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Výklad pojmů 

 
Plocha 
Plocha je část území tvořená jedním či více pozemky nebo jejich částí, která je vymezena v územním plánu s 
ohledem na stávající nebo požadovaný způsob jejího využití a její význam. 
 
Zastavitelná plocha 
Zastavitelnou plochou je plocha vymezená k zastavění v územním plánu. 
 
Koridor 
Koridorem je plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo opatření 
nestavební povahy. 
 
Stavební pozemek 
Stavebním pozemkem je pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby 
územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje (dále jen „společné 
povolení“), anebo regulačním plánem. 
 
Veřejné prostranství 
Veřejné prostranství je zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu 
 
Veřejně prospěšná stavba 
Veřejně prospěšná stavba je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, 
kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci. 
 
Veřejně prospěšné opatření 
Veřejně prospěšné opatření je opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji 
anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací 
dokumentaci. 
 
Stavba 
Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na 
jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu 
trvání. 
 
Zastavěná plocha pozemku 
Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou 
stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech 
nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů 
poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými 
vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových 
svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné 
roviny. A to včetně stavebně zpevněných ploch. 
 
Intenzita využití stavebního pozemku 
Intenzita využití stavebního pozemku je vyjádřena zastavěností stavebního pozemku, což je poměr zastavěné 
plochy pozemku k celkové výměře pozemku. Poměr se udává v %. 
 
Nadzemní podlaží  
Nadzemním podlažím se v územním plánu rozumí každé podlaží, které nelze pokládat za podzemní. 
Podzemní podlaží má úroveň podlahy nebo její větší části níže než 0,8 m pod nejvyšším bodem přilehlého 
terénu v pásmu širokém 5 m po obvodu stavby. 
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Podkroví 
Podkroví je vnitřní využitelný prostor pod šikmou konstrukcí krovu nad posledním nadzemním podlažím, 
přičemž využitelný prostor tvoří maximálně 60% podlahové plochy posledního nadzemního podlaží. 
 
Počet nadzemních podlaží 
Počet nadzemních podlaží se počítá po hlavní římsu, tj. nezahrnuje podkroví. 
 
Výšková hladina staveb 
Výšková hladina staveb vyjadřuje počet nadzemních podlaží ve vztahu k vymezenému veřejnému prostranství 
(ulici). 
 
 
 
Použité zkratky: 
 
ČOV – čistírna odpadních vod 
KN – katastr nemovitostí 
NN – nízké napětí 
PUPFL – pozemky plnící funkci lesa 
STL - středotlaký 
VKP – významný krajinný prvek 
ÚSES – územní systém ekologické stability 
ZPF – zemědělský půdní fond 
ZÚR JMK – Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 
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A Vymezení zastavěného území 

 
Hranice zastavěného území byla vymezena dle zákona 183/2006 Sb. v rámci zpracování územního plánu. 
Hranice zastavěného území je vymezena k 18.10.2021. Hranice zastavěného území je zakreslena v 
grafické části územního plánu ve výkresech: 
 
1 Základní členění území 
2 Hlavní výkres 
 
 

B Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

 
Celková koncepce rozvoje obce 
 
Koncepce rozvoje obce Malá Lhota je založena na následujících principech: 
 stabilizace územního rozvoje v návaznosti na koncepci založenou předcházejícím územním plánem; 
 důsledná ochrana kulturních, přírodních a urbanistických hodnot; 
 zajištění zachování kompaktní formy zastavěného území obce; 
 posílení identity obce jasným definování veřejných prostranství historické návsi; 
 odstranění disproporce v urbanistické struktuře obce na plochách po bývalém objektu kravína; 
 vytvoření podmínek pro ochranu zastavěného území obce před přívalovými vodami vybudováním 

suchých poldrů, 
 odstranění disproporce z hlediska odvádění splaškových vod a vytvořit podmínky pro výstavbu nové 

splaškové kanalizace a ČOV; 
 vytvoření podmínek pro postupnou realizaci ÚSES, 
 vytvoření podmínek pro zachování krajinného rázu v jižní části území, představovaného lesním 

masivem, územím VKP Ježovec; a údolím kolem Malolhotského potoka. 
 
Obec Malá Lhota má především rezidenční funkci, která je územním plánem stabilizována. Z důvodu 
atraktivní polohy sídla v blízkosti města Brna, Kuřimi a Blanska lze předpokládat, že bude postupně 
posilována. Malá Lhota omezeně představuje jistou nabídku pracovních příležitostí v lokalitě drobné výroby 
a služeb, která je územním plánem navrhována v areálu bývalého zemědělského družstva. Území obce 
Malé Lhoty vykazuje z důvodu kvalitního přírodního prostředí zvýšený zájem obyvatel regionu o 
provozování sportovně turistických aktivit. Územní plán provozování těchto aktivit i nadále umožňuje.  
 
Hlavní cíle rozvoje 
 
Cílem návrhu územního plánu je vytvoření územních podmínek pro udržitelný rozvoj obce umožňující 
soulad všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, při respektování zásad péče o životní 
prostředí a minimalizaci ohrožení podmínek života budoucích generací. 
 
Jde o vytvoření vyvážených podmínek hospodářského a sociálního rozvoje při zajištění kvality přírodního 
a životního prostředí. 
 
Koncepce ochrany a rozvoje hodnot 
 
Ochrana přírody a krajiny 
Cílem návrhu územního plánu Malá Lhota je z hlediska ochrany přírody a krajiny respektování přírodních 
hodnot území, které jsou představovány registrovaným VKP – Ježovec a VKP ze zákona – lesy, vodní toky 
a údolní nivy. Řešeným územím prochází skladebné částí územního systému ekologické stability a to 
regionálního významu, které jsou územním plánem vymezeny. 
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Rozvoj zastavěného území je nadále usměrňován do kompaktní formy, pouze s minimálním vstupem do 
volné krajiny. Koncepce ochrany je zakotvena ve stanovených podmínkách (jak plošného, tak prostorového 
uspořádání) ploch vymezených nad územím, v nichž se nacházejí přírodní hodnoty. 
 
Ochrana kulturních hodnot v území 
Pro Malou Lhotu je charakteristická zachovalá celistvá uzavřená urbanistická struktura obce, dotvářející 
okolní krajinný ráz .Prvky kulturního dědictví původní obce jsou soustředěny v historickém jádru obce 
společně s návsí a kapličkou. 
 
Koncepce ochrany je zakotvena ve stanovených podmínkách (jak plošného, tak prostorového uspořádání) 
ploch vymezených nad územím, v nichž se nacházejí kulturní památky a dochovaná struktura obce. 
 
Z hlediska dalšího rozvoje obce je při realizaci a posuzování záměrů podstatné udržení vlastní identity, 
která bude silně ovlivňována polohou v rámci regionálních sídelních vazeb. 
 
 

C Urbanistická koncepce 

 
Urbanistická koncepce dalšího rozvoje obce Malá Lhota vychází z historických souvislostí vývoje obce a 
koncepce rozvoje založené v předchozím územním plánu. Koncepce je postavena na principu uzavírání 
(dostavby) založené kompaktní urbanistické struktury a doplnění nezbytných technických systémů a 
opatření (kanalizace s ČOV, poldry), zajišťujících pozitivní vnímání obce jejími obyvateli jako místa pro 
plnohodnotné bydlení. Koncepce respektuje kulturní a přírodní hodnoty obce a vytváří podmínky pro 
nenarušení krajinného rázu jako součásti budoucího obrazu obce. 
 
Významným prvkem navržené urbanistické koncepce je vytvoření podmínek pro realizaci budoucího 
vedení silnice I/43. Tento záměr, zakotvený ve schválené nadřazené dokumentaci je územním plánem 
respektován.  
 
Územní plán z tohoto důvodu utváří budoucí podobu sídla a jejího okolí s předpokladem, že 
realizace dopravní stavby nenaruší stávající charakter obce a bude eliminovat všechny možné 
negativní dopady na životní prostředí. 
 
Bydlení 
 
Funkce bydlení tvoří dominantní část funkčního využití území obce a je lokalizována v plochách bydlení 
venkovského a individuálního. 
Rozvoj bydlení byl v posledních letech směřován do severní části obce, především pak v lokalitě Dolina, 
kolem „Nové ulice“. Posilování bydlení bylo realizováno úměrně k možnostem veřejné a technické 
vybavenosti. 
 
Územní plán vymezuje plochy bydlení individuální v lokalitách: 
 „Dolina“ – zastavitelná plocha Z1 
 „Za zahradami“ – zastavitelná plocha Z2 
 „Nad roklí“ – zastavitelná plocha Z3 
 „Jih“ - zastavitelná plocha Z4 
  „Na okraji“ - zastavitelná plocha Z5 
 
Podmínky pro využití ploch bydlení jsou stanoveny v kapitole F - Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití. 
 
 
 
 



202209 atelier ERA ÚP Malá Lhota 

5 

Občanské vybavení 
 
Pro stávající občanské vybavení veřejné je vymezena samostatná funkční plocha (obecní úřad, kulturní 
dům, knihovna, dětská hřiště). Tato plocha veřejného občanského vybavení se nachází v severní části 
obce mimo historickou náves. Na návsi je pak vymezena drobná plocha občanského vybavení s hasičskou 
zbrojnicí. 
 
Nové zastavitelné plochy občanského vybavení územní plán nenavrhuje. 
 
Výroba 
 
Plocha drobné výroby a služeb je navržena na ploše bývalého zemědělského družstva. Další plochy výroby 
územní plán nenavrhuje. 
 
Územní plán vymezuje plochu výroby drobné a služby v lokalitě: 
 „Kravín“ - zastavitelná plocha Z6  
 
Podmínky pro využití plochy výroby drobné a služby jsou stanoveny v kapitole F - Podmínky pro využití 
ploch s rozdílným způsobem využití. 
 

C.1 Urbanistická kompozice 

 
Urbanistická kompozice obce Malá Lhota odpovídá koncepci historického vývoje obce ve vztahu k měnícím 
se společenským podmínkám společnosti: 
 

 Urbanistická koncepce a kompozice původní zemědělské obce se statky kolem návsi s kapličkou 

 Urbanistická koncepce a kompozice vycházející z utvářené silniční sítě Lipůvka – Žernovník; její 
obestavění novou zástavbou rodinných domů v jižní části obce 

 Urbanistická koncepce a kompozice měněná po obestavění cesty k vodojemu Žernovník v severní 
části obce 

 Urbanistická koncepce a kompozice obce měněná realizací „Nové ulice“ v lokalitě Dolina, dle návrhu 
územního plánu 

 
Návrh územního plánu: 
 

 Urbanistická koncepce a kompozice navazující na předchozí územní plán 

 Urbanistická koncepce a kompozice dotvářející kompaktní, původně ulicovou formu zástavby vlastní 
obce, ve vazbě na přírodní zázemí obce s dominantním územím významného krajinného prvku 
Ježovec 

 
Územní plán zachovává prostorovou skladbu návsi s kapličkou, zastávkami a hasičskou zbrojnicí. 
Zachována a stabilizována je zástavba kolem kulturního domu s obecním úřadem a zástavbou kolem 
hlavní silnice. Z hlediska krajinného rázu vnitřní části obce jdou chráněny pohledové zelené svahy v lokalitě 
„Za zahradami“. Ve vztahu ke krajině a záměru na výstavbu silnice I/43 jsou z hlediska krajinného rázu 
chráněny svahy a zároveň i vlastní plochy bydlení (v dotyku obce s krajinou) v lokalitě „Dolina“. 
 
