubrava, 2.6/V Náklo,
2.6/VI Slavín-pod Náklem, 2.6/VII Hrboví, 2.6/VIII Volná krajina zázemí sídla také těžbu nerostů. Naopak navrhujeme, aby do textové
části územního plánu Ratíškovice byla zapracována možnost v těchto výše uvedených plochách (kdekoliv v extravilánu města)
umisťovat průzkumné a těžební zařízení ropy a plynu, tzn. zejména pracovní plochy, vrty/sondy, technologie, přístupy k těmto plochám i
přípojky inženýrských sítí k těmto plochám.
ROZHODNUTÍ
Námitce se vyhovuje v části požadující možnost v krajinných prostorech IV – Doubrava, VII Hrboví a VIII Volná krajina zázemí sídla
umisťovat průzkumné a těžební zařízení ropy a plynu, a nevyhovuje se v části požadující možnost v krajinných prostorech V Náklo
a VI Slavín-pod Náklem umisťovat průzkumné a těžební zařízení ropy a plynu.
Kapitola 6.5. bude upravena tak, že z nepřípustného umísťování staveb a zařízení bude vypuštěn pojem těžba nerostů pro krajinný
prostor IV – Doubrava, VII Hrboví a VIII Volná krajina zázemí sídla. V krajinném prostoru V Náklo bude i nadále nepřípustné umisťování
staveb a zařízení pro těžbu nerostů. Velikost krajinného prostoru VI Slavín-pod Náklem bude upravena. Krajinný prostor VI Slavín-pod
Náklem bude zmenšen na cca ¼ navrhovaného území. Nově bude západní hranice tohoto krajinného prostoru vedena severojižním
směrem tak, aby sklepní ulička Slavín byla zhruba ve středu tohoto krajinného prostoru.
ODŮVODNĚNÍ
Územní plán musí být zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování dle ust. § 18 a 19 stavebního zákona. Jedním z cílů
územního plánování je dle ust. § 18 odst. 4 ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, a přitom chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a
základ jejich totožnosti. S ohledem na to zajišťuje ochranu nezastavěného území. Dále je úkolem územního plánování zejména dle ust.
§ 19 odst. 1 písm. a), d) a e) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, stanovovat urbanistické,
architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání
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a řešení staveb, a stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na
stávající charakter a hodnoty území.
V územním plánu byla při hledání výsledného řešení obsaženého v návrhu změny územního plánu, vážena řada zájmů soukromých
i veřejných postupem dle ust. § 18 odst. 3 stavebního zákona, což je jeden z nejdůležitějších cílů územního plánu – dosažení obecně
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území obce. Návrh územního plánu tedy koordinuje, s ohledem
ke specifickým podmínkám území obce Ratíškovice, veřejné zájmy (chráněné zvláštními právními předpisy a vyjadřované ve
stanoviscích dotčených orgánů) a soukromé zájmy na využití území nalezením shody o přijatelných řešeních na uspořádání území,
neboť v procesu územního plánování není možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za současné záruky dosavadních standardů života
pro všechny, kterých se územní plán týká. Je zcela logické, že při koordinaci veřejných a soukromých záměrů nelze vyhovět všem
zájmům v území.
Dle § 18 odst. 2 stavebního zákona územní plánování 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 plánování je mimo jiné všeobecným, plošným nástrojem ochrany krajinného rázu, a proto byly návrhem změny č. 3 prověřeny
plochy vhodné pro vyloučení umístění některých staveb, zařízení a opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona.
V krajinných prostorech V Náklo a VI Slavín – pod Náklem je spatřován převažující veřejný zájem na ochraně krajiny nad veřejným
zájmem těžby nerostů. Krajina, resp. krajinný ráz je chápán jako souhrn estetických, historických a jiných charakteristik krajiny. Krajinné
prostory V Náklo a VI Slavín – pod Náklem představují území, ve kterých jsou soustředěny estetické a historické hodnoty území a je
zapotřebí v nich stanovit omezení využití území v nich.
Pohledově dotčený prostor území V Náklo a VI Slavín – pod Náklem tvoří území ohraničené lesními porosty mezi Miloticemi,
Vacenovicemi, Ratíškovicemi a pohledovým horizontem na okraji katastru Dubňan, který tvoří jeho západní hranici. Dominantou obou
krajinných prostorů je vrch Náklo (265 m n. m). Náklo je místo významných panoramatických pohledů do kraje. Pohledové horizonty
tvoří Ždánický les na severozápadě, severu Chřiby, severovýchodně jsou na druhém pohledovém horizontu borové lesy Bzenecké
doubravy, jihovýchodní horizont tvoří Bílé Karpaty, na jihozápadě dominuje masiv Pálavy. Výraznou dominantou obce Ratíškovice je
kostel sv. Cyrila a Metoděje z pol. 19. stol., který je kulturní památkou. Na vrcholu Nákla jsou umístěny sochy tematicky spojené s
obdobím Velké Moravy.
