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1. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně 
plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších 
územních vztahů 

 

Z Politiky územního rozvoje ČR nevyplývají pro tuto dokumentaci žádné požadavky.       
Obec leží mimo rozvojové osy, rozvojové oblasti, specifické oblasti a vymezené koridory 
dopravní a technické infrastruktury. 
 
Obec leží v území, pro které není platná žádná územně plánovací dokumentace vydaná 
krajem. 
 

Správní území obce (tvořené katastrálním územím Studnice u Vyškova) sousedí 
s následujícími územními jednotkami:  

• obec Krásensko, kraj Jihomoravský, ORP Vyškov; 
• obec Nové Sady, kraj Jihomoravský, ORP Vyškov; 
• obec Otinoves, kraj Olomoucký, ORP Prostějov; 
• obec Rozstání, kraj Olomoucký, ORP Prostějov; 
• obec Kulířov, kraj Jihomoravský, ORP Blansko; 
• vojenský újezd Březina. 

 

Pro požadavky na rozvoj obce vyplývající z širších vztahů v území platí zásady                    
ve schváleném územním plánu. 

2. Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů 
 
Z územně – analytických podkladů vyplývají následující požadavky: 

• Do stávajících ploch výroby neumisťovat aktivity s negativním dopadem na životní 
prostřední a zdraví lidu v obytných a rekreačních plochách. 

• Respektovat plochy občanského vybavení 
• Respektovat limity vyplývající ze státní památkové péče (viz oddíl 8) 
• Respektovat urbanistické a architektonické hodnoty (viz oddíl 4) 
• Respektovat krajinný ráz  
• Respektovat všechny limity vyplývající z ochrany přírody a krajiny (viz oddíl 8) 
• Zohlednit bonitované půdně ekologické jednotky 
• Respektovat vodní zdroje, včetně ochranných pásem 
• Respektovat stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

3. Požadavky na rozvoj území obce 
 
Základní zásady obsažené v původním územním plánu budou respektovány. Jednotlivé 
požadavky na změny jsou uvedeny v další kapitole tohoto zadání. 
  

4. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území 
(urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání obce) 

 

• Územní rozvoj sídla navrhnout tak, aby byla zachována kompaktní půdorysná forma 
sídla, respektovat krajinný rámec, nezastavovat horizonty. 

• Při řešení funkčního a prostorového uspořádání respektovat původní urbanistickou   
a architektonickou strukturu sídla. 



 3

• Zohlednit komplexní pozemkovou úpravu (KPÚ), která byla v k.ú. Studnice             
u Vyškova dokončena v roce 2010. Podle jejich výsledku upravit lokalizaci prvků 
ÚSES a zapracovat společná zařízení a další výsledky KPÚ. 

• Vypustit vodní plochu Vo3 (rybník) navrženou původním územním plánem. 
• Vypustit plochu V2 (kompostárna) navrženou původním územním plánem. 
• Zastavitelnou plochu pro bydlení B1 nahradit plochou B101, která bude reflektovat 

novou parcelaci navrženou KPÚ 
• Navrhnout plochu pro bydlení B102 (dle přiloženého schématu). 
• Navrhnout plochu pro bydlení B103 jako rozšíření plochy B5a navržené původním 

územním plánem. 
• Posoudit možnost rozšíření návrhové plochy bydlení B15 směrem k jihu                   

až po stabilizovanou plochu bydlení (obě plochy jsou vymezeny původním územním 
plánem). 

• Rozšířit stabilizovanou plochu bydlení v severní části obce na parcelu č. 545/48. 
Plocha je v původním územním plánu zařazena do zemědělských ploch, nachází se 
v zastavěném území. 

• Navrhnout plochu R101 pro rekreační účely v severní části obce. 
• Navrhnout vodní plochu (rybník) V101 pod Odrůvkami a v návaznosti na něj plochu 

rekreace R102 

5. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
 

Doprava: 
• Řešení krajských silnic a stávajících místních komunikací obsažené v původním 

územním plánu bude respektováno. 
• Navrhnout místní komunikace a parkování vyvolané změnami uvedenými v kapitole 

4. 
• Navrhnout síť  účelových komunikací – polních cest dle výsledků KPÚ. 
• Umístění nové zástavby v blízkosti silnice je nutno řešit tak, aby v budoucnu 

nevznikaly nároky na ochranu zástavby před škodlivými účinky dopravy ze silnice. 
Rozvojové plochy pro bydlení umisťovat mimo hluková pásma. 

