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TEXTOVÁ ČÁST 

ÚZEMNÍ PLÁN 
 
Touto dokumentací se mění územní plán obce Vážany nad Litavou zpracovaný Ing. arch. 
Miloslavem Sohrem, v říjnu 2006  (dále původní dokumentace ), schváleného 
v zastupitelstvu obce Vážany nad Litavou dne 11. 10. 2006, č. j. 16/2006. 

1. Vymezení zastav ěného území 
 

Touto dokumentací nejsou navrženy žádné změny. 

2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje j eho hodnot 
 
Část katastrálního území obce se nachází v zájmovém území AČR – koriodr RR spojů, 
proto veškerá nadzemní výstavba v tomto území musí být předem konzultována s VUSS 
Brno. 

Celé katastrální území obce se nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení, 
proto případná výstavba především větrných elektráren, výškových staveb, průmyslových 
hal, venkovního vedení VVN a VN, retranslačních stanic a základových stanic mobilních 
operátorů na daném území musí být nutně předem projednána s VUSS Brno.  

 
Touto dokumentací nejsou navrženy žádné další zásadní koncepční změny. 

 

3. Urbanistická koncepce, v četně vymezení zastavitelných ploch, 
ploch p řestavby a systému sídelní zelen ě 

 
Touto dokumentací jsou navrženy následující změny: 

• Rozvojová plocha S3 pro sport a rekreaci bude vypuštěna a nahrazena 
rozvjovou plochou pro lehkou nerušící výrobu a skladování V101; 

 
Ostatní zásady navržené původní dokumentací jsou respektovány. 
 

 

4. Koncepce ve řejné infrastruktury, v četně podmínek pro její 
umis ťování 

 
Touto dokumentací jsou navrženy následující změny: 

• Pokud navrhovaná plocha V 101 bude obsluhována přímo ze silnice III/4194 
Slavkov u Brna – Vážany nad Litavou – Hrušky, tak pouze jedním připojením 
s respektováním vzdáleností dle ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“ a 
ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“. Při budování nového 
připojení na silniční a komunikační síť kromě citovaných norem nutno 
respektovat i ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na pozemních 
komunikacích“. 
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5. Koncepce uspo řádání krajiny, v četně vymezení ploch a 
stanovení podmínek pro zm ěny v jejich užívání, uzemní 
systém ekologické stability, prostupnost krajiny, p rotierozní 
opat ření, ochranu p řed povodn ěmi, rekreaci, dobývání nerost ů 

 
Zásady navržené původní dokumentací jsou respektovány. 

 

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným  způsobem 
využití  

 

6.1 Plochy smíšené výrobní 
 
Vx – Výroba smíšená 
 
Hlavní využití: 

• Lehká výroba, montáže; 
• Skladování. 

 
Přípustné využití: 

• Výrobní služby, řemesla; 
• Chovatelská a pěstitelská činnost; 
• Administrativa; 
• Zeleň;  

 
Podmín ěně přípustné: 

• Obchodní zařízení, kromě velkokapacitních prodejen; 
• Pohostinská a stravovací zařízení – pokud nejsou narušována činnostmi spadajícími 

do hlavního a přípustného využití; 
• Bydlení a přechodné ubytování – pokud nejsou narušována hlavním nebo přípustným 

využitím; 
• Zařízení pro dopravní a technickou obsluhu území – za zachování hlavního nebo 

přípustného využití; 
 
Nepřípustné využití: 

• Těžká průmyslová výroba; 
• Zařízení autodopravy a stavební výroby (kromě administrativních složek); 
• Skládky, zařízení pro sběr a třídění odpadů; 

 
Pro všechny činnosti v této ploše platí podmínka, že objektivně prokazatelný negativní vliv 
činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat 
do parcel v plochách bydlení a rekreace. 
 
Podmínky prostorového uspo řádání:  

• Maximální počet nadzemních podlaží : 2; 
• Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat 

venkovskému obrazu sídla. 