Reliéf krajiny krajinných prostorů V Náklo a VI Slavín – pod Náklem odpovídá mírně členité pahorkatině. Jedná se o zemědělskou
krajinu. Za hranicemi těchto prostorů převažují velkoplošně obhospodařovaná pole, zastoupeny jsou především vinice, ale nechybí ani
sady. Krajinný prostor VI Slavín – pod Náklem je tvořen maloplošným členěním vinic a menších sadů Slavína a okolí silnice do Milotic
odpovídá historické plužině. Na mírných svazích Nákla byly založeny velkoplošné vinice a intenzivní sady, u vrcholu je topolová plantáž.
V otevřené krajině se v menší míře uplatňují také liniové vegetační prvky jako doprovod dopravní infrastruktury a vodoteče. Převážně se
jedná o zapojené keřové porosty nebo rozvolněné porosty stromů s keři, méně aleje. Na Náklu je v místech bývalé historické osady
menší akátový porost. Vrch Náklo, ze kterého je panoramatický výhled do kraje, je zřetelnou dominantou krajinného prostoru V Náklo.
Zásah do krajinného rázu je většinou vyvolán záměrem nebo činností, která nějak změní, naruší či sníží hodnotu jednotlivých
charakteristik krajinného rázu v rámci krajinného místa i oblasti s typickými znaky krajiny. Změnu hodnoty krajinného rázu vyvolává
každá těžba nejen po jejím dokončení jako je tomu v případech povrchové těžby, ale i v průběhu těžby (umístění těžebních ploch s vrty).
Vlivem reliéfu a zastoupených prvků je členění dotčené krajiny horizontální. Výškové dominanty jako jsou kostely, stožáry GSM, a
případné těžební sondy, se v dotčené krajině uplatňují kontrastně, jsou výrazné a nepřípustně by současnou kvalitu území v dotčeném
krajinném prostoru snížili.
Další nepostradatelnou roli v posouzení celé situace hraje také skutečnost, že právě pro svůj typický charakter krajiny (krajinný ráz) je
území hojně navštěvováno a využíváno mimo jiné pro agroturistiku a cykloturistiku, kterým by umístěním staveb, zařízení a jiných
opatření pro těžbu, došlo k narušení turistické atraktivity regionu.
Z výše uvedených skutečností, z hlediska dopadů těžby na krajinný ráz a jeho ochranu, byla těžba v těchto krajinných prostorech
vyloučena.
V námitce je popsáno, že společnost MND a.s. má v souladu se zákonem 62/1988 Sb. stanoveno průzkumné území Vídeňská pánev
VIII, v jehož území je oprávněna provádět vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů ropy a/nebo zemního plynu. Součástí
provádění geologických (průzkumných) prací v ploše průzkumného území je i umisťování průzkumných vrtů, resp. ploch těchto vrtů.
Umístění zařízení a jiných opatření pro těžbu je vázáno na unikátní geologické podzemní struktury, na základě kterých bylo za účelem
vyhledávání a průzkumu ložisek ropy a zemního plynu společnosti MND a.s. v souladu se zákonem 62/1988 Sb. stanoveno průzkumné
území Vídeňská pánev VIII, v jehož území je oprávněna provádět vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů ropy a/nebo
zemního plynu. které se vyskytují pouze na stávajícím místě a nelze je jinam přemístit. Proto společnost MND a.s. navrhuje, aby
do textové části územního plánu Ratíškovice byla zapracována možnost kdekoliv v extravilánu obce umisťovat průzkumné a těžební
zařízení ropy a plynu, tzn. zejména pracovní plochy, vrty/sondy, technologie, přístupy k těmto plochám i přípojky inženýrských sítí k
těmto plochám.
Bylo proto povinností pořizovatele důsledně posoudit a srovnat, zda převažujícím veřejným zájmem v území je ochrana krajinného rázu
nebo zájem na těžbě. S ohledem na výše uvedené charakteristiky krajinných segmentů, a v čem jsou některé krajinné segmenty
výjimečné oproti jiným krajinným segmentům, dospěl pořizovatel k závěru, že návrh změny č. 3 bude upraven tak, že námitce
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společnosti MND a.s. se vyhovuje částečně a využití jednotlivých krajinných prostorů bude upraveno.
Námitce se v částech týkajících se krajinných prostorů IV – Doubrava, VII Hrboví a VIII Volná krajina zázemí sídla plně vyhovuje
a umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro těžbu zde nebude vyloučeno.
Velikost krajinného prostoru VI Slavín-pod Náklem bude upravena na nezbytně nutnou velikost. V takto upraveném krajinném prostoru a
v krajinném prostoru V Náklo bude i nadále nepřípustné umisťování staveb a zařízení pro těžbu nerostů.
Pořizovatel považuje za důvodné uvést k danému následující. Realizace staveb, zařízení a jiných opatření pro těžbu ropy a zemního
plynu společností MND a.s. nebude vyloučena ve většině ploch nezastavěného území. Co se týká těžby v plochách, kde je těžba
vyloučena, má společnost MND a.s. možnost dobývat ropu nebo zemní plyn nacházejících se v podzemních strukturách pod tímto
územím jiným technologickým řešením, byť ekonomicky a technologicky náročnějším.