• Respektovat řešení zastávek veřejné autobusové dopravy navržené původním 
územním plánem. 

• Na křižovatce krajských silnic v centru obce navrhnout přestupní uzel veřejné 
autobusové dopravy. 

 
Občanská vybavenost: 

• Respektovat koncepci občanské vybavenosti  navrženou původním územním 
plánem. 

 
Technické vybavení: 

• Respektovat základní koncepci navrženou původním územním plánem. 
• Navrhnout obslužné složky technické infrastruktury vyvolané změnami uvedenými 

v kapitole 4. 

6. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
 

Respektovat zásady uvedené v původním územním plánu. 

7. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná 
opatření a asanace 
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Změnou územního plánu budou navrženy následující veřejně prospěšné stavby a veřejně 
prospěšná opatření vyvolaná změnami. 

• Místní komunikace pro obsluhu zastavitelných ploch; 
• Vodovodní řady, plynovod STL, elektrické kabely NN, kanalizace; 
• Telekomunikační kabely v zastavitelných plochách, popřípadě v zastavěném území; 
• Případné přeložky VN; 
• Případné trafostanice VN/NN, včetně přípojek; 
• Prvky ÚSES (biocentra, biokoridory). 

 
Změnou územního plánu bude určeno, pro které veřejně prospěšné stavby a opatření bude 
uplatněno předkupní právo a pro které vyvlastnění. 
 
Asanace nejsou uvažovány. 

8. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů    
(např. požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, 
obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, 
geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými 
rizikovými přírodními jevy) 

 
Ochrana přírody a krajiny: 

• Bude upraven zpracovaný ÚSES, dle výsledků KPÚ.  
• Respektovat významné krajinné prvky ve smyslu § 3, odst.b) zákona 114/92 Sb. 
• Na správním území obce respektovat  všechny pozemky určené pro plnění funkce 

lesa, včetně ochranného pásma. 
• Respektovat OP Přírodní rezervace Studnické louky. 

 
Ochrana ZPF: 

• Vyhodnocení záboru ZPF provést v souladu se zákonem o ochraně ZPF č. 334/1992 
Sb. Zemědělská půda určená k záboru bude vyhodnocena podle kultur ZPF             
se zařazením do bonitních půdně ekologických jednotek (BPEJ) a do tříd ochrany 
zemědělské půdy. 

• Respektovat požadavky vyplývající ze zákona o ochraně ZPF, aby byla v maximální 
míře zajištěna ochrana půdy. Navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je 
z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější. 
Vyhodnocení v textové a grafické části provést v souladu s vyhláškou č. 13/1994 Sb., 
a metodickým pokynem odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze  dne 1.10.1996 č.j. 
OOLP/1067/96 

• Provést  posouzení dosavadního využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území, 
především nezastavěné a nevyužité pozemky v SZÚO nebo nezastavěných plochách 
stavebních pozemků a enkláv ZPF v SZÚO a posouzení využití ploch získaných 
odstraněním přežilých budov a zařízení a využití stavebních proluk.  

• Zemědělskou přílohu čistopisu zpracovat v jednom paré navíc pro potřebu orgánu 
ochrany ZPF. 

 
Ochrana památek: 

• Respektovat kulturní památky – sochu sv. Jana Nepomuckého při kostele      
(24637/7-3876). 

• V řešeném území respektovat požadavky na ochranu archeologických zájmů,           
jak vyplývá ze zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění. 
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Požadavky civilní ochrany k územnímu  plánu - zapracování návrhů ploch pro potřeby:1  

• ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, 
• zón havarijního plánování, 
• ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události, 
• evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, 
• skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci, 
• vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území            

a zastavitelná území obce, 
• záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení 

škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události, 
• ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území, 
• nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. 

 
Ostatní limity: 

• Respektovat manipulační pásma vodních toků –6 m. 
• Respektovat ochranná pásma vodního zdroje 1 stupně; 
• Respektovat silniční ochranná pásma. 
• Respektovat ochranná pásma plynovodu – 4 m v nezastavěném území, 1 m 

v zástavbě. 
• Respektovat ochranná pásma VN. 
• Respektovat ochranná pásma telekomunikačních kabelů. 
• Respektovat ochranná pásma vodovodních řadů. 
• Respektovat OP radiolokačních zařízení – větrné elektrárny budou konzultovány 

s VUSS Brno.  
• Zájmové území VÚ Březina – 1 km od hranice vojenského újezdu všechny stavby  

budou konzultovány s VUSS Brno. 

9. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů 
v území 

Rozvojové plochy pro bydlení situovat mimo dosah negativního vlivu ze silniční dopravy 
(hlukové pásmo); 

10. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch 
přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu 
obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose 

 
Budou navrženy zastavitelné plochy uvedené v kapitole 4 tohoto zadání. V průběhu 
zpracování změny ÚP mohou být vytipovány další vhodné lokality. 
 
Požadavky vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose stanoveny 
nejsou. Obec se nachází mimo rozvojové osy a oblasti.  

11. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude 
uloženo prověření změn jejich využití územní studií 

 
Nejsou stanoveny. 
                                                 

1 dle § 20 vyhlášky MV č.380/2002 Sb. v platném znění. 
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12. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých budou 
podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny 
regulačním plánem 

 
Nejsou stanoveny. 

13. Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu                  
na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém 
stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování 
vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud 
nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí 
oblast 
 

Bude doplněno během projednání tohoto zadání. 

14. Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně 
požadavků na zpracování variant 

Není požadováno zpracování variant.  
 
Pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu tohoto zadání neuplatní požadavek       
na posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud dotčený 
orgán vyloučí významný vliv na  evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast, nebude 
koncept ÚP zpracován. 

15. Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu 
územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění 
s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek 
výkresů a počtu vyhotovení 

 

Textová část územního plánu bude obsahovat: 
• vymezení zastavěného území, 
• koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, 
• urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby    

a systému sídelní zeleně, 
• koncepci veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování, 
• koncepci uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek       

pro změny v jejich užívání, uzemní systém ekologické stability, prostupnost 
krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů 
a podobně, 

• stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, 
přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného 
využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání,            
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové 
regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách), 

• 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, 

• vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, 
pro které lze uplatnit předkupní právo, 
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• údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické 
části, 

• vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může 
vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný 
architekt, 

• vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 
stavebního zákona. 

 

Grafická část územního plánu bude obsahovat: 
• Výkres základního členění území 1: 5 000 
• Hlavní výkres – koncepce uspořádání území obce 1:5 000 
• Hlavní výkres – koncepce dopravy 1: 5 000 
• Hlavní výkres – energetika a spoje 1: 5 000 
• Hlavní výkres – vodní hospodářství 1 : 5 000 
• Veřejně prospěšné stavby a opatření 1 : 5 000 

 

Textová část odůvodnění územního plánu bude obsahovat: 
• náležitostí vyplývající ze správního řádu a náležitosti uvedené v § 53 odst. 4 a 5 

stavebního zákona.  
• vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,      

včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem, 
• údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů 

pro zpracování návrhu, 
• komplexní zdůvodnění důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru 

udržitelného rozvoje území, 
• případné informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území spolu 

s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo 
respektováno, 

• vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. 

 
Grafická část odůvodnění územního plánu bude obsahovat: 

• Výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území sousedních obcí, popřípadě 
krajů 1 : 25 000, 

• Koordinační výkres 1 : 5 000 
• Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 

 

Počet vyhotovení: 
• Případný koncept územního plánu bude zpracován ve dvou paré. 
• Návrh územního plánu pro společné jednání bude zpracován v jednom paré.  
• Návrh územního plánu pro řízení o územním plánu bude zpraován ve dvou paré + 

digitálně na CD nosiči ve formátu pdf. 
• Čistopis územního plánu bude vydán ve čtyřech vyhotoveních + digitálně na dvou CD 

nosičích ve formátu pdf, v případě potřeby i ve formátu dgn. 
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16. Vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek 
k projednávanému zadání  

 

Bude doplněno podle požadavků, podnětů a stanovisek doručených během projednání 
návrhu tohoto zadání. 

17. Závěr 
 
Zastupitelstvo obce Studnice na základě ust. §47, odst. 5) zákona č. 183/2006 Sb.schvaluje 
toto Zadání. 
 
V Studnicích dne: 
razítko obce: 
 
 
____________________     ____________________ 
         Vladimír Koutný    Jan Jančík 
   starosta obce Studnice   místostarosta obce Studnice 