Stabilizovány a návrhem jsou chráněny pohledy z obce na svahy VKP Ježovec a v severní části pohledy 
na okolní lesní masivy. 
 
Pro novou zástavbu jsou stanoveny regulativy (minimální velikost pozemku, výška zástavby) tak, aby bylo 
zachováno a doplněno stávající měřítko a proporce vesnické zástavby. 
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C.2 Vymezení zastavitelných ploch a koridorů 

 
Územní plán vymezuje 11 zastavitelných ploch 
 
Z1 – zastavitelná plocha „Dolina“ 
Požadovaný způsob využití 

 plochy bydlení individuální 

 veřejná prostranství komunikací místního významu 

 plochy zeleně sídelní 
Podmínky pro změny využití území 

 napojení nové výstavby na místní komunikační síť 

 napojení nové výstavby na veřejnou technickou infrastrukturu 

 respektování limitů využití území 

 dílčí část plochy na jejím severozápadním a jihovýchodním okraji je definována jako území, ve kterém 
je omezeno umístění staveb (plocha využitelná pouze pro realizaci zahrad rodinných domů – omezení 
je stanoveno v kapitole F odstavec Územní ochrana z hlediska prostředí a krajinného rázu) 

 
Z2 – zastavitelná plocha „Za zahradami" 
Požadovaný způsob využití 

 plochy bydlení individuální 

 veřejná prostranství komunikací místního významu 

 plochy zeleně sídelní 
Podmínky pro změny využití území 

 napojení nové výstavby na místní komunikační síť 

 napojení nové výstavby na veřejnou technickou infrastrukturu 

 respektování limitů využití území 

 zachovat stávající vzrostlou zeleň (v případě jejího dobrého zdravotního stavu) v jihozápadní části 
plochy 

 dílčí část plochy na jejím severozápadním okraji je definována jako území, ve kterém je omezeno 
umístění staveb (plocha využitelná pouze pro realizaci zahrad rodinných domů – omezení je 
stanoveno v kapitole F odstavec Územní ochrana z hlediska prostředí a krajinného rázu) 

Podmínky pro rozhodování o změnách v území 

 pořadí změn v území dle kapitoly N 

 dohoda o parcelaci dle kapitoly K 
 
Z3 – zastavitelná plocha „Nad roklí" 
Požadovaný způsob využití 

 plochy bydlení individuální 

 veřejná prostranství komunikací místního významu 
Podmínky pro změny využití území 

 napojení nové výstavby na místní komunikační síť 

 napojení nové výstavby na veřejnou technickou infrastrukturu 
 
Z4 – zastavitelná plocha „Jih“ 
Požadovaný způsob využití 

 plochy bydlení individuální 
Podmínky pro změny využití území 

 napojení nové výstavby na krajskou silnici  

 napojení nové výstavby na veřejnou technickou infrastrukturu 

 respektování limitů využití území 

 dílčí část plochy na jejím východním okraji je definována jako území, ve kterém je omezeno umístění 
staveb (plocha využitelná pouze pro realizaci zahrad rodinných domů – omezení je stanoveno v 
kapitole F odstavec Územní ochrana z hlediska prostředí a krajinného rázu) 
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Z5 – zastavitelná plocha „Na okraji“ 
Požadovaný způsob využití 

 plochy bydlení individuální 
Podmínky pro změny využití území 

 napojení nové výstavby na krajskou silnici  

 napojení nové výstavby na veřejnou technickou infrastrukturu 

 respektování limitů využití území 

 dílčí část plochy na jejím východním okraji je definována jako území, ve kterém je omezeno umístění 
staveb (plocha využitelná pouze pro realizaci zahrad rodinných domů – omezení je stanoveno v 
kapitole F odstavec Územní ochrana z hlediska prostředí a krajinného rázu) 

 
Z6 – zastavitelná plocha „Kravín“ 
Požadovaný způsob využití 

 plochy výroby drobné a služby 
Podmínky pro změny využití území 

 napojení nové výstavby na krajskou silnici 

 napojení nové výstavby na veřejnou technickou infrastrukturu 
 
Z7 – zastavitelná plocha „ČOV“ 
Požadovaný způsob využití 

 plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství 
Podmínky pro změny využití území 

 minimalizovat zásahy do plochy registrovaného významného krajinného prvku Ježovec při výstavbě. 
Na ploše umístit stavbu ČOV tak, aby se nacházela v údolní nivě vodního toku a co nejméně 
zasahovala do okolních svahů 

 napojení nové výstavby účelovou komunikací na místní komunikační síť 

 napojení nové výstavby na veřejnou technickou infrastrukturu 
 
Z8 – zastavitelná plocha „Dopravní napojení za rybníkem“ 
Požadovaný způsob využití 

 plochy veřejných prostranství komunikací místního významu 
Podmínky pro změny využití území 

 zachovat v co největším možném rozsahu stávající zeleň ve svahu pod silnicí; minimalizovat negativní 
ovlivnění významných krajinných prvků „vodní tok" a „údolní niva" (zejm. zásahy do koryta toku a do 
vodního režimu údolní nivy) 

 
Z10 – zastavitelná plocha „Dopravní napojení za Kulturním domem“ 
Požadovaný způsob využití 

 plochy veřejných prostranství komunikací místního významu 
 
Z11 – zastavitelná plocha „Severní poldr“ 
Požadovaný způsob využití 

 plochy vodohospodářské 
Podmínky pro změny využití území 

 minimalizovat nutnost kácení vzrostlých dřevin 
 
Z12 – zastavitelná plocha „Jižní poldr“ 
Požadovaný způsob využití 

 plochy vodohospodářské 
 
Podmínky pro změny využití území 

 minimalizovat negativní ovlivnění významných krajinných prvků „vodní tok" a „údolní niva" (zejm. 
zásahy do koryta toku a do vodního režimu údolní nivy) 
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Územní plán vymezuje 2 koridory dopravní a technické infrastruktury 
 
CNZ-D01 – koridor dopravní infrastruktury „pro silnici I/43 v úseku Troubsko (D1) - Kuřim – Lysice“ 
Požadovaný způsob využití 

 dopravní infrastruktura – vedení trasy komunikace I. třídy 
Podmínky pro změny využití území 

 respektování limitů využití území 

 postupovat v souladu s opatřeními stanovenými ve Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území 

 při umisťování stavby minimalizovat skutečný zábor zemědělské půdy 
 
CNU-V01 – koridor technické infrastruktury „zásobovací vodovodní řad“ 
Požadovaný způsob využití 

 technická infrastruktura – vedení trasy vodovodního řadu 
Podmínky pro změny využití území 

 při umisťování stavby minimalizovat skutečný zábor zemědělské půdy 
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C.3 Vymezení systému sídelní zeleně 

 
V urbanistické struktuře obce je vymezena jedna stávající plocha veřejné zeleně. Z hlediska utváření 
obrazu obce je to plocha kolem krajské silnice v severní části obce, kde tvoří přírodní hranu v zastavěném 
území obce. Tato plocha přechází ve své spodní části naproti objektu Kulturního domu do přírodní rokle, 
která končí u stávající zástavby v druhém plánu historického utváření obce.  
 
Nově navrhované plochy sídelní zeleně v rámci zastavitelné plochy Z2 stávající plochu sídelní zeleně 
rozšiřují a zároveň umožňují průchodnost územím. Tato průchodnost zajišťuje pěší propojení mezi „spodní“ 
a „horní“ části obce. 
 
V systému sídelní zeleně obce Malá Lhota sehrává významnou roli plocha veřejného prostranství 
s převahou zeleně, nacházející se ve středu obce. Tato plocha, jejíž podstatnou částí je parkově upravené 
veřejné prostranství s kapličkou a zastávkou, je významnou součástí historicky založené návsi. 
 
Předpoklady pro realizaci nové veřejné zeleně jsou územním plánem vytvořeny v plochách veřejných 
prostranství komunikací místního významu (především pak v rámci nových úprav návsi) a ploše veřejného 
občanského vybavení s kulturním domem.  
 
Významný podíl zeleně v obci Malá Lhota je představován samostatně vymezenými stabilizovanými 
plochami zahrad a sadů. Tyto plochy přímo navazují na plochy venkovského bydlení a nejsou stavebně 
využity. 
 
Další zeleň je zastoupená v rámci jiných ploch a není v územním plánu samostatně plošně vyjádřena, tvoří 
však důležitou součást především ploch individuálního bydlení. Dominantní roli v tomto ohledu mají 
zahrady v plochách bydlení v rodinných domech ve starší i nové zástavbě obce.  
 
Zastoupení zeleně v rámci ploch bydlení (bydlení venkovské a bydlení individuální) je možno odvodit od 
stanovené maximální zastavěnosti plochy v regulativech dle kapitoly F. Stanovené podmínky maximální 
zastavěnosti stavebního pozemku vytváří územní podmínky pro realizaci další zeleně jako nedílné části 
systému sídelní zeleně. 
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D Koncepce veřejné infrastruktury 

 

D.1 Koncepce veřejné infrastruktury - občanské vybavení veřejné 

 
Veřejné občanské vybavení nezbytné pro zajištění veřejných funkcí je v obci zastoupeno objektem 
kulturního domu, jehož součástí je místní obecní úřad, společenský sál a místní knihovna. 
 

D.2 Koncepce veřejné infrastruktury - dopravní infrastruktura 

 
Obsluha obce dopravní infrastrukturou a její napojení na silniční síť zůstává zachováno ve stávajících 
trasách. Napojení je zajištěno krajskou silnicí III/37715 Milonice – Malá Lhota – Žernovník. 
 
Silniční doprava 
 
Územní plán vymezuje pro zajištění územních podmínek a územních nároků v souladu se ZÚR JMK koridor 
dopravní infrastruktury – koridor silnice I/43 v úseku Troubsko (D1) - Kuřim - Lysice v ZÚR JMK označený 
DS41. 
 
Koridor CNZ-D01 je vymezen pro silnici I/43 v úseku Troubsko (D1) - Kuřim - Lysice severozápadně od 
zastavěného území obce Malá Lhota v šířce 300 m. 
 
Katastrálním územím obce Malá Lhota prochází krajská silnice: 
III/37715   silnice III. třídy Milonice – Malá Lhota – Žernovník 
 
Krajská silnice III/37715 je na řešeném území stabilizovaná.  
 
Úpravy na silnicích III. třídy mimo průjezdní úseky v obci musí být prováděny v souladu s „Návrhovou 
kategorizací krajských silnic JMK“. 
 
Místní komunikace 
 
Síť místních komunikací v obci vznikala postupně při historickém vývoji obce s přímou vazbou na průtah 
krajské silnice III/37715. Místní komunikace jsou územním plánem stabilizovány vymezením ploch 
veřejných prostranství komunikací místního významu, které slouží k zajištění přístupu a dopravní obsluhy 
funkčních ploch. V zastavitelných plochách jsou pro místní komunikace zajišťující obsluhu nových objektů, 
vymezeny návrhové plochy veřejných prostranství komunikací místního významu a to tak, aby odpovídaly 
požadavkům platné legislativy. 
 
