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Změna č. 2a Územního plánu Dolní Dunajovice 

Záznam o účinnosti 
Správní orgán, který vydal poslední změnu ÚP: Zastupitelstvo obce Dolní Dunajovice 

Pořadové číslo poslední změny ÚP: 2a 

Datum nabytí účinnosti:  

Pořizovatel: MěÚ Mikulov, odbor stavební a životního prostředí 

Oprávněná úřední osoba: Irena Prochásková 

Funkce: odborný zaměstnanec úřadu územního plánování 

 
Podpis: 

 
Otisk úředního razítka: 
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Výkresy jsou výřezem z výkresů platného ÚP Dolní Dunajovice. 
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1. POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 2a ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DUNAJOVICE 

Zastupitelstvo obce schválilo dne 21.4.2021 pod usnesením č. 4a/13 a 4b/13 v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 
písm. a), za použití ustanovení § 44 písm. d) a § 55 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) Zprávu o Uplatňování územního 
plánu Dolní Dunajovice v uplynulém období a obsah změny č. 2a a 2b územního plánu Dolní Dunajovice (dále 
jen „změna ÚP“). 

Pořizovatelem změny Územního plánu byl Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, orgán 
územního plánování, Irena Prochásková (čís. osvědčení 800017698). 

Zpracovatelem US Brno, spol. s r.o., Ing. arch. Emil Navrátil. 

Změna č. 2a ÚP obsahuje pouze jednu dílčí změnu, a to rozšíření plochy pro ČOV. Změna č. 2b jenž je 
pořizována souběžně se změnou č. 2a, obsahuje více dílčích změn, včetně zajištění souladu s PŮR ČR, ZÚR 
JMK, ÚAP JMK. 

K navržené dílčí změně 2a byla zajištěna stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního 
prostředí č. j. JMK 44589/2021 ze dne 22.3.2021 a stanovisko č. j. JMK 93339/2021 ze dne 24.6.2021. 
Z uvedených stanovisek Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyplývá, že není požadováno hodnocení 
NATURA 2000 ani posuzování vlivu změny územního plánu na životní prostředí (zpracování SEA). 

Určeným zastupitelem je pan Mgr. Josef Hasník, starosta obce. 

Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování dle § 6 
odst. 1) stavebního zákona, opatřením ze dne 26.8.2021 pod č.j. MUMI 21039058 oznámil dotčeným orgánům, 
krajskému úřadu, sousedním obcím, oprávněným investorům a Obci Dolní Dunajovice, pro které je změna ÚP 
pořizována, v souladu s ustanovením § 55b odst. 1) a 2) stavebního zákona a v souladu s § 172 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že veřejné projednání návrhu se koná dne 
30.09.2021. Pořizovatel oznámil veřejnou vyhláškou též zahájení řízení o územním plánu podle § 55b odst. 1) 
a 2) stavebního zákona v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Námitky proti návrhu územního plánu mohli podat pouze dotčené osoby: vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky k prvkům náležejícím regulačnímu plánu 
mohli uplatnit i osoby: obec; vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, 
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné 
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohl každý uplatnit své 
připomínky a dotčené osoby, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující 
dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

Dotčené orgány uplatnili nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu změny. 

Po tuto dobu byl vystaven návrh ÚP uvedeným orgánům k nahlédnutí na http://www.mikulov.cz/mesto-
mikulov/mestsky-urad/uzemni-plany-orp s odkazem na obec Dolní Dunajovice a dále v kanceláři úřadu územního 
plánování, odboru stavebním a životního prostředí, Městského úřadu Mikulov a kanceláři Obecního úřadu Dolní 
Dunajovice. 

Dále viz. Kapitola 15) rozhodnutí o námitkách a 16) vypořádání se s námitkami, vyhodnocení stanovisek. 

Dne 25.10.2021 pod č.j. MUMI 21050636 zaslal pořizovatel Zprávu o projednání návrhu a žádost krajskému 
úřadu o vydání stanoviska dle § 55b odst. (4) stavebního zákona. 

STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 55b ODST. 4 SZ 

OÚPSŘ jako nadřízený orgán územního plánování nevydal v zákonné lhůtě stanovisko s ohledem na situaci na 
OÚPSŘ (epidemiologická situace, časté absence pracovníků a pracovní vytížení přítomných) není OÚPSŘ 
schopen v termínu 30 dnů zpracovat stanovisko k předloženému Návrhu změny č. 2a ÚP Dolní Dunajovice, ve 
smyslu § 55b odst. 4 stavebního zákona je možno proto vydat změnu územního plánu bez stanoviska 
nadřízeného orgánu. 
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2. SOULAD ZMĚNY Č. 2a ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

2.1 SOULAD ZMĚNY Č. 2a ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Politika územního rozvoje ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5, která zahrnuje právní stav po Aktualizaci č. 4 
PÚR ČR, byla schválena Usnesením vlády ČR ze dne 12. 07. 2021 č. 618. 
Obec Dolní Dunajovice leží mimo vymezené rozvojové osy, nejblíže rozvojová osa OS10. 

Změnou č. 2a jsou prověřeny, respektovány a zohledněny republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje pro řešení územního plánu Dolní Dunajovice: 
(14) Ve veřejném zájmu jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Řešení změny č. 2a ÚP zachovává ráz jedinečné 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, 
jeho historie a tradice a to i při ochraně značných hodnot (např. jako turistické atraktivity). Jejich ochrana je 
provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. Cílená 
ochrana míst zvláštního zájmu není řešena. Řešení změny č. 2a ÚP chápe krajinu jako živý, v čase proměnný 
celek, vyžadující citlivý tvůrčí přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní 
kulturní, přírodní a užitné hodnoty. 
(14a) Při plánování rozvoje venkovského území je dbáno na zachování a rozvoj primárního sektoru při 
zohlednění ochrany kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především orné půdy 
a ekologických funkcí krajiny v míře přiměřené záměru. 
(15) Netýká se změny č. 2a Dolních Dunajovic. 
(16) Netýká se změny č. 2a Dolních Dunajovic, předmětem řešení je jedna dílčí změna. 
(16a) Při zpracování změny č. 2a ÚP Dolní Dunajovice je vycházeno z principu integrovaného rozvoje území 
obce ve všech jejích složkách a s ohledem na soudržnost regionu a jeho obcí. 
(17) Netýká se změny č. 2a Dolních Dunajovic. 
(18) Netýká se změny č. 2a Dolních Dunajovic. 
(19) Nebylo změnou č. 2a ÚP řešeno. 
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, nejsou navrženy; kompenzační 
opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona nebyla stanovena. Při řešení změny č. 2a ÚP byly respektovány 
veřejné zájmy. 
Řešení změny č. 2a ÚP nemá dopad na územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů 
ekologické stability, zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné 
krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování 
rozmanitosti venkovské krajiny. 
(20a) Řešené území se nachází ve specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení 
území suchem. 
(21) Netýká se změny č. 2a Dolních Dunajovic. 
(22) Netýká se změny č. 2a Dolních Dunajovic. 
(23) Netýká se změny č. 2a Dolních Dunajovic. Navrženým řešením nedojde k dotčení prostupnosti krajiny 
ani k fragmentaci krajiny při umísťování dopravní a technické infrastruktury. 
(24) Netýká se změny č. 2a Dolních Dunajovic. 
(24a) Netýká se změny č. 2a Dolních Dunajovic. 
(25) Netýká se změny č. 2a Dolních Dunajovic. 
(26) Změnou č. 2a ÚP nejsou zastavitelné plochy vymezovány v záplavových územích. 
(27) Řešení změny č. 2a ÚP vytváří podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v řešeném 
území a její rozvoj a tím podporuje její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Díky možnostem, poloze 
i infrastruktuře navržené řešení zlepšuje podmínky pro rozvoj okolních obcí. 
(28) Řešení změny č. 2a ÚP zohledňuje nároky dalšího vývoje řešeného území v dlouhodobém horizontu 
a nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. 
(29) Netýká se změny č. 2a Dolních Dunajovic. 
(30) Úroveň technické infrastruktury je koncipována tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života 
v současnosti i v budoucnosti. 
(31) Netýká se změny č. 2a Dolních Dunajovic. 
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2.2 SOULAD ZMĚNY Č. 2a ÚP DOLNÍ DUNAJOVICE S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACE VYDANOU KRAJEM 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění Aktualizací č. 1 a 2 vydané zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje dne 17. 09. 2020, nabyly účinnosti 31. 10. 2020. 

ZÚR JMK stanovují základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území, určují priority územního 
plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území a zpřesňují nebo vymezují rozvojové oblasti a osy 
a specifické oblasti republikového a nadmístního významu. Dále ZÚR JMK zpřesňují plochy a koridory vymezené 
v Politice územního rozvoje a navrhují plochy a koridory nadmístního významu včetně ploch a koridorů veřejné 
infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv a stanoví požadavky na jejich využití. 
ZÚR JMK rovněž definují plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby. 
 

KAPITOLA – A 

Stanovení priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně 
zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje 

Řešení změny č. 2a ÚP Dolní Dunajovice respektuje priority územního plánování, stanovené ZÚR JMK pro 
zajištění udržitelného rozvoje území. 

POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ A VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

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

VYHODNOCENÍ 

Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice vytváří územní podmínky pro rozvoj aktivit, které kromě základní funkce 
bydlení v obci, zahrnují rozvoj ekonomických a hospodářských aktivit, které přispívají k prosperitě regionu 
sousedícího s Rakouskou republikou. 

Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice spoluvytváří územní podmínky pro rozvoj polohového potenciálu centra 
osídlení Mikulov k posílení regionální funkční komplexity při zohlednění přeshraničních vazeb a vytváří a udržuje 
územní připravenost na případné zvýšené požadavky na změny v území. 
 

(2) Nástroji územního plánování podporovat snížení územních disparit rozvoje částí kraje eliminací příkrých 
rozdílů v ekonomické výkonnosti a životní úrovni mezi jádrem kraje a jeho periferními, respektive 
venkovskými částmi s cílem růstu efektivity a udržitelnosti ekonomického rozvoje kraje, stabilizace jeho 
populace a sídelní struktury. 

VYHODNOCENÍ 

Stanovenými podmínkami využití ploch je podpořen vznik aktivit zaměřených na širokou škálu aktivit pro rekreaci, 
včetně dalších navazujících podnikatelských činností. Tím je sledován cíl snižování územních disparit mezi 
územím s převážně zemědělskou ekonomickou základnou a ekonomicky výkonnějším územím. 
 

(3) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury kraje vyvažující silnou republikovou a mezinárodní 
pozici krajského města Brna vytvářením územních podmínek pro rozvoj dalších významných center 
osídlení kraje. Za tímto účelem je třeba: 
a) vytvářet územní podmínky pro posílení vazeb mezi městy a venkovem s cílem zvýšit atraktivitu 

a konkurenceschopnost venkovského prostoru kraje 
b) vytvářet územní podmínky pro posílení vazeb mezi prostorově blízkými centry osídlení s cílem 

podpořit formování kooperačních územních vztahů a prostorovou dělbu práce 
c) vytvářet územní podmínky pro posílení vazeb k centrům na území sousedních krajů 

Jihočeského, Olomouckého, Pardubického, Vysočiny a Zlínského a k centrům v přiléhajícím 
území sousedních zemí Rakouska a Slovenska, s cílem podpořit sídla v marginálních územích 
po obvodu kraje 
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VYHODNOCENÍ 

Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice zohledňuje funkci obce, jako sídla lokálního významu a klade důraz na to, aby 
územní podmínky rozvoje umožnily rozvoj smíšených funkcí, které přispějí k atraktivitám území. Dostupnost obce 
je zajištěna stávající infrastrukturou. 

Dolní Dunajovice svým významem (rodiště Dr. Karla Rennera) vytváří optimální územní podmínky pro posílení 
k centrům v přiléhajícímu území Rakouska, s cílem podpořit sídla v marginálních územích po obvodu kraje. 
 

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

VYHODNOCENÍ 

Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice územního plánu zohledňuje polohu obce v rámci sídelní struktury kraje, která 
je dána polohou v rozvojové ose Vídeňské N-OS2. Změna č. 2a územního plánu zohledňuje zjištěné strukturní 
vazby, ochranu přírody, hospodářský rozvoj a vytváření pracovních příležitostí. 
 

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

VYHODNOCENÍ 

Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice přispívá k podpoře integrovaného rozvoje obce na základě komplexního 
posouzení řešeného území. 
 

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

VYHODNOCENÍ 

Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice zohledňuje specifika charakteristiky a historické kontinuity v území ve vazbě 
na CHKO Pálava a významnou vinařskou oblast s rozvíjející se rekreací, na území s převahou přírodních hodnot 
při zohlednění koncentrace socioekonomických aktivit. Při řešení nebylo třeba v zájmu vyváženosti udržitelného 
rozvoje území korigovat převahu některé ze sledovaných složek udržitelného rozvoje, která by bránila uplatnění 
zbývajících složek. 
 

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

VYHODNOCENÍ 

Obec se nachází mimo multimodální koridory, na nadřazenou dopravní infrastrukturu je přiměřeně napojena 
stávajícími silničními trasami. 
 

(8) Vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj provázané dopravní infrastruktury zajišťující 
dostupnost všech částí kraje a dosažení optimální obslužnosti území integrovaným dopravním 
systémem a individuální dopravou. Dbát zvláště na: 
a) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění krajské silniční sítě včetně potřebných 

infrastrukturních úprav zvláště v socioekonomicky oslabených územích kraje v návaznosti na 
plánovanou výstavbu a přestavbu dálnic a silnic I. třídy 

b) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění železniční infrastruktury, zejména 
optimalizaci regionálních tratí v návaznosti na modernizaci celostátních tratí pro každodenní 
i rekreační využití jako rovnocenné alternativy k silniční dopravě 
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c) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění infrastruktury pro cyklistickou dopravu 
jako alternativní formy každodenní dopravy na kratší vzdálenosti, pro podporu rozvoje 
infrastruktury pro rekreační cyklistickou dopravu ke zpřístupnění a propojení oblastí a center 
cestovního ruchu a rekreace 

d) vytváření územních podmínek pro rozvoj integrovaného dopravního systému, zejména při 
zajišťování dostupnosti pracovních a obslužných center v systému osídlení kraje a posilování 
vzájemných vazeb jednotlivých dopravních modů v uzlech systému 

VYHODNOCENÍ 

Území obce je součástí fungujícího Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (tarifní zóna 552). 
Individuální doprava využívá stávajících komunikací, které bezkonfliktně doplňují nadmístní dopravní skelet. 
Železniční doprava se na území obce nenachází, vlaková stanice je v blízkém Březí. Územní plán respektuje jak 
stávající systém cyklistických tras, tak zajišťuje i územní podmínky pro jeho rozvoj. 
 

(9) Vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti technickou infrastrukturou 
všech částí kraje. U zastavitelných ploch dbát zvláště na dostatečnou kapacitu veřejné technické 
infrastruktury i v souvislosti s širšími vazbami v území. Upřednostňovat centrální čištění odpadních vod 
na mechanicko-biologických ČOV před čištěním vod v malých ČOV či jiných, méně účinných zařízeních. 

VYHODNOCENÍ 

Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice řeší zkapacitnění stávající čistírny odpadních vod a její využití i pro obec 
Bavory. 
 

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

VYHODNOCENÍ 
Netýká se změny č. 2a Dolních Dunajovic. 
 

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

VYHODNOCENÍ 

Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice nemá dopad do ploch občanského vybavení; vytváří podmínky pro rozvoj 
dalších druhů občanského vybavení. 
 

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

VYHODNOCENÍ 

Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice vytváří územní podmínky, které odpovídajícím způsobem zohledňují 
zachování a zlepšování kvality životního prostředí a ochranu zdraví lidí. 
 

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

VYHODNOCENÍ 

Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice nevymezuje takové záměry, které by přispívaly ke zhoršování stavu v území 
a mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví. 
 

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

VYHODNOCENÍ 

Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice nemá dopad na prvky kulturních a přírodních hodnot. 
 

(15) Vytvářet územní podmínky pro podporu plánování venkovských území a oblastí zejména s ohledem na 
možnosti rozvoje primárního sektoru, ochranu kvalitní zemědělské půdy a ekologickou funkci krajiny. 
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VYHODNOCENÍ 

Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice v maximální míře respektuje prostor kulturní zemědělské krajiny, která je 
využívána jako orná půda, sady nebo v menší míře i louky. 
 

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

s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou, podpořit příznivá 
urbanistická a architektonická řešení, zajistit dostatečná zastoupení veřejné zeleně a zachování 
prostupnosti krajiny 

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

c) vytváření územních podmínek pro zachování a zhodnocení stávající zástavby před demolicemi 
či rozsáhlými asanacemi; 

d) vytváření územních podmínek pro rozvoj aktivit rekreace, cestovního ruchu, turistiky a lázeňství 
na území kraje, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje v souladu s podmínkami v dotčeném 
území a s využitím kulturního potenciálu území při zachování a rozvoji jeho kulturních hodnot. 

VYHODNOCENÍ 

Změna č. 2a územního plánu podporuje stabilizaci, vytváří podmínky pro rozvoj drobných hospodářských činností 
a činností přispívajících k sociální soudržnosti. K zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí 
přispívá změna č. 2a územního plánu zajištěním dostatečné kapacity čistírny odpadních vod a tím k vytváření 
územních podmínek pro rozvoj aktivit rekreace, cestovního ruchu a turistiky. 
 

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

a veřejné infrastruktury v sídlech, 
b) vytváření územních podmínek pro zachování přírodních a krajinných hodnot v území a zajištění 

kvalitního životního a obytného prostředí. 

VYHODNOCENÍ 

Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice je řešena mimo specifické oblasti kraje. 
 

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

VYHODNOCENÍ 

Netýká se změny č. 2a Dolních Dunajovic. 
 

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

VYHODNOCENÍ 
Netýká se změny č. 2a Dolních Dunajovic. 
 

(20) Vytvářet územní podmínky pro ochranu vodohospodářsky významných území v systému CHOPAV, 
ochranu LAPV, ochranu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů zvyšujících retenční 
schopnost území s cílem zabezpečit dostatek zdrojů kvalitní pitné a užitkové vody pro stávající i budoucí 
rozvojové potřeby kraje. 
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VYHODNOCENÍ 

Území řešené změnou č. 2a ÚP Dolní Dunajovice se nachází mimo CHOPAV. V řešeném území není záměr na 
budování LAPV. Rozšíření čistírny odpadních vod zabezpečuje ochranu povrchových a podzemních vod. 
 

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

VYHODNOCENÍ 

ÚP Dolní Dunajovice respektováním legislativy ČR vytváří územní podmínky k zabezpečení ochrany obyvatelstva 
a majetku, viz kap. 5. odůvodnění. 
 

KAPITOLA – B 

Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního rozvoje 

Dle zpřesnění v ZÚR obec Dolní Dunajovice neleží v rozvojové ani v rozvojové ose dle PUR. 
 

KAPITOLA – C 

Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších 
specifických oblastí nadmístního významu. 

Správní území Dolní Dunajovice není zařazeno do specifické oblasti nadmístního významu. 
 

KAPITOLA – D 

Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů 
nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability 
a územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být prověřeno. 

ZÚR JMK vymezují na řešeném území koridory a plochy nadregionálního a regionálního územního systému 
ekologické stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o koridory pro nadregionální biokoridory K 161N, K 161V, 
K JM04T a plochu pro regionální biocentrum RBC 31 – Dunajovické vrchy. Plochy a koridory byly v ÚP 
zpřesněny. 

Plocha řešená změnou č. 2a ÚP leží mimo výše uvedené plochy pro ÚSES. 
 

Kapitola - E 

Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území 
kraje 

Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice svým řešením neovlivní územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území. 

Další práce na záměru musí zohlednit výjimečnost kulturní krajiny Mikulovska. 
 

KAPITOLA - F 

Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení 

Území obce Dolní Dunajovice je dle ZÚR JMK zařazeno do území s krajinnými celky Dunajovickým a Dyjsko-
svrateckým. Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice respektuje územní podmínky pro zachování nebo dosažení 
cílových kvalit uvedených krajinných celků. 
 

Kapitola – G 

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany 
a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Na správním území obce Dolní Dunajovice nevymezují ZÚR JMK veřejně prospěšnou stavbu, ani opatření: 
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KAPITOLA – H 

Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací 
dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury 

H.1 POŽADAVKY NA KOORDINACI PLOCH A KORIDORŮ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ 

ÚP Dolní Dunajovice koordinuje v ZÚR vymezené prvky ÚSES, jmenovitě RBC 31 – regionální biocentrum 
Dunajovické vrchy, K 161N - nadregionální biokoridor, K 161V - nadregionální biokoridor a K JM04T - 
nadregionální biokoridor. 
 

H.2 POŽADAVKY NA ÚZEMNÍ VYMEZENÍ A KOORDINACI CYKLISTICKÝCH TRAS A STEZEK 
NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 

Bez požadavků. 
 

H.3 POŽADAVKY NA KOORDINACI ÚZEMNÍCH REZERV 

ZÚR JMK nestanovují v řešeném území požadavky na koordinaci územních rezerv. 
 

H.4 POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI OBCÍ 

ZÚR JMK nestanovují v řešeném území požadavky na řešení v územně plánovací dokumentaci obce. 
 

KAPITOLA – I 

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií. 

Řešeného území se netýká vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní 
studií. 
 

KAPITOLA – J 

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje podmínkou pro 
rozhodování o změnách jejich využití, včetně stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na 
žádost, a lhůty pro vydání regulačního plánu z podnětu 

Řešeného území se netýká vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány. 
 

KAPITOLA – K 

Zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 pro plochu nebo koridor vymezený podle písmene J. 

ZÚR JMK nevymezují v řešeném území plochy a koridory pro pořízení a vydání regulačního plánu z podnětu ani 
na žádost. 
 

KAPITOLA – L 

Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

Řešeného území se netýká stanovení pořadí změn v území. 

2.3 SOULAD S ÚZEMNĚ ANALYTICKÝMI PODKLADY 

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje (dále jen „ÚAP JMK“) byly od vydání územního plánu třikrát 
aktualizovány v roce, tj. 2. úplná aktualizace v roce 2013, 3. úplná aktualizace v roce 2015 a 4. úplná aktualizace 
v roce 2017. 

Vzhledem k určení záměru jako zařízení technické infrastruktury a jeho rozsahu je změna č. 2a ÚP Dolní 
Dunajovice v souladu s ÚAP JmK. 
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ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 

Územně analytické podklady ORP Mikulov byly od vydání územního plánu třikrát aktualizovány, tj. 2. úplná 
aktualizace v roce 2012; 3. úplná aktualizace v roce 2014; 4. úplná aktualizace v roce 2016 a 5.aktualizace v roce 
2020. 

Vzhledem k určení záměru jako zařízení technické infrastruktury a jeho rozsahu je změna č. 2a ÚP Dolní 
Dunajovice v souladu s ÚAP ORP Mikulov. 

3. SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY 
NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT 
V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice návrhem rozšíření plochy pro ČOV Dolní Dunajovice vytváří předpoklady pro 
výstavbu v obci a pro udržitelný rozvoj území. Zachovává vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. 

Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice nemá dopad na hodnoty území včetně urbanistického, architektonického 
a archeologického dědictví. 

Změna č. 2 ÚPA Dolní Dunajovice vzhledem k rozsahu a významu záměru nemá významný dopad na požadavek 
ochrany nezastavěného území. 

Vzhledem k rozsahu změny, jejímu určení nedojde k dopadu na příznivé životní prostředí. 

Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel vytváří změna č. 2a ÚP vytvořením podmínek pro zajištění 
kvality obytného prostředí obce. 

Řešení změny č. 2a ÚP nemá dopad na ochranu přírodních hodnot. 

Řešení změny č. 2a ÚP nemá dopad na ochranu kulturních hodnot. 

Změna č. 2a ÚP má příznivý dopad na civilizační hodnoty území. 

4. SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA (SZ) A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Změna č. 2a ÚP je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, a jeho prováděcími vyhláškami, s vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, novelizované vyhl. 
č. 13/2018 Sb., která nabyla účinnosti dne 28. 1. 2018 a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území, v platném znění. Novely stanovily požadavky na obsah a zpracování změny územního plánu. 
Tyto požadavky byly do řešení změny územního plánu zapracovány. 

Řešení změny č. 2a ÚP vychází z úplného znění územního plánu po vydání změny č. 1 a potřeb obce a jejich 
obyvatel. Pro zpracování změny byly použity ÚAP ORP Mikulov, 5. úplná aktualizace 2020, prosinec 2020. 

5. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE 
STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

5.1 ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY MINISTERSTVA OBRANY ČR, ZAŘÍZENÍ PRO OBRANU STÁTU 

Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany: 

 Ochranné pásmo leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany, které je nutno respektovat podle 
ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. 
o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce 
a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic 
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mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb 
nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. 

 Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., 
o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území 
lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě stanoviska Ministerstva obrany 
(dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. mapový 
podklad, ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena. 

 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: 
o výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy 
o výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
o výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
o výstavba vedení VN a VVN 
o výstavba větrných elektráren 
o výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně 

anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….) 
o výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
o výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
o výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

5.2 KONCEPCE OCHRANY OBYVATELSTVA, POŽÁRNÍ OCHRANY 

Stávající systém je stabilizován, pro ochranu obyvatelstva nevyvolá změna č. 2a ÚP nové požadavky na 
vymezení ploch změn. 

B) ZÓNA HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

V řešeném území se nachází zóna havarijního plánování (pro objekt spol. Innogy s.r.o., PZP Dolní Dunajovice, 
provozovatel Innogy Gas Storage, s.r.o., Limuzínská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10); je stanovena zóna 
havarijního plánování se stanovenými postupy v případě havárie. 

Navržená dílčí změna 2.05 je umístěna mimo vymezenou zónu havarijního plánování. 

C) UKRYTÍ OBYVATELSTVA V DŮSLEDKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

Těžiště ukrytí obyvatelstva je v improvizovaném ukrytí. K ochraně před kontaminací osob radioaktivním prachem, 
účinky pronikavé radiace a toxickými účinky nebezpečných chemických látek uniklých při haváriích se využívají 
přirozené ochranné vlastnosti obytných a jiných budov. K ochraně obyvatelstva v případě nouzového stavu nebo 
stavu ohrožení státu a v době válečného stavu slouží stálé úkryty a improvizované úkryty. Stálé úkryty jsou trvalé 
ochranné prostory v podzemní části staveb nebo samostatně stojící a složí především k ochraně obyvatelstva 
proti účinkům zbraní hromadného ničení. V katastru obce se stálé úkryty nevyskytují. Improvizované úkryty (dále 
jen „IÚ“) se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, 
kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení, kde nelze k ochraně 
obyvatelstva využít stálé úkryty. IÚ je vybraný vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, 
provozních a výrobních objektů, který bude pro potřeby zabezpečení ukrytí upraven. Prostory budou upravovány 
svépomocí fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců s využitím 
vlastních materiálních a finančních zdrojů. Tyto prostory jsou evidovány na obecním úřadě. Je třeba nově 
budované objekty řešit tak, aby obsahovaly prostory vyhovující podmínkám pro možné vybudování IÚ. 
Organizační ani technické zabezpečení budování IÚ není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce 
v jejich dokumentaci. 

Způsob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím stanoví § 16 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě 
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 



 18 

D) EVAKUACE OBYVATELSTVA A JEHO UBYTOVÁNÍ 

Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované 
obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. 

Způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení stanoví § 12 a 13 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., 
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

G) ZÁCHRANNÝCH, LIKVIDAČNÍCH A OBNOVOVACÍCH PRACÍ PRO ODSTRANĚNÍ NEBO SNÍŽENÍ 
ŠKODLIVÝCH ÚČINKŮ KONTAMINACE, VZNIKLÝCH PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

K usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je v urbanistickém řešení obce zásadní: výrobní 
zóna je prostorově a provozně oddělena od zóny obytné, není přípustná výstavba uzavřených bloků, doprava na 
místních a obslužných komunikacích je řešena tak, aby umožnila příjezd zasahujících jednotek (včetně těžké 
techniky) a nouzovou obsluhu obce v případě zneprůjezdnění části komunikací v obci, místo zúženého profilu 
v historické zástavbě bude možno objet po nově navrženém koridoru, při řešení důležitých místních komunikací 
bude zabezpečena jejich nezavalitelnost v důsledku rozrušení okolní zástavby, tedy jejich šířka bude minimálně 
(V1 + v2)/2 + 6m, kde V1 + V2 je výška budov po hlavní římsu v metrech na protilehlých stranách ulice, sítě 
technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie) jsou dle možností zaokruhovány 
a umožňují operativní úpravu dodávek z jiných nezávislých zdrojů. Organizační ani technické zabezpečení 
záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich 
dokumentaci. 

Přístupové komunikace musí umožňovat protipožární zásah v souladu s normovými hodnotami (především 
s ČSN 73 0802, 73 0804) – tzn. příjezdové komunikace budou vícepruhové z důvodu zachování trvale volných 
průjezdních šířek pro požární techniku v min. šířce 3 m, neprůjezdné jednopruhové: přístupová komunikace delší 
než 50 m bude mít na neprůjezdném konci smyčkový objezd nebo obratiště, dále účelně navrhnout dostatečné 
množství kapacitně vyhovujících parkovacích a odstavných ploch pro umožnění trvalé průjezdnosti, atd. 

H) OCHRANY PŘED VLIVY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK SKLADOVANÝCH V ÚZEMÍ 

Ochrana objektů s nebezpečnými chemickými látkami skladovanými v řešeném území je řešena "Havarijním 
plánem daného subjektu". 

I) NOUZOVÉHO ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA VODOU A ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Podle povahy narušení systému zásobování obyvatelstva pitnou vodou se v prvé řadě posuzuje a využívá 
schopnost vodovodu dodávat vodu, byť ve zhoršené kvalitě, nastavením systému uzávěrů z jiného nezávislého 
zdroje. Je řešeno orgány obce s využitím „Služby nouzového zásobování vodou“, kterou stanovuje Směrnice 
Ministerstva zemědělství ČR, čj. 41658/2001-6000 ze dne 20. prosince 2001, uveřejněná ve Věstníku vlády 
částka 10/2001. 

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Při realizaci jednotlivých staveb budou respektovány právní a technické požadavky, platné pro tyto stavby 
z hlediska požární bezpečnosti, zejména zabezpečení zdrojů vody pro hasební účely, příjezdové komunikace, 
odstupové vzdálenosti staveb. 

Respektovány budou podmínky §8 vyhlášky č. 268/2009 Sb. a §2 vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických 
podmínkách požární ochrany staveb. 

V případě plánování rekonstrukce nebo výstavby nových vodovodních řadů a komunikací v obci bude počítáno 
s instalací požárních hydrantů a to v maximálních vzdálenostech dle ČSN 73 0873. 

5.3 OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

Vzhledem k dostatečnému odstupu od obytné zóny obce nejsou předpokládány negativní vlivy na životní 
prostředí. 

Navržené řešení je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů. 
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6. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO 
VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Krajský úřad Jihomoravského kraje OŽP, jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí neuplatnil 
požadavek na vyhodnocení vlivů navrhované změny č. 2a ÚP Dolní Dunajovice na životní prostředí. 

Rovněž OŽP vyloučil významný vliv návrhu změny na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit nebo ptačích oblastí. 

7. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 (K VYHODNOCENÍ 
VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 

Stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo vydáno. 

8. SDĚLENÍ JAK BYLO STANOVISKO DLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO, 
S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO 
PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

Protože stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo vydáno, není v dokumentaci zohledněno. 

9. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ 
VARIANTY 

9.1. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE 

Koncepce rozvoje obce je dána platným územním plánem a změnou č. 2a se nemění. 

Pro vypracování změny č. 2a ÚP Dolní Dunajovice byly pořizovatelkou předány podklady „Změna č. 2a územního 
plánu Dolní Dunajovice“, o němž rozhodlo Zastupitelstvo obce. Vzhledem k tomu, že pro řešení změny není 
třeba řešit varianty bude použito zkráceného postupu pořizování změny. 

Dokumentace změny č. 2a ÚP prověřila obsah Změny č. 2a ÚP Dolní Dunajovice. 

ODŮVODNĚNÍ ZMĚN 

Změnou č. Z2.05 je řešen záměr rozšíření plochy pro ČOV Dolní Dunajovice na p. č. 5550 pro zkapacitnění 
stávající čistírny odpadních vod a její využití i pro obec Bavory. 

9.2. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Zůstává beze změn. 

9.3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

U změny č. 2a se koncepce technické infrastruktury nemění. Aktualizovány byly trasy inženýrských sítí dle 
platných ÚAP. 

9.3.1. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Nemění se. 



 20 

9.3.2. ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Nemění se. Je navrženo rozšíření stávající čistírny odpadních vod, a to z důvodu nutné rekonstrukce stávající 
ČOV, jejíž technologie musí splňovat současné legislativní požadavky na provozování jednotné kanalizace. 
Dalším důvodem je připojení odpadních vod z obce Bavory. 

9.3.3. VODNÍ TOKY A NÁDRŽE 

Nemění se. 

9.3.4. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Nemění se. 

9.3.5. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nemění se. 

9.3.6. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Nemění se. 

9.3.7. SPOJE, TELEKOMUNIKACE 

Nemění se. 

9.3.8. OCHRANNÁ PÁSMA 

OCHRANNÁ PÁSMA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Ochranné pásmo silniční je dáno zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, § 30 
a činí (mimo zastavěné území). Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor 
ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti: 

 silniční ochranné pásmo silnice II. a III. třídy 
 - 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu 

OCHRANNÁ PÁSMA VODOVODŮ 

Podle zákona č. 274/2001Sb, v platném znění, jsou stanovena ochranná pásma vodovodů takto: 

 ochranné pásmo vodovodních řadů do průměru 500 mm  1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí 

 ochranné pásmo vodovodních řadů nad průměr 500 mm  2,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí 

 u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod 
upraveným povrchem, s vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 

OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH TOKŮ 

v souladu s Vodním zákonem mohou správci vodních toků při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně 
nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku, a to 

 u významných vodních toků nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry 

 u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry 

OCHRANNÁ PÁSMA KANALIZACÍ 

Podle zákona č. 274/2001 Sb, v platném znění, jsou stanovena ochranná pásma kanalizace takto: 

 ochranné pásmo kanalizačních stok do průměru 500 mm  1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí 

 ochranné pásmo kanalizačních stok nad průměr 500 mm  2,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí 

 u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod 
upraveným povrchem, s vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 
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OCHRANNÁ PÁSMA VEDENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE 
 

OCHRANNÁ PÁSMA 

Druh zařízení 
ochranné pásmo [m] pro vedení realizované: 

*do 31.12.1994 **od 1.1.1995 ***od 1.1.2001 

Nadzemní vedení 

napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně:    

bez izolace 10 7 7 

s izolací základní - - 2 

závěsná kabelová - - 1 

napětí nad 35 kV a do 110 kV včetně 15 12 12 

napětí nad 110 kV a do 220 kV včetně 20 15 15 

napětí nad 220 kV a do 400 kV včetně 25 20 20 

napětí nad 400 kV  30 30 

Podzemní vedení 

napětí do 110 kV včetně - 1 1 

napětí nad 110 kV - 1 3 

Elektrické stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 

stožárové 10 7 7 

kompaktní a zděné 30 20 2 

vestavěné 30 20 1 
* podle vládního nařízení č. 80/1957 
** podle zákona 222/1994 Sb. 
*** podle zákona 458/2000 Sb. 

OCHRANNÁ PÁSMA PLYNOVODŮ 

Druh plynového zařízení ochranné pásmo [m] 

plynovody a přípojky v zastavěném území obce (na obě strany od půdorysu) 1 

ostatní plynovody a přípojky (na obě strany od půdorysu) 4 

technologické objekty 4 

BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA PLYNOVODŮ 

Druh plynového zařízení bezpečnostní pásmo [m] 

VTL plynovody nad 40 barů nad DN 500 200 

VTL plynovody do 40 barů do DN 250 20 

VTL plynovody do 40 barů do DN 100 15 

VTL regulační stanice 10 

OCHRANNÁ PÁSMA TELEKOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ 

 1,5 m na obě strany od půdorysu 

 ochranné pásmo radioreléového paprsku 

OCHRANNÉ PÁSMO LESA 

 plochy do vzdálenosti 50 m od okraje lesa - zákon č. 289/1995 Sb., v platném znění 

9.4. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANY 
PŘÍRODY A ÚSES 

Nemění se. 

9.5. OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

Nemění se. 

9.6. PROSTUPNOST KRAJINY 

Nemění se. 
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9.7. ODŮVODNĚNÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Nemění se. 

9.8. OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 

Nemění se. 

9.9. NEROSTNÉ SUROVINY, LOŽISKA VÝHRADNÍ, NEVÝHRADNÍ 

Nemění se. 

9.10. OCHRANA CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 

Nemění se. 

9.11. SOULAD S POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Nemění se. 

10. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Zastavěné území je využito účelně, nevyskytují se zásadní nedostatky v urbanistické struktuře. 

Změnou č. 2a je navržena plocha pro rozvoj a zkapacitnění ČOV. 

Změnou č. 2a ÚP Dolní Dunajovice jsou vymezeny zastavitelné plochy prokazatelně nezbytně nutné pro realizaci 
záměru. 

11. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
ÚZEMNÍCH VZTAHŮ 

Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice neovlivňuje přímo navazující (sousedící) území. Proto není součástí 
dokumentace výkres širších vztahů. 

V řešeném území jsou respektovány nadřazené sítě a zařízení veřejné technické infrastruktury i koridory 
potřebné pro navržený rozvoj. 

Koordinace záměrů ZÚR jsou vyhodnoceny v kap 2.2 Soulad změny č. 2a územního plánu s územně plánovací 
dokumentace vydané krajem. 

12. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ NEBO VYHODNOCENÍ 
POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
O OBSAHU ZMĚNY Č. 2 POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM, 
POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ SOULADU 

Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice je zpracována dle požadovaného obsahu. 

Navržené řešení chrání republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. 

Navržené řešení respektuje soulad ÚP s nadřazenou územně plánovací dokumentací ZUR JMK. 

Navržené řešení aktualizuje zastavěné území v souladu s § 58 odst. 3 stavebního zákona. 
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12.1 SE SCHVÁLENÝM VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY A PODMÍNKAMI K JEJÍ 
ÚPRAVĚ V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 51 ODST. 2 SZ 

Návrh obsahu Změny č. 2a ÚP Dolní Dunajovice neobsahoval varianty řešení. 

12.2 S POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚP V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 51 
ODST. 3 SZ 

Dle tohoto odstavce nebylo postupováno. 

12.3 S POKYNY K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚP V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 54 
ODST. 3 SZ 

Dle tohoto odstavce nebylo postupováno. 

12.4 S ROZHODNUTÍM O POŘÍZENÍ ÚP NEBO JEHO ZMĚNY A O JEJÍM OBSAHU 
V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 55 ODST. 3 SZ. 

Dle tohoto odstavce nebylo postupováno. 

13. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 SZ), S ODŮVODNĚNÍM 
POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

Změnou č. 2a ÚP Dolní Dunajovice nejsou navrženy záležitosti nadmístního významu, neřešené v ZÚR. 

14. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 
FUNKCÍ LESA 

Předmět záboru zemědělského půdního fondu 

Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice řeší potřebu intenzifikace čistírny odpadních vod v Dunajovicích. Záměrem je 
rozšíření areálu stávající ČOV severním směrem. Změna č. 2a vymezuje plochu 2.05 o výměře 0,2048 ha 
navrženou pro technickou infrastrukturu. 

Jedná se o jedinou dílčí změnu řešenou změnou 2a územního plánu. Z tohoto důvodu je grafická část 
vyhodnocení dokladována pouze následujícím výřezem výkresu dopadu navrhovaného řešení do půdního fondu. 
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Obr.: Výřez výkresu ZPF s vyznačením dílčí změny 2.05. 

 

ODŮVODNĚNÍ ZÁBORU ZPF 

Předmětem změny je dostavba a intenzifikace (rekonstrukce) stávající čistírny odpadních vod, která se nachází 
severně od obce. Z důvodu dodržení odstupu ČOV od zastavěného území obce (ochranné pásmo ČOV) je 
navržené rozšíření situováno severně od stávajícího areálu. Zohledněna je i dostupnost a obsluha území, která je 
zajištěna ze stávajících komunikací. Navrhovaná plocha záboru ZPF činí 0,2048 ha zemědělské půdy 
v I. třídě ochrany. Rozsah potřebné plochy byl prověřen v podrobnější dokumentaci. Změna č. 2a přebírá 
z dokumentace „Dolní Dunajovice ČOV“, Aqua procon s.r.o., 08/2020. 

Navrhovaný záměr intenzifikace ČOV řeší zvýšení kvality čištění odpadních vod a navýšení kapacity stávající 
ČOV, která umožní napojení i sousedních obcí (např. Bavory). To představuje veřejný zájem, který převyšuje 
veřejný zájem ochrany ZPF I. třídy ochrany. 
 

Tab: Vyhodnocení plochy 

dílčí 

změna 

Způsob 

využití 

plochy 

Souhrn 

výměry 

záboru 

(ha) 

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
Odhad 

výměry 

záboru na 

které bude 

provedena 

rekultivace na 

zemědělskou 

půdu 

Informace o 

existenci 

závlah 

Informace o 

existenci 

odvodnění 

Informace o 

existenci staveb 

k ochraně 

pozemku před 

erozní činností 

vody 

Informace 

podle 

ustanovení 

§3, odst.2, 

písm.g 

vazba na 

platný ÚP 
I. II. III. IV. V. 

2.05 TI 0,2048 0,2048 0 0 0 0 0 ne ano ne  
nová 

plocha 

ÚDAJE O AREÁLECH A OBJEKTECH STAVEB ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY 

Areály a objekty zemědělské prvovýroby nejsou řešením změny č. 2a dotčeny. 
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USPOŘÁDÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

Změna č.2a neovlivní obsluhu navazujících ploch ZPF nebo prostupnost krajiny. 

OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY 

Změna nemá dopad do prvků ekologické stability území. 

SÍŤ ZEMĚDĚLSKÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ 

Navrhovaná změna nesnižuje přístup do krajiny nebo jiným způsobem neomezuje prostupnost území. 

INVESTICE DO PŮDY 

V řešeném území jsou realizovány velkoplošné odvodňovací systémy, změnou č.2a jsou dotčeny. 

DOSAVADNÍ VYUŽITÍ PLOCH NEZEMĚDĚLSKÉ PŮDY A ENKLÁV ZPF V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

Vzhledem k charakteru změny a potřeby bezprostřední návaznosti na areál stávající ČOV nelze záměr umístit na 
nezemědělskou půdu. 

VYUŽITÍ PLOCH ZÍSKANÝCH ODSTRANĚNÍM BUDOV A PROLUK 

Vzhledem k charakteru změny a potřeby bezprostřední návaznosti na areál stávající ČOV nelze záměr realizovat 
v rámci ploch získaných odstraněním budov. 

DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA USPOŘÁDÁNÍ PLOCH ZPF, KTERÝM BY MĚLA BÝT 
S OHLEDEM NA § 2 ZÁKONA Č. 114/1992 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ CO NEJMÉNĚ NARUŠENA KRAJINA 
A JEJÍ FUNKCE 

Změnou č. 2a není měněna organizace a uspořádání zemědělské půdy, není narušena krajina nebo její funkce. 

OVLIVNĚNÍ HYDROLOGICKÝCH A ODTOKOVÝCH POMĚRŮ A STÁVAJÍCÍCH MELIORAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 
V ÚZEMÍ 

Řešením změny č. 2a územního plánu nejsou navrhovány žádné zásadní změny hydrologických a odtokových 
poměrů 

KVALITA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY DLE BPEJ A TŘÍD OCHRANY 

Dotčena je zemědělská půda zařazena do I. třídy ochrany ZPF. 

ETAPIZACE VÝSTAVBY 

Není navržena. 

VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

Navrhovaná změna nemá dopad do ploch PUPFL. 

15. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ SAMOSTATNÉHO ODŮVODNĚNÍ 

V průběhu veřejného projednání nebyly uplatněny námitky. 

16. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK, STANOVISEK K ÚP: 

V průběhu veřejného projednání nebyly uplatněny připomínky. 
 

pořadové číslo 
datum podání/č.j. 

STANOVISKA Vypořádaní 

1. 

14.09.2021 

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany – odbor ochrany územních zájmů 

Sp. Zn.:117566-1150-OÚZ-BR, SpMO 1048-1316/2021-1150, ze dne 20.11.2019 
 

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, 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 stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, 

 
 
 
 
Ad. 1) souhlasné 
stanovisko, bez 
připomínek 
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pořadové číslo 
datum podání/č.j. 

STANOVISKA Vypořádaní 

a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO 
ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 55 
stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona souhlasné stanovisko 
k předložené územně plánovací dokumentaci. 

Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování 
obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení 
pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše 
uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Dotčený orgán neshledal rozpor mezi 
návrhem funkčního využití ploch a zájmy MO na zajišťování obrany a bezpečnosti státu 
a nemá k řešené ÚPD, při dodržení ustanovení § 175 stavebního zákona, připomínky. 
V posuzované ÚPD jsou respektovány a zapracovány zájmy Ministerstva obrany v souladu 
s uplatněnými požadavky MO. 
 

2. 

7.10.2021 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – územní odbor Břeclav 

č.j. HSBM-63-51/2021, ze dne 7.10.2021 
 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, (dále jen „HZS JmK“), jako věcně a místně 
příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona 
č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých 
zákonů (zákon o Hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle 
ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 239/2000 
Sb., o IZS“), a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci 
předloženou žádostí k č.j.: MUMI 210390058 ze dne 26. 8. 2021 a vydává k ní SOUHLASNÉ 
ZÁVAZNÉ STANOVISKO  
Odůvodnění:  
z předmětného návrhu Změny č. 2a Územního plánu Dolní Dunajovice je zřejmé, že bude 
naplněn požadavek ustanovení § 29 odst. 1 písmeno k) zákona č. 133/1985 Sb., a budou 
naplněny požadavky uvedené v ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě 
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, proto HZS JmK rozhodl tak, jak je ve výroku 
uvedeno. 
 

