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c)  Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systému sídelní zeleně 

 
Navrženou změnou č.1 územního plánu obce Hodějice nedochází k zásadní změně urbanistické 
koncepce platného územního plánu obce. 
 
Návrh urbanistické koncepce 
 
Lokalita Z1/1 řeší návrhovou plochu pro bydlení v rodinných domech - venkovské 
 plocha v k.ú. Hodějice, při západním okraji obce v návaznosti na současně zastavěné území obce, 
plocha je určena pro bydlení v rodinných domech. 
 
Lokalita Z1/2 řeší návrhovou plochu pro bydlení v rodinných domech - venkovské 
 plocha v k.ú. Hodějice, při na severovýchodní okraji katastru obce Hodějice v návaznosti na    
současně zastavěné území obce Křížanovice, plocha je určena pro bydlení v rodinných domech. 
 
Lokalita Z1/3 řeší návrhovou plochu pro výrobu a skladování – lehká výroba 
 plocha v k.ú. Hodějice, při severním okraji obce v návaznosti na současně zastavěné území, 
návrhová plocha současně rozšiřuje stávající plochu stejného využití. 

 

Vymezení zastavitelných ploch 
 
Návrh nových ploch pro bydlení: 

Označení 
plochy 

Označení 
lokality 

Návrh využití Výměra v ha 

B15 Z1/1 Bydlení v rodinných domech - venkovské 0,09 
B16 Z1/2 Bydlení v rodinných domech - venkovské 0,28 

 
Návrh nových ploch pro výrobu a skladování: 

Označení 
plochy 

Označení 
lokality 

Návrh využití Výměra v ha 

VL3 Z1/3 Plocha pro výrobu a skladování – lehká výroba 0,17 

 

Systém sídelní zeleně  
 
V navrhovaném řešení je navržena plocha pro veřejnou zeleň ZV v lokalitě Z1/1 v návaznosti na 
stávající plochu veřejné zeleně. Dále je v rozsahu 5 m ponechám návrh pásu zeleně v lokalitě Z1/3  
pro odclonění průmyslové plochy a z důvodu krajinotvorné koncepce.  
 
 

d)  Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 
 
Doprava 
 
lokalita Z1/1 návrhová plocha B 15  pro bydlení v rodinných domech – venkovské. 
Dopravní obsluha plochy a její napojení na dopravní kostru obce je zajištěno pomocí stávající místní 
komunikace. 
                          
lokalita Z1/2 návrhová plocha B 16 pro bydlení v rodinných domech – venkovské. 
Dopravní obsluha plochy je zajištěna napojením na stávající  komunikaci  na katastru obce 
Křížanovice pomocí navrhované místní komunikace v ose stávající komunikace. Část navržené 
lokality se nachází v ochranném pásmu železnice.(podrobněji řešeno v části odůvodnění) 
                          
lokalita Z1/3 návrhová plocha VL 3 pro výrobu a skladování – lehká výroba. 
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Dopravní obsluha plochy a její napojení na dopravní kostru obce je zajištěno pomocí stávající účelové 
komunikace. Část navržené lokality se nachází v ochranném pásmu železnice. 
          
Zásobování vodou 
Zásobování návrhových ploch pro výstavbu bude řešeno v souladu se schváleným územním plánem. 
V lokalitě Z1/2 je řešeno napojení plochy B16 na stávající vodovodní síť na katastru obce Křížanovice. 
 
Odvedení a likvidace odpadních vod 
Zástavba v rámci nových zastavitelných ploch bude napojena na stávající kanalizační síť.  
V lokalitě Z1/2 je řešeno napojení plochy B16 na stávající kanalizační síť na katastru obce 
Křížanovice. 

 
Zásobování elektrickou energii 
Zásobování návrhových ploch pro výstavbu bude řešeno v souladu se schváleným územním plánem. 
V rámci řešené lokality Z1/3 je nově navrženo trasování návrhu sítě elektrické energie VN 22 kV.  
 
Zásobování plynem 
Zástavba v rámci nových zastavitelných ploch bude napojena na stávající plynovodní síť. 
 
 
 
e)  Koncepce uspořádání krajiny, 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 atd. 

 
 
Koncepce uspořádání krajiny 
Základní koncepce uspořádání krajiny dle schváleného územního plánu není navrhovaným řešením 
měněna. Rozšíření zastavitelných ploch je pouze lokální v těsné návaznosti na stávající zástavbu. 
 
Územní systém ekologické stability 
Lokality řešené v rámci změny č.1 územního plánu nezasahují do prvků ÚSES a plně je respektují. 
 