Územní plán vymezuje návrhové plochy veřejných prostranství komunikací místního významu 
v samostatných zastavitelných plochách Z8 a Z10. 
Pro dopravní obsluhu obce, zemědělských, lesních a vodohospodářských ploch (uvedení do souladu s KN) 
je navržena zastavitelná plocha Z8 nad rybníkem v jižní části obce. Zastavitelná plocha Z10 je vymezena 
pro dopravní obsluhu obce, zemědělských a vodohospodářských ploch (uvedení do souladu s KN) za 
kulturním domem v severní části obce. 
 
Územní plán dále vymezuje návrhové plochy veřejných prostranství komunikací místního významu 
v zastavitelných plochách Z2 a Z3. 
V těchto zastavitelných plochách pro novou výstavbu rodinných domů jsou vymezeny plochy veřejných 
prostranství komunikací místního významu pro nové místní komunikace. V zastavitelné ploše Z2 ploše pak 
dále plocha veřejných prostranství komunikací místního významu pro pěší propojení „dolní“ a „horní“ části 
obce. 
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Využití ploch veřejných prostranství komunikací místního významu musí být v souladu se stanovenými 
podmínkami v kapitole F - Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
 
Účelová doprava 
 
Síť účelových komunikací v katastrálním území obce je stabilizovaná a není potřeba ji podstatně měnit a 
doplňovat.  
 
V rámci dopravní obsluhy území kolem Malolhotského potoka je pod obcí vymezena zastavitelná plocha 
Z7 pro novou ČOV, kde se předpokládá úprava vedení stávající účelové komunikace. Nad obcí je na 
Malolhotském potoku vymezena zastavitelná plocha Z12 pro suchý poldr, v rámci jehož realizace se také 
předpokládá úprava vedení stávající účelové komunikace. 
 
V severozápadní části řešeného území je navrhován dopravní koridor pro vedení silnice I/43. Tento záměr, 
zakotvený ve schválené nadřazené dokumentaci, je územním plánem respektován. Územní plán z tohoto 
důvodu utváří budoucí podobu sídla a jejího okolí s předpokladem, že realizace dopravní stavby zajistí 
stávající prostupnost území systémem účelových komunikací. 
 
Nutno je sledovat především zlepšení kvality povrchu účelových komunikací a cest a jejich odvodnění. Ve 
volné krajině regulativy funkčních ploch umožňují vedení účelových komunikací. 
 
Doprava v klidu 
 
Pro odstavování vozidel v obci mají rozhodující význam možnosti parkování kolem průtahu krajské silnice 
III/37715, parkovací plocha na návsi a u kulturního domu. V obytné zástavbě je podle místních podmínek 
umožněno stání podél místních komunikací a na pozemcích rodinných domů. 
 
Územní plán navrhuje 

 parkovací kapacity v zastavitelné ploše Z1 Z2 a Z3 v rámci ploch veřejných prostranství komunikací 
místního významu. 

Při výstavbě nových rodinných domů je požadováno řešení odstavování vozidel v objektu nebo na 
pozemku stavebníka. 
 
Veřejná hromadná doprava osob 
 
Hromadná doprava osob je zajišťována Integrovaným dopravním systémem Jihomoravského kraje. Ve 
středu obce se nachází obousměrná autobusová zastávka na stávající silnici III/37715, která je územním 
plánem stabilizována. 
 
Pěší a cyklistická doprava, hippostezky 
 
Územní plán respektuje pěší trasy vedené ve stávajících uličních profilech a v nových zastavitelných 
plochách vytváří podmínky pro jejich realizaci.  
V nezastavěném území podmínky stanovené pro využití funkčních ploch umožňují vedení pěších cest. 
 
Územní plán stabilizuje vedení cyklotrasy č. 5197 Kuřim – Malhostovice – Skalička – Býkovice a cyklotrasy 
č. 5221 Černá Hora – Malá Lhota přes řešené území obce Malá Lhota (cyklotrasy místního významu). 
 
Územním plánem jsou vytvořeny podmínky pro záměr vedení hippostezky. Navrhovaná hippostezka je 
vedena v ploše veřejných prostranství komunikací místního významu. 
 
Podmínky umísťování staveb z hlediska dopravních zařízení 
 
Plochy dopravní infrastruktury jsou určeny k umísťování staveb a zařízení, které slouží pro dopravní 
obsluhu území. Při umísťování staveb nesmí tyto stavby zasahovat do ploch určených pro dopravní 
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infrastrukturu v obci, nesmí omezovat jiná dopravní zařízení a komunikace především zasahováním do 
rozhledových polí křižovatek, směrových oblouků komunikací, vjezdů na pozemky, přechodů pro pěší, příp. 
jiným způsobem narušovat podmínky bezpečnosti a plynulosti dopravy na pozemních komunikacích. 
 
 

D.3 Koncepce veřejné infrastruktury - technická infrastruktura 

 
Současné systémy technické infrastruktury jsou územním plánem doplněny a rozšířeny pro zajištění 
plnohodnotné obsluhy navrženého využití území obce včetně zastavitelných ploch. 
 
V severozápadní části řešeného území je navrhován dopravní koridor pro vedení silnice I/43. Tento záměr, 
zakotvený ve schválené nadřazené dokumentaci je územním plánem respektován. Územní plán z tohoto 
důvodu utváří budoucí podobu sídla a jejího okolí s předpokladem, že realizace dopravní stavby zajistí 
stávající prostupnost území pro obslužnou a napájecí technickou infrastrukturu. 
 
Zásobování pitnou vodou 
 
Pro stabilizaci požadavků na zásobení obce vodou je navrhován nový samostatný výtlačný řad do 
vodojemu Malá Lhota – Lubě. Pro tento výtlačný řad je navrhován koridor vedení zásobovacího 
vodovodního řadu CNU-V01. 
 
Pro zajištění územních podmínek zásobení území vodou budou využity trasy stávajících vodovodních řadů. 
Územní plán navrhuje rozšířit k novým zastavitelným plochám vodovodní řady, v souladu s požárními 
normami, které budou uloženy v plochách veřejných prostranství komunikací místního významu nebo 
plochách dopravy silniční. 
 
Kanalizace 
 
Odkanalizování obce Malá Lhota je územním plánem řešeno oddílnou kanalizací.  
 
Pro splaškové odpadní vody je navržena komplexně nová splašková kanalizace pro veřejnou potřebu v 
trase dnešních cest (v plochách veřejných prostranství komunikací místního významu nebo plochách 
dopravy silniční). Kanalizační čistírna se navrhuje jižně od obce u Malolhotského potoka v zastavitelné 
ploše Z7. 
 
Stávající dešťová i tzv. jednotná kanalizace bude využita i nadále pro odvod dešťových vod. Dešťová 
kanalizace je zaústěna do vodoteče Malolhotského potoka. Stanoven je závazný odtok dešťových vod v 
hodnotě 10 l/s/ha. Hodnoty tohoto odtoku budou technicky řešeny individuálně pro jednotlivé stavební 
pozemky. Územní plán navrhuje rozšířit k novým zastavitelným plochám kanalizační řady, které budou 
uloženy v plochách veřejných prostranství komunikací místního významu, plochách dopravy silniční nebo 
plochách sídelní zeleně. 
 
Po dobu přechodného období, tj. než bude realizována ČOV a splašková kanalizace pro veřejnou 
potřebu, bude odkanalizování splaškových vod z objektů řešeno jímkami na vyvážení nebo 
alternativně malými domovními čistírnami odpadních vod, které budou umístěny na soukromých 
pozemcích. 
 
Zásobování zemním plynem 
 
Obec je napojena na STL plynovod a je plynofikována. Pro zajištění územních podmínek pro zásobování 
území plynem budou využity stávající trasy STL plynovodů. Stavby a trasy zásobování plynem jsou 
umístěny v plochách veřejných prostranství komunikací místního významu nebo plochách dopravy silniční.  
 
Územní plán navrhuje rozšířit do nových zastavitelných ploch stávající STL rozvody. 
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Zásobování elektrickou energií 
 
Trasy elektrického vedení 22 kV vymezují významná elektrické vedení, která zajišťují zásobování sídla 
elektřinou, včetně umístění tří stávajících elektrických stanic, z nichž jedna bude návrhem přesunuta. Trasy 
a objekty vedení elektrické energie jsou umístěny nad vymezenými plochami rozdílného způsobu využití. 
Samostatná plocha technické infrastruktury pro zásobení elektrickou energií není vymezena. 
 
Pro zajištění územních podmínek zásobení území elektrickou energií a veřejného osvětlení budou využity 
trasy stávajících rozvodů NN a veřejného osvětlení. Územní plán navrhuje rozšířit k novým zastavitelným 
plochám síť rozvodů NN a veřejného osvětlení, které budou uloženy v plochách veřejných prostranství 
komunikací místního významu nebo plochách dopravy silniční. 
 
Spoje a radiokomunikace 
 
Nad katastrálním územím obce Malá Lhota prochází paprsek radioreléového spoje (ve správě mobilního 
operátora T-mobile. 
 
V obci je vybudována základní telekomunikační síť zajišťující přenos televizního a internetového připojení, 
která je provozována firmou CETIN a.s.. 
 
Pro zajištění územních podmínek obsluhy území podzemní sítí elektronických komunikací budou využity 
trasy stávajících rozvodů spojů. Územní plán vytváří podmínky pro uložení nových sítí elektronických 
komunikací k zastavitelným plochám v plochách veřejných prostranství komunikací místního významu 
nebo plochách dopravy silniční. 
 
Územní plán vytváří podmínky pro umístění telekomunikačního zařízení (vysílače) na zemědělských 
plochách. Podmínkou je vyloučení negativního vlivu na krajinný ráz, nesnížení kvality prostředí 
souvisejících území a nenarušení užívání pozemků v okolí. 
 
Samostatné plochy technické infrastruktury pro spoje a radiokomunikace nejsou územním plánem 
vymezeny.  
 
Nakládání s odpady 
 
Nakládání s odpady bude i nadále řešeno stávajícím způsobem, to je svozem a odvozem mimo řešené 
území. 
 
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů do 
sběrných nádob zůstává nezměněn. 
 

D.4 Koncepce veřejné infrastruktury - veřejná prostranství 

 
Územní plán vymezuje dva typy veřejných prostranství a to plochy vybraných veřejných prostranství 
s převahou zeleně (PZ) a plochy veřejných prostranství komunikací místního významu (P). 
 
Vymezena a stabilizována je plocha vybraných veřejných prostranství a veřejných prostranství s převahou 
zeleně v centrální části obce, tvořící historickou náves. Jedná se o dopravně a parkově upravenou plochu 
s kapličkou, křížem, zastávkou a pomníkem obětem světových válek. 
Nedílnou součástí veřejných prostranství obce jsou plochy veřejných prostranství komunikací místního 
významu, zajišťující obsluhu a prostupnost územím. Stávající plochy jsou územním plánem stabilizovány. 
Územní plán vymezuje nové plochy veřejných prostranství komunikací místního významu v souvislosti se 
zastavitelnými plochami pro bydlení Z2 a Z3. Dále pak pro zkvalitnění dopravní a pěší obsluhy obce 
(legalizace stávajícího stavu) vymezuje územní plán zastavitelné plochy Z8 a Z10. 
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Využití ploch veřejných prostranství musí být v souladu se stanovenými podmínkami v kapitole F - 
Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
 
 

E Koncepce uspořádání krajiny 

 
Základním cílem koncepce uspořádání krajiny je podpora trvale udržitelného rozvoje území, zahrnujícího 
zachování stávajících estetických, ekologických a rekreačních kvalit krajiny a jejich další rozvoj a podporu 
mimoprodukčních funkcí krajiny. 
 