 
 
 
Ad. 2) stanovisko 
kladné, bez 
připomínek 

3. 

9.9.2021 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 

č.j. KHSJM 54335/2021/BV/HOK, ze dne 9.9.2021 
 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v 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“), vydává toto stanovisko: Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se 
sídlem v Brně s o u h l a s í s návrhem změny č. 2a územního plánu Dolní Dunajovice. 
Odůvodnění: 
KHS Jmk bylo dne 26.08.2021 doručeno oznámení pořizovatele územního plánu Městský 
úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, Náměstí 1, 692 01 Mikulov o veřejném 
projednání návrhu změny č.2a územního plánu Dolní Dunajovice (zkrácený postup 
pořízení). Současně byly dotčené orgány vyzvány k uplatnění svých stanovisek. 
Zpracovatelem návrhu změny č. 2a ÚP Dolní Dunajovice je společnost Urbanistické 
středisko Brno, spol. s r.o., Ing. arch. Vanda Ciznerová, Příkop 8, 602 00 Brno, srpen 2021. 
Obsah změny č. 2a územního plánu Dolní Dunajovice: Dílčí změna č. 2.05 Rozšíření plochy 
pro ČOV Dolní Dunajovice na pozemku parc. č. 5550 v k. ú. Dolní Dunajovice. Dílčí změna 
2.05 je určena pro plochy technické infrastruktury T – rozšíření stávající čistírny odpadních 

 
 
 
Ad.3) stanovisko 
kladné, bez 
připomínek 
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pořadové číslo 
datum podání/č.j. 

STANOVISKA Vypořádaní 

vod a navýšení její kapacit  
Předmětný návrh změny č. 2a ÚP byl ze strany KHS JmK posouzen ve smyslu ustanovení 
§ 2 správního řádu, a to v rozsahu požadavků na ochranu veřejného zdraví vyplývajících ze 
souvisejících ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. a právních předpisů prováděcích, mj. 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 
požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění 
pozdějších předpisů. Při posuzování KHS JmK postupovala v souladu s ustanovením § 3 
správního řádu tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a ve 
smyslu ustanovení § 6 odst. 2 a § 50 odst. 1 správního řádu KHS JmK uvážila skutečnosti 
známé z moci úřední a skutečnosti obecně známé a podklady vyhodnotila ve smyslu 
ustanovení § 50 odst. 4 správního řádu dle své úvahy, při níž se KHS JmK předně zabývala 
otázkou potenciálních vlivů na obyvatelstvo a lidské zdraví, které mohou ve svém důsledku 
při uplatňování ÚP v podobě deklarované v projednávaném návrhu predikovat zdravotní 
rizika pro populaci vystavenou rizikovým faktorům životních podmínek. Dále bylo posouzení 
návrhu ze strany KHS JmK zaměřeno na zjištění, zda lze podmínky a požadavky uplatněné 
v upraveném návrhu ve vztahu k ochraně veřejného zdraví považovat za opatření směřující 
k řízení zdravotních rizik ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4, § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. 
j) zákona č. 258/2000 Sb. S odkazem na výše uvedené KHS JmK po zvážení všech aspektů 
dospěla k závěru, že změna č. 2a ÚP nepredikuje potenciální zdravotní rizika pro populaci 
vystavenou rizikovým faktorům životních podmínek ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 a 4 
zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 77 odst. 1 a 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 
Sb. a proto KHS JmK v závazné části tohoto stanoviska vyslovila s návrhem změny č. 2a ÚP 
souhlas. 
 

4. 

7.10.2021 

Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor územního plánování a stavebního 
řádu 

č.j.: JMK 144631/2021 ze dne 7.10.2021 
 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ), 
obdržel dne 26.08.2021 oznámení o konání veřejného projednání (zkrácený postup 
pořizování) „Návrhu změny č. 2a územního plánu (ÚP) Dolní Dunajovice“ (dále také návrh 
změny ÚP) ve smyslu ustanovení § 55b odst. 2 stavebního zákona, které se uskutečnilo ve 
čtvrtek dne 30.09.2021 v 15:00 v zasedacím sále domu Dr. Karla Rennera v Dolních 
Dunajovicích. OÚPSŘ vydává za krajský úřad ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona 
koordinované stanovisko: 
 

A) stanovisko odboru životního prostředí (OŽP) Předmětem řešení „Návrhu změny č. 2a 
územního plánu Dolní Dunajovice“ je dílčí změna č. 2.05 - rozšíření plochy pro ČOV Dolní 
Dunajovice na p. č. 5550, k. ú. Dolní Dunajovice. Záměrem je rozšíření areálu stávající ČOV 
severním směrem. Změna č. 2a vymezuje plochu 2.05 o výměře 0,2048 ha navrženou pro 
technickou infrastrukturu. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako 
věcně a místně příslušný úřad podle ustanovení § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve 
znění pozdějších předpisů uplatňuje k „Návrhu změny č. 2a ÚP Dolní Dunajovice“ 
následující stanoviska: 
 

1. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon): 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 Mikulov, OSŽP. 
 

2. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF): OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF 
příslušný dle ust. § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF posoudil předmětný návrh změny 
územního plánu z hlediska zájmů ochrany ZPF a v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona o 
ochraně ZPF uplatňuje souhlasné stanovisko k „Návrhu změny č. 2a ÚP Dolní Dunajovice“. 
Návrhová plocha 2.05 je vymezena jako plocha technické infrastruktury – čistírna odpadních 
vod. Vzhledem k tomu, že předmětem změny ÚP je dostavba a intenzifikace stávající ČOV, 

 
 
 
 
 
Ad. 4) stanovisko 
kladné, bez 
připomínek 
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pořadové číslo 
datum podání/č.j. 

STANOVISKA Vypořádaní 

není alternativní umístění potřebné plochy vzhledem k technickým požadavkům možné. 
Tento typ stavby lze jednoznačně považovat za stavbu ve veřejném zájmu, který lze povýšit 
nad veřejný zájem ochrany zemědělské půdy I. třídy ochrany. Na základě výše uvedeného 
orgán ochrany ZPF konstatuje, že navržený zábor zemědělské půdy lze považovat za 
nejvýhodnější řešení z hlediska ochrany ZPF, jak stanoví ust. § 5 odst. 1 zákona o ochraně 
ZPF. Předpokládaný zábor zemědělského půdního fondu „Návrhu změny č. 2a Dolní 
Dunajovice“ 0,2048 ha. 
 

3. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů: OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) 
výše uvedeného zákona uplatňuje stanovisko k předloženému „Návrhu změny č. 2a ÚP 
Dolní Dunajovice“ v tom smyslu, že zájmy ochrany přírody a krajiny, k jejichž uplatnění je 
příslušný zdejší krajský úřad, nejsou tímto návrhem dotčeny. 
 

4. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: 
OŽP jako dotčený orgán příslušný dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, uplatňuje k předloženému „Návrhu změny č. 2a ÚP Dolní Dunajovice“ 
stanovisko v tom smyslu, že rozšíření ČOV bude realizováno tak, aby nedošlo k obtěžování 
zápachem zejména v oblasti obytné zástavby. 
 

5. Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a obecně závazné vyhlášky 
Jihomoravského kraje č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového 
hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025: OŽP jako dotčený orgán odpadového 
hospodářství příslušný dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
nemá k předloženému “Návrhu změny č. 2a ÚP Dolní Dunajovice” připomínky. OŽP 
upozorňuje na kompetenci obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle ust. § 146 
odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
 

6. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon): OŽP není věcně příslušným orgánem státní správy lesů. 
 

7. Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, a o změně zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci 
závažných havárií): OŽP jako dotčený orgán prevence závažných havárií příslušný dle ust. 
§ 49 zákona o prevenci závažných havárií uplatňuje k „Návrhu změny č. 2a ÚP Dolní 
Dunajovice“ stanovisko v tom smyslu, že při posuzování návrhu změny ve smyslu ust. § 55b 
stavebního zákona je potřeba zohledňovat z hlediska zákona č. 224/2015 Sb. omezení, 
která se týkají stanovené zóny havarijního plánování pro skladovací kapacity zemního plynu 
v objektu podzemního zásobníku plynu Dolní Dunajovice, Dolní Dunajovice, PSČ 691 85 
provozovatele RWE Gas Storage CZ, s.r.o., Limuzinská 3135/12, Praha 10 Strašnice, PSČ 
108 00. 
 

B) stanovisko odboru dopravy Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy jako 
dotčený orgán z hlediska řešení silnic II. a III. třídy uplatňuje podle ustanovení § 4 odst. 2 
stavebního zákona a podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 33/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, v platném znění v řízení dle § 55b odst. 2 stavebního zákona 
k „Návrhu změny č. 2a ÚP Dolní Dunajovice“ následující stanovisko k návrhu změny ÚP 
a souhlasí s řešením silnic II. a III. třídy bez požadavků. 
Odůvodnění KrÚ JMK OD podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a § 40 odst. 3 
písm. f) zákona o PK uplatňuje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán stanovisko k 
územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení 
silnic II. a III. třídy. 
 

C) stanovisko odboru kultury a památkové péče Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 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 nejsou dotčeny zájmy v kompetenci Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče. 
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pořadové číslo 
datum podání/č.j. 

STANOVISKA Vypořádaní 

5. 

29.9.2021 

Městský úřad Mikulov – koordinované stanovisko 

č.j. MUMI 21045548 ze dne 29.9.2021 
 

Městský úřad Mikulov, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených 
ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, kterou dne 26.08.2021 
podal Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí, Náměstí 158/1, 692 01 
Mikulov na Moravě (dále jen "žadatel"), ve věci: Oznámení veřejného projednání návrhu: 
"Změna č.2a Územního plánu obce Dolní Dunajovice" (dále jen "záměr"), a po 
zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle ustanovení 
§ 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 136 a § 149 
odst. 1 správního řádu toto koordinované stanovisko pro úseky, které jako dotčený orgán 
hájí: 
 

1. ustanovení § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
přepisů (dále jen „zákon“): Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny. 
 

2. ustanovení § 146 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů: STANOVISKO Městský úřad 
Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný orgán odpadové hospodářství 
podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zák. č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů, § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., (dále 
jen "zákon"), po předchozím posouzení žádosti podané žadatelem - Městský úřad Mikulov, 
Odbor stavební a životního prostředí - úřad územního plánování, Náměstí 158/1, 692 01 
Mikulov, ve věci vydání stanoviska k oznámení o zahájení řízení o územním plánu podle 
§ 55b odst. 1) a 2) stavebního zákona "Změna č. 2a Územního plánu Dolní Dunajovice", 
vydává podle ustanovení § 146 odst. 1 písm. e) zákona následující stanovisko: orgán 
odpadové hospodářství souhlasí bez připomínek. Odůvodnění Městský úřad Mikulov, odbor 
stavební a životního prostředí, jako příslušný orgán odpadové hospodářství podle 
ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů, § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., (dále 
jen "zákon"), obdržel žádost podanou žadatelem - Městský úřad Mikulov, Odbor stavební 
a životního prostředí - úřad územního plánování, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov, ve věci 
vydání stanoviska k oznámení o oznámení o zahájení řízení "Změna č. 2a Územního plánu 
Dolní Dunajovice" podle § 53 odst. 2 a § 52 stavebního zákona. Příloha řešené žádosti 
obsahovala: - Oznámení o zahájení řízení "Změna č. 2a Územního plánu Dolní Dunajovice. 
Orgán odpadového hospodářství posoudil návrh v souladu s ustanoveními zákona 
a zkoumal, zda je navržené řešení v souladu s nakládáním. Správní orgán usoudil, že návrh 
zadání nevyžaduje žádné požadavky na obsah ÚP, jelikož návrhem zadání nedochází ke 
změně koncepce odpadového hospodářství a není v kolizi se zákonem odpadového 
hospodářství. Poučení o odvolání Na udělení tohoto souhlasu se nevztahují obecné 
podmínky o správním řízení, jedná se o stanovisko dle ustanovení § 146 odst. 1 písm. e) 
zákona. 
 

3. ustanovení § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“): Veřejné zájmy 
nejsou záměrem dotčeny. 
 

4. ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“): Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí 
podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky. 
 

5. ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: STANOVISKO Městský úřad Mikulov, odbor 
stavební a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 a podle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve 

 
 
 
Ad. 5.) stanovisko 
kladné, bez 
připomínek 
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znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako místně příslušný vodoprávní 
úřad) dále jen "vodoprávní úřad") podle ustanovení §11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") vydává stanovisko k předloženému: 
"Návrh Změny č. 2a Územního plánu Dolní Dunajovice", z hlediska zájmů chráněných podle 
vodního zákona s výše předloženým vodoprávní úřad z hlediska ochrany vodního zákona 
vydává souhlasné stanovisko a nestanovuje žádné podmínky. Odůvodnění Předmětem 
řešení změny č. 2a ÚP Dolní Dunajovice je dílčí změna č. 2.05 Rozšíření plochy pro ČOV 
Dolní Dunajovice na p. č. 5550, k. ú. Dolní Dunajovice. Změna je podrobně prověřena 
z pohledu dopadu do organismu obce, dopravní obsluhy, obsluhy sítěmi technické 
infrastruktury a krajinného rázu. Pro navrženou dílčí změnu je vymezena zastavitelná 
plocha. Předložený záměr byl posouzen z hlediska plánování v oblasti vod, dalších zájmů 
sledovaných vodních zákonem a obecných zájmů. Podmínky nebyly stanoveny s ohledem 
na požadavky na ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti vod, jsou dané vodním zákonem. 
Na udělení tohoto souhlasu se nevztahují obecné podmínky o správním řízení, jedná se 
o stanovisko dle ustanovení § 149 správního řádu. Poučení Proti tomuto stanovisku se nelze 
samostatně odvolat. Proti stanovisku se lze odvolat prostřednictvím odvolání rozhodnutí, ke 
kterému bylo toto stanovisko vydáno, a to v režimu ustanovení § 149 odst. 5 správního řádu. 
 

6. ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“): Veřejné zájmy 
nejsou záměrem dotčeny.  
 

7. ustanovení § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“): Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny. Dle 
ustanovení § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, uplatňuje obecní úřad obce s rozšířenou působností stanoviska 
k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka nebo 
ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové 
rezervace nebo památkové zóny, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 
písm. c) nebo působnost krajského úřadu podle § 28 odst. 2 písm. c), a ve vztahu k tomuto 
území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území. Vzhledem k tomu, že se na 
území obce Dolní Dunajovice nachází nemovité kulturní památky, je zdejší správní orgán dle 
výše uvedeného ustanovení i věcně příslušným dotčeným orgánem na úseku státní 
památkové péče. Konstatujeme, že na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, § 29 odst. 2 písm. c): veřejné zájmy na úseku ochrany 
státní památkové péče, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru rozvoje 
a živnostenského podnikání, nebudou Změnou č. 2a dotčeny. 
 

Odůvodnění: 
Městský úřad Mikulov obdržel dne 26.08.2021 žádost o vydání stanoviska k uvedenému 
záměru. Podkladem pro vydání stanoviska byla předložená dokumentace záměru. Popis 
záměru: Jedná se o oznámení veřejného projednání návrhu Územního plánu obce Dolní 
Dunajovice. Dotčené orgány záměr posoudily a zjistily požadavky na ochranu všech 
dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Požadavky na 
různých úsecích ochrany veřejných zájmů zkoordinoval a vydal toto koordinované 
stanovisko. Proti tomuto stanovisku se nelze odvolat. Podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního 
zákona stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah stanoviska je 
závazný pro opatření obecné povahy podle stavebního zákona. 

 

6. 

1.9.2021 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

č.j. MPO 593176/2021 ze dne 31.8.2021 

 
 
 
 
Ad. 6.) stanovisko 
kladné, bez 
připomínek 
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Poučení: 

Změna č. 2 územního plánu Dolní Dunajovice vydávaná formou opatření obecné povahy v souladu 
s ustanovením § 173 odst. (1) správního řádu, nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné 
vyhlášky. 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle ustanovení § 173 odst. (1) správního řádu každý 
nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. 
 

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

 

 

 

 

 

…………..…………………                                                                 ……..…….…………. 

     Mgr. Josef Hasník                                                                       Ing. Miroslav Kovács 

         starosta obce                                                                            místostarosta obce 

 

 

 

„Otisk razítka“ 
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17. PŘÍLOHA: SROVNÁVACÍ TEXT VÝROKOVÉ ČÁSTI S VYZNAČENÍM ZMĚN 

ZMĚNA Č. 2a ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DUNAJOVICE 
 
text rušený text 
text vkládaný text 
text původní text, který se ponechává beze změn 

 

 

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zastavěné území bylo vymezeno v průzkumech a rozborech pro územní plán v srpnu 2008. Zohledněna byla 
hranice současně zastavěného území vymezená platným územním plánem sídelního útvaru a jeho změnami. 
Je vyznačena v hlavním výkrese a ve výkrese základního členění území. 

Hranici zastavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel a ve výjimečných případech ji tvoří spojnice 
lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích. 

Hranice zastavěného území obce v zásadě kopíruje hranici intravilánu (zastavěná část obce k 1. 9. 1966), 
rozšířenou o zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, části pozemních komunikací, ze kterých jsou vjezdy 
na ostatní pozemky zastavěného území, dále o ostatní veřejná prostranství a o další pozemky, které jsou 
obklopeny ostatními pozemky zastavěného území (v souladu s § 58 zák. č. 183/2006 Sb.). 

Hranice zastavěného území byla změnou č. 2a aktualizována k 15. 6. 2021. 

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

2.1. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ 

Koncepce rozvoje obce Dolní Dunajovice (viz. výkres č. 2 Hlavní výkres) vychází jednak z podmínky 
respektování definovaných a chráněných hodnot území, která je zajišťována zejména jinými právními předpisy či 
správními opatřeními, a dále z požadavku vymezení rozvojových ploch obce s hlavním cílem zabezpečení 
souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území. 

Prioritou návrhu je vedle regenerace stávajících fondů i návrh ploch pro bydlení, navazující a rozvíjející stávající 
zástavbu obce, rozvoj ploch občanského vybavení, účelný návrh koridorů a ploch veřejných prostranství, návrh 
ploch pro výrobu a skladování včetně ploch pro fotovoltaické elektrárny a plochy smíšené výrobní. Doplněny jsou 
koridory pro technickou infrastrukturu. 

Pro rozvoj krajiny je v souladu s řešením komplexních pozemkových úprav zapracován ÚSES, řešena je 
průchodnost území a ochrana půdy před větrnou erozí. 

V řešeném území se vyskytují přírodní hodnoty, které jsou dány především rozmanitostí ploch využívání území, 
krajinnými formacemi a vodními plochami. Jejich ochrana je řešena vymezením ploch přírodních a krajinné 
zeleně, pro které jsou určena podmínky využití (čl. 6.1.13 čl. 6.1.15 a 6.1.16). 

V řešeném území se dále vyskytují hodnoty kulturní, urbanistické a architektonické, které jsou dány kulturním 
dědictvím. Jejich respektování je nezbytnou podmínkou řešení. 

Za území zásadního významu pro charakter sídla je nutno považovat území vymezené ulicemi, Kostelní 
a Zahradní, tedy centrum obce. Jedná se o území s kvalitním urbanistickým, architektonickým charakterem 
prostředí s prostředím vcelku nenarušeným vlivem dopravy, cílevědomě upravované, vyžadujícím maximální 
ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území. 

Pro toto území jsou stanoveny podmínky ochrany: 
a) veškeré děje, činnosti a zařízení musí respektovat kvalitu urbanistického, architektonického a přírodního 

charakteru prostředí. Tato území považovat za urbanisticky exponované polohy 
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b) v zastavěném území a zastavitelných plochách nesmí být umístěny stavby, které by urbanistický 
a architektonický charakter území znehodnotily svým ztvárněním, objemovými parametry, vzhledem, 
účinky provozu a použitými materiály 

c) v tomto území je účelné případný záměr, který by mohl změnit nebo ovlivnit vnímání a charakter 
prostoru prověřit studií, případně posudkem zohledňujícím jeho vliv na prostředí, popř. krajinný ráz; 
účelnost zpracování posoudí a jeho rozsah stanoví stavební úřad 

d) v prostorovém uspořádání respektovat hlavní kompoziční zásady harmonie s prostředím - hlavní 
dominanty, primární přírodní horizont 

Za území zásadního významu pro charakter krajiny je nutno považovat západní část řešeného území, 
Dunajovické vrchy a severní část řešeného území - pobřeží horní nádrže Nových Mlýnů. Jedná se o území 
s kvalitním přírodním prostředím, případně s potenciálem pro rekreační využití, vyžadujícím maximální ochranu 

přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území. 

Pro tato území jsou stanoveny podmínky ochrany: 
a) veškeré děje, činnosti a zařízení musí respektovat kvalitu přírodního charakteru prostředí 
b) v tomto území je účelné případný záměr, který by mohl změnit nebo ovlivnit vnímání a charakter 

prostoru prověřit studií, případně posudkem zohledňujícím jeho vliv na prostředí, popř. krajinný ráz; 
účelnost zpracování posoudí a jeho rozsah stanoví stavební úřad popř. příslušný orgán ochrany přírody. 

c) V nezastavitelném území je nutno respektovat a podporovat rozmanitost ploch využívání území, krajinné 
formace a prostorovou diverzitu. 

Území s negativním dopadem na charakter sídla a krajiny – stávající plochy zemědělské výroby na západním 
okraji obce. Veškeré činnosti, děje a zařízení musí přispívat k vytváření nového výrazu areálu smíšeného 
výrobního. 

 činnosti, děje a zařízení v tomto území budou přispívat k vytváření identity prostoru při respektování 
prostorových vazeb s okolní zástavbou a budou vytvářet u nové výstavby soudobý výraz a přispívat 
k vytvoření nové identity prostoru; při vytváření nových nebo úpravě stávajících veřejných prostor je nutno 
v maximální míře respektovat morfologii terénu. Nezbytné je jejich ozelenění. 