 5 

 

7. Vymezení ve řejně prosp ěšných staveb, ve řejně prosp ěšných 
opat ření, staveb a opat ření k zajiš ťování obrany a bezpe čnosti 
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k po zemkům a 
stavbám vyvlastnit 

 
Touto dokumentací nejsou navrženy žádné veřejně prospěšné stavby. 

 
Veřejně prospěšné stavby navržené původní dokumentací jsou respektovány. 

 

8. Vymezení dalších ve řejně prosp ěšných staveb a ve řejně 
prosp ěšných opat ření, pro které lze uplatnit p ředkupní právo 

Touto dokumentací nejsou vymezeny. 
 

9. Údaje o po čtu list ů územního plánu a po čtu výkres ů k němu 
připojené grafické části 

Změny navržené touto dokumentací jsou zobrazeny na průhlendný papír a přiloženy na 
výřezy z výkresů původní dokumentace. Změna č. 1 ÚPO Vážany nad Litavou tvoří jedinou 
složku, která se skládá z následujících částí: 
Textová část 

• Územní plán 
• Odůvodnění 

 
Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 

1. Klad listů       
2. Hlavní výkres      1:5 000 
3. Hlavní výkres – výřez     1:2 000 

 
Grafická část odůvodnění obsahuje tyto výkresy: 

O1 Vyhodnocení záborů ZPF    1:5 000 
 

4. Vymezení ploch a koridor ů územních rezerv a stanovení 
možného budoucího využití, v četně podmínek pro jeho 
prov ěření 

 
Touto dokumentací nejsou vymezeny. 

 

5. Vymezení ploch a koridor ů, ve kterých je prov ěření změn 
jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodov ání 

 
Touto dokumentací nejsou vymezeny. 



 6 

6. Vymezení ploch a koridor ů, ve kterých je po řízení a vydání 
regula čního plánu podmínkou pro rozhodování  

 
Touto dokumentací nejsou vymezeny. 

7. Stanovení po řadí změn v území (etapizace) 
 
Touto dokumentací nejsou vymezeny. 

8. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky význa mných 
staveb 

 
Touto dokumentací nejsou vymezeny. 
 

9. Vymezení staveb nezp ůsobilých pro zkrácené stavební řízení  
 
Touto dokumentací nejsou vymezeny. 

 
 
 

ODŮVODNĚNÍ 

1. Základní pojmy 
 
Pro větší srozumitelnost předložené dokumentace platí následující: 

• Je – li v textu uvedeno Územní plán (obce), ÚPO, popřípadě původní 
dokumentace  je tím vždy myšlený územní plán obce Vážany nad Litavou, Ing. arch. 
Miloslav Sohr,  Brno, říjen 2006. 

• Jedná – li se o řešení, které je předmětem Změny č.I, je uvedeno „tato 
dokumentace“ , popřípadě Územní plán obce Vážany nad Litavou Zm ěna č.I. 

 

2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hledisk a širších 
vztahů v území, v četně souladu s územn ě plánovací dokumentaci 
vydanou krajem 
 
Tato dokumentace neřeší problematiku nadmístního významu. 
 
Řešená obec leží v území, pro které nebyla doposud zpracována žádná územně plánovací 
dokumentace vydaná krajem. 
  

3. Údaje o spln ění zadání 
 
Do předložené dokumentace byly zapracovány všechny požadavky kladené zadáním. 
 



 7 

4. Komplexní zd ůvodn ění přijatého řešení, včetně vyhodnocení 
předpokládaných d ůsledk ů tohoto řešení, zejména ve vztahu 
k rozboru udržitelného rozvoje území 
 
Zásady zapracované do této dokumentace vycházejí ze soukromé iniciativy vlastníka plochy 
S 3 / V 101. 

5. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udrž itelný rozvoj 
území  
 
V zadání  této dokumentace, ve znění dohodnutém s dotčenými orgány, nebyl stanoven 
požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.  
 

6. Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na 
zemědělský p ůdní fond a pozemky ur čené k pln ění funkce lesa 

6.1. Zábor ZPF 

6.1.1. Použitá metodika 
 
Vyhodnocení  předpokládaných  důsledků  na  zemědělský půdní fond bylo  provedeno  ve  
smyslu  vyhlášky  č. 13  Ministerstva životního prostředí ČR ze  dne  29.  prosince  1993,  
kterou  se  upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady 
č. 10/1993 Sb., § 3 (k §5 zákona č.  10/1993 Sb.) a přílohy  3 této  vyhlášky a  Metodického 
pokynu  odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze  dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 
k odnímání půdy  ze zemědělského  půdního fondu  podle zákona  334/ 1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu  ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. 
 

6.1.2. Bonitované p ůdně ekologické jednotky 
 
Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací  
činnosti jsou  bonitované půdně ekologické jednotky  (BPEJ).  Pětimístný  kód  půdně  
ekologických jednotek vyjadřuje: 
 
1. místo - Klimatický region. 
2. a 3. místo - Hlavní půdní jednotka je syntetická agronomická jednotka charakterizovaná   
půdním   typem,   subtypem, substrátem a zrnitostí  včetně charakteru skeletovitosti, hloubky 
půdního profilu a vláhového režimu v půdě. 
4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice. 
5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy. 
 

6.1.3. Přehled BPEJ v zast. území a jeho bezprost ředním okolí 
 
Bonitované půdně ekologické jednotky v lokalitách záboru jsou znázorněny v grafické příloze 
původní dokumentace přiložené k mapě O1. V zast. území a jeho bezprostřední blízkosti se 
vyskytují tyto BPEJ s příslušnými třídami ochrany:  
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BPEJ Třída ochrany 
ZPF 

2.01.00 I. 
2.56.00 I. 
2.01.10 II. 
2.06.00 II. 
2.08.10 II. 
2.57.00 II. 
2.61.00 II. 
2.06.10 III. 
2.07.00 III. 
2.19.11 III. 
2.08.50 IV. 
2.20.11 IV. 
2.20.51 IV. 
2.41.77 V. 
2.41.99 V. 
 
Vysoce chráněné půdy jsou situovány vesměs v současně zastavěném území, v údolí 
místního potoka a Litavy a na plochých hřbetech v západní části katastru. Na svažitých 
expozicích, na východním břehu místního potoka jsou půdy s nižším stupněm ochrany. 
Ochrana ZPF je výrazným limitem pro plošný rozvoj zastavěného území  hlavně severním 
směrem.  
 

6.1.4. Vyhodnocení zábor ů ZPF 
 
Lokalita V 101 – výroba – se nachází v proluce mezi Litavou a záastavou obce na jedné 
straně a budovou mlýna na straně druhé. Lokalita je umístěna v údolí a bezprostředně 
navazuje na krasjkou silnici.  Plocha bude obsloužena ze stávající komunikace a stávajícími 
technickými sítěmi. Lokalita přímo naváže na zastavěné území obce. Parcely (p.č. 1126 a 
p.č. 2160) jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha a zároveň požívají ochrany 
ZPF. 
 
 
Č. pl.  Účel záboru 

 
Výměra 
(ha) 

SZÚO Kultura BPEJ Třída  
ochrany  

V101 Výroba a skladování 0,44 NE Ostatní plocha Nemá evidované  
 Celkem zábory 0,44     
 

6.1.5. Etapizace zábor ů ZPF 
  
Touto dokumentací není vymezena. 

6.1.6. Zdůvodn ění zvoleného řešení  
 
Pozemek je pro výstavbu ideální, nenachází se na intenzivně obhospodařované zemědělské 
půdě, je v proluce a bude obsloužen stávající dopravní a technickou infrastrukturou. 

6.2. Zábor lesních pozemk ů 
 
Nejsou navrženy žádné zábory pozemků určených pro plnění funkce lesa 


