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Obsah zadání: 

 

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace 

vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů, 

 

b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů, 

 

c) Požadavky na rozvoj území obce, 

 

d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci                

a koncepci uspořádání krajiny), 

 

e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury, 

 

f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území, 

 

g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace, 

 

h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například 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), 

 

i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území, 

 

j) 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, 

 

k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn 

jejich využití územní studií, 

 

l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování 

o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem,  

 

m) 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, 

 

n) Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant, 

 

o) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu změny územního plánu                        

a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy          

k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení, 

p) Vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek k projednávanému zadání změny 

územního plánu. 
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Dodatek zadání Změny č. 1 Územního plánu Studnice 
 

Na základě požadavků občanů schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání                      

dne  22. 6. 2011 usnesením č. 8  rozhodnutí o pořízení dodatku zadání Změny č. 1 Územního 

plánu Studnice. Zastupitelstvo obce Studnice se rozhodlo vyjít vstříc občanům (žadatelům                      

o změny), kteří reagovali na projednávání Zadání Změny č. 1 po termínech, stanovených 

k projednání. Nové plochy navrhované tímto dodatkem zadání Změny č. 1, jsou určeny           

pro bydlení a občanská vybavenost. 

Územní plán Studnice byl vydán 3.12.2009. 

Změna č. 1 územního plánu Studnice vychází z podnětu obce k zajištění rozvoje území                 

a z požadavků občanů (fyzických osob, které mají vlastnická nebo obdobná práva                    

k pozemkům na území obce).  

Pořizovatelem změny č. 1 územního plánu Studnice byl určen Městský úřad Vyškov. 
 

Dodatek zadání Změny č. 1 se netýká a nijak nesouvisí s rozsahem zadání Změny 

č. 1 ÚP Studnice, schváleného zastupitelstvem obce dne 12.10.2010 usnesením č.7. 

 

Lokality řešené dodatkem zadání Změny č. 1 ÚP Studnice: 
 

A. Studnice - pozemek, východní část obce, rozcestí místní komunikace do vojenského 

újezdu Březina 

Pozemek p.č. 766/2 v k.ú. Studnice u Vyškova, v územním plánu určený jako plochy  

zemědělské (trvale zatravněné plochy). 

Změna na plochy bydlení (bydlení a občanská vybavenost) na základě žádosti vlastníka 

pozemku. 
 

B. Studnice - pozemek, hájenka Kluč 

Pozemek p.č. 799/4 v k.ú. Studnice u Vyškova, v územním plánu určený jako plochy 

lesní. 

Změna na plochy bydlení (bydlení a občanská vybavenost) na základě žádosti vlastníka 

pozemku.  
 

C. Studnice - pozemek severní část obce, nalevo od místní komunikace propojující náves 

obce a komunikaci směr Odrůvky III/37728 

Pozemek p.č. 545/46 v k.ú. Studnice u Vyškova (nově p.č. 2284), v územním plánu 

určený jako plochy zemědělské (orná půda-ZoI). 

Změna na plochy bydlení na základě žádosti vlastníka pozemku.  
 

Zadání: 

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací 

dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů 

 

 Z Politiky územního rozvoje ČR 2008 schválené vládou 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 a ani žádná jiná platná nadřazená územně plánovací dokumentace. 
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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. 

b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů 

Budou respektovány limity v území stanovené územním plánem a limity, hodnoty        

a záměry stanovené územními analytickými podklady. 
 

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 bod h); 

 Zohledňovat území s archeologickými nálezy; 

 Respektovat urbanistické a architektonické hodnoty (viz bod d); 

 Respektovat krajinný ráz; 

 Respektovat všechny limity vyplývající z ochrany přírody a krajiny (viz bod h); 

 Zohlednit ochranu ZPF dle bonitované půdně ekologické jednotky; 

 Respektovat vodní zdroje, včetně ochranných pásem; 

 Respektovat stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 

 Respektovat Zájmové území vojenského újezdu Březina. 
 

c) Požadavky na rozvoj území obce 
 

Základní zásady obsažené v původním územním plánu budou respektovány. 