Dále jsou stanoveny podmínky ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot pro celé řešené území: 

 urbanistická struktura obce bude zachována a rozvíjena tradiční rozptýlenou zástavbou, s propojením na 
okolní krajinu a respektováním krajinného rázu 

 zástavba navrhovaná na vnějším okraji zastavěného území musí být situována vždy tak, aby do volného 
území byla orientována nezastavěná část stavebního pozemku; v případě, že to není možné, je nutno řešit 
přechod zástavby do krajiny ozeleněním 

 uspořádání zastavitelných ploch řešit převážně v návaznosti na zastavěné území, omezit monofunkčnost 
ploch a zajistit rozmanitost jejich využití. 

 plochy změn smíšených obytných jsou přednostně navrženy v území zajišťujícím pohodu bydlení při 
zachování harmonie s okolní krajinou 

 volbou ploch smíšených obytných je podporován rozvoj občanského vybavení 

 minimalizováno je rozšiřování zástavby do volné krajiny 

 nová zástavba bude respektovat výškové zónování stávající zástavby z důvodů ochrany obrazu 
a panoramatu obce 

 není přípustná výstavba nových objektů pro bydlení v zahradách stávajících rodinných domů mimo uliční 
čáru bez přímého přístupu z veřejného prostranství 

 všechny navržené stavební plochy, ve kterých bude řešena nová uliční síť, musí být vybaveny zelení, rozsah 
bude upřesněn podrobnější dokumentací 

 respektovat a chránit drobné sakrální a lidové objekty v obci a krajině, včetně jejich okolí 

 nejsou nenavrženy plochy změn pro rodinnou rekreaci 

 centrum obce je stabilizováno jako místo společenských kontaktů obyvatel, podporující sociální soudržnost 

 obnovou a revitalizací zanedbaných ploch zlepšit kvalitu prostředí v obci 
Pro regeneraci duševních a fyzických sil obyvatel: 

 jsou stabilizovány plochy rekreace, zvláště neorganizované tělovýchovy (víceúčelová hřiště) 

 respektováním prostupnosti krajiny je umožněn průchod do krajinného zázemí obce pro všechny věkové 
kategorie (letní i zimní aktivity) 
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 pro rozvoj cestovního ruchu zajistit dostatečnou turistickou infrastrukturu 

 využít polohy obce na křižovatce pestrých turistických tras v oblasti Pavlovských vrchů a oblasti Mušovských 
jezer. 

 k zajištění dobré obsluhy celého území navrhnout doplnění technické infrastruktury. 
OŽP posoudil předložený návrh zadání z hlediska možných dopadů na jednotlivé složky životního prostředí. 

 celé řešené území je hodnoceno jako území s archeologického zájmu s možnými archeologickými nálezy, při 
jakýchkoliv zásazích do terénu je nutno zajistit archeologický průzkum 

OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU 

 neměnit charakter přírodních horizontů 

 respektovat stávající liniovou a solitérní zeleň v krajině, doplnit ji o navržené (neexistující) interakční prvky 
v souladu s návrhem územního plánu a komplexních pozemkových úprav 

 chránit význačné stávající solitérní stromy a stromořadí v krajině (v případě nezbytných zásahů nahradit ve 
vhodnějším místě) 

 posilovat podíl rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů v zemědělské krajině, realizovat zalučnění 
a výsadbu krajinné zeleně v plochách orné půdy podél toků a v plochách pro ÚSES 

 udržovat a zlepšovat estetickou hodnotu krajiny výsadbami alejí podél komunikací a cest, revitalizací toků 
s doplněním břehových porostů a obnovením nebo výstavbou nových vodních ploch 
o zachovat a rozvíjet zastoupení a podíl dřevin podél cest, mezí apod. 
o podporovat dosadbu dřevin podél cest - vhodné dřeviny jsou klen, lípa, jírovec, ovocné dřeviny 
o podél vodních toků možno doplnit jasan, olši, dub letní aj. 
o realizovat územní systém ekologické stability. 
o podporovat zvyšování podílu ovocných dřevin v záhumencích, v návaznosti na zastavěné území 
o při stavební činnosti ve stávajících a rozvojových plochách respektovat navržené zásady prostorového 

uspořádání a podmínky využití území (viz kap. 6.2.) 

Další hodnotou území jsou zdravé životní podmínky a zdravé životní prostředí. Pro ochranu těchto hodnot jsou 
stanoveny tyto podmínky: 

 v maximální míře eliminovat stávající zdroje hluku a vibrací 

 není přípustné umísťování nových zdrojů hluku 

 chov hospodářských zvířat v zemědělských areálech je přípustný pouze v takové koncentraci, aby nedošlo 
k obtěžování obyvatel a návštěvníků obce vyššími koncentracemi emisí páchnoucích látek, rozhodující je 
vzdálenost k nejbližší chráněné ploše; páchnoucí látky z chovu hospodářských zvířat nesmí být ve 
vystupující vzdušině obsaženy v koncentraci obtěžujících obyvatelstvo 

ZMĚNA Č. 1 ÚP 

Požadavky na změnu charakteru obce nejsou změnou č. 1 kladeny. 

Předmětem řešení změny č. 1 územního plánu Dolní Dunajovice jsou navržené lokality dílčích změn v území, 
přestavby a vytvoření územně technických podmínek pro jejich realizaci. 

Navržené dílčí změny jsou podrobně prověřeny z pohledu dopadu do organizmu obce, dopravní obsluhy, obsluhy 
sítěmi technické infrastruktury a krajinného rázu. Pro navržené dílčí změny jsou vymezeny zastavitelné plochy. 

ZÁKLADNÍ KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ ZMĚNY č. 1 

Je zabezpečena souladem přírodních, kulturních a civilizačních hodnot řešeného území: 

 stabilizace sídelní funkce a její rozvíjení s ohledem na zachování urbanistických a stavebních forem 
charakteristických pro danou oblast 

 vytvoření podmínek pro umístění dalších pracovních příležitostí zařazením dílčích změn č. 1.1, 1.4, 1.7, 1.9, 
1.11, 1.12 a 1.13, 1.16 a 1.17 do ploch smíšených obytných, podmíněně připouštějících přiměřenou míru 
ekonomických aktivit; dále jsou zařazeny dílčí změny 1.8, 1.14 a 1.18 do ploch smíšených výrobních, 
vinařství v nichž lze předpokládat vytváření nových pracovních míst 

 zastavení úbytku obyvatel, t.j. vytvoření předpokladů pro uspokojování potřeb obyvatel na bydlení, vytvoření 
podmínek pro zamezení odchodu mladšího obyvatelstva ze sídla 

 zajištění dobré obslužnosti území – je řešeno zajištěním prostupnosti území dílčími změnami veřejných 
prostranství 1.5 a 1.6 a k obsluze dílčí změny 1.11 koridor veřejného prostranství 1.11a 
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 zkvalitňování přírodního a životního prostředí, jedné z nejcennějších hodnot území – řešení změny č. 1 ÚP 
respektuje územním plánem navržené principy zajištění ekologické stability území a ochrany přírody 

 respektování a rozvíjení kulturních a přírodních hodnot území – změna č. 1 ÚP respektuje stávající kulturní, 
urbanistické, architektonické a přírodní hodnoty daného území a to jak zastavěného území, tak i volné 
krajiny, řešením změny č. 1 ÚP jsou respektovány kladné dominanty obce, stávající charakter sídla 
a výšková hladina zástavby, jsou respektovány přírodní hodnoty území, krajinný ráz, významné přírodní 
dominanty, krajinné hodnoty 

Následnou dokumentací po vydání změny č. 1 bude řešena ochrana veřejného zdraví, viz kap. J)17.3. 
Odůvodnění. 

ZMĚNA Č. 2a ÚP 

Požadavky na změnu charakteru obce nejsou změnou č. 2a kladeny. 

Předmětem řešení změny č. 2a územního plánu Dolní Dunajovice je dílčí změna č. 2.05 Rozšíření plochy pro 
ČOV Dolní Dunajovice na p. č. 5550, k. ú. Dolní Dunajovice 

Změna je podrobně prověřena z pohledu dopadu do organizmu obce, dopravní obsluhy, obsluhy sítěmi technické 
infrastruktury a krajinného rázu. Pro navrženou dílčí změnu je vymezena zastavitelná plocha. 

ZÁKLADNÍ KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ ZMĚNY č. 2a 

Je zabezpečena souladem přírodních, kulturních a civilizačních hodnot řešeného území: 

2.2. OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 pro rozvoj kvality života regenerovat kvalitu veřejných prostranství a významných ploch zeleně především 
v území s předpokladem sociálních kontaktů – zastávky, náves, ulice 

 vytvářet podmínky pro nemotorovou dopravu – cyklisty a pěší provoz, bezpečnou cestu dětí do škol 

 vytvářet podmínky pro pohodu bydlení - především ochranu proti nadměrnému hluku a imisím z dopravy 

 neumisťovat nové zdroje hluku (např. výroba, výrobní služby apod.) v blízkosti chráněných objektů a ploch 

 konkrétní záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být předem projednány s věcně 
a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví 

ZMĚNA Č. 1 ÚP 

Řešením změny č. 1 ÚP nedojde k dotčení přírodních hodnot území. 

Řešením změny č. 1 ÚP je respektována koncepce vymezeného ÚSES. 

Dílčí změna 1.8, určená pro plochy smíšené výrobní SV zasahuje do ploch smíšených nezastavěného území SM. 

Řešením změny č. 1 ÚP nedojde k dotčení vymezených lokalit se zvýšenou ekologickou hodnotou (tzv. 
ekologicky významných krajinných segmentů). 

Záměry nejsou ve střetu s významnými krajinnými prvky a plochy pro bydlení jsou umístěny ve vazbě na 
zastavěné území. 

ZMĚNA Č. 2a ÚP 

Řešením změny č. 2a ÚP nedojde k dotčení přírodních hodnot území. 

Řešením změny č. 2a ÚP je respektována koncepce vymezeného ÚSES. 

Dílčí změna 2.05, je určena pro plochy technické infrastruktury T – rozšíření stávající čistírny odpadních vod 
a navýšení její kapacity. 

Řešením změny č. 2a ÚP nedojde k dotčení vymezených lokalit se zvýšenou ekologickou hodnotou (tzv. 
ekologicky významných krajinných segmentů). 

Záměr není ve střetu s významnými krajinnými prvky a navržené plochy jsou v dostatečném odstupu od ploch pro 
bydlení. 
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2.3. OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ, ZEMSKÉHO POVRCHU, PODZEMNÍCH 
A POVRCHOVÝCH VOD 

V rámci územního plánu jsou navrženy zásady a opatření na ochranu krajiny. Územní rozsah je vymezen 
v grafické části – výkrese č. 2 Hlavní výkres (návrh uspořádání území). 

 ochrana melioračních zařízení – u meliorovaných ploch, které jsou částečně, nebo celé navrženy 
k zástavbě (zastavitelné plochy) před zahájením výstavby provést úpravu drenážního systému tak, aby 
nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo ovlivnění zamokřením navazujících ploch 

 ÚP respektuje současný stav čištění odpadních vod a důsledně je řeší v celém řešeném území 

 ochrana přístupu k vodotečím – podél vodotečí bude zachován přístupný pruh pozemků v šířce 6 - 8 m od 
břehové hrany, v němž nebudou přípustné činnosti a stavby (např. oplocení), které by zamezily volnému 
přístupu k vodoteči 

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, 
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

3.1 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 

Urbanistická koncepce ÚP Dolní Dunajovice vychází z přírodních podmínek (morfologie terénu, vodotečí…), ze 
stávajícího členění ploch s rozdílným způsobem využití, respektování historického vývoje území a z respektování 
primárních podmínek ochrany krajiny a krajinného rázu. 

Prioritou sídla je ochrana obrazu sídla vzniklého historickým vývojem. 

Plocha přestavby 1-B (plochy pro bydlení) je navržena ve vnitrobloku mezi ulicemi Zahradní a Plotní pro bytové 
domy. 

Pro rozvoj sídla jsou navrženy jsou plochy změn v území pro bydlení rodinné formou ploch smíšených obytných 
v prolukách, enklávách ploch smíšených nezastavěného území v plochách vhodných pro bydlení v návaznosti na 
zastavěné území. 

Pro rozvoj rekreace je navržena plocha změny v území pro rozvoj rekreace na jižním břehu horní nádrže Nové 
Mlýny (2-R). 

Stabilizována jsou všechna stávající zařízení občanského vybavení. Pro rozvoj občanského vybavení jsou 
navrženy plochy změn v území 4-O, a plochy přestavby 3-O, 5-O. Občanské vybavení je možno umisťovat 
(rozvíjet) v rámci ploch smíšených obytných. 

Pro tělovýchovu a sport jsou navrženy plochy změn v území 6-A pro rozšíření stávajícího sportoviště v jižní části 
obce. 

Pro veřejná prostranství jsou navrženy: 

a. plochy, i.č. 7-U v severní části Kostelní ulici, 8-U v Příční ulici a 9-U Za školou; jsou určeny pro zajištění 
urbanistické kvality prostředí (ve smyslu vyhl. č. 269/2009, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, § 7, odst. 2) 

b. koridory, zajišťující obsluze ploch změn v území, 10-U - 22-U 

Pro výrobu a skladování je navržena plocha změn v území na rekultivované skládce odpadů, určená pro 
fotovoltaické elektrárny (58-V-FVE). 
Plochy smíšené výrobní jsou v převážné míře respektovány. Pro rozvoj ekonomické základny obce je navrženo 
rozšíření stávajícího areálu smíšené výroby na západním okraji Dolních Dunajovic (59-SV). Na východním okraji 
je navržena plocha změny v území (60-SV). 

Plochy dopravní infrastruktury jsou v řešeném území stabilizovány, nejsou navrženy plochy změn. 

V řešeném územím je vymezen nadregionální biokoridor K 151 reprezentující dvě osy – vodní a nivní. Územní 
plán vymezil obě osy nadregionálního biokoridoru. Na západní hranici katastru obce je vymezeno regionální 
biocentrum a regionální biokoridor. Tyto skladebné části jsou koordinovány se zpracovanou komplexní 
pozemkovou úpravu. Ta nerespektovala koncepci řešení regionálního ÚSES Jihomoravského kraje, který byl 
promítnut i do Návrhu zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Jedná se o vymezení regionálního 
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biokoridoru podél jihozápadní hranice katastru. Územním plánem bylo doplněno vložené biocentrum místního 
významu (LBC 1 a LBC 2 – návrhová plocha E-63 a E-82) tak, aby byly splněny požadavky metodických zásad 
vymezení USES. 

Plochy smíšené nezastavěného území - krajinná zeleň K je vymezena pro ochranu reliktů zeleně v krajině. 

Jednotlivé zastavitelné plochy jsou označeny indexy uvedenými také v grafické části ÚP Dolní Dunajovice (viz. 
výkres č. 2 Hlavní výkres). 

ZMĚNA Č. 1 ÚP 

Změna č. 1 nemá zásadní vliv na koncepci územního plánu, kterou doplňuje a rozvíjí. 

Ze zadání vyplývá, že v obci stoupá zájem o plochy smíšené obytné, podmíněně připouštějících přiměřenou míru 
ekonomických aktivit. 

Dalším výrazným jevem je rozvoj ploch pro vinařství, s prezentací, s degustačními prostory, s ubytováním včetně 
dopravní a technické infrastruktury formou „vinařských dvorů“ (změny 1.8, 1.14 a 1.18). 

ZMĚNA Č. 2a ÚP 

Změna č. 2a nemá vliv na koncepci územního plánu. Navržené řešení (ČOV) vytváří územně technické podmínky 
pro realizaci záměrů stanovené koncepce ÚP v rozvoji ploch pro bydlení, občanského vybavení a podnikání. 

3.2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY 

3.2.1. ZASTAVITELNÉ PLOCHY 
 

I.Č. katastrální území požadavek na 
prověření 

podrobnější 
dokumentací 

další podmínky využití území 

B - plochy bydlení 

1-B Dolní Dunajovice 
střed obce 

- plochy intenzifikace vnitrobloku mezi ulicemi Zahradní a Polní (17-B dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch veřejných prostranství ul. Zahradní 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ a dobývacího prostoru PZP 
- respektovat podmínky OP léčivého pramene 
výšková regulace zástavby 
- max. 2 NP + podkroví 

R - plochy rekreace 

2-R Dolní Dunajovice 
severní část 

řešeného území 

- plochy u vodní nádrže pro rozvoj rekreace (20-RH dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících účelových komunikací 
- TI - zajistit obsluhu území lokálně 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky OP léčivého pramene 
výšková regulace zástavby 
- max. 2 NP + podkroví 

O - plochy občanského vybavení 

4-OK Dolní Dunajovice 
jižní část Obce 

- mezi ulicí Rudé armády a hřištěm (44-O dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní z navržených koridorů veřejného prostranství 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ a dobývacího prostoru PZP 
výšková regulace zástavby 
- max. 2 NP 

A - plochy občanského vybavení - tělovýchovy a sportu 

6-A Dolní Dunajovice 
jižní část obce 

- plochy pro rozšíření sportovního hřiště (25-A dle zadání) 
obsluha území 
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I.Č. katastrální území požadavek na 
prověření 

podrobnější 
dokumentací 

další podmínky využití území 

- dopravní z navržených koridorů veřejného prostranství 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky území s archeologickými nálezy 
- respektovat podmínky CHLÚ a dobývacího prostoru PZP 
- respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn 
výšková regulace zástavby 
- max. 2 NP 

U - plochy a koridory veřejných prostranství 

7-U Dolní Dunajovice 
severní část obce 

- plochy veřejného prostranství v severní části Kostelní ulici (změna 1.08.d, 18-B dle 
zadání) 
obsluha území 
- dopravní z navržených koridorů veřejného prostranství 10-U a 11-U 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ a dobývacího prostoru PZP 

8-U Dolní Dunajovice 
západní část obce 

- plochy veřejného prostranství u výrobního areálu (část 37-B dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní z navrženého koridoru veřejného prostranství16-U 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn – je navržena přeložka 
- respektovat podmínky OP léčivého pramene 

10-U Dolní Dunajovice 
severní část obce 

- koridor veřejného prostranství k obsluze ploch smíšených obytných 23-SO, 24-SO, 
24a-SO, 26-SO a 7-U, (28-U dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících veřejných prostranství, ul. Kostelní, ul. Pod Vápenkou 

a ul. U Potoka 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ a dobývacího prostoru PZP 
- respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn – je navržena přeložka 

11-U Dolní Dunajovice 
severní část obce 

- koridor veřejného prostranství k obsluze ploch smíšených obytných 24-SO, 25-SO 
a 7-U, prodloužení Kostelní ul. 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících veřejných prostranství, ul. Kostelní 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ a dobývacího prostoru PZP 
- respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn – je navržena přeložka 

12-U Dolní Dunajovice 
severní část obce 

- koridor veřejného prostranství k obsluze ploch smíšených obytných 27-SO 28-SO 
a 29-SO, prodloužení ulice Boční (32-DU dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících veřejných prostranství, ul. Boční 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky OP trafostanice 
- respektovat koridor TK 3 
- respektovat podmínky OP léčivého pramene 

13-U Dolní Dunajovice 
severní část obce 

- koridor veřejného prostranství, propojení v Hlavní ulici 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury, 

ul. Hlavní 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky OP plynovodu 
- respektovat podmínky OP léčivého pramene 
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14-U Dolní Dunajovice 
severozápadní 

část obce 

- koridor veřejného prostranství k obsluze ploch smíšených obytných 30-SO a 31-SO 
(součást 37-SO dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch dopravní infrastruktury, ul. Hlavní 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn – je navržena přeložka 
- respektovat podmínky OP léčivého pramene 

15-U Dolní Dunajovice 
severozápadní 

část obce 

- koridor veřejného prostranství k obsluze ploch smíšených obytných 31-SO a 32-SO 
(součást 37-SO dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících veřejných prostranství, ul. Hlavní 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn 
- respektovat podmínky OP léčivého pramene 

16-U Dolní Dunajovice 
západní část obce 

- koridor veřejného prostranství k obsluze ploch smíšených obytných 34-SO, 35-SO 
a 8-U 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících veřejných prostranství, ul. Hlavní 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn – je navržena přeložka 
- respektovat koridor TK 6 
- respektovat podmínky OP léčivého pramene 

17-U Dolní Dunajovice 
severozápad obce 

- koridor veřejného prostranství k obsluze ploch smíšených obytných 34-SO a 36-SO, 
prodloužení ul. Polní (27-U dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících veřejných prostranství 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn – je navržena přeložka 
- respektovat podmínky OP léčivého pramene 

18-U Dolní Dunajovice 
jižní část obce 

- koridor veřejného prostranství propojující ul. Rudé armády s ulicí U Vodárny 
k obsluze ploch smíšených obytných 41-SO, 42-SO, 44-SO, 45-SO, 19-U a 6-A (část 
26-U dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících veřejných prostranství 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ a dobývacího prostoru PZP 
- respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn – je navržena přeložka 
- respektovat koridor TK 7 

19-U Dolní Dunajovice 
jižní část obce 

- koridor veřejného prostranství k obsluze ploch smíšených obytných 42-SO a 43-SO 
(část 26-U dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní z navrženého koridoru veřejných prostranství 18-U 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ a dobývacího prostoru PZP 
- respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn – je navržena přeložka 

20-U Dolní Dunajovice 
jižní část obce 

- koridor veřejného prostranství k obsluze ploch smíšených obytných 41-SO, 52-SO, 
3-O a 4-O 

obsluha území 
- dopravní ze stávajících veřejných prostranství 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
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- respektovat podmínky CHLÚ a dobývacího prostoru PZP 

21-U Dolní Dunajovice 
jižní část obce 

- koridor veřejného prostranství k obsluze ploch smíšených obytných 52-SO, 9-U 
a 60-SV 

obsluha území 
- dopravní ze stávajících veřejných prostranství 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ a dobývacího prostoru PZP 
- respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn – je navržena kabelizace 

 

22-U Dolní Dunajovice 
jih obce 

- koridor veřejného prostranství k obsluze ploch smíšených obytných 47-SO, 48-SO, 
49-SO a 50-SO 

obsluha území 
- dopravní ze stávajících veřejných prostranství 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ a dobývacího prostoru PZP 
- respektovat podmínky OP vodovodu 
- respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn 

SO - plochy smíšené obytné 

23-SO Dolní Dunajovice 
severní část obce 

- plocha v severní části obce v zahradách za zástavbou v ul. Pod Vápenkou (změna 
č. 1.08.a, 6-B dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní z navrženého koridoru veřejného prostranství 10-U 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ a dobývacího prostoru PZP 
- respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn – je navržena přeložka a nová 

trafostanice 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 

24-SO Dolní Dunajovice 
severní část obce 

- plocha v severní části obce za zástavbou v ul. Pod Vápenkou (36-B dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní z navrženého koridoru veřejného prostranství 10-U 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn – je navržena přeložka a nová 

trafostanice 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 

24a-SO Dolní Dunajovice 
severní část obce 

- plocha v severní části obce za zástavbou v ul. Pod Vápenkou (5-B dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní z navrženého koridoru veřejného prostranství 10-U 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn – je navržena přeložka a nová 

trafostanice 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 

25-SO Dolní Dunajovice 
severní část obce 

- plocha v severní části obce v Kostelní ul. (změna č. 1.08.e, 19-B dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní z navrženého koridoru veřejného prostranství 11-U 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ a dobývacího prostoru PZP 
- respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn – je navržena přeložka a nová 

trafostanice 
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výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 

26-SO Dolní Dunajovice 
severní část obce 

- plocha v severní části obce v ul. Pod Vápenkou (změna č. 1.08.a, 6-B dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní z navrženého koridoru veřejného prostranství 10-U 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky OP kanalizace včetně objektu na kanalizaci 
- respektovat podmínky OP vodovodu a plynovodu 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 

27-SO Dolní Dunajovice 
severní část obce 

- plochy v Boční ulici (změna 1.07a, 4-B dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní z navrženého koridoru veřejného prostranství 12-U, lokalita s ní bude 

zarovnána 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn – je navržena přeložka 
- respektovat podmínky OP kanalizace 
- respektovat podmínky OP léčivého pramene 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 

