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A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 

 

1. Vymezení zastavěného území 

V platném Územním plánu obce Žeranovice jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice 

současně zastavěného území – stav k r. 03/2002). Touto změnou je v lokalitě označené dle zadání 

v grafické části jako lokalita 3
1
/A2

2
 vymezena nová hranice zastavěného území k 30.6.2011 a současně 

je upřesněno aktuální využití ploch které se v tomto území nacházejí. Současně je upřesněno aktuální 

využití ploch uvnitř zastavěného území, které byly dle zadání označeny v grafické části jako lokality 

2/A2 a 2/A6. Navržené plochy B 101 – B 105, SO 101 a W 101 řešené touto změnou se, ve smyslu § 2, 

odst. d) zákona č. 183/2006 Sb., nachází mimo zastavěné území.  

 

2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

Navrženou změnou dochází ke změně koncepce platného územního plánu, kdy jsou, v přímé ná-

vaznosti na zastavěné území, vymezovány nové plochy pro bydlení na okrajích obce Žeranovice. 

Současně se na SZ okraji Žeranovic vypouští dříve navržená plocha P 1, určená pro výrobu a na SV 

okraji je navržena nová malá vodní plocha. 

 

3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systému sídelní zeleně 

Na jižním okraji Žeranovic je navržena plocha B 101, na jihozápadním okraji obce plocha B 102, na 

severovýchodním okraji plochy B 103 a B 104 a na severozápadním okraji obce plocha B 105, které jsou 

určeny pro individuální bydlení. Na jihovýchodním okraji obce je navržena plocha SO 101, určená pro 

plochy smíšené obytné. Za severovýchodním okrajem obce je navržena vodní plocha W 101. 

Změnou je vymezováno 7 nových zastavitelných ploch. 

Tab. A.1. Přehled nově vymezených zastavitelných ploch 

Poř. č. 
Lokalita 

(dle zadání) 

Označení plochy 

(ve změně č. 2 a 3) 
Navržený způsob využití 

Výměra 

(ha)  

1 2/A1 W 101 Plochy vodní a vodohospodářské 0,397 

2 2/A3 SO 101 Plochy smíšené obytné 0,895 

3 2/A4 B 101 Plochy individuální bydlení 0,480 

4 2/A5 B 102 Plochy individuální bydlení 0,099 

5 
2/A7 

B 103 Plochy individuální bydlení 1,471 

6 B 104 Plochy individuální bydlení 0,594 

7 3/A1 B 105 Plochy individuální bydlení 0,518 

  Celkem  4,454 

                                                           
1
 Číslo změny 

2
 Označení lokality dle zadání změny 



ZMĚNA Č. 2 A 3  ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽERANOVICE – A.1. NÁVRH ZMĚNY – TEXTOVÁ ČÁST 

2 

4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 

4.1. Dopravní infrastruktura 

 Všechny navržené zastavitelné plochy budou dopravně obsluhovány ze stávajících místních nebo 

účelových komunikací. 

4.2. Technická infrastruktura 

 Navržené plochy pro bydlení budou zásobovány pitnou vodou ze stávajících nebo prodloužených 

vodovodních řadů, které budou vybudovány v rámci jednotlivých ploch bydlení; 

 navržené zastavitelné plochy budou odkanalizovány do stávajícího kanalizačního systému obce; 

 v navržených zastavitelných plochách, které nebude možno napojit na kanalizační systém obce, lze 

alternativně uvažovat domovní ČOV nebo jímky na vyvážení;  

 navržené zastavitelné plochy budou napojeny na stávající nebo prodloužené rozvody STL ply-

novodu. 

 navržené zastavitelné plochy budou napojeny na stávající rozvody nízkého napětí.  

 

5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmí-
nek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, pro-
stupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, 
dobývání nerostů a podobně 

Změnou se nemění základní koncepce uspořádání krajiny. Severovýchodně od obce je navržena 

plocha W 101, určená pro vybudování malé záchytné (retenční) vodní plochy (nádrže). 

 

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmí-
nek ochrany krajinného rázu 

6.1. Navržené změny ploch s rozdílným způsobem využití 

Tab. A.2. Navržené změny ploch s rozdílným způsobem využití 

poř.. 
Ozn. 

dle zad. 

