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- Ing Petr Jarolím, Elplova 26, 62800 Brno - doprava 
- Ing Vojtěch Joura, Krokočín 9,  

  595 01, p. Velká Bíteš 
 

- vodní hospodářství 
- Vladimír Marek, Malíkova 32, Brno - energetika, spoje 

Autorský kolektiv, 
konzultace : 

- Ing Yvona Lacinová, ATREGIA,s.r.o., 
Jugoslávská 124b, 613 00 Brno 
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PODROBNÝ OBSAH TEXTOVÉ A TABULKOVÉ ČÁSTI  - BLOK I – ÚZEMNÍ PLÁN 
 

kód kapitola-obsah hlavních kapitol podle příl. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
(název kapitoly je zvýrazněn) 

str č. 

1 Vymezení zastavěného území 2 
2 Koncepce rozvoje území městyse a ochrany jeho hodnot 2 
3 
3.1 

Urbanistická koncepce (včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně) 4 

3.2 Vymezení zastavitelných ploch 4 
3.3 Vymezení ploch přestavby 6 
3.4 Vymezení systému sídelní zeleně 6 
4 Koncepce veřejné infrastruktury (včetně podmínek pro její umisťování) 6 
4.1 Doprava 6 
4.2 Energetika 6 
4.3 Elektronická komunikační zařízení 7 
4.4 Vodní hospodářství a vodohospodářská zařízení 7 
5 Koncepce uspořádání krajiny, (včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, 

územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, 
dobývání nerostů a podobně,)  

8 

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

9 

6.1 Regulativ A - základní funkční regulativ – zóna - regulativ úrovně "A" 9 
6.2 Regulativ B - podrobný funkční regulativ - regulativ úrovně "B" 14 
6.3 Regulativ C - prostorová (objemová) regulace - regulativ úrovně "C" 15 
6.4 Regulativ D - specifické regulativy - regulativ úrovně "D" 15 
7 Vymezení veřejně prospěšných staveb a 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 
15 

7.1 Veřejně prospěšné stavby (VPS), pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 15 
7.2 Veřejně prospěšná opatření (VPO), pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 16 
7.3 Asanace – nemění se - 
7.4 Požadavky civilní ochrany, požární ochrany, ochrana zvláštních zájmů – nemění se - 
8 Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb (VPS) a veřejně prospěšných opatření (VPO) pro které lze 

uplatnit předkupní právo 
16 

9 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití včetně podmínek 
pro jejich prověření 

17 

10 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro 
rozhodování (a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této 
studii do evidence územně plánovací činnosti 

17 

11 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou 
pro rozhodování o jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 vyhl.č. 500/2006 Sb. 

18 

12 Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 18 
13 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovat 

architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 
18 

14 Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle §117 odst. 1 stavebního zákona 19 
14 Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci 19 
15 Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 19 
16 Údaje o počtu listů ÚP a počtu výkresů k němu připojené grafické části 19 

příloha 1 ZADÁNÍ regulačního plánu plochy "S2" - 
 

BLOK II- ODŮVODNĚNÍ ÚP 
 

 ODŮVODNĚNÍ  
kód kapitola-obsah hlavních kapitol (název kapitoly je zvýrazněn), str.č. 
II/0 Úvod, základní údaje. pojmy 1 
II/1 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 5 
II/2 Údaje o splnění zprávy o uplatňování ÚP Pozořice 5 
II/3 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 5 
II/4  Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 18 
II/5 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 

a pozemky určené k plnění funkce lesa   
18 

II/6 Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 

19 

II/7 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledky řešení rozporů  

20 

II/8 Odůvodnění zpracované a doplněné pořizovatelem 22 
 