28-SO Dolní Dunajovice 
severní část obce 

- plochy v Boční ulici (3-B dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní z navrženého koridoru veřejného prostranství 12-U 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat koridor TK 3 
- respektovat podmínky OP léčivého pramene 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 

29-SO Dolní Dunajovice 
severní část obce 

- plochy v Boční ulici (40-SO dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní z navrženého koridoru veřejného prostranství 12-U 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky OP kanalizace 
- respektovat koridor TK 3 
- respektovat podmínky OP léčivého pramene 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 

30-SO Dolní Dunajovice 
severozápadní 

část obce 

- plochy v Hlavní ulici u příjezdu k výrobnímu areálu (část 37-SO dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní z navrženého koridoru veřejného prostranství 14-U 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- realizovat opatření proti vlivům hluku z výrobního areálu 
- respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn – je navržena přeložka 
- respektovat podmínky OP vodovodu 
- respektovat podmínky OP léčivého pramene 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 

31-SO Dolní Dunajovice 
severozápadní 

část obce 

- plochy mezi ulicí Hlavní a traktorkou (část 37-SO dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch a navržených koridorů veřejného prostranství 14-U 

a 15-U 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
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prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- realizovat opatření proti vlivům hluku z výrobního areálu 
- respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn – je navržena přeložka 
- respektovat podmínky OP léčivého pramene 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 

 

32-SO Dolní Dunajovice 
severozápadní 

část obce 

- plochy mezi ulicí Hlavní a traktorkou (část 37-B dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch a navržených koridorů veřejného prostranství 15-U 

a 16-U 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- realizovat opatření proti vlivům hluku z výrobního areálu 
- respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn 
- respektovat podmínky OP léčivého pramene 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 
 

33-SO Dolní Dunajovice 
severozápadní 

část obce 

- plocha v Hlavní ulici 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch veřejného prostranství 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky OP léčivého pramene 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 

34-SO Dolní Dunajovice 
severozápadní 

část obce 

- plochy v lok. „Za mlýnem“ (zčásti změna č. 1.06.a a 1.06.e, 7-B, 16-B a 38-SO dle 
zadání) 
obsluha území 
- dopravní z navržených koridorů veřejného prostranství 16-U a 17-U 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- realizovat opatření proti vlivům hluku z výrobního areálu 
- respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn – je navržena přeložka 
- respektovat podmínky OP léčivého pramene 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 

35-SO Dolní Dunajovice 
severozápadní 

část obce 

- plochy v lok. „Za mlýnem“ (39-SO dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní z navrženého koridoru veřejného prostranství 16-U 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- realizovat opatření proti vlivům hluku z výrobního areálu 
- respektovat podmínky CHLÚ PZP 
- respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn – je navržena přeložka 
- respektovat podmínky OP léčivého pramene 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 

36-SO Dolní Dunajovice 
severozápadní 

část obce 

- plochy v lok. „Za mlýnem“ (změna č. 1.06.b, 2a-B, 39-SO dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní z navrženého koridoru veřejného prostranství 17-U 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ PZP 
- respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn – je navržena přeložka 
- respektovat podmínky OP léčivého pramene 
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výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 

37-SO Dolní Dunajovice 
západní část obce 

- plochy v Polní ulici (2b-B dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch veřejného prostranství 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ a dobývacího prostoru PZP 
- respektovat podmínky OP léčivého pramene 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 

38-SO Dolní Dunajovice 
západní část obce 

- plochy na konci Sklepní ulice (41-SO dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch veřejného prostranství 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ a dobývacího prostoru PZP 
- respektovat podmínky OP kanalizace 
- respektovat podmínky OP léčivého pramene 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 

39-SO Dolní Dunajovice 
jižní část obce 

- plochy na konci ulice Rudé armády (část 42-SO dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch dopravní infrastruktury 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ a dobývacího prostoru PZP 
- respektovat podmínky OP telekomunikačního vedení 
- respektovat podmínky OP léčivého pramene 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 

40-SO Dolní Dunajovice 
jižní část obce 

- plochy na konci ulice Rudé armády (část 42-SO dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch dopravní infrastruktury 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ a dobývacího prostoru PZP 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 

41-SO Dolní Dunajovice 
jižní část obce 

- plocha na jižním okraji obce(část 35-SO dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní z navržených koridorů veřejného prostranství 18-U a 20-U 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ a dobývacího prostoru PZP 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 

42-SO Dolní Dunajovice 
jižní část obce 

- plocha v zahradách za zástavbou v ul. Rudé armády (změna 1.03.a, část 9-B dle 
zadání) 
obsluha území 
- dopravní z navržených koridorů veřejného prostranství 18-U a 19-U 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ a dobývacího prostoru PZP 
- respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn – je navržena kabelizace 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 
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I.Č. katastrální území požadavek na 
prověření 

podrobnější 
dokumentací 

další podmínky využití území 

43-SO Dolní Dunajovice 
jižní část obce 

- plocha v zahradách za zástavbou v ul. U Rybníka (změna 1.03.a, část 9-B dle 
zadání) 
obsluha území 
- dopravní z navrženého koridoru veřejného prostranství 19-U 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ a dobývacího prostoru PZP 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 

 

44-SO Dolní Dunajovice 
jižní část obce 

- plocha v zahradách za zástavbou v ul. Rudé armády (část 35-SO dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní z navrženého koridoru veřejného prostranství 18-U 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ a dobývacího prostoru PZP 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 

 

45-SO Dolní Dunajovice 
jižní část obce 

- plochy u sportovního areálu (část 35-SO dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní z navrženého koridoru veřejného prostranství 18-U 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ a dobývacího prostoru PZP 
- respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 
 

46-SO Dolní Dunajovice 
jihovýchodní část 

obce 

- plochy na konci ul. U Vodárny (část 41-B dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní z navrženého koridoru veřejného prostranství 18-U 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ a dobývacího prostoru PZP 
- respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 

47-SO Dolní Dunajovice 
jihovýchodní část 

obce 

- plochy na konci ul. U Vodárny (12-B, část 34-SO dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní z navržených koridorů veřejného prostranství 18-U a 22-U 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ PZP 
- respektovat trasu a podmínky OP nadzemního vedení vn 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 

48-SO Dolní Dunajovice 
jihovýchodní část 

obce 

- plochy v proluce v ul. U Vodárny (1-B, část 34-SO dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch a navrženého koridoru veřejného prostranství 22-

U 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ PZP 
- respektovat podmínky BP plynovodu 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 
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I.Č. katastrální území požadavek na 
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podrobnější 
dokumentací 

další podmínky využití území 

49-SO Dolní Dunajovice 
východní část 

obce 

- plochy v proluce v ul. U Vodárny (část 34-SO dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch a navrženého koridoru veřejného prostranství 22-

U 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ a dobývacího prostoru PZP 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 

50-SO Dolní Dunajovice 
východní část 

obce 

- plochy v zahradách za hřbitovem (část 34-SO dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní z navrženého koridoru veřejného prostranství 22-U 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky pásma okolo veřejných pohřebišť 
- respektovat podmínky CHLÚ a dobývacího prostoru PZP 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 
 

51-SO Dolní Dunajovice 
východní část 

obce 

- plochy v ulici U Kina (22-O a 30-SV dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch a navrženého koridoru veřejného prostranství 22-

U 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky pásma okolo veřejných pohřebišť 
- respektovat podmínky CHLÚ a dobývacího prostoru PZP 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 

52-SO Dolní Dunajovice 
východní část 

obce 

- plochy v zahradách za školou(43-SO dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní z navrženého koridoru veřejného prostranství 21-U 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ a dobývacího prostoru PZP 
- respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn – je navržena kabelizace 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 

53-SO Dolní Dunajovice 
jižní část obce 

- plochy v zahradách za zástavbou v ul. Rudé armády  (změna č. 1.03.d, 10-B dle 
zadání) 
obsluha území 
- dopravní z navrženého koridoru veřejného prostranství 20-U 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ a dobývacího prostoru PZP 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 

V-FVE - plochy výroby a skladování 

58-V-
FVE 

Dolní Dunajovice - plochy v lokalitě ukončené skládky odpadů (33-FVE dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch dopravní infrastruktury - účelových komunikací 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
- nutno napojit do stávajícího systému nadzemního vedení vn 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky OP léčivého pramene 
výšková regulace zástavby 
- provozní objekty max. 1 NP 
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SV - plochy smíšené výrobní 

59-SV Dolní Dunajovice 
západní část obce 

- rozšíření stávajícího areálu smíšeného výrobního jižním a západním směrem (45-SV 
dle zadání) 
45-SV plochy v západní části obce pro rozšíření areálu (záměr obce) 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch dopravní infrastruktury - účelových komunikací 

a ze stávajícího areálu 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ PZP 
- respektovat koridor TK5  
výšková regulace zástavby 
- max. 2 NP, v případě halových objektů výška římsy max. 5 m 

 

60-SV Dolní Dunajovice 
východní část 

obce 

- plochy ve východní části  obce pro smíšenou výrobu (46-SV dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní z navrženého koridoru veřejného prostranství 21-U 
- TI - zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ a dobývacího prostoru PZP 
- respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn – je navržena částečná 

kabelizace 
výšková regulace zástavby 
- max. 2 NP, v případě halových objektů výška římsy max. 5 m 

 

i.č. stávající funkční 
využití změny 

navržená změna 
funkčního využití 
plochy 

k.ú. lokalita požadavek 
na prověření 
podrobnější 
dokumentací 

další podmínky využití území 

1.1 P plochy 
zemědělské 

plochy 
smíšené 
obytné SO 

Dolní 
Dunajovice 

jižní část obce, na 
konci ulice Rudé 
armády ve směru 
na Březí 

- obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch 

dopravní infrastruktury 
- umístění chráněných prostorů 

a chráněných prostorů staveb 
v dalších stupních projektové 
přípravy navrhovat tak, aby nebyla 
oslabena funkce stávajících silnic 
III. třídy 

- TI – zajistit obsluhu území v rámci 
veřejných prostranství a ploch pro 
dopravu 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot 
území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ 

a dobývacího prostoru PZP 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP + podkroví 
 

1.2 lokalita byla vypuštěna při společném jednání 

1.4 P plochy 
zemědělské 

plochy 
smíšené 
obytné SO 

Dolní 
Dunajovice 

severní část obce, 
na konci ulice 
Hlavní ve směru 
na Brod nad Dyjí 

- obsluha území 
- umístění chráněných prostorů 

a chráněných prostorů staveb 
v dalších stupních projektové 
přípravy navrhovat tak, aby nebyla 
oslabena funkce stávajících silnic 
III. třídy 

- dopravní ze stávajících ploch 
smíšených obytných 
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i.č. stávající funkční 
využití změny 

navržená změna 
funkčního využití 
plochy 

k.ú. lokalita požadavek 
na prověření 
podrobnější 
dokumentací 

další podmínky využití území 

- TI – zajistit obsluhu ze stávajících 
ploch smíšených obytných 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot 
území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ 

a dobývacího prostoru PZP 
- respektovat trasu a podmínky OP 

nadzemního vedení vn 
a vodovodního řadu 

- respektovat podmínky OP II. stupně 
přírodních léčivých zdrojů zřídelní 
oblasti Pasohlávky 

výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP + podkroví 
 

1.5 B plochy 
bydlení, 

SM plochy 
smíšené 
obytné 

koridor 
veřejného 
prostranství U 
k obsluze 
ploch bydlení 
1-B 
a smíšených 
obytných 

Dolní 
Dunajovice 

střed obce, mezi 
ulicemi Zahradní 
a Polní 

- obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch 

veřejných prostranství v ul. Zahradní 
a Polní 

- TI – bez napojení na TI 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot 
území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ 

a dobývacího prostoru PZP 
- respektovat podmínky OP II. stupně 

přírodních léčivých zdrojů zřídelní 
oblasti Pasohlávky 

1.6 SO plochy 
smíšené 
obytné 

koridor 
veřejného 
prostranství U 
k pěšímu 
propojení 
ploch u hřiště 
s ulicí 
U Rybníka 

Dolní 
Dunajovice 

jižní část obce, ul. 
U Rybníka 

- obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch 

veřejných prostranství v ul. 
U Rybníka a navržených u hřiště 

- TI – bez napojení na TI 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot 
území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ 

a dobývacího prostoru PZP 

1.7 P plochy 
zemědělské 

plochy 
smíšené 
obytné SO 

Dolní 
Dunajovice 

jižní část obce, na 
konci ulice Rudé 
armády ve směru 
na Březí 

- obsluha území 
- umístění chráněných prostorů 

a chráněných prostorů staveb 
v dalších stupních projektové 
přípravy navrhovat tak, aby nebyla 
oslabena funkce stávajících silnic 
III. třídy 

- dopravní ze stávajících ploch 
dopravní infrastruktury 

- TI – zajistit obsluhu území v rámci 
ploch pro dopravu a navržených 
veřejných prostranství 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot 
území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ 

a dobývacího prostoru PZP 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP + podkroví 

1.8 SM plochy 
smíšené 

nezastavěného 

plochy 
smíšené 
výrobní SV 

Dolní 
Dunajovice 

severovýchodní 
část obce, 
v Lipové ulici 

- obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch 

veřejných prostranství v ul. Lipové 
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i.č. stávající funkční 
využití změny 

navržená změna 
funkčního využití 
plochy 

k.ú. lokalita požadavek 
na prověření 
podrobnější 
dokumentací 

další podmínky využití území 

území - TI – zajistit obsluhu ze stávajících 
sítí v plochách veřejných prostranství 
v ul. Lipové 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot 
území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ 

a dobývacího prostoru PZP 
- respektovat podmínky OP vrtů 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP, u halových objektů výška 

římsy max. 5 m nad terénem 

1.11 P plochy 
zemědělské 

plochy 
smíšené 
obytné SO 

Dolní 
Dunajovice 

jižní část obce, na 
konci ulice 
U Vodárny 

- obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch dopravní 

infrastruktury a navrženého koridoru 
veřejných prostranství 1.11a 

- TI – zajistit obsluhu území v rámci 
ploch pro dopravu a navržených 
veřejných prostranství 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot 
území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ 

a dobývacího prostoru PZP 
- respektovat trasu a podmínky OP a BP 

sběrných plynovodů  
- respektovat trasu a podmínky OP 

podzemních vedení vn 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP + podkroví 

1.11a DU účelová 
komunikace 

koridor 
veřejného 
prostranství U 

Dolní 
Dunajovice 

jižní část obce, na 
konci ulice 
U Vodárny 

- obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch 

veřejných prostranství 
- TI – bez napojení na TI 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot 
území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ 

a dobývacího prostoru PZP 

1.12 P plochy 
zemědělské 

plochy 
smíšené 
obytné SO 

Dolní 
Dunajovice 

severní část obce, 
za ulicí Boční 

- obsluha území 
- dopravní z navržených ploch 

smíšených obytných 29-SO 
- TI – z navržených ploch smíšených 

obytných 29-SO 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot 
území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ 

a dobývacího prostoru PZP 
- respektovat trasu a podmínky OP 

kanalizace 
- respektovat podmínky OP II. stupně 

přírodních léčivých zdrojů zřídelní 
oblasti Pasohlávky 

výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP + podkroví 

1.14 SM plochy 
smíšené 

nezastavěného 
území, 

K plochy 
smíšené 

SV plochy 
smíšené 
výrobní 

Dolní 
Dunajovice 

západně od obce 
u sklepa Mikrosu 

- obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch 

dopravní infrastruktury 
- respektovat prostupnost krajiny, 

stávající polní cesty budou 
zachovány 
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i.č. stávající funkční 
využití změny 

navržená změna 
funkčního využití 
plochy 

k.ú. lokalita požadavek 
na prověření 
podrobnější 
dokumentací 

další podmínky využití území 

nezastavěného 
území – 

krajinná zeleň, 
P plochy 

zemědělské 

- TI – zajistit obsluhu území lokálně 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot 
území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ PZP 
- respektovat podmínky OP vrtů 
- respektovat podmínky OP II. stupně 

přírodních léčivých zdrojů zřídelní 
oblasti Pasohlávky 

výšková regulace zástavby 
- max. 2 NP 

1.18 P plochy 
zemědělské 

plochy 
smíšené 
výrobní SV 

Dolní 
Dunajovice 

 - obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch 

účelových komunikací, v rámci 
plochy řešit parkování vozidel 

- TI – zajistit obsluhu území lokálně 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot 
území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ 

a a dobývacího prostoru PZP 
- respektovat podmínky OP II. stupně 

přírodních léčivých zdrojů zřídelní 
oblasti Pasohlávky 

výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP bez nástaveb s využitím 

konfigurace ve svahu, zapuštěním 
do terénu s průčelím k východu 

T - plochy technické infrastruktury 

2.05 P plochy 
zemědělské, 

na plochy 
technické 

infrastruktury T 

plochy 
technické 
infrastruktury 
T 

Dolní 
Dunajovice 

severní část obce - rozšíření stávajícího areálu čistírny 
odpadních vod severním směrem 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch 

dopravní infrastruktury - účelových 
komunikací a ze stávajícího areálu 

- TI – zajistit obsluhu území ze 
stávajícího areálu 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot 
území, krajinného rázu 
výšková regulace zástavby 
- je daná technologií zařízení 

 

Územní rozsah je vymezen v grafické části dokumentace ve výkrese č. 2 Hlavní výkres. 
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3.2.2. PLOCHY PŘESTAVBY 
I.Č. katastrální území požadavek na 

prověření 
podrobnější 
dokumentací 

další podmínky využití území 

O – plochy občanského vybavení 

3-O Dolní Dunajovice 
jižní část obce 

- ulice Rudé armády (změna 1.03.e, 24-O dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch dopravní infrastruktury 
- TI – zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
výšková regulace zástavby 
- max. 2 NP 

5-O Dolní Dunajovice 
severozápadní části 

obce 

- areál v Hlavní ulici  (21-O dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch dopravní infrastruktury a veřejného prostranství 
- TI – zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky OP plynovodu 
- respektovat podmínky OP léčivého pramene 
výšková regulace zástavby 
- max. 2 NP 

U – plochy a koridory veřejných prostranství 

9-U Dolní Dunajovice 
východní část obce 

- plochy veřejného prostranství Za školou (část 43-SO dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní z navrženého koridoru veřejného prostranství 21-U 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ a dobývacího prostoru PZP 
- respektovat podmínky OP a BP VTL plynovodu 

SO – plochy smíšené obytné 

54-SO Dolní Dunajovice 
severní část obce 

- plochy vinných sklepů v Hlavní ulici na plochy smíšeného bydlení (změna 1.05.a, 
13-B dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch dopravní infrastruktury, stávajících ploch 

a navrženého koridoru veřejného prostranství 13-U 
- TI – zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- řešit opatření k ochraně proti vlivům hluku z dopravy 
- respektovat podmínky OP plynovodu 
- respektovat podmínky OP léčivého pramene 
výšková regulace zástavby 
- max. 2 NP 

55-SO Dolní Dunajovice 
severní část obce 

- plochy vinných sklepů v Hlavní ulici na plochy smíšeného bydlení (změna 1.05.b, 
14-B dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch veřejného prostranství 
- TI – zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky OP léčivého pramene 
výšková regulace zástavby 
- max. 2 NP 

56-SO Dolní Dunajovice 
jižní část obce 

- plochy vinných sklepů v Hlavní ulici na plochy smíšeného bydlení (změna 1.04, 16-
B dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch dopravní infrastruktury, stávajících ploch 

veřejného prostranství 
- TI – zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky OP léčivého pramene 
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I.Č. katastrální území požadavek na 
prověření 

podrobnější 
dokumentací 

další podmínky využití území 

výšková regulace zástavby 
- max. 2 NP 

T – plochy technické infrastruktury 

57-T Dolní Dunajovice 
východní část obce 

- plochy bývalého kina v ulici U Vodárny na sběrný dvůr na separovaný odpad (23-T 
dle zadání) 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch veřejného prostranství 
- TI – zajistit obsluhu území v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP 

 

i.č. stávající funkční 
využití změny 

navržená změna 
funkčního využití 
plochy 

k.ú. lokalita požadavek 
na prověření 
podrobnější 
dokumentací 

další podmínky využití území 

1.3 T sběrný dvůr 
na separovaný 

odpad 

plochy 
občanského 
vybavení OV 

Dolní 
Dunajovice 

střed obce, v ulici 
U Vodárny 

- plocha 57-T bude vypuštěna z návrhu, 
bude navrácena původnímu účelu 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch 

občanského vybavení 
- TI – v případě potřeby zajistit obsluhu 

ze stávajících ploch občanského 
vybavení 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot 
území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ 

a dobývacího prostoru PZP 
- respektovat podmínky OP veřejného 

pohřebiště 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP + podkroví 
 

1.9 DV plochy 
dopravního 
vybavení, 

garáže 

plochy 
smíšené 
obytné SO 

Dolní 
Dunajovice 

severní část obce, 
v ulici U Potoka 

- obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch 

smíšených obytných 
- TI – zajistit obsluhu území v rámci 

ploch pro dopravu a veřejných 
prostranství 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot 
území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ 

a dobývacího prostoru PZP 
- respektovat podmínky OP II. stupně 

přírodních léčivých zdrojů zřídelní 
oblasti Pasohlávky 

výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP + podkroví 

1.10 SO plochy 
smíšené 
obytné 

plochy bydlení 
B 

Dolní 
Dunajovice 

severní část obce, 
mezi ulicemi 
U Potoka a Boční 

- obsluha území 
- dopravní stávajícím způsobem 
- TI – zajistit obsluhu území v rámci 

ploch pro dopravu a veřejných 
prostranství 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot 
území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ 

a dobývacího prostoru PZP 
- respektovat podmínky OP II. stupně 
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i.č. stávající funkční 
využití změny 

navržená změna 
funkčního využití 
plochy 

k.ú. lokalita požadavek 
na prověření 
podrobnější 
dokumentací 

další podmínky využití území 

přírodních léčivých zdrojů zřídelní 
oblasti Pasohlávky 

výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP + podkroví 

1.13 SV plochy 
smíšené 
výrobní 

plochy 
smíšené 
obytné SO 

Dolní 
Dunajovice 

jižní část obce, na 
konci ulice Rudé 
armády ve směru 
na Březí 

- obsluha území 
- umístění chráněných prostorů 

a chráněných prostorů staveb 
v dalších stupních projektové přípravy 
navrhovat tak, aby nebyla oslabena 
funkce stávajících silnic III. třídy 

- dopravní ze stávajících ploch 
dopravní infrastruktury 

- TI – zajistit obsluhu území v rámci 
veřejných prostranství a ploch pro 
dopravu 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot 
území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ 

a dobývacího prostoru PZP 
- respektovat podmínky OP II. stupně 

přírodních léčivých zdrojů zřídelní 
oblasti Pasohlávky 

výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP + podkroví 

1.16 P plochy 
zemědělské, 

navržené 
změnou 

v území č. 4 na 
plochy 

obchodního 
vybavení OK 

plochy 
smíšené 
obytné SO 

Dolní 
Dunajovice 

jižní část obce, na 
konci ulice Rudé 
armády 

- změna funkčního využití plochy 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch 

dopravní infrastruktury 
- TI – zajistit obsluhu území v rámci 

ploch pro dopravu a navržených 
veřejných prostranství 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot 
území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ PZP 

a dobývacího prostoru PZP 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP + podkroví 

1.17 P plochy 
zemědělské, 

navržené 
změnou 

v území č. 3 na 
plochy 

obchodního 
vybavení OK 

plochy 
smíšené 
obytné SO 

Dolní 
Dunajovice 

jižní část obce, na 
konci ulice Rudé 
armády 

- obsluha území 
- dopravní z navržených ploch dopravní 

infrastruktury 
- TI – zajistit obsluhu území v rámci 

ploch pro dopravu a veřejných 
prostranství 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot 
území, krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHLÚ PZP 

a dobývacího prostoru PZP 
výšková regulace zástavby 
- max. 1 NP + podkroví 

 

3.3. VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Vzhledem k historickému vývoji území je sídelní zeleň tvořena veřejnou zelení v centru obce podél vodoteče 
a soukromou zelení zahrad rodinných domů. 