Konkrétní využití ploch v území je obecně třeba přizpůsobit ochraně krajinného rázu. 
 
Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v krajině a stanovení koncepčních podmínek pro 
změny v jejich využití 
 
Vodní plochy a toky - WT 
 
Plochy pro zajištění podmínek pro nakládání s povrchovými vodami. 
 
Koncepce rozvoje 
Stávající plochy jsou tvořeny pozemky Malolhotského potoka a drobnou vodní nádrží z východní strany 
zastavěného území. 
Nové vodní plochy toky územní plán nenavrhuje. 
Využití v plochách typu "vodní plochy a toky" musí být v souladu se stanovenými podmínkami pro využití 
těchto ploch dle kapitoly F - Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
 
Plochy vodohospodářské - WH 
 
Plochy pro zajištění podmínek pro ochranu před škodlivými účinky vod a pro žádoucí regulaci vodního 
režimu území. 
 
Koncepce rozvoje 
Nejsou vymezeny žádné stávající plochy. 
Nové návrhové plochy jsou vymezeny jako zastavitelné plochy: 

 Z11 – pro suchou nádrž (poldr) ve strži (úvozu) při západním okraji zastavěného území ("Severní 
poldr"); 

 Z12 – pro suchou nádrž (poldr) v údolí Malolhotského potoka jihovýchodně od zastavěného území 
("Jižní poldr"). 

Využití v plochách typu "plochy vodohospodářské" musí být v souladu se stanovenými podmínkami pro 
využití těchto ploch dle kapitoly F - Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
 
Plochy zemědělské - AZ 
 
Plochy pro zemědělské využití a související činnosti. 
 
Koncepce rozvoje 
Územní plán vymezuje rozsáhlé stávající zemědělské plochy zaujímající většinu nezastavěného území. 
Nové plochy zemědělské územní plán nenavrhuje. 
Využití v plochách zemědělských musí být v souladu se stanovenými podmínkami pro využití těchto ploch 
dle kapitoly F - Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a v případě částí ploch 
začleněných do biokoridoru zároveň se stanovenými podmínkami pro využití ploch a koridorů územního 
systému ekologické stability (ÚSES). 
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Plochy trvalých kultur - AT 
 
Plochy pro specializovanou zemědělskou činnost - pěstování ovoce a zeleniny, s možností oplocení. 
 
Koncepce rozvoje 
Vymezeny jsou dvě stávající plochy přiléhající z jižní až jihozápadní strany k zastavěnému území. 
Nové plochy tohoto typu územní plán nenavrhuje. 
Využití v plochách trvalých kultur - sady a zahrady musí být v souladu se stanovenými podmínkami pro 
využití těchto ploch dle kapitoly F - Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
 
Plochy lesní - LE 
 
Plochy pro zajištění plnění funkcí lesa a souvisejících činností. 
 
Koncepce rozvoje 
Stávající plochy jsou vymezeny v okrajových partiích katastru - zejména při východní a jižním okraji. 
Nové plochy lesní územní plán nenavrhuje. 
Využití v plochách lesních musí být v souladu se stanovenými podmínkami pro využití těchto ploch dle 
kapitoly F - Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. V případě částí ploch začleněných 
do biokoridoru zároveň v souladu se stanovenými podmínkami pro využití ploch a koridorů územního 
systému ekologické stability (ÚSES). 
 
Plochy přírodní - NP 
 
Plochy s převažující ekologickou funkcí s cílem zajištění optimálních podmínek pro ochranu přírody a 
krajiny. 
 
Koncepce rozvoje 
Stávající plochy jsou vymezeny především v údolí Malolhotského potoka z jižní strany zastavěného území 
(v ploše registrovaného významného krajinného prvku Ježovec a v některých navazujících partiích území) 
a nepatrně i při severním okraji katastru. 
Nové plochy tohoto typu územní plán nenavrhuje. 
Využití v plochách přírodních musí být v souladu se stanovenými podmínkami pro využití těchto ploch dle 
kapitoly F - Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
 
Plochy smíšené nezastavěného území - MN 
 
Plochy určené k plnění různých vzájemně se prolínajících krajinotvorných funkcí - ekologické, 
půdoochranné, estetické, hospodářské (lesní, zemědělské a vodohospodářské), rekreační, případně 
dalších. 
 
Koncepce rozvoje 
Stávající plochy jsou vymezeny v územích s pestrou stávající strukturou využití, především v 
bezprostředním zázemí zastavěného území a v menší míře i v odlehlejších partiích katastru (v jeho severní 
a jižní části). 
Nové plochy tohoto typu územní plán nenavrhuje. 
Využití v plochách smíšených nezastavěného území musí být v souladu se stanovenými podmínkami pro 
využití těchto ploch dle kapitoly F - Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
 
 

E.1 Vymezení ploch změn v krajině 

 
Územní plán nevymezuje plochy změn v krajině. 
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E.2 Územní systém ekologické stability 

 
Vymezení územního systému ekologické stability 
 
Vymezena je jediná skladebná část územního systému ekologické stability (ÚSES): 

 dílčí úsek regionálního biokoridoru RK 1412 - sestává z části víceméně funkční (v lese) a z části 
nefunkční - k založení (na plochách zemědělských). 

 
Cílovými ekosystémy regionálního biokoridoru jsou lesní ekosystémy. 
 
Podmínky pro využití ploch a koridorů ÚSES 
 
Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití začleněné do vymezeného regionálního biokoridoru 
platí místo podmínek využití stanovených pro příslušné typy ploch s rozdílným způsobem využití následující 
podmínky: 

 Hlavní je využití sloužící k posílení či zachování funkčnosti ÚSES. 

 Podmíněně přípustné je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s 
rozdílným způsobem využití jako hlavní, přípustné či podmíněně přípustné, pokud nenaruší nevratně 
přirozené podmínky stanoviště a nesníží aktuální míru ekologické stability území. 

 Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatně omezující aktuální či potenciální funkčnost ÚSES. 
 
Do vymezených ploch ÚSES nelze umisťovat budovy. Z jiných typů staveb lze do vymezených ploch ÚSES 
umisťovat podmíněně: 

 stavby pro vodní hospodářství, včetně staveb protierozní či protipovodňové ochrany, pokud jde o 
stavby ve veřejném zájmu, za předpokladu minimalizace jejich negativního vlivu na funkčnost ÚSES; 

 stavby dopravní infrastruktury, které nelze v rámci systému dopravní infrastruktury umístit jinde, za 
předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu 
na funkčnost ÚSES; 

 stavby technické infrastruktury, které nelze v rámci systému technické infrastruktury umístit jinde, za 
předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu 
na funkčnost ÚSES. 

 

E.3 Prostupnost krajiny 

 
Prostupnost krajiny v převažující části katastru obce Malá Lhota je zajištěna sítí polních, lesních a pěších 
cest, které jsou v rámci regulativů ploch s rozdílným využitím území nezastavěného území přípustné.  
 
V severozápadní části řešeného území je navrhován dopravní koridor pro vedení silnice I/43. Tento záměr, 
zakotvený ve schválené nadřazené dokumentaci je územním plánem respektován. Územní plán z tohoto 
důvodu utváří budoucí podobu sídla a jejího okolí s předpokladem, že realizace dopravní stavby zajistí 
stávající prostupnost krajiny v severním směru od obce. 
 

E.4 Protierozní opatření 

 
Nejsou vymezeny žádné speciální plochy pro umístění protierozních opatření. 
 
Návrh a realizace konkrétních opatření proti půdní erozi jsou obecně přípustné nebo podmíněně přípustné 
ve všech typech ploch v nezastavěném území. Podmíněně přípustné jsou tam, kde by mohlo dojít k 
negativnímu ovlivnění zájmů ochrany přírody a krajiny. 
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E.5 Ochrana před povodněmi 

 
Pro snížení rizika ohrožení zastavěného území přívalovými vodami jsou vymezeny dvě plochy pro stavbu 
vodního díla – hrází suchých poldrů. 
 
Územní plán vymezuje plochy vodohospodářské: 
 „Severní poldr“ - zastavitelná plocha Z11 
 „Jižní poldr“ - zastavitelná plocha Z12 
 
Podmínky pro využití plochy vodohospodářské jsou stanoveny v kapitole F - Podmínky pro využití ploch s 
rozdílným způsobem využití. 
 
Návrh a realizace případných dalších protipovodňových opatření jsou obecně přípustné nebo podmíněně 
přípustné ve všech typech ploch v nezastavěném území. Podmíněně přípustné jsou tam, kde by mohlo 
dojít k negativnímu ovlivnění zájmů ochrany přírody a krajiny. 
 

E.6 Koncepce rekreačního využívání krajiny 

 
V řešeném území je rekreační využití krajiny primárně ovlivněno jejími základními přírodními 
charakteristikami. 
 
Na území obce Malá Lhota se nenachází žádné plochy rekreace individuální, územní plán nové plochy 
rekreace individuální nenavrhuje.  
 
Území plán vytváří příznivé podmínky pro vedení cyklistické a pěší turistické dopravy. Územní plán stávající 
cyklistické trasy stabilizuje. 
 

E.7 Dobývání ložisek nerostných surovin 

 
V řešené území (katastrálním území Malá Lhota) není evidováno žádné chráněné ložiskové území ani 
dobývací prostor. 
 
  



202209 atelier ERA ÚP Malá Lhota 

18 

F Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

 
Plochy s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území. Koridory 
jsou vymezeny nad plochami s rozdílným způsobem využití. Stávající využití, nad kterým je koridor 
vymezen, je možné pouze za podmínky, že neznemožní či neztíží vybudování záměru, pro nějž byl koridor 
vymezen. Koridory vymezují území, ve kterém bude umístěna budoucí stavba, pro kterou je koridor určen. 
Doplňkovým využitím se rozumí využití doplňující další využití ke stavbě hlavní na pozemku. 
 