Označ. 

plochy 

Původní využití dle ÚPO 

Žeranovice 
Navržená změna (nové využití) 

1 2/A1 W 101  Návrhová plocha bydlení  Vodní toky a vodní plochy 

2 2/A3 SO 101  Pole a orná půda  Plochy smíšené obytné 

3 2/A4 B 101  Pole a orná půda  Plochy individuálního bydlení 

4 2/A5 B 102  Zahrady, louky, pastviny  Plochy individuálního bydlení 

5 
2/A7 

B 103  Návrhová plocha bydlení  Plochy individuálního bydlení  

6 B 104  Návrhová plocha bydlení  Plochy individuálního bydlení  

7 3/A1 B 105 
 Pole a orná půda 

 Zahrady, louky, pastviny 
 Plochy individuálního bydlení 

8 3/A3 P 1
3
  Návrhová plocha pro podnikání  

 Plochy nezastavitelného území – 

zemědělský půdní fond 

                                                           
3
 Označení původně navržené plochy pro výrobu, která je navracena zpět do ZPF  
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Tab. A.3. Vyznačení aktuálního stavu využití území 

poř.. 
Ozn. 

dle zad. 
Původní využití dle ÚPO Žeranovice Navržená změna (nové využití) 

1 2/A2  Plochy asanace  Plochy individuálního bydlení - stav 

2 2/A6 
 Pole a orná půda 

 Vodní toky a vodní plochy  
 Plochy dopravy – ostatní doprava -stav 

3 3/A2 
 Výhledová plocha bydlení 

 Zahrady, louky, pastviny 
 Plochy individuálního bydlení - stav 

 

V lokalitách označených dle zadání 2/A2, 2/A6 a 3/A2 bylo upřesněno aktuální využití ploch, které 

se v tomto území nacházejí. Pro všechny tyto plochy, včetně nově navržených ploch v lokalitách 2/A1, 

2/A3 – 2/A5, 2/A7, 3/A1 a 3/A3 (dle zadání) jsou nově stanoveny podmínky využití ploch s rozdílným 

způsobem využití, které zde nahrazují původní regulativy vymezené v platném územním plánu. For-

mou aktualizace původního regulativu Plochy nezastavitelného území (NU), který je nově označen 

jako Plochy nezastavitelného území (NU) – zemědělský půdní fond se nově stanovují podmínky využití 

ploch zemědělského půdního fundu mimo zastavěné území. 

Tab. A.4. Přehled nových ploch s rozdílným způsobem využití řešených změnou č. 2 a 3 

č. Název plochy s rozdílným způsobem využití Označení indexu plochy  

1 Plochy individuální bydlení BI 

2 Plochy smíšené obytné SO 

3 Plochy dopravy – ostatní doprava DO 

4 Vodní toky a vodní plochy WT 

5 Plochy nezastavitelného území – zemědělský půdní fond NU
4
 

 

6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  

Upřesnění pojmů 

 Podnikatelskou činností se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 

 Neobtěžující a nerušící činnosti se rozumí takové činnosti, jejichž účinky a vlivy neomezují, 

neobtěžují a neohrožují životní prostředí a obytnou pohodu sousedních pozemků a nemovitostí 

zejména hlukem, emisemi, zápachem a vibracemi nad míru obvyklou a přípustnou, která bude 

v konkrétních případech posouzena a stanovena na základě příslušných předpisů. 

 

1. Plochy individuální bydlení (BI) 

Hlavní využití 

 individuální bydlení v rodinných domech  

Přípustné využití 

 činnosti a stavby přímo související s individuálním bydlením a jeho provozem (technické a hospo-

dářské zázemí) včetně staveb a zařízení pro podnikatelskou činnost nerušícího a neobtěžujícího 

charakteru 

 venkovní otevřená maloplošná zařízení tělovýchovy a sportu, dětská hřiště 

 plochy veřejných prostranství včetně ploch veřejné a izolační zeleně 

                                                           
4
 Označení původního regulativu ÚPO Žeranovice 
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 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 

včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 

 

2. Plochy smíšené obytné (SO) 

Hlavní využití 

 smíšené obytné 

Přípustné využití 

 bydlení v rodinných domech 

 zařízení občanské vybavenosti a služeb 

 doplňující stavby a zařízení přímo související s bydlením, občanskou vybaveností, službami a 

jejich provozem 

 stavby a zařízení pro podnikatelskou činnost nerušícího a neobtěžujícího charakteru 