*****
II/17
VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
V rámci veřejného projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Ratíškovice mohl podle
ust. § 52 ve spojení s § 55b odst. 7 stavebního zákona každý uplatnit připomínky.
Ve stanovené lhůtě obdržel pořizovatel 3 připomínky. Všechna podání byla vyhodnocena
jako připomínky, bez ohledu na jejich označení. Pro účely vyhodnocení jsou připomínky
jednotlivých podatelů očíslovány. Z důvodu ochrany osobních údajů není u připomínky č. 3 uváděno
jméno podatele, který připomínku uplatnil.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a s ohledem na veřejné zájmy, zpracoval
návrh vyhodnocení připomínek, podle ust. § 53 odst. 1 ve spojení s § 55b odst. 7 stavebního zákona.
O tomto návrhu rozhodlo Zastupitelstvo obce Ratíškovice při vydání územního plánu následovně:
Č.

NÁZEV SUBJEKTU

DORUČENO

Č. J. / ZE DNE

1.

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s

10.02.2020

2/Ho/19/5137 / 06.02.2020

2.

Obec Ratíškovice

07.02.2020

07.02.2020

3.

-

05.02.2020

05.02.2020

1.

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2
695 11 Hodonín

PŘIPOMÍNKA
V Ratíškovicích VaK Hodonín, a.s. provozuje vodovodní přivaděče,
vodovodní řady, kanalizaci, ČOV a VDJ Ratíškovice – veřejně
prospěšné stavby.
Upozorňujeme, že v trase TEE1 0 - koridor vedení 110Kv Rohatec –
Čejč je uložen stávající vodovodní přivaděč P5, OC 500 - veřejně
prospěšná stavba 1. kategorie. Tato trasa vč. tras TEE01, TEE06 a
TEE11 zasahují i do 2 vnějšího ochranného pásma Gebhard—
Zásada—Perunské stanovené rozhodnutím Vod.-1298-85/89/Ku-235.
Nutno respektovat.
Z vyhodnocení připomínky nevyplývá potřeba úpravy dokumentace.

2.

Obec Ratíškovice
U Radnice 1300
696 02 Ratíškovice

2/Ho/19/5137
06.02.2020
VYHODNOCENÍ
Vzato na vědomí.
Změnou územního plánu nedochází k umísťování
žádných konkrétních záměrů (staveb). Konkrétní
záměry (stavby) budou řešeny až navazujícími
projektovými dokumentacemi, resp. povolovány
samostatným správním řízením v souladu s platným
ÚP (předmětné upozornění lze tedy uplatnit až ke
konkrétním záměrům).

07.02.2020

PŘIPOMÍNKA
VYHODNOCENÍ
V návrhu Změny č. 3 se mimo jiné uvádí, že se na konec podkapitoly Bude zapracováno do Změny č. 3 ÚP Ratíškovice.
6.4.1 vkládají odstavce řešící Návrhové plochy pro bydlení, Plochy
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přiléhající k silnicím, Chráněné plochy a Odstavování vozidel. Odstavec
Odstavování vozidel zní následovně:
Odstavování vozidel – při výstavbě nových rodinných domů, bytových
domů, rekreačních objektů pro individuální rekreaci (rodinnou) a nových
ubytovacích zařízení či komplexních rekonstrukcích a přestavbách
v urbanizovaných plochách je třeba vyřešit odstavování vozidel
na vlastním pozemku nebo v objektu stavebníka. Stejnou podmínku je
třeba splnit při stavebních úpravách, přestavbách objektů
a rekonstrukcích v lokalitách sídla, kde je odstavování vozidel
z prostorových důvodů problematické.
Obec Ratíškovice navrhuje text odstavce změnit takto:
Parkování a odstavování vozidel – při výstavbě nových rodinných
domů, bytových domů, rekreačních objektů pro individuální rekreaci
(rodinnou) a nových ubytovacích zařízení či komplexních
rekonstrukcích a přestavbách v urbanizovaných plochách – je třeba
vyřešit na pozemcích jednotlivých investorů nebo na vyhrazeném
konkrétním pozemku, podle platných předpisů a v kapacitě určené
normou.
Obec Ratíškovice má za to, že parkování a odstavování vozidel by bylo
vhodné umožnit nejen na pozemku investora, ale také na jiném
vyhrazeném pozemku.
Z vyhodnocení připomínky vyplývá potřeba úpravy dokumentace.