Stávající veřejná sídelní zeleň je založena v parku u Dunajovického potoka. 
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Nejsou navrženy plochy změn pro rozvoj veřejné zeleně. 

3.4. VYMEZENÍ DALŠÍCH ZMĚN 

1.15 úprava mapového podkladu, vzniklá posunutím parcelních hranic na aktuálním mapovém podkladu 

1.19 vymezení zastavěných ploch včetně stanovení podmínek pro dle požadavku Ministerstva obrany ČR, 
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, OÚSM Brno 

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMISŤOVÁNÍ 

4.1. KONCEPCE DOPRAVY 

Dopravní napojení sídla je v daných podmínkách vyhovující. 

Koncepce dopravy respektuje stávající plochy dopravní infrastruktury, místní komunikace v rámci veřejných 
prostranství a účelové komunikace dle generelu komplexních pozemkových úprav, zajišťující prostupnost krajiny 
a vstupy na pozemky. 

Koridor plánované trasy rychlostní silnice R52 nezasahuje do řešeného území. 

Výhledové zájmy sledované sítě železniční, letecké a vodní dopravy nejsou řešením ÚP Dolní Dunajovice 
dotčeny. 

Ostatní plochy dopravní infrastruktury zůstávají beze změn. 

Veřejná doprava zůstává respektována dle systému IDOS JmK. 

Pěší doprava je vedena po chodnících podél většiny komunikací. Řešení nemotorové dopravy respektuje 
stávající pěší trasy. Navrženo je zprůchodnění pěší trasy mezi ulicemi Polní a Zahradní. 

Řešení nemotorové dopravy respektuje stávající značenou nadregionální cykloturistickou trasu č. 4 Hevlín – 
Novosedly – Židlochovice – Brno. 

Vzhledem k nízkým dopravním intenzitám jsou silnice v řešeném území vhodné pro cykloturistiku. 

Doplnění sítě účelových komunikací (polních cest) je přípustné v rámci ploch zemědělských. 

Územní plán řeší napojení ploch změn v území koridory veřejných prostranství pro umístění veřejné infrastruktury 
včetně dopravní. 

Odstavování a parkování vozidel u nové zástavby musí být řešeno výstavbou garáží či odstavných stání v rámci 
vlastních objektů či pozemků. 

Koncepce dopravní infrastruktury je vyznačena v grafické části dokumentace ve výkrese č. 3 Koncepce dopravní 
a technické infrastruktury a ve výkrese č. 2 Hlavní výkres. 

ZMĚNA Č. 1 ÚP 

PLOCHY ZMĚN BUDOU OBSLUHOVÁNY 

zm. 1.1 dopravní napojení z ulice Rudé armády 
zm. 1.3 dopravní napojení z ulice U Vodárny 
zm. 1.4 dopravní napojení ze stávajících ploch smíšených obytných v Hlavní ulici 
zm. 1.5 dopravní napojení z ulic Polní a Zahradní 
zm. 1.6 dopravní napojení z ulice U Rybníka 
zm. 1.7 dopravní napojení z ulice Rudé armády 
zm. 1.8 dopravní napojení z Lipové ulice a polních cest v nezastavěném území 
zm. 1.9 dopravní napojení z ulice U Potoka 
zm. 1.10 dopravní napojení z ulice Boční a U Potoka 
zm. 1.11 dopravní napojení z ulice U Vodárny koridorem veřejného prostranství 1.11a 
zm. 1.11a dopravní napojení z ulice U Vodárny 
zm. 1.12 dopravní napojení ze stávajících ploch smíšených obytných v Boční ulici 
zm. 1.13 dopravní napojení stávajícím způsobem z ulice Rudé armády 
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zm. 1.14 dopravní napojení ze stávajících ploch účelových komunikací 
zm. 1.16 dopravní napojení ze stávajících ploch veřejných prostranství 
zm. 1.17 dopravní napojení z ulice Rudé armády 
zm. 1.18 dopravní napojení ze stávajících ploch účelových komunikací 
zm. 1.19 dopravní napojení stávajícím způsobem 

ZMĚNA Č. 2a ÚP 

PLOCHA ZMĚNY BUDE OBSLUHOVÁNA 

zm. 2.05 dopravní napojení ze stávajícího areálu ČOV 

4.2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Plochy a koridory a návrh koncepce technické infrastruktury jsou vyznačeny v grafické části dokumentace ve 
výkresech - Hlavní výkres a Koncepce dopravní a technické infrastruktury. 

 inženýrské sítě v zastavěném území a zastavitelných plochách budou řešeny v rámci stávajících 
a navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury; další průběh sítí v rozvojových 
plochách bude řešen následnou dokumentací 

 dešťové vody v maximální míře uvádět do vsaku 

ZMĚNA Č. 1 ÚP 

Lokality (1.14 a 1.18) budou řešeny lokálně. 

ZMĚNA Č. 2a ÚP 

zm. 2.05 napojení ze stávajícího areálu ČOV 

4.2.1. KORIDORY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

ZÁSADY PRO VYUŽITÍ ÚZEMÍ KORIDORŮ 

 Koridory jsou vymezeny jako ochrana území pro realizace záměrů výstavby technické infrastruktury. Tato 
území je nutno chránit z důvodu zajištění prostoru pro umístění těchto staveb v navazujících řízeních (včetně 
prostoru pro OP plynoucích z příslušných právních předpisů) a popřípadě také následný přístup k nim. 

 Působnost koridoru pro technickou infrastrukturu končí realizací stavby. Pokud nebude změnou územního 
plánu navrženo jiné využití území, zůstává stávající využití území. 

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ ÚZEMÍ KORIDORŮ 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 činnosti, děje a zařízení technické infrastruktury, včetně dílčích úprav a napojení na stávající zařízení 

 plochy pro ochrannou a izolační zeleň, ÚSES 

 nutné asanační úpravy 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 budování inženýrských sítí, propojení pěších a cyklistických tras, účelových komunikací před realizací 
záměru za podmínky kolmého, příp. nejkratšího možného křížení s navrženou plochou  

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 v těchto plochách není dovoleno takové využití, které by znemožnilo realizaci navrženého záměru 

 není dovoleno povolovat žádné stavby ani dočasné vyjma navrhovaných staveb tech. infrastruktury (a staveb 
přímo souvisejících), pro které je toto území chráněno 

V rámci ÚP jsou vymezeny tyto koridory pro technickou infrastrukturu: 

TK1 koridor pro přeložku nadzemního vedení vn – u lokality 24-SO 
TK2 koridor pro nadzemní vedení vn včetně trafostanice – napojení lokalit 23-SO, 24-SO, 25-SO 
TK3 koridor pro přeložku nadzemního vedení vn – u lokality 27-SO 
TK4 koridor pro přeložku nadzemního vedení vn – u lokality 30-SO 
TK5 koridor pro přeložku nadzemního vedení vn – u lokalit 34-SO, 35-SO 
TK6 koridor pro podzemní vedení vn  – napojení stávající trafostanice 
TK7 koridor pro podzemní vedení vn– kabelizace vedení u lokality 42-SO 
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TK8 koridor pro podzemní vedení vn– kabelizace vedení u lokality 52-SO 

4.2.2. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

4.2.2.1. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Koncepce zásobování vodou Dolních Dunajovic je v řešeném území stabilizována. Stávající systém zásobování 
pitnou vodou odebírá pitnou vodu ze stávajícího skupinového vodovodu. 

 rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro 
dopravu 

 v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu budou stávající vodovodní řady v maximální možné míře 
zaokruhovány 

ZMĚNA Č. 1 ÚP 

Lokality (1.14 a 1.18) budou řešeny lokálně. 

ZMĚNA Č. 2A ÚP 

Lokalita bude napojena ze stávajícího areálu ČOV. 

OCHRANNÁ PÁSMA 

Viz. Odůvodnění územního plánu – kap. Ochranná pásma. 

4.2.2.2. ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Koncepce odkanalizování včetně likvidace odpadních vod je stabilizována. V obci je vybudovaná jednotná 
kanalizace, která pomocí jedné čerpací stanice odvádí odpadní vody na stávající čistírnu odpadních vod. 

 zastavitelné plochy řešit jednotnou kanalizaci 

 u zastavitelných ploch uvádět v maximální míře dešťové vody do vsaku 

 kanalizační sběrače v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství 
a ploch pro dopravu 

ZMĚNA Č. 1 ÚP 

Lokality (1.14 a 1.18) budou řešeny lokálně. 

ZMĚNA Č. 2A ÚP 

Je navrženo rozšíření stávajícího areálu čistírny odpadních vod. 

OCHRANNÁ PÁSMA 

Viz. Odůvodnění územního plánu – kap. Ochranná pásma. 

4.2.2.3. VODNÍ TOKY A NÁDRŽE 

VODNÍ TOKY 

KONCEPCE ROZVOJE 

Nejsou navrhovány úpravy vodních toků, předpokládá se pouze běžná údržba. 

VODNÍ NÁDRŽE, RYBNÍKY 

Území je z hlediska vodních ploch stabilizováno. Nejsou navrhovány nové vodní plochy. 

Navržena je revitalizace rybníka s možností regulovaného propojení přilehlého vodního toku Dunajovický potok 
(ID 412770000100). 
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4.2.3. ENERGETIKA 

4.2.3.1. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Koncepce zásobování el. energií je v řešeném území stabilizována. Stávající systém zásobování el. energií bude 
zachován. Dolní Dunajovice budou i nadále zásobovány ze stávající rozvodny Mikulov. 

KONCEPCE ROZVOJE 

 pro zajištění výhledových potřeb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic v případě nutnosti je 
možno stávající trafa vyměnit za výkonnější 

 jsou navrženy přeložky nadzemního vedení vn (koridor TK1, TK3, TK4, TK5) pro „vyčištění“ ploch 

 je navržen koridor pro nadzemní vedení vn včetně trafostanice (koridor TK2) 

 jsou navrženy koridory pro kabelizaci nadzemního vedení vn (koridory TK6, TK7, TK8) 

 síť nízkého napětí bude rozšířena a zahuštěna novými vývody v rámci veřejných prostranství a ploch pro 
dopravu 

 v rámci zastavitelné plochy lze umístit novou trafostanici 

 plochy pro fotovoltaické elektrárny (58-V-FVE) je nutno napojit do stávajícího systému vedení vn 

ZMĚNA Č. 2A ÚP 

Lokalita bude napojena ze stávajícího areálu ČOV. 

OCHRANNÁ PÁSMA 

Viz. Odůvodnění územního plánu – kap. Ochranná pásma. 

4.2.3.2. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Koncepce zásobování plynem Dolních Dunajovic je v řešeném území stabilizována. Stávající systém zásobování 
plynem bude zachován. Dolní Dunajovice budou i nadále zásobovány plynem ze stávající VTL regulační stanice. 

KONCEPCE ROZVOJE 

 STL a NTL plynovody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství 
a ploch pro dopravu 

 zastavitelné plochy napojit na STL plynovody 

ZMĚNA Č. 2A ÚP 

Bez napojení na plynovod. 

OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Viz. Odůvodnění územního plánu – kap. Ochranná pásma. 

4.2.3.3. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Koncepce zásobování teplem je v řešeném území stabilizována. Stávající systém zásobování teplem bude 
i nadále v převážné míře využívat zemní plyn. 

KONCEPCE ROZVOJE 

 lokálně lze využívat alternativních zdrojů 

ZMĚNA Č. 2A ÚP 

Bez napojení na plynovod. 

OCHRANNÁ PÁSMA 

Viz. Odůvodnění územního plánu – kap. Ochranná pásma. 
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4.2.4. TELEKOMUNIKACE, RADIOKOMUNIKACE 

4.2.4.1. POŠTA A TELEKOMUNIKACE 

KONCEPCE ROZVOJE 

 území je stabilizováno, nejsou nároky na nové plochy 

 telekomunikace jsou stabilizované 

OCHRANNÁ PÁSMA 

Viz. Odůvodnění územního plánu – kap. Ochranná pásma. 

4.2.4.2. RADIOKOMUNIKACE 

KONCEPCE ROZVOJE 

 radiokomunikace jsou stabilizované 

 v případě rozvoje mobilních operátorů navrhnout společný objekt 

ZMĚNA Č. 2A ÚP 

Bez napojení na elektronické telekomunikační vedení. 

OCHRANNÁ PÁSMA 

Viz. Odůvodnění územního plánu – kap. Ochranná pásma. 

4.3. KONCEPCE ROZVOJE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Občanské vybavení v obci je stabilizováno. Vzhledem k významu obce je na dobré úrovni. 

Územní plán navrhuje plochu změny v území pro obchodní vybavení (4-OK). Dále jsou navrženy plochy 
přestavby areálu v severní části obce (5-OK) a areálu v jižní části obce (3-OK). 

Pro rozvoj tělovýchovy a sportu je navrženo rozšíření stávajícího sportovního hřiště jižním směrem (6-A). 

Zařízení občanského vybavení je možno rozvíjet v rámci ploch smíšených obytných. 

Koncepce občanského vybavení je vyznačena v grafické části dokumentace ve výkrese č. 2 Hlavní výkres. 

4.4. KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

ÚP Dolní Dunajovice vymezuje plochy veřejných prostranství sloužící obecnému užívání, a to jak stávající tak 
i navržené. 

Ve smyslu § 7 vyhlášky č. 269/2009, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území jsou navrženy plochy veřejných prostranství v severní části Kostelní ulice (7-U), v Příční ulici (8-
U) a Za školou (9-U). Slouží pro zajištění urbanistické kvality prostředí v území. 

Koridory veřejných prostranství jsou navrženy pro obsluhu lokalit č. 6-A, 7-U, 8-U, 9-U, 19-U, 23-SO, 24-SO, 24a-
SO, 25-SO, 26-SO, 27-SO, 28-SO, 29-SO, 30-SO, 31-SO, 32-SO, 34-SO, 35-SO, 36-SO, 41-SO, 42-SO, 43-SO, 
44-SO, 45-SO, 47-SO, 48-SO, 49-SO, 50-SO, 52-SO, 60-SV. Jedná se o prostranství k umístění zejména místní 
komunikace a inženýrských sítí. 

Koncepce rozvoje veřejných prostranství je vyznačena v grafické části dokumentace ve výkresech č. 2 - Hlavní 
výkres. 

ZMĚNA Č. 1 ÚP 

Navrženy jsou nové koridory 1.5. 1.6 a 1.11a. 

ZMĚNA Č. 2a ÚP 

Navržené řešení nemá dopad na plochy veřejných prostranství. 
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5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ 
A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU 
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, 
OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK 
NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ 

Historická krajina oblasti Podyjí je zemědělského charakteru. Pro její doplnění v části intenzivně zemědělsky 
využívané jsou navrženy a rozvojové plochy pro založení prvků ÚSES a systém zeleně jako ekologický prvek 
a protierozní ochrana (proti větrné erozi). 

PODMÍNKY PRO ZMĚNY VE VYUŽITÍ PLOCH V KRAJINĚ 

 změny využití ploch jsou přípustné v rámci vymezení ploch využití území a navržených podmínek využití 

 pro udržení a posílení ekologické stability území je vyznačen územní systém ekologické stability (ÚSES) 
včetně výsadby dřevin na některých plochách a regulativů pro využívání krajiny, jsou navrženy pásy a plochy 
krajinné zeleně s izolační funkcí 

5.1. VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH 
VYUŽITÍ 
 

I.Č. katastrální území požadavek na 
prověření 

podrobnější 
dokumentací 

další podmínky využití území 

E - plochy přírodní 

61-E Dolní Dunajovice - plochy pro místní biocentrum LBC 4 severně od obce 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch dopravní infrastruktury, účelových komunikací 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat meliorační zařízení 
- respektovat stanovištní podmínky při výsadbě 
výšková regulace zástavby 
- nebude zastavováno 

62-E Dolní Dunajovice - plochy pro místní biocentrum LBC3 jižně od obce 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch dopravní infrastruktury, účelových komunikací 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat trasu a podmínky OP nadzemního vedení vn 
- respektovat meliorační zařízení 
- respektovat stanovištní podmínky při výsadbě 
výšková regulace zástavby 
- nebude zastavováno 

63-E Dolní Dunajovice - plochy pro místní biocentrum LBC1 na jihu 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch dopravní infrastruktury, účelových komunikací 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat stanovištní podmínky při výsadbě 
výšková regulace zástavby 
- nebude zastavováno 

 

64-E Dolní Dunajovice - plochy pro místní biocentrum LBC5 na severu 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch dopravní infrastruktury, účelových komunikací 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
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I.Č. katastrální území požadavek na 
prověření 

podrobnější 
dokumentací 

další podmínky využití území 

- respektovat stanovištní podmínky při výsadbě 
výšková regulace zástavby 
- nebude zastavováno 

82-E Dolní Dunajovice - plochy pro místní biocentrum LBC2  
obsluha území 
- dopravní ze stávajících ploch dopravní infrastruktury, účelových komunikací 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat stanovištní podmínky při výsadbě 
výšková regulace zástavby 
- nebude zastavováno 

K - plochy smíšené nezastavěného území - krajinná zeleň 

65-K Dolní Dunajovice - plochy pro nadregionální biokoridor K 161 N na severu 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících účelových komunikací 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat stanovištní podmínky při výsadbě 
výšková regulace zástavby 
- nebude zastavováno 

L - plochy lesní 

66-L Dolní Dunajovice - plochy pro zalesnění - interakční prvek I107 severně od obce 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících účelových komunikací 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat stanovištní podmínky při výsadbě 
výšková regulace zástavby 
- nebude zastavováno 

67-L Dolní Dunajovice - plochy pro zalesnění - interakční prvek I108 severně od obce 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících účelových komunikací 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat stanovištní podmínky při výsadbě 
výšková regulace zástavby 
- nebude zastavováno 

68-L Dolní Dunajovice - plochy pro zalesnění - interakční prvek I109 severně od obce 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících účelových komunikací 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat stanovištní podmínky při výsadbě 
výšková regulace zástavby 
- nebude zastavováno 

69-L Dolní Dunajovice - plochy pro zalesnění - interakční prvek I111 severně od obce 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících účelových komunikací 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat stanovištní podmínky při výsadbě 
výšková regulace zástavby 
- nebude zastavováno 

70-L Dolní Dunajovice - plochy pro zalesnění - interakční prvek I112 severně od obce 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících účelových komunikací 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
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I.Č. katastrální území požadavek na 
prověření 

podrobnější 
dokumentací 

další podmínky využití území 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat stanovištní podmínky při výsadbě 
výšková regulace zástavby 
- nebude zastavováno 

71-L Dolní Dunajovice - plochy pro zalesnění - interakční prvek I113 severně od obce 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících účelových komunikací 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat stanovištní podmínky při výsadbě 
výšková regulace zástavby 
- nebude zastavováno 

72-L Dolní Dunajovice - plochy pro zalesnění - interakční prvek I114 severně od obce 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících účelových komunikací 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat stanovištní podmínky při výsadbě 
výšková regulace zástavby 
- nebude zastavováno 

73-L Dolní Dunajovice - plochy pro zalesnění - interakční prvek I115 severně od obce 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících účelových komunikací 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat stanovištní podmínky při výsadbě 
výšková regulace zástavby 
- nebude zastavováno 

74-L Dolní Dunajovice - plochy pro zalesnění - interakční prvek I116 severně od obce 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících účelových komunikací 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat stanovištní podmínky při výsadbě 
výšková regulace zástavby 
- nebude zastavováno 

75-L Dolní Dunajovice - plochy pro zalesnění - interakční prvek I117 severně od obce 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících účelových komunikací 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat stanovištní podmínky při výsadbě 
výšková regulace zástavby 
- nebude zastavováno 
 

76-L Dolní Dunajovice - plochy pro zalesnění - interakční prvek I118 severně od obce 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících účelových komunikací 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat stanovištní podmínky při výsadbě 
výšková regulace zástavby 
- nebude zastavováno 

77-L Dolní Dunajovice - plochy pro zalesnění - interakční prvek I119 severně od obce 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících účelových komunikací 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 



 61 

I.Č. katastrální území požadavek na 
prověření 

podrobnější 
dokumentací 

další podmínky využití území 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat stanovištní podmínky při výsadbě 
výšková regulace zástavby 
- nebude zastavováno 

78-L Dolní Dunajovice - plochy pro zalesnění - interakční prvek I120 severně od obce 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících účelových komunikací 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat stanovištní podmínky při výsadbě 
výšková regulace zástavby 
- nebude zastavováno 

79-L Dolní Dunajovice - plochy pro zalesnění - interakční prvek I134 jižně od obce 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících účelových komunikací 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat stanovištní podmínky při výsadbě 
výšková regulace zástavby 
- nebude zastavováno 

80-L Dolní Dunajovice - plochy pro zalesnění - interakční prvek I133 jižně od obce 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících účelových komunikací 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat stanovištní podmínky při výsadbě 
výšková regulace zástavby 
- nebude zastavováno 

81-L Dolní Dunajovice - plochy pro zalesnění - interakční prvek I132 jižně od obce 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících účelových komunikací 
- bez napojení na technickou infrastrukturu 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
- respektovat stanovištní podmínky při výsadbě 
výšková regulace zástavby 
- nebude zastavováno 

 

Územní rozsah je vymezen v grafické části dokumentace ve výkrese č. 2 Hlavní výkres. 

5.1.1. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (N) 

V řešeném území jsou respektovány veškeré stávající vodní plochy, toky i vodní kanály. 

5.1.2. PLOCHY PŘÍRODNÍ (E) 

Řešené území je převážně stabilizováno. Navrhováno je rozšíření plochy přírodní jihovýchodně západně od 
zastavěného území obce v prostoru soutoku s prokázaným výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů. 

5.1.3. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (P) 

Rozsah ploch je dlouhodobě stabilizován. 