 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včet-

ně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 plochy pro stavby a zařízení otevřených zařízení tělovýchovy a sportu 

 plochy veřejných prostranství 

 plochy veřejné a izolační zeleně 

 doprava v klidu (garážování, parkování, odstavné zpevněné plochy) 

 služební byty správců objektů a nezbytného technického personálu 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 
 

3. Plochy dopravy - ostatní doprava (DO) 

Hlavní využití 

 ostatní doprava 

Přípustné využití 

 místní komunikace 

 související dopravní plochy 

 chodníky a pěší stezky 

 cyklistické stezky 

 související plochy veřejné a izolační zeleně 

 související technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace 

rizik záplav extravilánovými vodami 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 
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4. Vodní toky a vodní plochy (WT) 

Hlavní využití 

 vodní plochy a toky 

Přípustné využití 

 účelová vodohospodářská výstavba včetně zařízení souvisejících s protipovodňovou ochranou 

 retenčních nádrže 

 související dopravní a technické infrastruktura 

 doprovodná břehová zeleň 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 
 

5. Plochy nezastavitelného území – zemědělský půdní fond (NU) 

Hlavní využití 

 zemědělský půdní fond 

Přípustné využití 

 protierozní opatření (meze, zatravněné průlehy, stromořadí apod.) snižující vodní a větrnou erozi, 

včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami. 

 vytváření suchých poldrů a prostorů pro primární retenci v návaznosti na vodní plochy 

 související dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 snižování prostupnosti krajiny formou jejího oplocování a ohrazování 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 

6.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání 

Rodinné domy mohou být pouze jednopodlažní, s možností využití podkroví. 

Prostorové uspořádání navržené plochy smíšené obytné SO 101 musí být řešeno tak, aby mezi 

budoucí zástavbou a vodním tokem zůstal zachován volný pás v minimální šíři 4 m pro zajištění 

přístupu k vodoteči a pro realizaci doprovodné zeleně. 

6.4. Základní podmínky ochrany krajinného rázu 

Navrženým rozvojem (urbanizací) území nesmí dojít k narušení nebo zhoršení stávajícího krajin-

ného rázu. 

6.5. Časový rozsah platnosti 

Touto změnou se vypouští níže uvedené původní ustanovení ÚPO Žeranovice o časovém rozsahu 

platnosti ÚPO Žeranovice: 

Koncepce územního plánu obce Žeranovice vychází z možností přestavby jednotlivých částí obce a 

výstavby na rozvojových plochách v časovém rámci daném výkresem etapizace. Časový horizont 

návrhového období, ve kterém jsou platné závazné části územního plánu obce Žeranovice je rok 2010. 

Výhledový horizont, do kterého jsou zahrnuty rozvojové rezervy a možné dokončovací práce na 

zahájených realizacích je rok 2015. Dodržení tempa prací bude závislé na připravenosti investorů. 



ZMĚNA Č. 2 A 3  ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽERANOVICE – A.1. NÁVRH ZMĚNY – TEXTOVÁ ČÁST 

6 

7. 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, 

Změnou č. 2 a 3 ÚPO Žeranovice se nevymezují žádné plochy pro veřejně prospěšné stavby, veřej-

ně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, 

pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

 

8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 
opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 

Změnou č. 2 a 3 ÚPO Žeranovice se nevymezují žádné další plochy pro veřejně prospěšné stavby a 

veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 

 

9. Údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů k němu 
připojené grafické části 

9.1. Textová část 

Textová část změny č. 2 a 3 ÚPO Žeranovice obsahuje celkem 6 stran. 

9.2. Grafická část 

Grafická část změny č. 2 a 3 ÚPO Žeranovice obsahuje celkem 4 výkresy. 

Tab. A.5. Obsah grafické části návrhu změny č. 2 a 3 ÚPO Žeranovice 

Poř. č. č. výkr. Název výkresu Měřítko 

1 A.2.1 Hlavní výkres – navrhovaný stav 1 : 5000 

2 A.2.2 Regulační výkres 1 : 5000 

3 A.2.3 Zásobování elektrickou energií, rozvod plynu 1 : 2500 

4 A.2.4 Zásobování vodou, likvidace odpadních vod 1 : 2500 
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