Prostupnost krajiny 
Nová výstavba bude respektovat požadavek na zachování prostupnosti území – zachování stávajících 
dopravních propojení. 
 
Ochrana před povodněmi 
V rámci nově naržených jsou plně respektovány hranice záplavových území vodního toku Litava. 
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f) Stanovení podmínek pro využití ploch, přípustného využití, nepřípustného 
využití, podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení 
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu 

 
Podmínky pro využití ploch 
 
lokalita Z1/1  
návrhová plocha B 15  pro bydlení v rodinných domech - venkovské 
Regulativy využití území zůstávají dle schválených regulativů v územním plánu obce Hodějice. 
 
návrhová plocha ZV  pro plochy veřejné zeleně         
Regulativy využití území zůstávají dle schválených regulativů v územním plánu obce Hodějice. 
 
lokalita Z1/2  
návrhová plocha B 16 pro bydlení v rodinných domech – venkovské 
Regulativy využití území zůstávají dle schválených regulativů v územním plánu obce Hodějice. 
Pro lokalitu platí, že plocha je  podmíněně využitelná za předpokladu, že: 
Chráněné prostory budou u stávající plochy dopravy navrhovány až na základě hlukového 
vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a 
chráněný venkovní prostor staveb, včetně zhodnocení reálnosti navržených protihlukových opatření, 
což musí být doloženo v navazujících řízeních. 
 
návrhová plocha DS pro dopravní infrastrukturu - silniční                         
Regulativy využití území zůstávají dle schválených regulativů v územním plánu obce Hodějice. 
 
lokalita Z1/3  
návrhová plocha VL 3 pro výrobu a skladování – lehká výroba 
Regulativy využití území zůstávají dle schválených regulativů v územním plánu obce Hodějice. 
 
 
Podmínky prostorového uspořádání 

Prostorové uspořádání zástavby musí zůstat zachováno. To znamená, že výškové řešení u nové 
zástavby na plochách pro bydlení bude kopírovat výškovou hladinu současné zástavby (max. 2-3 
podlaží, event. s vestavěným podkrovím). Výšková hladina zástavby výrobních areálů nesmí 
převyšovat výškovou hladinu stávající zástavby na plochách pro výrobu a skladování. 
 
Podmínky ochrany krajinného rázu 

Samostatně stojící objekty, maximální přípustná zastavěnost pozemku v plochách pro výrobua 
skladování VL3 do 70% a v plochách pro bydlení v rodinných domech B15, B16 je maximální 
přípustné zastavění pozemku 60%. 

 

g)  Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro 
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

 
Veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její 
výstavby a řádného užívání pro stanovený účel – seznam viz následující kapitola 
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h)  Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření,  
pro které lze uplatnit předkupní právo 

 
V rámci řešení změny č.1 územního plánu obce Hodějice jsou koridory pro výstavbu veřejně 
prospěšných staveb vymezeny ve výřezech výkresu „Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace“.  
Každá stavba je označena kódem a pořadovým číslem. 

 
       Veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její 

výstavby a řádného užívání pro stanovený účel: 
 
a)  dopravní infrastruktura (označení WD) 
 
WD10 - obslužná komunikace k nově navržené ploše pro bydlení B16 
 

b)  technická infrastruktura (označení WT) 

 

WTV 12 doplnění vodovodního řádu 

WTk 50 doplnění kanalizační sítě 

Wte 17 elektrické vedení  VN 22kV  

Wtp11  středotlaký a vysokotlaký plynovod 

 

 

i)  Údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů k němu 
připojené grafické části 

 

Návrh změny č.1 územního plánu obce Hodějice obsahuje: 

 
Textová část  

 

Grafická část  
 

 

výkres č. I.0 Schéma hlavního výkresu 
          

  

č. I.1 Základní členění území   legenda+výřezy řešených lokalit 
 

1 : 2 000

 č. I.2 Hlavní výkres legenda+výřezy řešených lokalit 1 : 2 000

 Hlavní výkres - stávající stav 
(stav dle schváleného územního plánu) 
 

legenda+výřezy řešených lokalit 1 : 2 000

 č. I.3 
 

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace legenda+výřezy řešených lokalit 1 : 2 000

č. I.4 Vodní hospodářství 
 

legenda+výřezy řešených lokalit 1 : 2 000

č. I.5 Zásobování elektrickou energií, spojová 
zařízení, zásobování plynem 

legenda+výřezy řešených lokalit 1 : 2 000

 




















