Územní plán navrhuje rozvoj zastavitelných ploch na úkor ploch zemědělských (zastavitelné plochy vymezené 
zejména severně od zastavěného území obce). 
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5.1.4. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - KRAJINNÁ ZELEŇ (K) 

Plochy extenzivně využívané již částečně zarostly náletovou vegetací, případně byly v nedávné minulosti 
hospodářsky obhospodařované, v současné době vykazují stav druhově pestrých remízů a dřevin rostoucích 
mimo les. 

Územní plán navrhuje rozšíření těchto ploch pro realizaci územního systému ekologické stability v severní části 
katastru obce. 

5.1.5. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – ZEMĚDĚLSKÉ (SM) 

Plochy využívané převážně k zemědělským účelům, přispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy v území. 

Rozsah ploch je dlouhodobě stabilizován. 

Územní rozsah ploch je vymezen v grafické části dokumentace ve výkrese č. 2 Hlavní výkres. 

5.2. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

Územní systém ekologické stability je vyznačen v grafické části dokumentace ve výkrese č. 2 Hlavní výkres. 

KONCEPCE ROZVOJE 

Územní systém ekologické stability zahrnuje biocentra a větve biokoridorů reprezentujících základní typy 
ekosystémů v krajině. Vymezen byl oborovou dokumentací ÚSES, upřesněn při řešení komplexních 
pozemkových úprav. Vymezený ÚSES navazuje na místní systém ekologické stability vymezený v katastrálních 
územích okolních obcí. Identifikace skladebných je koordinována identifikací v Zásadách územního rozvoje JM 
kraje. 

NADREGIONÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

Nadregionální územní systém ekologické stability je zastoupen dvěma osami nadregionálních biokoridorů K161, 
a to osy vodní (K 161 V) a osy nivní (K 161 N), která je vymezena podél jižního břehu nádrže Nové Mlýny. 
Biokoridor je existující, částečně funkční, v nivní ose je navrženo posílení funkce biokoridoru založením 
vloženého biocentra místního významu v severozápadní části řešeného území. 

K JM04T– nadregionální biokoridor vymezený v jižní části řešeného území. 

REGIONÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

RBC 31 DUNAJOVICKÉ VRCHY – existující a funkční regionální biocentrum vymezení na západní hranici 
řešeného území. 

LOKÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
ID VÝZNAM POPIS NÁVRH 

LBC 1 lokální biocentrum 
vložené 

do nadregionálního 
biokoridoru 

Neexistující a nefunkční lokální biocentrum 
vložené do nadregionálního biokoridoru K JM04T 

vymezené na orné půdě v jižní části k.ú. obce 

Založit výsadbou dle stanovištních 
podmínek (respektovat místně 

příslušné druhy dřevin) 

LBC 2 lokální biocentrum 
vložené 

do nadregionálního 
biokoridoru 

Neexistující a nefunkční lokální biocentrum 
vložené do nadregionálního biokoridoru K JM04T 
vymezené na orné půdě v jihozápadní části k.ú. 

obce 

Založit výsadbou dle stanovištních 
podmínek (respektovat místně 

příslušné druhy dřevin) 

LBC 3 lokální biocentrum Neexistující a nefunkční lokální biocentrum 
vymezené zčásti na orné půdě, zčásti zahrnuje 
porosty větrolamu, jižně od zastavěného území 

obce 

Založit výsadbou dle stanovištních 
podmínek (respektovat místně 

příslušné druhy dřevin) 

LBC 4 lokální biocentrum Neexistující a nefunkční lokální biocentrum 
vymezené na orné půdě severně od zastavěného 

území obce 

Založit výsadbou dle stanovištních 
podmínek (respektovat místně 

příslušné druhy dřevin) 

LBC 5 lokální biocentrum 
vložené 

do nadregionálního 
biokoridoru 

lokální biocentrum vložené do nadregionálního 
biokoridoru, vymezeno převážně na orné půdě, 

nutno založit 

Lokální biocentrum nutno založit 
výsadbou dle stanovištních 

podmínek (respektovat místně 
příslušné druhy dřevin) 
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ID VÝZNAM POPIS NÁVRH 

LBC 6 lokální biocentrum Existující, funkční  lokální biocentrum vymezené 
v severozápadní části katastru obce, zahrnuje 

náletové porosty a postagrární lada 

Zachovat stávající využívání 

 

ID VÝZNAM POPIS NÁVRH 

LBK 1 lokální biokoridor Existující, funkční lokální biokoridor vymezený 
v jižní části katastru podél větrolamu 

Zachovat stávající využívání 

LBK 2 lokální biokoridor Existující, funkční lokální biokoridor vymezený 
v jižní části katastru podél komunikace 

a navazujících náletových porostů 

Zachovat stávající využívání 

LBK 3 lokální biokoridor Existující, funkční lokální biokoridor vymezený 
jižně od zastavěného území obce, podél 

větrolamu 

Zachovat stávající využívání 

LBK 4 lokální biokoridor Existující, funkční lokální biokoridor vymezený 
v jižní části katastru podél větrolamu 

Zachovat stávající využívání 

LBK 5 lokální biokoridor Existující, funkční lokální biokoridor vymezený 
v jižní části katastru podél větrolamu 

Zachovat stávající využívání 

LBK 6 lokální biokoridor Existující, funkční lokální biokoridor vymezený na 
severozápadě katastru obce, zahrnuje 

postagrární porosty, doprovodnou zeleň cest 
apod. 

Zachovat stávající využívání 

LBK 7 lokální biokoridor Existující, funkční lokální biokoridor vymezený 
severně od zastavěného území obce,  podél 
vodního toku, zahrnuje vlastní tok a břehové 

porosty 

Zachovat stávající využívání 

LBK 8 lokální biokoridor Existující, funkční lokální biokoridor vymezený 
v severozápadně části katastru obce, zahrnuje 

porosty postagrárních mezí 

Zachovat stávající využívání 

LBK 9 lokální biokoridor Existující, funkční lokální biokoridor vymezený 
v jižní části katastru podél větrolamu 

Zachovat stávající využívání 

 

INTERAKČNÍ PRVKY 

Na území obce je komplexní pozemkovou úpravou vymezeno celkem 65 interakčních prvků I 101 – I 165. 
Interakční prvky zahrnují rozmanité krajinné formace, větrolamy, meze, vodní prvky v území. Většina 
vymezených interakčních prvků je existujících, funkčních. Změnu využití území vyžadují následující interakční 
prvky. K založení jsou navrženy následující interakční prvky: I109, I108, I107, I114, I113, I112, I111, I120, I119, 
I118, I117, I116, I115, I134, I133, I132. 

ÚPRAVY ÚSES po změně č.1 

Žádná z dílčích změn změny č. 1 nezasahuje nebo jinak neovlivňuje skladebné části ÚSES (biocentra 
a biokoridory). Identifikace a hierarchická úroveň vymezeného nadregionálního biokoridoru K JM04T byla dána 
do souladu (platný ÚP vymezoval dle původní koncepce v době schválení ÚP regionální biokoridor RK 123). Bylo 
prověřeno trasování nadregionálního biokoridoru K JM04T a na základě aktuálního stavu v území byl po 
upřesnění ponechán vymezený biokoridor v původní trase dle ÚP. Aktuální poloha využívá stabilizovaných 
porostů v území bez nutnosti realizovat zeleň na úkor existujících vinic. Jedná se o podnět pro aktualizaci ZUR 
– upravit rozsah koridoru pro K JM04T. 

5.3. PROSTUPNOST KRAJINY 

Prostupnost krajiny je řešena vymezením ploch dopravní infrastruktury – účelových komunikací, které tvoří 
základní kostru zajišťující prostupnost krajiny a přístup na pozemky ZPF a PUPFL. Územní plán respektuje 
řešení komplexních pozemkových úprav, které vymezily základní síť obslužných komunikací v krajině. 
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5.4. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

Řešeny jsou organizací ploch zemědělské půdy. Nejsou vymezeny plochy nutností realizace protierozních 
opatření plošného charakteru. 

5.5. OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

V řešeném území není stanoveno záplavové území. 

KONCEPCE ROZVOJE 

 dešťové vody budou odváděny stávajícím systémem dešťové a jednotné kanalizace 

 pro minimalizaci extravilánových vod je nutno provést změnu organizace povodí - navrhnout organizační 
(osevní postupy, velikost a tvar pozemků), agrotechnická (vrstevnicová orba) a stavebně-technická (průlehy, 
zelené pásy) opatření 

PODMÍNKY PRO OCHRANU PROTI ZÁPLAVÁM A PŘÍVALOVÝM VODÁM 

 správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím 
projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku, a to: 
- u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry 
- u významných vodních toků nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry 

 nesmí docházet ke zmenšování průtočného profilu 

5.6. REKREACE 

Koncepce rozvoje rekreace je založena na využití stávajícího rekreačního potenciálu řešeného území. Řešené 
území se nachází na jižním břehu horní nádrže Nové Mlýny. Na protilehlém břehu je rozvíjeno letovisko 
Pasohlávky včetně balneoprovozů. 

Přírodní celky vhodné pro rekreaci jsou v řešeném území zastoupeny Dunajovickými kopci, v sousedství obce je 
rekreační fenomén Pálavy a dostupný je i Lednickovaltický areál. 

Významný podíl krátkodobé rekreace činí i vinařská turistika. 

V obci se nachází vysoký počet ubytovacích zařízení, penzionů, případně ubytování v soukromí. 

V řešeném území není navržena rekreace individuální. 

Pro pohybovou rekreaci – pěší turistiku a cykloturistiku bude využita stávající síť účelových komunikací a cest. 

Pro krátkodobou rekreaci obyvatel a návštěvníků obce slouží plochy tělovýchovy a sportu s rozvojovou plochou 
6-A a plochy veřejných prostranství v centru obce. 

Zájmem obce je využití rekreační nádrže. Pro rozvoj rekreace v řešeném území je navržena plocha změny 
v území pro rekreaci hromadnou 2-R. 

Smíšeným využitím ploch (plochy smíšené obytné) je umožněno podnikání v oblasti rekreace a turistického ruchu 
– plochy umožňují situování zařízení pro stravování, ubytování, agroturistiku apod. 

5.7. DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 

V řešeném území se nachází podzemní zásobník zemního plynu se stanoveným dobývacím prostorem (DP Dolní 
Dunajovice) a dvěma chráněnými ložiskovými územími (CHLÚ Dolní Dunajovice a CHLÚ Dolní Dunajovice I.) 

5.8. DEFINICE POJMŮ A POUŽITÉ ZKRATKY 

uliční čára rozhraní mezi pozemkem určeným pro bydlení resp. občanskou vybavenost 
a pozemkem veřejného prostranství 

podlažnost počet nadzemních podlaží nad sebou. Počítá se po hlavní římsu. Pokud se počet 
nadzemních podlaží v různých částech budovy liší, uvažuje se pro účely regulace vždy 
největší počet nadzemních podlaží dosažený v jednom místě budovy při přilehlé 
veřejné komunikaci. (Slovník územního rozvoje) 
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podkroví přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím vymezený konstrukcí 
krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití. (ČSN 73 4301 
Obytné budovy, Český normalizační institut, 2004) 

řemeslná výroba rozumí se výroba netovárního charakteru, tj. malého rozsahu co do výměry pozemku, 
počtu zaměstnanců a objemu přepravy; jedná se o stavby a zařízení, které svým 
provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém 
okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a svým charakterem a kapacitou 
nezvyšují dopravní zátěž v území nad míru obvyklou; za řemeslnou výrobu nelze 
považovat např. klempírny, lakovny, betonárny a provozy, vyžadující vstup těžké 
nákladové dopravy do území 

služby kadeřnické, krejčovské, masérské, instalatérské, reklamní, informační, lázeňské, 
prádelny, projekční, servisní, údržba zeleně apod. 

maloobchodní zařízení způsob prodeje zpravidla menšího objemu zboží konečnému spotřebiteli – tedy 
obchod v malém měřítku, např. pekařství, cukrárna, smíšené zboží apod. 

územní systém ekologické stability, též zkratka ÚSES od konce 70. let 20. století v České republice 
rozvíjená koncepce územního zajištění ekologické stability, skládající se z vymezování 
kostry ekologické stability jako souboru existujících a relativně ekologicky stabilních 
segmentů krajiny významných z hlediska biodiverzity a z plánování územních systémů 
ekologické stability, výsledkem obou operací v krajině je návrh ekologické sítě (Buček, 
2007). 

 Skladebné prvky ÚSES - územní systém ekologické stability se skládá z účelně 
vybraných ekologicky významných segmentů krajiny, doplněných o další skladebné 
části (Löw a kol., 1995). Celý systém musí splňovat základní funkční a prostorové 
parametry: 
- rozmanitost potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území 
- jejich prostorové vazby (směry biokoridorů, polohy přirozených migračních bariér 
- nezbytné prostorové parametry (minimální plochy biocenter a maximální délky 

biokoridorů) 
- aktuální stav krajiny 
- společenské limity a záměry určující současné a perspektivní možnosti 

kompletování uceleného systému (Míchal, 1994) 

Dle převažující funkce jsou skladebné části ÚSES děleny na: 
- biocentra 
- biokoridory 
- interakční prvky 

ÚSES je dále členěn do tří hierarchických úrovní (lokální, regionální, nadregionální). 
biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje 

trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 
Pro biocentrum musí být dodrženy takové parametry (hlavně rozloha a stupeň 
ekologické stability), aby bylo možné zajistit trvalou existenci cílových druhů 
a společenstev přirozeného genofondu krajiny (Sklenička 2003). 

biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou 
existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených 
biocenter síť. Funkčnost biokoridorů podmiňují jejich prostorové parametry (délka 
a šířka), struktura a druhové složení biocenóz. Význam biokoridorů pro různé druhy 
a skupiny organismů není doposud plně objasněn, ale lze všeobecně říci, že nejlépe 
fungují biokoridory v nichž je souvisle vytvořeno prostředí daného typu biocenózy. 

interakční prvek, též zkratka IP zprostředkovává pozitivní působení ekologicky stabilnějších krajinných prvků 
na okolní relativně labilnější krajinu. Na rozdíl od biocenter a biokoridorů, nemusí 
nutně splňovat podmínku propojení s ostatními elementy. Čím hustší je síť 
interakčních prvků, tím účinnější je stabilizační působení územních systémů 
ekologické stability (Löw a kol., 1995) 

výšková hladina zástavby výška staveb nad přilehlým terénem, dána převládající výškou hřebenů střech (či atik 
rovných střech) stávající zástavby v charakteristickém vzorku zástavby v dané lokalitě 
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výšková regulace zástavby počet nadzemních podlaží nad sebou, počítá se po hlavní římsu (bez 
podkroví) 

související dopravní infrastruktura dopravní infrastruktura sloužící pro uspokojení potřeb vymezené plochy 
s rozdílným způsobem využití a navazující části sídla a zajišťující její provozování 
(např. komunikace, obratiště, parkování), nepřenáší nadmístní dopravní vztahy 

negativní vlivy na kvalitu životního prostředí a veřejné zdraví míní se negativní účinky zhoršující hlukové poměry 
a kvalitu ovzduší v území, mikroklima, čistotu povrchových nebo podzemních vod, 
půdu a horninové prostředí anebo životní podmínky pro biotu (škodlivé exhalace, hluk, 
teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod apod.) 

občanské vybavení – veřejná infrastruktura (veřejné občanské vybavení) stavby, zařízení a pozemky 
sloužící veřejnosti, například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, 
zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, vědu a výzkum… 

plochy změn, plochy rozvojové plochy (lokality), jejichž využití se návrhem mění - plochy zastavitelné, plochy 
k přestavbě, plochy navržené pro rozvoj krajiny 

plochy stabilizované plochy (lokality) stávajícího stavu, soubor převážně zastavěných pozemků, které 
umožňují zastavění podle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

plochy přestavby plochy navržené ke změně využití území uvnitř zastavěného území na plochách 
zastavěných 

zeleň ochranná a izolační zpravidla vzrostlá zeleň, sloužící zejména k odclonění rušivých provozů od okolí 
z hygienických a estetických důvodů 

k.ú., katastr katastrální území 

POUŽITÉ ZKRATKY 

ÚP územní plán 
ČOV čistírna odpadních vod 
OP ochranné pásmo 
TI technická infrastruktura 
OP ochranné pásmo 
BP bezpečnostní pásmo 
CHLÚ chráněné ložiskové území 
DP dobývací prostor 
PZP podzemní zásobník plynu 

6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ A PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY 
S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE 
MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ 
(VČETNĚ PODMÍNEK, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO 
UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY 
UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH 
PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ 
REGULACE, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ 
ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ 
A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 

6.1. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Plochy s rozdílným způsobem využití pokrývají bezezbytku a jednoznačně celé řešené území. Z hlediska 
časového horizontu jsou plochy rozlišeny na plochy stabilizované (stav) a plochy změn (návrh). 
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Územní rozsah ploch s rozdílným způsobem využití je vymezen v grafické části dokumentace ve výkrese č. 2 
Hlavní výkres. 

V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ JSOU VYMEZENY TYTO PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

plochy bydlení - B 
plochy rekreace - R 
plochy občanského vybavení - O 

plochy veřejného vybavení - OV* 
plochy obchodního vybavení - OK* 
plochy hřbitova - OH* 

plochy sportu - A** 
plochy veřejných prostranství – U 
plochy sídelní zeleně – Z** 
plochy smíšené obytné – SO 
plochy dopravní infrastruktury - D 

plochy silniční dopravy – DS* 
plochy účelových komunikací – DU* 
plochy dopravního vybavení DV* 

plochy technické infrastruktury - T 
plochy výroby a skladování – V 
plochy smíšené výrobní - SV 
plochy vodní a vodohospodářské – N 
plochy zemědělské – P 
plochy lesní - L 
plochy přírodní – E 
plochy smíšené nezastavěného území - krajinná zeleň - K* 
plochy smíšené nezastavěného území - SM 
plochy specifické – F 
plochy specifické – FX 

POZNÁMKA: 
* - plochy jsou podrobněji členěny s ohledem na specifické podmínky a charakter území 
** - plocha vymezena nad rámec vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

VYMEZENÍ HRANIC PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Hranice ploch je možno přiměřeně zpřesňovat. Za přiměřené zpřesnění hranice plochy se považuje úprava 
vycházející z jejich vlastností nepostižitelných v podrobnosti územního plánu (vlastnických hranic, terénních 
vlastností, tras inženýrských sítí, zpřesnění hranic technickou dokumentací nových tras komunikací a sítí apod.), 
která podstatně nezmění uspořádání území a vzájemnou proporci ploch. 

6.1.1. PLOCHY BYDLENÍ - B 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Bydlení. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 bytové domy, rodinné domy a související dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství 

 sídelní zeleň (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační, krajinná) 

 do těchto ploch nebudou navrhovány služby, aktivity komerční, výrobní atd., které svou povahou a provozem 
mohou mít negativní dopad na zdraví obyvatelstva z hlediska nepříznivých účinků rizikových faktorů 
životních podmínek, např. hluku a vibrací 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb 
a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například rekreační zařízení, 
nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž 
v území 
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PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

výšková regulace zástavby: 

 stabilizovaná území – respektování stávajícího stavu 

 u ploch změn - max. 2 NP + podkroví 

6.1.2. PLOCHY REKREACE - R 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení sloužící k uspokojování potřeb občanů a návštěvníků obce. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 pozemky staveb pro hromadnou rekreaci, pozemky veřejných prostranství 

 činnosti, zařízení a stavby které související a jsou slučitelné s aktivitami rekreace (např. altány, hřiště, 
rekreační louky, přístřešky, společný sklad náčiní, apod.) 

 zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační, krajinná) 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 pozemky související dopravní a technické infrastruktury, např. odstavné a parkovací plochy, manipulační 
plochy, obslužné komunikace, plochy pro pěší a cyklostezky za podmínky, že není potlačena hlavní funkce 
a není snížena kvalita prostředí ve vymezené ploše 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 do těchto ploch nebudou navrhovány služby, komerční aktivity, výroba atd., které svou povahou a provozem 
mohou mít negativní dopad na zdraví uživatelů z hlediska nepříznivých účinků rizikových faktorů životních 
podmínek, např. hluku a vibrací 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

 výšková regulace zástavby - max. 2 NP + podkroví 

6.1.3 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - O 

6.1.3.1. PLOCHY VEŘEJNÉHO VYBAVENÍ - OV 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy jsou určeny k uskutečňování činností, dějů a zařízení poskytující služby obyvatelstvu v oblasti veřejné 
správy, školství, zdravotnictví a sociální péče, pro společenské a kulturní aktivity a k poskytování duchovních 
služeb obyvatelům. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální 
služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva 

 pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství 

 sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační) 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, nebo majitele zařízení smí být 
v těchto plochách umístěno pouze v případě, že budou v chráněném venkovním prostoru takových staveb 
dodrženy hygienické limity hluku 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

 výšková regulace zástavby: 
o stabilizované území – max. 3 NP 
o plochy změn - dle podmínek využití viz. kap. 3.2.1. Zastavitelné plochy 
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6.1.3.2. PLOCHY OBCHODNÍHO VYBAVENÍ - OK 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy jsou určeny k uskutečňování činností, dějů a zařízení poskytující služby obyvatelstvu, zejména obchodní 
a komerční zařízení. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, tělovýchovu a sport, vědu 
a výzkum 

 pozemky veřejného občanského vybavení 

 pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství 

 sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, izolační) 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, nebo majitele zařízení smí být 
v těchto plochách umístěno pouze v případě, že budou v chráněném venkovním prostoru takových staveb 
dodrženy hygienické limity hluku 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

 výšková regulace zástavby: 
o stabilizované území – max. 3 NP 
o plochy změn - dle podmínek využití viz. kap. 3.2.1. Zastavitelné plochy 

6.1.3.3. PLOCHY HŘBITOVA - OH 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy sloužící pro situování hřbitovů. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící k provozování veřejného pohřebiště 

 pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství 

 sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, izolační) 

 poskytování duchovních služeb 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci a souvisejí s provozem veřejného pohřebiště 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

 výšková regulace zástavby: 
o stabilizované území – max. 1 NP 

6.1.4. PLOCHY SPORTU - A 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení sloužící k uspokojování sportovních a rekreačních potřeb občanů, 
a to na veřejně přístupných plochách. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 pozemky staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport 

 pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství 

 sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, izolační) 
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PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 stavby a zařízení, které mají víceúčelové využití nebo tvoří doplňkovou funkci (např. ubytování, stravování, 
služby, obchodní prodej, veřejné občanské vybavení) za podmínky, že hlavní funkci tvoří sportovní využití 

 bydlení za podmínky, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

 výšková regulace zástavby: 
o stabilizované území – max. 1 NP 

6.1.5. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – U 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy, které jsou přístupné každému bez omezení. Zprostředkovávají bezpečně přístupná veřejná prostranství 
v zastavěném území a zastavitelných plochách. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 návsi, chodníky, ulice s úpravami reagujícími na intenzivní pohyb pěších, zastávky a zálivy hromadné 
dopravy 

 odstavné a parkovací plochy, cyklistické stezky 

 veřejná zeleň 

 pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 zařízení a aktivity, např. altány, veřejná WC, půjčovny sportovního vybavení, občerstvení s venkovním 
posezením, tržiště, dětská hřiště apod., v případě, že svou funkcí a architektonickým výrazem nejsou 
v rozporu s posílením funkce centra obce a svým charakterem odpovídají významu území 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

 výšková regulace zástavby: 
o maximálně 1 nadzemní podlaží pro podmíněně přípustné objekty 