Seznam typů ploch s rozdílným způsobem využití 

Kód 
v grafické části 

Využití ploch 

BV Plochy bydlení venkovského 

BI Plochy bydlení individuálního 

SV Plochy smíšené obytné venkovské 

OV Plochy občanského vybavení veřejného 

VD Plochy výroby drobné a služeb 

TW Plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství 

DS Plochy dopravy silniční 

P Plochy veřejných prostranství komunikací místního významu 

PZ Plochy vybraných veřejných prostranství s převahou zeleně 

ZS Plochy sídelní zeleně 

ZZ Plochy zeleně - zahrady a sady 

WT Vodní plochy a toky 

WH Plochy vodohospodářské 

AZ Plochy zemědělské  

AT Plochy trvalých kultur  

MN Plochy smíšené nezastavěného území 

NP Plochy přírodní 

LE Plochy lesní 
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Obecné podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
 
Pro využití všech dále uvedených ploch s rozdílným způsobem využití je požadováno: 
 
 Podmínkou změny v území v zastavitelných plochách, je realizace dopravní a technické infrastruktury v 

rozsahu odpovídajícím funkčnímu využití; 
 Novostavby v rámci stávajících ploch s rozdílným způsobem využití lze umisťovat v prolukách stávající 

zástavby a parcelách stávajících staveb pouze v případě, že bude zajištěn přístup a napojení na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu; 

 V rozvojových plochách vymezených v sousedství zemědělských ploch jsou přípustné pouze takové 
záměry, které umožní zachovat kompaktnost zemědělských ploch, jejich obslužnost a minimalizují skutečný 
zábor zemědělské půdy; 

 Plochy, které v zastavěném území navazují na stávající silnici III. třídy, mohou mít omezené přímé napojení 
na průjezdní úsek silnice; 

 Akusticky chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví 
(chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) lze do území umístit až na základě 
hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických 
limitů stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb (a to vč. zátěže ze 
záměrů, které budou uvedeny v platné územně plánovací dokumentaci, u nich lze důvodně předjímat, že 
budou zdrojem hluku a vibrací po uvedení do provozu, zejména z provozu na pozemních komunikacích 
nebo železničních drahách); 
Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými právními 
předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi. Žadatel o vydání územního rozhodnutí, územního 
souhlasu nebo společného souhlasu ke stavbě do území zatíženého zdrojem hluku předloží příslušnému 
orgánu ochrany veřejného zdraví pro účely vydání stanoviska měření hluku a návrh opatření k ochraně před 
hlukem; 

 Plochy možných negativních vlivů na akusticky chráněné prostory návrhové či stávající lze do území umístit 
za předpokladu splnění povinností stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na 
úseku hluku případně vibrací. 
Nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na plochy musí být prokázáno, že celková 
hluková zátěž ze záměrů umístěných na ploše nesmí v souhrnu kumulativních vlivů překračovat imisní 
hygienický limit stanovený v prováděcích právních předpisech pro stávající chráněné prostory a na hranici 
ploch vymezených v územně plánovací dokumentaci pro situování akusticky chráněných prostorů, případně 
vč. doložení reálnosti provedení protihlukových opatření; 

 Konkrétní záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být v návaznosti na zdravotní rizika 
související s potenciální expozicí jednotlivých skupin populace látkám znečišťujícím ovzduší, předem 
projednány s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví; 

 Ve všech plochách jsou nepřípustné stavby a opatření k odstraňování nebezpečných odpadů; 
 Ve všech plochách lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy obrany státu; 
 Ve všech plochách minimalizovat zábor zemědělského půdního fondu (ZPF). 
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Plochy bydlení venkovského 
 
Plochy s převažující funkcí bydlení venkovského charakteru s nižší hustotou soustředění obyvatel, s 
nekomerčním chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení, doplněné občanskou vybaveností 
místního významu, při zachování kvality obytného prostředí a pohody bydlení. Součástí plochy mohou být dále 
pozemky veřejných prostranství, místní dopravní a technické infrastruktury a zeleně. 
 
BV - plochy bydlení venkovského 
 
Hlavní využití: 

 bydlení v rodinných domech a bývalých zemědělských usedlostech 
Přípustné využití: 

 oplocené zahrady s užitkovou funkcí nebo funkcí okrasnou sloužící relaxaci obyvatel přilehlého domu; 

 doplňkové stavby pro bydlení včetně garáží, nekomerční doplňkové stavby chovatelské a pěstitelské 
činnosti; 

 plochy pro parkovací a odstavná stání a nezbytné zpevněné manipulační plochy; 

 místní komunikace, pěší cesty; 

 veřejná prostranství a veřejná zeleň; 

 vedení a zařízení technické infrastruktury, související i nadmístní. 
Podmínečně přípustné využití: 

 maloobchod 
Podmínky přípustnosti: 
- jde o využití doplňkové 
- maximální velikost prodejní plochy do 50m2 a velikost skladovací plochy k maloobchodu není omezena 
- účel jejich využití nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a jejím okolí a je 

slučitelný s bydlením 

 sociální služby, zdravotnická a školská zařízení 
Podmínky přípustnosti: 
- jde o využití doplňkové 
- slouží pouze obyvatelům obce 

 stravování, nevýrobní služby a řemeslná výroba 
Podmínky přípustnosti: 
- jde o využití doplňkové 
- účel využití nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a jejím okolí a je slučitelný 

s bydlením 

 nekomerční chovatelská a pěstitelská výroba 
Podmínky přípustnosti: 
- jde o využití doplňkové 
- účel využití nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a jejím okolí a je slučitelný 

s bydlením 

 ubytování v rodinných domech a bývalých zemědělských usedlostech 
Podmínky přípustnosti: 
- jde o využití doplňkové 

 administrativní činnosti související s podnikáním 
Podmínky přípustnosti: 
- jde o využití doplňkové 

Nepřípustné využití: 

 bydlení v bytových domech, občanské vybavení, výrobní služby a řemeslná výroba mimo podmíněně 
přípustné, a komerční rekreační zařízení jako hlavní využití 

 ubytovny 

 činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním a přípustným funkčním využitím 

 veškeré účely využití (stavby, opatření, zařízení a činnost)i, které by mohly narušit bydlení v kvalitním 
prostředí, nerušený a bezpečný pobyt, každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel. 
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Podmínky prostorového uspořádání: 

 ve stávajících plochách bydlení venkovského, při zástavbě proluk, dostavbách území nebo rekonstrukcích 
(tj. při přístavbách, nástavbách a stavebních úpravách), respektovat souvislosti s okolní zástavbou - 
umístění stavby vůči veřejnému prostoru, měřítka stavby, hmotového uspořádání, orientace průčelí, 
orientace hlavního hřebene střechy, sklonu a tvaru střechy Maximální výšková hladina staveb ve 
stávajících plochách se stanovuje na 1 nadzemní podlaží s obytným podkrovím.  

 pro stavební pozemky v plochách bydlení venkovského, vymezené ve stávajících plochách, je stanovena 
minimální velikost stavebního pozemku 500 m2, ve výjimečných a zdůvodněných případech je možno 
stanovit menší velikost stavebního pozemku tj. např. ve stísněných podmínkách v zastavěném území 
centrální části obce a rostlé uliční zástavbě 

 na stavebních pozemcích v plochách bydlení venkovského, vymezených ve stávajících plochách se 
stanovuje intenzita využití stavebního pozemku a to tak, že zastavěnost stavebního pozemku bude 
maximálně 60% 

 na stavebních pozemcích pro bydlení venkovského, vymezených ve stávajících plochách, musí být každý 
objekt rodinného domu nebo zemědělské usedlosti přímo napojený přes vlastní pozemky na veřejně 
využívanou plochu komunikací a prostranství místního významu nebo plochu dopravní infrastruktury 
silniční a to v parametrech odpovídajících platné legislativě 

 ve stávajících plochách bydlení vesnického se nepřipouští výstavba dalšího rodinného domu mimo uliční 
zástavbu, který by byl napojen na veřejné prostranství prostřednictvím oddělení části pozemku při veřejném 
prostranství zajišťující přístup ke stavbě v druhém plánu vymezené plochy (zamezení výstavby dvou 
rodinných domů za sebou) 

 
 
Plochy bydlení individuálního 
 
Plochy převážně rodinných domů s dominantní funkcí bydlení, doplněné občanskou vybaveností místního 
významu, při zachování kvality obytného prostředí a pohody bydlení. Součástí plochy mohou být dále pozemky 
veřejných prostranství, místní dopravní a technické infrastruktury a zeleně. 
 
BI - plochy bydlení individuálního 
 
Hlavní využití: 

 bydlení v rodinných domech 
Přípustné využití: 

 oplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou sloužící relaxaci obyvatel přilehlého domu; 

 doplňkové stavby pro bydlení včetně garáží; 

 plochy pro parkovací a odstavná stání a nezbytné zpevněné manipulační plochy; 

 místní komunikace, pěší cesty 

 veřejná prostranství a veřejná zeleň 

 vedení a zařízení technické infrastruktury, související i nadmístní 
Podmínečně přípustné využití: 

 maloobchod 
Podmínky přípustnosti: 
- jde o využití doplňkové 
- maximální velikost prodejní plochy do 50m2 a velikost skladovací plochy k maloobchodu není omezena 
- účel jejich využití nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a jejím okolí a je 

slučitelný s bydlením 

 sociální služby, zdravotnická a školská zařízení 
Podmínky přípustnosti: 
- jde o využití doplňkové 
- slouží pouze obyvatelům obce 

 stravování, nevýrobní služby a řemeslná výroba 
Podmínky přípustnosti: 
- jde o využití doplňkové 
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- účel využití nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a jejím okolí a je slučitelný 
s bydlením 

 ubytování v rodinných domech 
Podmínky přípustnosti: 
- jde o využití doplňkové 

 administrativní činnosti související s podnikáním 
Podmínky přípustnosti: 
- jde o využití doplňkové 

Nepřípustné využití: 

 bydlení v bytových domech, občanské vybavení, výrobní služby a řemeslná výroba mimo podmíněně 
přípustné, a komerční rekreační zařízení jako hlavní využití 

 činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním a přípustným funkčním využitím 

 veškeré účely využití (stavby, opatření, zařízení a činnost)i, které by mohly narušit bydlení v kvalitním 
prostředí, nerušený a bezpečný pobyt, každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 ve stávajících plochách bydlení individuálního, při zástavbě proluk, dostavbách území nebo rekonstrukcích 
(tj. při přístavbách, nástavbách a stavebních úpravách), respektovat souvislosti s okolní zástavbou. 
Maximální výšková hladina staveb ve stávajících plochách se stanovuje na 1 nadzemní podlaží s obytným 
podkrovím. Zachování výškové hladiny 2 nadzemní podlaží s obytným podkrovím se u stávajících objektů 
připouští. 

 v zastavitelných plochách bydlení individuálního se výšková hladina staveb bydlení stanovuje maximálně 
na 1 nadzemní podlaží s obytným podkrovím 

 pro stavební pozemky v plochách bydlení individuálního, vymezené v zastavitelných plochách, je přípustná 
výstavba izolovaných samostatně stojících (izolovaných) rodinných domů 

 pro stavební pozemky v plochách bydlení individuálního, vymezené ve stávajících plochách, je stanovena 
minimální velikost stavebního pozemku 500 m2, ve výjimečných a zdůvodněných případech je možno 
stanovit menší velikost stavebního pozemku tj. např. ve stísněných podmínkách rostlé uliční zástavby 

 pro stavební pozemky v plochách bydlení individuálního, vymezené v zastavitelných plochách, je 
stanovena minimální velikost stavebního pozemku 600 m2 

 na stavebních pozemcích v plochách bydlení individuálního, vymezených ve stávajících i zastavitelných 
plochách se stanovuje intenzita využití stavebního pozemku a to tak, že zastavěnost stavebního pozemku 
bude maximálně 50% 

 pro stavební pozemky v plochách bydlení individuálního, vymezených v zastavitelných plochách se 
požaduje respektovat souvislosti s okolní zástavbou  

 na stavebních pozemcích pro bydlení individuální, vymezených ve stávajících i zastavitelných plochách, 
musí být každý objekt rodinného domu přímo napojený přes vlastní pozemky na veřejné prostranství 
komunikací místního významu nebo plochu dopravní infrastruktury silniční a to v parametrech 
odpovídajících platné legislativě 

 ve stávajících i zastavitelných plochách bydlení individuálního se nepřipouští výstavba dalšího rodinného 
domu mimo uliční zástavbu, který by byl napojen na veřejné prostranství prostřednictvím oddělení části 
pozemku při veřejném prostranství zajišťující přístup ke stavbě v druhém plánu vymezené plochy 
(zamezení výstavby dvou rodinných domů za sebou) 

 v zastavitelné ploše Z3 se připouští výstavba dvou rodinných domů, kdy druhý rodinný dům bude napojen 
na veřejné prostranství komunikací místního významu formou oddělení stavebního pozemku z přiléhajícího 
stavebního pozemku vymezeného územním plánem 