Předmětem dodatku Změny č. 1 ÚP je požadavek na řešení tří lokalit: 
  

A. Studnice - pozemek, východní část obce, rozcestí místní komunikace do vojenského 

újezdu Březina 

Pozemek p.č. 766/2 v k.ú. Studnice u Vyškova, v územním plánu určený jako plochy  

zemědělské (trvale zatravněné plochy). Pozemek navazuje na zastavěné území. 

Změna na plochy bydlení (bydlení a občanská vybavenost) na základě žádosti 

vlastníka pozemku. 

Posoudit a stanovit podmínky pro požadovanou změnu.  

 

B. Studnice - pozemek, hájenka Kluč 

Pozemek p.č. 799/4 v k.ú. Studnice u Vyškova, v územním plánu určený jako plochy 

lesní. Na plochu pozemku navazuje území Vojenského újezdu Březina. Jedná se         

o plochy lesní, povolování staveb bude podmíněno souhlasem orgánu státní správy 

lesů. 
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Změna na plochy bydlení (bydlení a občanská vybavenost) na základě žádosti 

vlastníka pozemku.  

Posoudit, prověřit a stanovit podmínky pro požadovanou změnu.  
 

C. Studnice - pozemek severní část obce, nalevo od místní komunikace propojující náves 

obce a komunikaci směr Odrůvky III/37728 

Pozemek p.č. 545/46 v k.ú. Studnice u Vyškova (nově p.č. 2284), v územním plánu 

určený jako plochy zemědělské (orná půda-ZoI). Pozemek navazuje na zastavěné 

území. 

Změna na plochy bydlení na základě žádosti vlastníka pozemku.  

Posoudit a stanovit podmínky pro požadovanou změnu.  
 

Dodatek zadání Změny č. 1 se netýká a nijak nesouvisí s rozsahem zadání Změny 

č. 1 ÚP Studnice. 
 

Požadované změny uvedené v Dodatku zadání Změny č. 1 jsou dílčí změny, které 

nejsou vyvolány požadavky z projednání zadání Změny č. 1, s již projednanými dílčími 

změnami nijak nesouvisí, ani se vzájemně neovlivňují. Zastupitelstvo obce Studnice se 

rozhodlo vyjít vstříc občanům (žadatelům o změny), kteří reagovali na projednávání 

Zadání Změny č. 1 po termínech, stanovených k projednání. 

d) 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. 

 Při řešení funkčního a prostorového uspořádání respektovat původní urbanistickou                  

a architektonickou strukturu sídla. 

 Respektovat komplexní pozemkovou úpravu (KPÚ), která byla pro k.ú. Studnice              

u Vyškova schválena v roce 2010. 

e) 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 bodě c);  

 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. 
 

Občanská vybavenost: 

 Respektovat koncepci občanské vybavenosti navrženou původním územním plánem.  

 Zvážit požadavky na rozšiřování ploch občanské vybavenosti v kombinaci s bydlením. 
 

Technické vybavení: 

 Respektovat základní koncepci navrženou původním územním plánem; 

 Navrhnout obslužné složky technické infrastruktury vyvolané změnami uvedenými 

v bodě c). K tomu respektovat platné normy. 
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f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

 

Respektovat zásady uvedené v původním územním plánu. Žádná z uvedených změn 

nenaruší stav životního prostředí nad přípustnou míru. 

g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 

 

Změnou územního plánu budou navrženy veřejně prospěšné stavby, komunikace         

a technická infrastruktura vyvolaná změnami. 
 

Asanace nejsou uvažovány. 

h) 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: 

 Respektovat významné krajinné prvky ve smyslu § 3, odst. b) zákona č. 114/92 Sb. 

 Na správním území obce respektovat všechny pozemky určené pro plnění funkce lesa, 

včetně ochranného pásma. 
 

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. Vyhodnocení v textové a grafické části provést v souladu 

s vyhláškou č. 13/1994 Sb., v platném znění, a metodickým pokynem odboru ochrany 

lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96. 