6.1.6. PLOCHY SÍDELNÍ (VEŘEJNÉ) ZELENĚ – Z 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Parkově upravené plochy zeleně s odpovídající druhovou skladbou dřevin, které plní funkci kompoziční 
a odpočinkovou a slouží pro krátkodobou rekreaci obyvatel, případně izolační zeleň. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 pozemky veřejně přístupné zeleně 

 pozemky izolační zeleně 

 pozemky pro pěší pohyb a cyklostezky 

 objekty, stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci, například altány, pergoly, veřejná WC, kiosky, 
dětská hřiště, vodní prvky a plochy, naučné stezky 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 veřejná prostranství v případě, že nedojde k potlačení funkce hlavní 

 pozemky související dopravní a technické infrastruktury, například parkovací plochy, manipulační plochy, 
místa pro kontejnery, obslužné komunikace v případě, že nedojde k potlačení hlavního využití a nesnižují 
kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s odpočinkovými aktivitami 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 
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PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

 výšková regulace zástavby: 
o doplňkové objekty max. 1 NP 

6.1.7. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - SO 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy jsou určeny pro bydlení, dále pro občanské vybavení a podnikatelské aktivity (drobná výroba, služby 
a řemesla). 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 pozemky staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení, tělovýchovy a sportu 
a veřejných prostranství a dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní vlivy na kvalitu životního prostředí překračují nad přípustnou mez 
limity stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení negativních vlivů musí být prokázáno v rámci 
územního řízení) 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb 
a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například rekreační zařízení, 
nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž 
v území 

 činnosti, děje a zařízení, které narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

 výšková regulace zástavby: 
o maximálně 2 nadzemní podlaží 

6.1.8. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – D 

6.1.8.1. SILNIČNÍ DOPRAVA - DS 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy slouží zpravidla k zajištění dopravní dostupnosti a pro obsluhu řešeného území dopravní infrastrukturou. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 silnice, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty 

 plochy pro pěší a cyklisty, různé formy zeleně, např. izolační zeleň 

 odstavná a parkovací stání, hromadné a řadové garáže 

 zálivy zastávek hromadné dopravy, odpočívadla, protihluková opatření 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití 

6.1.8.2. ÚČELOVÉ KOMUNIKACE - DU 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy veřejně přístupných komunikací, sloužících pro obsluhu nemovitostí a pozemků v sídle a krajině 
a umožňující bezpečný průchod krajinou (například průchod cyklistických, pěších tras). 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 účelové komunikace, doprovodná a izolační zeleň, manipulační plochy, cyklistické a pěší trasy, odpočívadla 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 činnosti, děje a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb 
a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území 

 činnosti, které narušují přírodní hodnoty území, například rušení mezí 
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 činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití 

6.1.8.3. PLOCHY DOPRAVNÍHO VYBAVENÍ - DV 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy slouží zpravidla k zajištění služeb pro dopravu. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 čerpací stanice pohonných hmot včetně doprovodných funkcí 

 služby pro motoristy 

 silnice, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty 

 plochy pro pěší a cyklisty, různé formy zeleně, např. izolační zeleň 

 parkovací stání, hromadné garáže 

 zálivy zastávek hromadné dopravy, odpočívadla, protihluková opatření 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití 

6.1.9. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – T 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy slouží pro umísťování zařízení, činnosti a dějů související se zajištěním obsluhy území technickým 
vybavením. 

Plochy a koridory a návrh koncepce technické infrastruktury jsou vyznačeny v grafické části dokumentace ve 
výkresech č. 3 Koncepce dopravní a technické infrastruktury a č. 2 Hlavní výkres. 

Řešení koncepce technické infrastruktury je popsáno v samostatné kapitole 4.2. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovodů, 
vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, trafostanic, podzemního zásobníku plynu (PZP), 
energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, elektronických komunikačních 
zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody 

 stavby a zařízení pro nakládání s odpady 

 pozemky související dopravní infrastruktury 

 ochranná a izolační zeleň 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 činnosti, děje a zařízení, které narušují svým provozováním a technickým zařízením užívání staveb 
a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

 výšková regulace zástavby 
o maximálně 1 nadzemní podlaží 
o objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno 

vzniku nežádoucích pohledových dominant v krajině 

6.1.10. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – V 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy slouží pro umístění ploch výroby a skladování, zemědělských areálů. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 stavby a zařízení pro zemědělskou, průmyslovou a lesnickou výrobu a skladování 

 fotovoltaické elektrárny v plochách označených V-FVE 

 související veřejná infrastruktura 

 stavby pro řemeslnou a jinou výrobu, služby a skladování 

 sběrná místa komunálního odpadu 
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 izolační zeleň, vyhrazená zeleň 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 stavby a zařízení občanského vybavení pro stravování, ochranu obyvatelstva (např. hasičská zbrojnice) 
v případě, že provoz stávající výroby nebude negativně ovlivňovat tato zařízení 

 stavby pro bydlení v případě, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, majitele provozovny 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 činnosti, děje a zařízení, které narušují svým provozováním a technickým zařízením užívání staveb 
a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

 výšková regulace zástavby 
o maximálně 3 nadzemní podlaží 
o v případě výrobních a skladových objektů výška římsy ve stabilizované ploše max. 7 m 
o objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno 

vzniku nežádoucích pohledových dominant v krajině 

6.1.11. PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ – SV 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy slouží k umísťování pozemků staveb výroby, vinařské výroby včetně zpracování a skladování produktů, 
které svou činností neovlivňují negativně životní prostředí a mohou být situovány v blízkosti obytné zástavby. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 pozemky staveb pro řemeslnou a jinou výrobu, služby a skladování 

 maloobchodní a obchodní provozy 

 vinařství - výroba, prezentace a degustace produktů 

 pozemky související veřejné infrastruktury 

 sběrná místa komunálního odpadu 

 ochranná a izolační zeleň 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 ubytování a stravování spojené s prezentací a degustaci výrobků (vinařský dům) 

 výzkumná zařízení v případě, že provoz stávající výroby nebude negativně ovlivňovat tato zařízení 

 občanské vybavení a sport 

 bydlení pro osoby zajišťující dohled nebo majitele provozovny 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 činnosti, děje a zařízení, které narušují svým provozováním a technickým zařízením užívání staveb 
a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

výšková regulace zástavby 

 maximálně 2 nadzemní podlaží 

 v případě výrobních a skladových objektů výška římsy ve stabilizované ploše max. 5 m 

6.1.12. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ – N 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Zahrnuje plochy vod tekoucích a stojatých s přístupnou vodní hladinou se zvláštním estetickým významem pro 
utváření krajinného rázu území. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 činnosti a zařízení související s vodohospodářskými poměry v území a koloběhem vody v přírodě 

 výstavba vodních ploch 

 revitalizace toků a protipovodňová opatření 
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PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 činnosti a zařízení související s rybářstvím nebo rekreací v případě, že budou minimalizovány negativní 
dopady do vodního režimu - čistoty vod 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 činnosti, děje a zařízení, které narušují koloběh vody v přírodě a negativně ovlivňují kvalitu a čistotu vody 
a vodního režimu 

 nepřípustná je výstavba objektů v těsné blízkosti břehů 

 činnosti, děje a zařízení, které narušují krajinný ráz 

6.1.13. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - P 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy sloužící k zajištění podmínek pro převážně zemědělské využití. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství 

 pozemky související dopravní a technické infrastruktury. liniové stavby dopravní a technické infrastruktury 

 účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na 
saních 

 opatření pro posilování ekologické rovnováhy území 

 opatření pro přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní 
opatření 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 pouze stavby nezbytně nutné pro myslivost, ochranu přírody, dostavby a přístavby malého rozsahu 
stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nárůst plochy o max. 20% prvotně zkolaudované plochy) 

 výstavba menších vodních nádrží, v případě, že jejich využití bude extenzivní 

 zalesnění mimo zemědělské půdy v I. až III. třídě ochrany ZPF 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí (včetně oplocení) pro 
bydlení, výrobu, zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch – mimo 
přípustných a podmíněně přípustných 

 činnosti a zařízení snižující ekologickou hodnotu území a narušující hodnoty území 

6.1.14. PLOCHY LESNÍ – L 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Slouží k plnění funkcí lesa a činnostem souvisejícím s touto hlavní funkcí. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 hospodaření na PUPFL, nezbytné stavby a zařízení lesního hospodářství 

 účelové komunikace, komunikace pro pěší, cyklisty, pro jízdu s potahem a na koni 

 činnosti a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, opatření pro 
udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření a další opatření 
přispívající k vyšší retenční schopnosti krajiny 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 pouze nezbytně nutné stavby pro myslivost a ochranu přírody 

 pouze nezbytně nutné stavby dopravní a technické infrastruktury 

 výstavba malých vodních nádrží 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí (včetně oplocení), pro 
bydlení, výrobu, zemědělství, vodní hospodářství, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch – mimo 
přípustných a podmíněně přípustných 
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6.1.15. PLOCHY PŘÍRODNÍ – E 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Zahrnuje plochy s účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny. V řešeném území se jedná o plochy 
biocenter. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám 

 změnou využití území nesmí dojít k narušení nebo omezení přírodní funkce současných ploch ÚSES 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářská zařízení. Umístěny 
mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biocentra. 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí (včetně oplocení), pro 
bydlení, výrobu, zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch – mimo 
podmíněně přípustných 

 změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného 
do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm 
ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES 

 jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo územní ochranu 
ploch navrhovaných k začlenění do nich včetně rušivých činností jako je např. odvodňování pozemků 

6.1.16. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - KRAJINNÁ ZELEŇ - K 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot, tvoří je plochy rozptýlené zeleně v krajině, 
liniová zeleň. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 činnosti a zařízení, které souvisí s extenzivní zemědělskou výrobou, se zachováním ekologické rovnováhy 
území 

 realizace ÚSES 

 realizace vodních ploch, opatření pro zadržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová 
a protierozní opatření a další opatření přispívající k vyšší retenci krajiny 

 liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, výstavba objektů pro ochranu přírody, včelíny, seníky 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 výstavba vodních nádrží, pokud jejich využití bude extenzivní a nedojde ke změně krajinného rázu 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí (včetně oplocení), pro 
bydlení, výrobu, zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch – mimo 
přípustných a podmíněně přípustných 

 činnosti a zařízení snižující ekologickou hodnotu území a narušující hodnoty území 

6.1.17. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – SM 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy využívané převážně k zemědělským účelům, přispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy v území. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 pozemky zemědělského půdního fondu 

 pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů 

 pozemky související dopravní a technické infrastruktury, liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, 
manipulační plochy 
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 účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem a na koních 

 opatření pro zachováním ekologické rovnováhy území 

 pozemky staveb pro ochranu přírody 

 opatření pro přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní 
opatření 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 nezbytně nutné pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, myslivost (např. včelíny, seníky) 

 dostavby a přístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nárůst plochy o max. 
20% prvotně zkolaudované plochy) 

 výstavba menších vodních nádrží, v případě, že jejich využití bude extenzivní 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí (včetně oplocení), pro 
bydlení, výrobu, zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch – mimo 
přípustných a podmíněně přípustných 

 činnosti a zařízení snižující ekologickou hodnotu území a narušující hodnoty území 

6.1.18. PLOCHY SPECIFICKÉ – F 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy po ukončené těžbě případně ukládání odpadů, jiným způsobem upravené pozemky. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 rekultivace, změna využití 

 pozemky související dopravní a technické infrastruktury, liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, 
manipulační plochy 

 izolační zeleň, vyhrazená zeleň 

 pozemky ZPF a PUPFL, vodní plochy 

 realizace ÚSES 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

 objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno 
vzniku nežádoucích pohledových dominant 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území 

6.1.19. PLOCHY SPECIFICKÉ – FX 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Pozemky staveb a zařízení pro obranu a bezpečnost státu, civilní ochranu apod. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, manipulační plochy 
- pozemky krajinné zeleně 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- realizace ÚSES 
- pozemky výroby a skladování, smíšené výroby 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

- objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno 
vzniku nežádoucích pohledových dominant 
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6.2. NAVRŽENÉ ZÁSADY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A PODMÍNKY VYUŽITÍ 
ÚZEMÍ 

OBECNÉ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 

 respektovat charakter, měřítko a urbanistickou skladbu okolní zástavby 

 v zastavěném území obce při doplnění a přestavbě lokalit (dostavba území, nástavby, přístavby nebo 
stavební úpravy objektů) respektovat stabilizované linie a výšky zástavby uličního prostoru (odchylky jsou 
podmíněné na základě posouzení konkrétní situace), při úpravě staveb nerespektujících historickou 
zástavbu zohlednit původní strukturu a návrh přizpůsobit, nepřipustit chaotickou výstavbu rodinných domů za 
přední uliční frontou při hlubších parcelách 

 v území nebudou vytvářeny nové dominanty, ať již hmotností souborů nebo jeho částí 

PROSTOROVÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ, NAVRŽENÉ V URBANISTICKÉ KONCEPCI PRO VYMEZENÉ 
PLOCHY 

 výšková hladina zástavby pro bydlení je stanovena na max. 3 nadzemní podlaží v případě bydlení 
hromadného (mimo střešních prostor), u zástavby smíšené obytné na max. 2 nadzemní podlaží (mimo 
střešních prostor) 

 při doplnění proluk a stavebních úpravách ve stabilizovaném území výšku zástavby přizpůsobit okolní 
zástavbě, nepřípustná je zástavba nevhodná měřítkem (objemy narušující strukturu tradiční zástavby) 

 v případě výrobních a skladových objektů je maximální výška římsy v rozvojové ploše max. 7 m 

 v případě objektů smíšených výrobních je maximální výška římsy v rozvojové ploše max. 5 m 

 nevytvářet negativní dominanty v obrazu obce 

6.3. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Návrh Změny č. 1 ÚP Dolní Dunajovice prezentuje změny funkčního využití jednotlivých lokalit v rámci celého 
řešeného území podle rozdílného způsobu využití. Vlivy na životní prostředí bude představovat především 
konkrétní realizace náplně některých větších zastavitelných/přestavbových ploch pro bydlení a výrobu, žádné 
plochy nejsou řešeny i na úkor kvalitnějších přírodních biotopů, ale některé zasahují do strukturně rozmanitějších 
segmentů krajiny (plocha 1.14 u vinných sklepů, plocha 1.5 uprostřed enklávy zahrad a záhumenků uvnitř obce). 

Vzhledem k absenci mechanismů monitorování životního prostředí na území obce Dolní Dunajovice bude 
sledování dopadů nového ÚP prováděno pravděpodobně pouze v souvislosti s přípravou zprávy o uplatňování 
územního plánu. Pořizovatel územního plánu je dle § 55 platného znění stavebního zákona (zákon č. 183/2006 
Sb.) povinen nejméně jednou za 4 roky předložit zastupitelstvu obce zprávu o uplatňování územního plánu. 
Součástí této zprávy by měly být popsané vlivy uplatňování územního plánu na životní prostředí. 

SEA zpracovatel doporučuje využití indikátorů v následujících oblastech pro zpracování informace o vlivu 
uplatňování územního plánu na životní prostředí: 

 Zastavěná plocha (podíl zastavěné/nezastavěné plochy) u ploch pro bydlení 

 Zábor kvalitních/zvláště chráněných půd v rámci obce v rámci projektu 

 Zábor kvalitních přírodních biotopů/cenných ploch zeleně v rámci obce v rámci projektu 

 Podíl zásahu do porostů dřevin /Podíl ploch pro zeleň 

Pro uplatnění ploch pro  výrobu dále následující indikátory: 

 Indukovaná doprava (předpokládaný nárůst dopravy), akustická zátěž 

 Zastavěná plocha (podíl zastavěné/nezastavěné plochy) 

 Zábor kvalitních/zvláště chráněných půd v rámci obce v rámci projektu 

 Podíl nezbytných terénních úprav pro realizaci náplně ploch 

 Podíl zásahu do porostů dřevin /Podíl ploch pro zeleň 

Vybrané ukazatele by měly být běžně zjistitelné z projektové dokumentace záměru pro realizaci náplně 
jednotlivých lokalit daných projekční přípravou, i když u malých ploch pro bydlení uvedené údaje zpravidla 
nedosahují výpovědní hodnoty indikátoru. Na tyto indikátory lze obecně navázat kritéria pro výběr konkrétního 
projektu (v případě řešené Změny č. 1 jde především o plochy smíšené výrobní), pomocí kterých je možné 
stanovit kritéria z hlediska dopadů na životní prostředí, která by měla být obecně uplatněna při výběru investora 
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porovnáním údajů z projektových dokumentací. Poněvadž je řešena jen dílčí Změna, nikoli celý územní plán, 
nelze uplatnit např. kritéria pro indikátory vztažené na celé území obce, jako např. vývoj zastavěné plochy ve 
vazbě na vývoj počtu obyvatel obce nebo indikátory vodního hospodářství a jakosti vod (podíl napojení na 
kanalizaci a vodovod) apod. 

7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, STAVEB A OPATŘENÍ 
K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 
K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

Veřejně prospěšné stavby nebyly vymezeny. 

Územní rozsah veřejně prospěšných staveb a opatření je vymezen ve výkrese č. 5 4 Veřejně prospěšné stavby, 
opatření a asanace. Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření níže uvedených nevylučuje možnost 
vymezit další veřejně prospěšné stavby, opatření příp. asanace v navazující územně plánovací dokumentaci. 
 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

ozn. účel VPS katastrální území 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

VT1 rozšíření čistírny odpadních vod Dolní Dunajovice 
 

PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ I PLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA 
 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 
VP0 charakteristika VPO k.ú., parcelní čísla identifikace - využití plochy 

založení prvků územního systému ekologické stability 

VU1 plochy pro biocentrum LBC3 - VPO pro obec Dolní Dunajovice 
p.č. 6265, 7030, 7044 

62-E 

VU2 plochy pro biocentrum LBC1 - VPO pro obec Dolní Dunajovice 
p.č. 7244, 7245, 7246, 

7249 

63-E 

VU3 plochy pro nadregionální biokoridor K 161 N - VPO pro obec Dolní Dunajovice 
p.č. 7321, 7322, 7569 

65-K 

VU4 plochy pro biocentrum LBC2 - VPO pro obec Dolní Dunajovice 
p.č. 6914 

82-E 

8. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ 
PRÁVO 

 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 
VPS charakteristika VPS k.ú., parcelní čísla identifikace - využití plochy 

plochy veřejných prostranství 

PP1 plochy veřejného prostranství Za školou - VPS pro obec Dolní Dunajovice 
p.č. 5400, 5401, 5404 

9-U 

koridory veřejných prostranství (komunikace a inženýrské sítě - ) 

PP2 koridor veřejného prostranství k obsluze ploch smíšených 
obytných 23-SO, 24-SO, 24a-SO, a 26-SO - VPS pro obec 

Dolní Dunajovice 
p.č. 5516, 5534, 5537 

10-U 

PP3 koridor veřejného prostranství k obsluze ploch smíšených 
obytných 27-SO 28-SO a 29-SO, prodloužení ulice Boční - 
VPS pro obec 

Dolní Dunajovice 
p.č. 1258, 5573/2, 5581, 

5586 

12-U 

PP4 koridor veřejného prostranství, propojení v Hlavní ulici - 
VPS pro obec 

Dolní Dunajovice p.č. 11/3 13-U 

PP5 koridor veřejného prostranství k obsluze ploch smíšených 
obytných 31-SO a 32-SO - VPS pro obec 

Dolní Dunajovice 
p.č. 3573, 3574, 5582, 

5604, 5605, 5609, 5614, 
5618, 5622, 5627, 5631, 
5643, 5645, 5653, 5677 

15-U 
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VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 
VPS charakteristika VPS k.ú., parcelní čísla identifikace - využití plochy 

PP6 koridor veřejného prostranství k obsluze ploch smíšených 
obytných 34-SO a 35-SO - VPS pro obec 

Dolní Dunajovice 
p.č. 5677, 5683, 5688 

16-U 

PP7 koridor veřejného prostranství k obsluze ploch smíšených 
obytných 34-SO a 36-SO, prodloužení ul. Polní - VPS pro obec 

Dolní Dunajovice 
p.č. 5583, 5587, 5588, 

5591, 5593, 5601, 5609, 
7627/2 

17-U 

PP8 koridor veřejného prostranství propojující ul. Rudé armády s ulicí 
U Vodárny k obsluze ploch smíšených obytných 41-SO, 42-SO, 
44-SO, 45-SO, 19-U a 6-A - VPS pro obec 

Dolní Dunajovice p.č. 271, 
5337, 5338, 5339, 5340, 
5341, 5342, 5344, 5345, 
5352, 6266, 6267, 6305, 

6963, 7674/119 

18-U 

PP9 koridor veřejného prostranství k obsluze ploch smíšených 
obytných 42-SO a 43-SO - VPS pro obec 

Dolní Dunajovice 

p.č. 237/1, 238, 242/1, 

246, 252, 255/1, 264/1, 

269, 276, 5343, 5346, 

5347, 5348, 5349, 5351, 

9577/1 

19-U 

PP10 koridor veřejného prostranství k obsluze ploch smíšených 
obytných 41-SO, 52-SO, 3-O a 4-OK - VPS pro obec 

Dolní Dunajovice 
p.č. 6230/1, 6230/2, 

6230/3, 6258 

20-U 

PP11 koridor veřejného prostranství k obsluze ploch smíšených 
obytných 52-SO, 9-U a 60-SV - VPS pro obec 

Dolní Dunajovice 
p.č. 5400, 5408, 5413, 

5414, 5416 

21-U 

PP12 koridor veřejného prostranství k obsluze ploch smíšených 
obytných 47-SO, 48-SO, 49-SO a 50-SO - VPS pro obec 

Dolní Dunajovice 
p.č. 5364, 5365, 5366, 

5367, 5368, 5369, 5370, 
5371, 5372. 5373, 5374, 
5375, 5376, 5377, 5378, 

5380, 5382/1 

22-U 

PP1.5 koridor veřejného prostranství k obsluze ploch pro bydlení 1-B 
a ploch smíšených obytných - VPS pro obec 

Dolní Dunajovice p.č. 
132/2, 132/5, 137/16, 
146/4, 146/5, 148/1, 
148/2, 152/1, 153/1, 
154/1, 156/1, 164/25, 

164/28, 164/31, 666, 1321 

1.5 

PP1.6 koridor veřejného prostranství k pěšímu propojení a uložení sítí 
technické infrastruktury - VPS pro obec 

Dolní Dunajovice p.č. 
255/1 

1.6 

9. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY Č. 2a ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU 
VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

Dokumentace změny č. 2a územního plánu obsahuje 4 listy grafické části: 
 

1. Výkres základního členění území       1 :   5 000 
2. Hlavní výkres         1 :   5 000 
5. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace     1 :   5 000 
O/1 Koordinační výkres        1 :   5 000 
 

Dokumentace změny č. 2a územního plánu obsahuje 47 listů textu. 