 
Podmínky prostorového uspořádání pro části územního plánu s prvky regulačního plánu – zastavitelná 
plocha Z1 a Z2 

 umístění stavby rodinného domu je dáno stavební čarou. Čára definuje umístění stavby rodinného domu 
vzhledem k uličnímu profilu (veřejný dopravní prostor) vymezeného veřejnými pozemky komunikací 
místního významu. Objem stavby rodinného domu musí tuto hranici respektovat. Jedná se o polohu hrany 
stavby ve výši rostlého nebo upraveného terénu. Před stavební čáru smějí vystupovat balkony, arkýře, 
markýzy, římsy nebo jiné doplňkové konstrukce, které jsou součástí stavebního objemu. Stavební čára je 
zároveň stavební hranicí pro ostatní vedlejší stavby 
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 umístění všech staveb je dáno stavební hranicí. Čára definuje hranici, ke které je možné v rámci vymezené 
plochy umístit stavbu rodinného domu a ostatní vedlejší stavby (např. garáže, terasy). Objem staveb nesmí 
tuto hranici překročit, ale může od této čáry ustoupit směrem dovnitř pozemku 

 vzdálenost definována kótou rozhodujících vzdáleností určuje v metrech rozhodující parametry 
uplatněných prostorových regulací 

 přípustné je oplocení pozemků, které nesmí svým rozsahem, tvarem a použitým materiálem narušit 
charakter lokality a zcela ji izolovat od jejího okolí. Výška oplocení v hranici s veřejným prostranstvím se 
stanovuje při použití neprůhledných materiálů na max. 1,10 m a při použití průhledných materiálů na max. 
1,80 m od upraveného terénu 

 pro umisťované stavby rodinných domů je požadováno zastřešení šikmou střechou a to minimálně na 2/3 
půdorysné plochy posledního nadzemního podlaží. Šikmá střecha musí mít minimálním sklon 20% a 
maximální sklon 45%. Šikmá střecha musí mít definovatelný hřeben střechy 

 
 
Plochy smíšené obytné venkovské 
 
Plochy smíšené obytné venkovské jsou vymezeny pro bydlení (včetně hospodářského zázemí), obslužnou 
sféru a výrobní činnosti, omezeného rozsahu, a to při zachování kvality obytného prostředí a pohody bydlení. 
Součástí plochy mohou být pozemky související dopravní a technické infrastruktury, lokální veřejná prostranství 
a zeleň. 
Plochy smíšené obytné jsou vymezeny tam, kde není účelné odděleně vyčleňovat plochy bydlení, občanské 
vybavenosti, výrobních a nevýrobních služeb, a kde je nezbytné vyloučit umisťování staveb a zařízení, snižující 
kvalitu prostředí v této ploše. Plochy smíšené obytné jsou vymezeny k využití pozemků pro stavby bydlení, 
občanského vybavení, výrobních a nevýrobních služeb, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní 
zátěž v území. Celkový charakter vymezeného území těmito pozemky je smíšený bez negativního ovlivňování 
jednotlivých funkcí navzájem. 
 
SV - plochy smíšené obytné venkovské 
 
Hlavní využití: 

 bydlení 

 občanské vybavení sloužící obyvatelům obce (obchod, administrativa, sportovní a společenská činnost, 
provozovny služeb atd.) 

Přípustné využití: 

 doplňkové stavby pro hlavní funkční využití  

 plochy pro parkovací, odstavná stání a nezbytné zpevněné manipulační plochy 

 veřejná prostranství a veřejná zeleň 

 vedení a zařízení technické infrastruktury 

 místní a účelové komunikace, cesty pro pěší 
Podmínečně přípustné využití: 

 výrobní a nevýrobní služby bez negativních vlivů na související plochy 
Podmínky přípustnosti: 
Přípustné jsou stavby nenarušující svým provozem a technickým zařízením užívání staveb ve svém okolí 
a nesnižující kvalitu prostředí souvisejícího území. Přípustné je pouze takové využití území, které 
následným provozem nebude obtěžovat nad přípustnou míru okolní území. Pro posouzení je rozhodující 
stávající stav nebo vydaná územní rozhodnutí nebo stavební povolení. 

Nepřípustné využití: 

 bydlení v bytových domech 

 ubytovny 

 činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným a podmínečně přípustným 
funkčním využitím 

 veškeré stavby a činnosti, které by mohly omezit hlavní využití, zejména svým působením na kvalitu 
prostředí a veřejné zdraví 
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Podmínky prostorového uspořádání: 

 ve stávajících plochách smíšených obytných venkovských při dostavbách území nebo rekonstrukcích (tj. i 
při přístavbách, nástavbách a stavebních úpravách) respektovat souvislosti s okolní zástavbou; 

 maximální výšková hladina staveb v plochách smíšených obytných venkovských se stanovuje na 1 
nadzemní podlaží s podkrovím 

 pro stavební pozemky v plochách smíšených obytných venkovských, vymezených ve stávajících plochách 
se požaduje respektovat souvislosti s okolní zástavbou  

 na stavebních pozemcích, vymezených ve stávajících plochách smíšených obytných venkovských, se 
stanovuje intenzita využití stavebního pozemku a to tak, že zastavěnost stavebního pozemku bude 
maximálně 70%. 

 
 
Plochy občanského vybavení veřejného 
 
Plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti zahrnující druhy veřejné vybavenosti v oblastech výchovy 
a vzdělávání, sociálních služeb a péče o rodinu, zdravotních služeb, kultury, zábavy a veřejné správy. Součástí 
plochy mohou být dále pozemky veřejných prostranství, dopravní a technické infrastruktury, zeleně a malých 
vodních ploch a toků pro uspokojování potřeb území, vymezeného danou funkcí. 
Plochy občanského vybavení jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost 
a využívání výše uvedených staveb a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem.  
 
OV - plochy občanského vybavení veřejného 
 
Hlavní využití: 

 stavby a zařízení určené pro veřejné občanské vybavení, a to zejména veřejné správy, ochrany 
obyvatelstva, výchovy a vzdělávání, sociálních služeb a péče o rodinu, sportu a volnočasových aktivit, 
zdravotních služeb, kultury a osvětovou činnost. 

Přípustné využití: 

 doplňkové stavby pro hlavní využití 

 plochy pro parkovací, odstavná stání a nezbytné zpevněné manipulační plochy 

 zeleň s parkovými úpravami 

 vedení a zařízení technické infrastruktury 

 místní a účelové komunikace, cesty pro pěší 
Podmínečně přípustné funkční využití: 

 stravování 
Podmínky přípustnosti: 
Stravování je přípustné jako doplňková funkce k hlavnímu využití s cílem posílení společenského života 
obce. 

 maloobchodní prodej 
Podmínky přípustnosti: 
Maloobchodní prodej je přípustný jako doplňková funkce k hlavnímu využití s cílem možnosti zajištění 
koupě základních potravin a prostředků pro každodenní život obyvatel a to především pro skupiny 
s omezenou mobilitou 

 bydlení 
Podmínky přípustnosti: 
Bydlení je přípustné jako doplňková funkce k hlavnímu využití s cílem možnosti zajištění bydlení pro 
obyvatele obce, formou sociálního bydlení a chráněného bydlení pro seniory 

Nepřípustné využití: 

 bydlení v bytových domech 

 činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným a podmínečně přípustným 
funkčním využitím 
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Podmínky prostorového uspořádání: 

 při dostavbách území nebo rekonstrukcích (tj. při přístavbách, nástavbách a stavebních úpravách) 
respektovat stávající charakter staveb a stávající výškovou úroveň zástavby; 

 maximální výšková hladina staveb se stanovuje na 1 nadzemní podlaží s možností využití podkroví 
 
 
Plochy výroby drobné a služeb 
 
Plochy drobné výroby a služeb jsou vymezeny převážně pro stavby a zařízení charakteru řemeslné nebo 
přidružené výroby obvykle s maloobjemovou a malosériovou produkcí a služby výrobní i nevýrobní. Součástí 
plochy mohou být lokální veřejná prostranství, místní technická a dopravní infrastruktura, zeleň ochranná a 
izolační, případně zařízení vybavenosti a služeb související s hlavním využitím. 
 
VD - plochy výroby drobné a služeb 
 
Hlavní využití: 

 lehká výroba 

 výrobní a nevýrobní služby 

 skladování 
Přípustné využití: 

 objekty vybavenosti pro zaměstnance 

 doplňkové stavby pro hlavní využití 

 parkovací, odstavná stání a nezbytné zpevněné manipulační plochy 

 zeleň 

 vedení a zařízení technické infrastruktury 

 místní a účelové komunikace, cesty pro pěší 
Podmíněně přípustné využití: 

 objekty lehké výroby a skladování, skladové plochy, objekty jiného podnikání 
Podmínky přípustnosti: 
Svým provozem a technickým zařízením nesmí narušit užívání staveb za hranicí této plochy a nesmí snížit 
kvalitu prostředí okolního území 

 byt správce, majitele a ostrahy areálu 
Podmínky přípustnosti: 

- v územním řízení, v odůvodněných případech v dalších řízeních dle stavebního zákona, musí být 
prokázáno, že v chráněných vnitřních prostorech staveb nebudou překračovány hygienické limity hluku 
stanovené právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví 

- hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor stavby se na takovou 
stavbu nevztahují 

- takové byty nelze pronajímat k bydlení dalším osobám 
Nepřípustné využití: 

 činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným a podmíněně přípustným 
využitím 

 stavby bydlení a občanského vybavení 

 ubytovny 

 záměry, které by v ploše umisťovaly zdroje hluku, překračující imisní hygienický limit stanovený 
v prováděcích právních předpisech na hranici ploch (s možností situovat chráněné prostory) vymezených 
v územně plánovací dokumentaci 

 provozovny, činnosti, stavby a zařízení těžkého průmyslu, zejména výroben, obaloven živičných směsí, 
chemického průmyslu, skladů nebezpečných odpadů a veškeré provozovny, činnosti, stavby a zařízení 
s možným negativním vlivem na kvalitu okolního prostředí 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 ve stávajících plochách je nutno respektovat objemový a hmotový vztah ke stávajícím stavbám okolních 
ploch 
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 v zastavitelných plochách se připouští výstavba jednopodlažních objektů s maximálně 4 m konstrukční 
výšky podlaží a jednopodlažních objektů halového charakteru do 9 m nad terénem 

 
 
Plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství 
 
Plochy technické infrastruktury - vodní hospodářství, jsou vymezeny pro zajištění obsluhy území z hlediska 
zásobení vodou a čištění odpadních vod. Jsou určeny pro pozemky staveb a s nimi provozně související 
zařízení technického vybavení. Součástí ploch mohou být dále nezbytné pozemky dopravní a technické 
infrastruktury a zeleně. 
 