 Zemědělskou přílohu čistopisu zpracovat v jednom paré navíc pro potřebu orgánu 

ochrany ZPF. 
 

Ochrana památek: 

 V řešeném území respektovat požadavky na ochranu archeologických zájmů, jak 

vyplývá ze zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění. 
 

Požadavky civilní ochrany k územnímu  plánu - zapracování návrhů ploch pro potřeby:
1
  

Pro požadované změny není nutné zpracovávat.  
 

Ostatní limity: 

 Respektovat ochranná pásma vodních zdrojů 1 a 2. stupně; 

 Respektovat OP radiolokačních zařízení; 

 Zájmové území Vojenského újezdu Březina. 

 

                                                 
1
 dle § 20 vyhlášky MV č.380/2002 Sb. v platném znění. 
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i) 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) a ostatních zdrojů hluku, emisí, prachu apod. 

j) 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 bodě c) tohoto zadání. V souladu          

s § 189 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění bude změnou č.1 územního plánu 

aktualizováno zastavěné území. 
 

Požadavky vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose 

stanoveny nejsou. Obec se nachází mimo rozvojové osy a oblasti.  

k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření 

změn jejich využití územní studií 

Nejsou stanoveny a není požadováno. 

l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých budou podmínky             

pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem 

Nejsou stanoveny a není požadováno. 

m) 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 

Zpracovaný návrh dodatku zadání změny č. 1 vylučuje významný vliv na příznivý stav 

předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy 

Natura 2000. Svou lokalizací mimo území prvků soustavy Natura 2000 nemá dodatek zadání 

změny č. 1 přímý či nepřímý vliv na jejich celistvost a stav. 
 

Pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k  návrhu dodatku tohoto zadání uplatní 

požadavek na zpracování vyhodnocení vlivu na životní prostředí nebo pokud nevyloučí 

významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast, budou tyto dokumenty 

zpracovány. 

n) Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování 

variant 

 

Není požadováno zpracování variant.  

o) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu                            

a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území             

a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

 

Návrh změny č. 1 územního plánu Studnice bude zpracován v souladu se zákonem     

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, s vyhláškou           

č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci              
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a způsobu evidence územně plánovací činnosti, s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území a s navazujícími právními předpisy.  
 

Návrh Změny č. 1 územního plánu Studnice bude mít tyto samostatné části: 
 

 Textová část závazná 

 dle přílohy č. 7/ část I. k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 
 

Grafická část  

dle přílohy č. 7/ část I. k vyhlášce č. 500/2006 Sb. a v rozsahu dle §16 vyhlášky           

č. 500/2006 Sb. 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 

 Výkres pořadí změn v území – právní stav po změně          1: 5 000 
 

Textová část odůvodnění  

dle přílohy č. 7/ část II. k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 
 

Grafická část odůvodnění 

dle přílohy č. 7/ část II. k vyhlášce č. 500/2006 Sb. a v rozsahu dle §16 vyhlášky           

č. 500/2006 Sb. 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 
 

Členění výkresů je směrné a může být v případě potřeby změněno. Členění bude 

sledovat čitelnost, v případě potřeby budou rozděleny výkresy vodního hospodářství               

a energetiky na samostatné výkresy zásobování vodou, odkanalizování, zásobování plynem, 

elektrickou energií a spoje. 
 

Počet vyhotovení: 

 Návrh změny č.1 územního plánu k projednání s dotčenými orgány (1 paré v tištěné          

i elektronické podobě na CD nosiči ve formátu .pdf)  

 Upravený návrh k veřejnému projednání (2 paré v tištěné i v elektronické podobě      

na CD nosiči ve formátu .pdf)  

 Textová část k vydání opatřením obecné povahy (elektronická podoba                           

ve formátu .doc) 

 Změna č. 1 územního plánu Studnice (4 paré v tištěné podobě a na 2  CD nosičích                 

ve formátu .pdf, v případě potřeby i ve formátu dgn). 

p) Vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek k projednávanému zadání změny 

územního plánu 

 

Bude doplněno podle požadavků, podnětů a stanovisek doručených během projednání 

návrhu tohoto zadání. 