3.

-

05.02.2020

PŘIPOMÍNKA
Vážený pane starosto a místostarosto,
dovolte, prosím, pár postřehů k návrhu změny č. 3 územního plánu
Ratíškovice. Snažil jsem se dokumentaci k tomuto pročíst.

VYHODNOCENÍ

Uvádím několik mých postřehů, které se pokusím stručně popsat
v následujících bodech-viz příloha "VYBRANÉ PASÁŽE".
K jednotlivým bodům z přílohy doplňuji:
Bod A) velmi výstižně uvádí nezbytná opatření a podmínky ochrany
vody, což považuji za navýsost důležité!
Bod B) ovšem bod A) docela popírá tím, že neutuchá snaha o obytnou
zástavbu v lokalitě "Ulička"! PROČ?
Doporučuji => Navrhuji vyřadit tuto lokalitu z úvah a plánů o obytnou
zástavbu!
Pokud je bod A) myšlen seriózně a opravdově, tak jakákoliv obytná
zástavba podmínky a opatření ke zpomalení odtoku vody zdegraduje.
Nějak mně uniká skutečnost, že pořád někdo nechce pochopit, že tento
prostor je podmáčený (kolem potoka se v minulosti pěstovala hlavně
zelenina – odtud názvy "Zelnice a Zelničky"), a to hlavně proto, že zde
nebývalo takové sucho a půda je pro tyto komodity vhodná.

V předloženém návrhu změny č. 3 územního plánu
Ratíškovice není vymezena nová plocha pro bydlení
v podobě lokality B - Ulička. Její vymezení je již
řešeno v rámci platného ÚP Ratíškovice. V tomto
ohledu se ÚP Ratíškovice nemění.
V lokalitě B je změnou č. 3 vypuštěna podmínka
zastavitelnosti, a to dohoda o parcelaci, a stanovuje
se nová podmínka využitelnosti, a to podmínka
přímého napojení na veřejné zpevněné komunikace a
technické sítě podle koncepce, podmínek a regulativů
ÚP.

Bod C) zde je v popisku zřejmě tiskový šotek – cituji. "Hranice řešeného Připomínka informativního charakteru, vzato na
území – katastru MUTĚNICE
vědomí. Bude opraveno.
Bod D) zde je vyznačen urbanisticky cenný prostor obce kolem kostela
a hřbitova ke zrušení hranice.
PROČ se má hranice tohoto urbanisticky cenného prostoru zrušit?
Tolik k mým postřehům.
Děkuji za relevantní odpověď.
Omlouvám se, že se ze zdravotních důvodů nemohu zúčastnit osobně
veřejného projednávání tohoto návrhu.

Změna č. 3 vymezuje s ohledem na charakter území a
jeho hodnoty tyto urbanisticky cenné prostory
urbanizované:
označení název, popis prostoru
I

Jádrová část obce Ratíškovice

II

Kompaktní, převážně ulicová zástavba

III

Baťovka
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(vymezení viz výkres 1bh).
Původně vymezený urbanisticky cenný prostor
označení název, popis prostoru
I

blok s areálem kostela, fary, domu
sociálních služeb a hřbitova

se změnou č. 3 stal součástí nově vymezeného
urbanisticky cenné prostoru urbanizovaného I Jádrová část obce Ratíškovice.
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příloha "VYBRANÉ PASÁŽE".

A)

B)

C)
Schema hlavniho vykresu – hodnoty uzemi
(1bh)

D)

Z vyhodnocení připomínky vyplývá potřeba úpravy dokumentace.

*****
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POUČENÍ

Změna č. 3 Územního plánu Ratíškovice vydaná formou opatření obecné povahy v souladu
s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu, nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení
veřejné vyhlášky.

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek.

............................................
Ing. Josef Uhlík
starosta

............................................
PhDr. Radim Šťastný
místostarosta

*****
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