TW - technické infrastruktury - vodní hospodářství 
 
Hlavní využití: 

 technická infrastruktura pro zajištění zásobení vodou 

 technická infrastruktura pro zajištění čištění odpadních vod 
Přípustné využití: 

 stavby pro zajištění zásobení vodou 

 stavby pro zajištění čištění odpadních vod 

 doplňkové stavby pro hlavní využití 

 nezbytné zpevněné manipulační plochy 

 izolační a doprovodná zeleň 

 vedení a zařízení technické infrastruktury 

 místní a účelové komunikace, cesty pro pěší 
Nepřípustné využití: 

 činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním a přípustným funkčním využitím 
Podmínky prostorového uspořádání: 

 se neuplatňují 
 
 
Plochy dopravy silniční 
 
Plochy dopravy silniční jsou vymezeny pro umístění staveb a zařízení silniční dopravy místního a nadmístního 
významu, tj. silnic III. třídy. Součástí těchto ploch mohou být pozemky doprovodné a izolační zeleně. 
 
DS - plochy dopravy silniční 
 
Hlavní využití: 

 plochy silnic III. třídy zejména mimo zastavěné území obce 
Přípustné využití: 

 tělesa dopravních staveb včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikací (náspy, zářezy, 
opěrné zdi, mosty) 

 stavby protihlukových opatření 

 doprovodná a izolační zeleň 

 cyklistické trasy a komunikace pro pěší 

 vedení technické infrastruktury 
Nepřípustné využití: 

 pozemky, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním a přípustným funkčním využitím 
Podmínky prostorového uspořádání: 

 se neuplatňují 
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Plochy veřejných prostranství komunikací místního významu 
 
Plochy veřejných prostranství komunikací místního významu jsou vymezeny jako veřejně přístupné plochy pro 
zajištění přístupu a obsluhy všech vymezených ploch s rozdílným způsobem využití. Zajišťují obsluhu 
automobilovou dopravou a umožňují pěší pohyb, cyklistickou a účelovou dopravu.  
 
P - plochy veřejných prostranství komunikací místního významu 
 
Hlavní využití: 

 veřejná prostranství komunikací místního významu 
Přípustné využití: 

 silnice III. třídy v zastavěném území 

 zastávky hromadné dopravy u silnic III. třídy v zastavěném území 

 místní komunikace a účelové cesty 

 odstavná stání sloužící přímé obsluze území 

 chodníky a pěší komunikace, cyklistické stezky, hippostezky 

 doprovodná zeleň 

 vedení a zařízení technické infrastruktury 
Podmíněně přípustné využití: 

 stavby veřejné dopravní infrastruktury a technické infrastruktury (vedlejší stavby) 
Podmínky přípustnosti: 
Jedná se o plochy navazující na koridor CNZ-D01.  
Jde o vedlejší stavby dopravní infrastruktury a technické infrastruktury, které nejsou v současné době 
známy a mohou vyplynout z projednávání dalších navazujících podrobnějších dokumentací pro provedení 
stavby nové kapacitní silnice I/43. 

 využití stávajících ploch v zastavěném území, v nichž jsou vedeny silnice III. třídy  
Podmínky přípustnosti: 
Mohou být využívány pouze tak, aby bylo umožněno vedení průjezdního úseku silnice v plynulé trase a v 
šířce odpovídající funkční skupině a zatížení silnice. 

Nepřípustné využití: 

 pozemky, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným a podmíněně přípustným 
funkčním využitím 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 při výstavbě krytých zastávek hromadné dopravy a prvků drobné architektury je nutno respektovat 
charakter okolní zástavby 

 
 
Plochy vybraných veřejných prostranství s převahou zeleně 
 
Plochy vybraných veřejných prostranství s převahou zeleně jsou vymezeny jako veřejně přístupné plochy s 
prostorotvornou funkcí s převážně nezpevněnými plochami přírodní i cíleně založené zeleně v zastavěném 
území doplněné zpravidla systémem cestní sítě s předpoklady pro zajištění komfortu a bezbariérového pohybu 
pěších. 
 
PZ - plochy vybraných veřejných prostranství s převahou zeleně 
 
Hlavní využití: 

 veřejná prostranství s převahou zeleně a vyšší urbanistickou hodnotou 
Přípustné využití: 

 stavby církevního a kulturního charakteru 

 zastávky hromadné dopravy 

 veřejná zeleň vyšší urbanistické hodnoty 

 účelové cesty, chodníky a pěší komunikace 

 doprovodná zeleň 
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 dětská hřiště s herními prvky 

 umělé vodní nádrže 

 vedení a zařízení technické infrastruktury 

 objekty drobné architektury doplňující veřejná prostranství 
Nepřípustné využití: 

 pozemky, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním a přípustným využitím 
Podmínky prostorového uspořádání: 

 neuplatňují se 
 
 
Plochy sídelní zeleně 
 
Plochy zeleně v obci, které jsou vymezeny jako samostatná plocha z důvodu stabilizace této zeleně v 
zastavěném území a kterou není účelné zařadit do jiné kategorie zeleně. Plochy sídelní zeleně jsou vymezeny 
jako veřejná prostranství pro umístění veřejně přístupné zeleně, sloužící krátkodobé rekreaci obyvatel. Na ploše 
této zeleně nesmí její přípustné využití výrazněji snížit její hlavní způsob využití, zhoršit podmínky pro existenci 
vegetace nebo omezit koncepční přístup k řešení zeleně na dané ploše. 
 
ZS - plochy sídelní zeleně 
 
Hlavní využití: 

 parkově upravená esteticky hodnotná zeleň určená pro využití volného času obyvatel obce 

 veřejná zeleň dotvářející obraz obce 

 izolační zeleň 
Přípustné využití: 

 vzrostlá zeleň 

 komunikace pro pěší 

 vedení a zařízení technické infrastruktury 

 drobný mobiliář 
Nepřípustné využití: 

 pozemky, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním a přípustným využitím 
 
Podmínky prostorového uspořádání: 

 neuplatňují se 
 
 
Plochy zeleně - zahrady a sady  
 
Plochy zeleně, odpovídající charakterem či funkcí sadům nebo zahradám, které je žádoucí v území stabilizovat, 
jsou vymezeny jako samostatná plocha zeleně. Tyto plochy příznivě ovlivňují vodní režim v zastavěném území 
a jeho mikroklimatické podmínky, a proto jsou zařazeny do systému sídelní zeleně. Na ploše zeleně nesmí její 
další přípustné využití výrazněji snížit její hlavní způsob využití nebo zhoršit podmínky pro existenci vegetace. 
 
ZZ - plochy zeleně - zahrady a sady 
 
Hlavní využití: 

 soukromá zeleň sadů a zahrad dotvářející obraz obce 
Přípustné využití: 

 pozemky zemědělského půdního fondu jako jsou produkční zahrady, sady, plochy pro pěstování zeleniny, 
zatravněné plochy, které mohou být oploceny 

 účelové objekty pro ukládání zahradního nářadí a skleníky do maximální zastavěné plochy do 15m2 

 vedení a objekty technické infrastruktury 

 oplocení pozemků 
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Nepřípustné využití: 

 pozemky, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním a přípustným využitím 
Podmínky prostorového uspořádání: 

 objekty pro ukládání zahradního nářadí se připouští s výškou maximálně 1 nadzemního podlaží  
 
 
Vodní plochy a toky 
 
Do ploch tohoto typu jsou zařazeny zejména pozemky vodních ploch a koryt vodních toků. 
 
WT - vodní plochy a toky 
 
Hlavní využití: 

 plochy vodní ploch a toků a plochy pro nakládání s vodami 
Přípustné využití: 

 jiné pozemky a stavby s převažujícím vodohospodářským využitím 

 krajinná zeleň 

 doprovodné účelové komunikace  

 liniové stavby technické infrastruktury 

 opatření zajišťující revitalizaci vodních toků a ploch 
Nepřípustné využití: 

 pozemky, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním a přípustným využitím 
 
Podmínky prostorového uspořádání: 

 se nestanovují 
 
 
Plochy vodohospodářské 
 
Plochy pro zajištění podmínek pro ochranu před škodlivými účinky vod a pro žádoucí regulaci vodního režimu 
území. 
 
WH – plochy vodohospodářské 
 
Hlavní využití: 

 plochy pro ochranu před škodlivými účinky vod 
Přípustné využití: 

 stavba hrází a funkčních zařízení suchých nádrží pro ochranu před účinky povodní 

 jiné pozemky a stavby s převažujícím vodohospodářským využitím 

 doprovodné účelové a pěší komunikace  
Nepřípustné využití: 

 pozemky, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním a přípustným využitím 
 
Podmínky prostorového uspořádání: 

 se nestanovují 
 
 
Plochy zemědělské 
 
Plochy zemědělské jsou vymezeny samostatně za účelem územní ochrany příznivých přírodních podmínek, 
zejména půdních a terénních, pro jejich žádoucí zemědělské využití. Intenzivní hospodaření na vymezené 
zemědělské ploše nesmí být ve výraznějším střetu s mimoprodukčními funkcemi zemědělského půdního fondu 
v řešeném území. Součástí plochy mohou být jen stavby nezbytné pro obhospodařování dané zemědělské 
půdy.  
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AZ - plochy zemědělské 
 
Hlavní využití: 

 rostlinná zemědělská výroba 
 
Přípustné využití: 

 užívání pozemků jako zemědělské půdy a pro stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství 

 protierozní opatření a opatření pro ekologickou stabilitu krajiny (biokoridory, remízky, meze, stromořadí) 

 krajinná zeleň 

 drobné vodní plochy a toky 

 veřejně přístupné cesty (účelové, pěší, cyklotrasy) nekolidující s hospodářskou obsluhou a hlavním 
využitím ploch zemědělských 

 technická infrastruktura - liniové stavby 
Podmíněně přípustné využití: 

 stavby veřejné dopravní infrastruktury a technické infrastruktury (vedlejší stavby) 
Podmínky přípustnosti: 
Jedná se o plochy navazující na koridor CNZ-D01.  
Jde o vedlejší stavby dopravní infrastruktury a technické infrastruktury, které nejsou v současné době 
známy a mohou vyplynout z projednávání dalších navazujících podrobnějších dokumentací pro provedení 
stavby nové kapacitní silnice I/43. 

 technická infrastruktura – telekomunikační zařízení - vysílač 
Podmínky přípustnosti: 
Pokud nemá významně negativní vliv na krajinný ráz, nesnižuje kvalitu prostředí souvisejícího území a 
nenarušuje svým provozem užívání pozemků ve svém okolí 

 jiné zemědělské využití - změna druhu pozemku. 
Podmínky přípustnosti: 
Pokud nemá negativní vliv na krajinu a nenarušuje svým provozem užívání pozemků ve svém okolí a 
nesnižuje kvalitu prostředí souvisejícího území. 

Nepřípustné využití: 

 oplocení zemědělsky využívaných pozemků 

 způsoby využití nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkčním 
využitím 

 
Podmínky prostorového uspořádání: 

 se nestanovují 
 
 
Plochy trvalých kultur 
 
Plochy zemědělských trvalých kultur zahrnují pozemky zahrad a sadů. Trvalé zemědělské kultury jsou 
charakteristické dlouhodobou stabilizací pěstované kultury na dané ploše.  
 
AT – trvalých kultur 
 
Hlavní využití: 

 pěstování ovoce a zeleniny na oplocených i neoplocených pozemcích 
Přípustné využití: 

 pěstování jiných zemědělských plodin 

 okrasná zeleň 

 krajinná zeleň 

 účelové cesty nekolidující s hlavním využitím plochy 

 technická infrastruktura - liniové stavby 

 oplocení pozemků 
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Nepřípustné využití: 

 způsoby využití nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 
Podmínky prostorového uspořádání: 

 se nestanovují 
 
 
Plochy smíšené nezastavěného území 
 
Plochy určené k plnění různých vzájemně se prolínajících krajinotvorných funkcí - ekologické, půdoochranné, 
estetické, hospodářské (lesní, zemědělské a vodohospodářské), rekreační, případně dalších. 
MN - plochy smíšené nezastavěného území 
 
Hlavní využití: 

 plochy krajinné zeleně v nezastavěném území, které nejsou samostatně vymezeny, a dále pak plochy s 
charakterem drobné zemědělské činnosti, luk a pastvin 

Přípustné využití: 

 krajinná zeleň 

 drobnou rostlinnou zemědělskou výrobu 

 stavby a opatření pro ochranu před účinky povodní 

 opatření proti erozi 

 drobné vodní plochy a toky 

 veřejně přístupné cesty (účelové, pěší a cyklotrasy)  

 technická infrastruktura - liniové stavby 
Podmíněně přípustné využití: 

 stavby veřejné dopravní infrastruktury a technické infrastruktury (vedlejší stavby) 
Podmínky přípustnosti: 
Jedná se o plochy navazující na koridor CNZ-D01.  
Jde o vedlejší stavby dopravní infrastruktury a technické infrastruktury, které nejsou v současné době 
známy a mohou vyplynout z projednávání dalších navazujících podrobnějších dokumentací pro provedení 
stavby nové kapacitní silnice I/43. 

 oplocení pozemků 
Podmínky přípustnosti: 
Jedná se o oplocení zařízení technické infrastruktury. 

Nepřípustné využití: 

 způsoby využití nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 

 oplocení pozemků 
Podmínky prostorového uspořádání: 

 se nestanovují 
 
 
Plochy přírodní 
 
Plochy přírodní jsou vymezeny pro zajištění územních podmínek potřebných pro existenci a vývoj přírodních a 
přírodě blízkých společenstev v řešeném území. Zahrnují zejména plochy požívající ochranu ve smyslu zákona 
o ochraně přírody a krajiny. Dále zahrnují také kvalitní přírodě blízká společenstva a jiné plochy, které dosud 
nepožívají zákonnou ochranu, ale je žádoucí, aby v řešeném území funkce plochy přírodní plnily.  
 
NP - plochy přírodní 
 
Hlavní využití: 

 zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny 
Přípustné využití: 

 krajinná zeleň 

 opatření proti erozi 
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 drobné vodní plochy a toky 

 technická infrastruktura - liniové stavby 

 objekty technické infrastruktury 

 veřejně přístupné cesty (účelové, pěší a cyklotrasy či cyklostezky) nekolidující s hlavním využitím plochy 
Podmíněně přípustné využití: 

 stavby veřejné dopravní infrastruktury a technické infrastruktury (vedlejší stavby) 
Podmínky přípustnosti: 
Jedná se o plochy navazující na koridor CNZ-D01.  
Jde o vedlejší stavby dopravní infrastruktury a technické infrastruktury, které nejsou v současné době 
známy a mohou vyplynout z projednávání dalších navazujících podrobnějších dokumentací pro provedení 
stavby nové kapacitní silnice I/43. 

Nepřípustné využití: 

 oplocení pozemků 

 způsoby využití nesouvisející se stanoveným hlavním a přípustným využitím 
Podmínky prostorového uspořádání: 

 se nestanovují 
 
 
Plochy lesní 
 
Plochy lesní jsou vymezeny pro zajištění územních podmínek potřebných pro plnění produkčních a 
mimoprodukčních funkcí lesa v řešeném území. Součástí plochy mohou být pozemky staveb a zařízení lesního 
hospodářství; pozemky související dopravní a technické infrastruktury; drobné vodní plochy a toky. 
 
LE - plochy lesní 
 
Hlavní využití: 

 zajištění podmínek využití pozemků pro funkci lesa 
Přípustné využití: 

 pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

 krajinná zeleň 

 drobné vodní plochy a toky 

 stavby a opatření pro ochranu před účinky povodní 

 technická infrastruktura - liniové stavby 

 veřejně přístupné cesty (účelové, pěší. Cyklotrasy či cyklostezky stávající) nekolidující s hlavním využitím 
ploch 

Nepřípustné využití: 

 způsoby využití nesouvisející se stanoveným hlavním a přípustným využitím 
Podmínky prostorového uspořádání: 

 se nestanovují 
 
 
Zvláštní podmínky využití území 
 
Zvláštní podmínky využití území definují překryvné plochy (grafická část – překryvná značení) nad vymezenými 
plochami různých způsobů využití, ve kterých je uplatňováno omezení využití území. Vymezení těchto 
překryvných ploch vyplývá z nutnosti ochrany prvků řešení stanoveného územním plánem, ochrany hodnot 
v území a ochrany kvality prostředí. 
 
 
Územní systém ekologické stability 
 
Vymezené prvky ÚSES ve struktuře: 

 regionální biokoridor. 



202209 atelier ERA ÚP Malá Lhota 

33 

Podmínky pro využití ploch ÚSES jsou obsahem kapitoly E. – Koncepce ÚSES. 
 
 
Územní ochrana z hlediska prostředí a krajinného rázu  
 
V částech ploch navrhovaných pro bydlení individuální označených Z1, Z2, Z4, Z5 a vybraných přiléhajících 
ploch stávajícího bydlení je z hlediska ochrany prostředí a vlivu na krajinný ráz omezeno umístění staveb. 
Nepřipouští se umístění staveb pro bydlení v rodinných domech.  
 
Připouští se pouze umístění doplňkových staveb bydlení jako například oplocení, skleníků, bazénů, zahradního, 
mobiliáře, nezbytné zpevněné manipulační plochy, atd. 
 
 
Územní ochrana před účinky povodní  
 
Na částech ploch s rozdílným způsobem využití jsou omezena práva k pozemkům. Na těchto překryvných 
plochách může docházet k zátopě suché nádrže (zátopa suchého poldru extravilánovými vodami). 
  
Omezení práv k pozemkům vyplývá z územním plánem vymezených veřejně prospěšných opatření. 
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G Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k 
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit 

 
Dle §170 stavebního zákona územní plán vymezuje tyto veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná 
opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 
 
Veřejně prospěšné stavby 
 
Stavby v plochách a koridorech s možností vyvlastnění. 
 
Stavby v koridorech dopravní infrastruktury nadmístní 
 

VTD1 Stavby v koridoru vedení silnice  

pro stavby silnice I/43 v úseku Troubsko (D1) – Kuřim – Lysice včetně staveb 
vedlejších/souvisejících 

dotčené pozemky  dle výkresu 3 
(v ZÚR JMK identifikované jako DS41) 
 
Stavby v plochách vodohospodářských pro ochranu území před extravilánovými vodami 
 

Vv1 Suchý poldr pro ochranu území před povodněmi 

pro stavby stavba hráze a funkčních zařízení suché nádrže (poldru) pro ochranu před 
účinky povodní 

dotčené pozemky  dle výkresu 3 
 
Stavby v plochách dopravní infrastruktury pro napojení zastavěných a zastavitelných ploch 
 

Vd2 Místní komunikace 

pro stavby místní komunikace k zastavěné ploše a komunikace zajišťují jižní napojení obce 
na síť účelových polních cest 

dotčené pozemky  dle výkresu 3 
 
Stavby v koridoru technické infrastruktury 
 

VTv1 Zásobovací vodovodní řad 

pro stavby nové vedení vodovodního řadu zajišťující zásobení vodojemu a obce pitnou 
vodou v koridoru CNU-V01 

dotčené pozemky  dle výkresu 3 
 
 
Veřejně prospěšná opatření 
 
Plochy s možností vyvlastnění – omezení práv k pozemkům 
 
Plochy pro zadržení vody 
 

Ow1 Plocha určená k zátopě suché nádrže 

pro omezení zátopa suchého „Severního poldru“ extravilánovými vodami 
dotčené pozemky  dle výkresu 3 
 

Ow2 Plocha určená k zátopě suché nádrže 

pro omezení zátopa suchého „Jižního poldru“ extravilánovými i vodami 
dotčené pozemky  dle výkresu 3 
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H Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní 
právo 

 
Územní plán nevymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní 
právo. 
 
 

I Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

 
Územní plánem nejsou kompenzační opatření stanovena. 
 
 

J Vymezení ploch a koridorů územních rezerv 

 
Územní plán nevymezuje plochu ani koridor územních rezerv. 
 
 

K Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci 

 
Pro vymezenou zastavitelnou plochu Z2 je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody 
o parcelaci. 
 
Dohoda o parcelaci DO1 
Pro územním plánem vymezenou zastavitelnou plochu Z2 je rozhodování o změnách v území podmíněno 
uzavřením dohody o parcelaci všech vlastníků pozemků. Předmětem dohody o parcelaci je parcelní 
vymezení plochy veřejných prostranství a komunikací zajišťující obsluhu nové výstavby rodinných domů. 
 
Hranice ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci, jsou 
vymezeny ve výkrese č. 1 - Základní členění území. 
 
 

L Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 
územní studie 

 
Územní plán nevymezuje plochu ani koridor, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie. 
 
 

M Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 
regulačního plánu 

 
Územní plán nevymezuje plochu ani koridor, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
vydáním regulačního plánu. 
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N Stanovení pořadí změn v území 

 
Zastavitelné plochy 
 
Pro výstavbu v zastavitelné ploše Z2 je stanoveno toto pořadí změn v území: 
 
Jako 1. etapa výstavby bude realizována plocha komunikací a prostranství místního významu zastavitelné 
plochy Z2. 
Podmínky výstavby: 

 vymezení veřejného prostranství pro obslužnou komunikaci 

 vymezení „pěšího propojení“ s obcí pro potřebu vedení veřejné technické infrastruktury 

 vybudování veřejné technické infrastruktury (odvodnění komunikace, splašková kanalizace, 
vodovodní řad, veřejné osvětlení) 

 
Jako 2. etapa výstavby bude realizována zástavba rodinnými domy. 
Podmínkou výstavby v plochách bydlení: 

 vybudovaní obslužné komunikace s veřejnou technickou infrastrukturou 

 vybudování „pěšího propojení“ s veřejnou technickou infrastrukturou 
 
Podmínkou výstavby v plochách bydlení je pro potřeby realizace 1. etapy uzavření územním plánem 
stanovené dohody o parcelaci (DO1). 
 
 
Hranice jednotlivých etap v zastavitelné ploše Z2 jsou vymezeny ve výkrese č. 5 – Stanovení pořadí změn 
v území. 
 
 

O Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 

 
Územní plán tyto stavby nevymezuje. 
 

  



202209 atelier ERA ÚP Malá Lhota 

37 

P Údaje o počtu stran územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 

 
Počet stran územního plánu: 37 
Počet výkresů připojené grafické části územního plánu: 5 
 
1 Základní členění území 1 : 5 000 
2 Hlavní výkres 1 : 5 000 
3. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000 
4. Části územního plánu s prvky regulačního plánu 1 : 2 000 
5. Stanovení pořadí změn v území 1 : 2 000 


