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1.  Úvod 

Ruší se čtvrtý odstavec shora ve znění: 

Návrhové období územního plánu je stanoveno do roku 2018. Časový horizont návrhového období 
neznamená nutně realizaci všech navržených záměrů, ale hájení ploch pro účel daný navrženým 
funkčním využitím, včetně regulativů a limitů využití území. 

Ruší se poslední odstavec dole ve znění: 

Všechny ostatní části zde nejmenované jsou směrné. Směrná část obsahuje informace o možném 
způsobu využití území. 

Ostatní části jsou beze změny. 

2.  Zásady urbanistické koncepce 

Ruší se čtvrtý odstavec shora ve znění: 

Zlepšit prostupnost území vybudováním přemostění a komunikace přes vodoteč. Stavba nemusí 
být vázána na výstavbu v lokalitě B2. 

Plochy bydlení  

V prvním odstavci se ruší pátá věta ve znění: 

Navrhovaná plocha B8 se nachází v jižní části obce mimo současně zastavěné území. 

V prvním odstavci se doplňuje poslední věta ve znění: 

Návrhová plocha B9 a B10 je součástí zastavěného území, jedná se o proluky. Návrhová lokalita 
B11 navazuje na stávající zástavbu. 

Ruší se druhý odstavec a nově navrhuje ve znění: 

Nová zástavba musí být přizpůsobena charakteru území a charakteru původní zástavby. Objekty 
max. dvoupodlažní. 

Plochy občanské vybavenosti  

Beze změny. 

Plochy pro podnikatelské aktivity 

Beze změny. 

Plochy zemědělské výroby a služeb  

Beze změny. 

Plochy sportovně rekreační  

Beze změny. 

Plochy veřejných prostranství 

Beze změny. 

Plochy technického vybavení 

Beze změny. 
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Plochy těžby 

Beze změny. 

Plochy veřejné zeleně 

Beze změny. 

Památky místního významu 

Beze změny. 

3.  Zásady funkčního uspořádání území 

3.1. Členění území 

Ruší se předposlední věta prvního odstavce a nahrazuje ve znění:  

Každá funkční plocha má stanoveny podmínky využití formou regulativů funkčního využití 
(charakteristika plochy - dominantní funkce, přípustné využití, nepřípustné využití, podmíněné 
využití) a prostorových regulativů (výška zastavby atd.). Návrh regulativů využití a uspořádání 
ploch je samostatnou kapitolou. 

Ruší se čtvrtý odstavec ve znění: 

Závazně stanovené hranice zastavitelného území se vztahují k návrhovému období územního 
plánu  do roku 2018. 

Ruší se šestý odstavec ve znění: 

Současně zastavěné území je tvořeno stavebními parcelami (zastavěných ploch a nádvoří) 
a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží účelu, pro který byly stavby zřízeny (povoleny 
a kolaudovány). Hranice je vymezena podle § 139a ods. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.  

Doplňuje se poslední odstavec ve znění: 

Zastavěné území  

Zastavěné území je změnou č.5 aktualizováno. 

Ostatní části jsou beze změny. 

 

3.2. Seznam funkčních ploch užívaných v územním plánu obce 

Beze změny. 

4.  Funkční a prostorová regulace 

4. 1. Zastavitelné území  

STÁVAJÍCÍ STAV 

Beze změny.  

NÁVRH  

Ruší se text ve znění: pouze lokalita B2 je vymezena jako Bo a Bn – bydlení obecné a bytová 
nízkopodlažní zástavba. Zastavovací studie prokáže vhodný způsob zástavby, případně poměr 
mezi rodinnými domy a bytovými domy. 
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4.1.1. PLOCHY BYDLENÍ B 

Beze změny. 

 

BO - BYDLENÍ OBECNÉ 

Beze změny. 

Funkční regulace 

Doplňuje se poslední odstavec (podmíněně přípustné jsou: ) o dvě odrážky ve znění: 

- plocha B9 - chráněný venkovní a vnitřní prostor navržené bytové jednotky nesmí být negativně 
ovlivněn stávajícím provozem v ploše Vz,  

- plocha B11 – v rámci následného řízení musí být posouzeno splnění hygienických limitů hluku 
z dopravy na dráze na trati ve směru Senice na Hané – Červenka, v denní a noční době, pro 
chráněný venkovní prostor stavby 

 

Ostatní části jsou beze změny. 

 

BS - BYDLENÍ SMÍŠENÉ (BYDLENÍ A PODNIKATELSKÉ AKTIVITY) 

Beze změny. 

 

BN - BYTOVÁ NÍZKOPODLAŽNÍ VÝSTAVBA 

Ruší se text ve znění: 

Lokalita B2 je vymezena jako Bo a Bn – bydlení obecné a bytová nízkopodlažní zástavba. Popis 
viz odstavec Bo – bydlení obecné. 

Je nahrazen textem: Nejsou navrhovány nové plochy. 

4.1.2. PLOCHY  OBČANSKÉ VYBAVENOSTI (OV) 

Beze změny. 

 

4.1.3. PLOCHY VÝROBY (V) 

Beze změny. 

 

4.1.4. PLOCHY REKREACE A SPORTU (R) 

Beze změny. 

. 

4.1.5. DOPRAVNÍ PLOCHY A KORIDORY (D) 

Beze změny. 

 

4.1.6. PLOCHY TECHNICKÉHO VYBAVENÍ (T) 

Beze změny. 
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4.1.7. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (P*) 

Beze změny. 

4.1.8. PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÉ ÚZEMNÍM PLÁNEM VĚTŠÍ 

         NEŽ 0,5 HA 

Ruší se tabulka a nově navrhuje ve znění: 

 

tab. 1  Plochy zastavitelného území vymezené územním plánem větší než 0,5 ha 

Pořadové číslo plochy Označení (název plochy) Výměra v ha Druh funkčního využití 

1 B1 2,26 A 

3 B7 0,692 A 

 Vz1 9,96  plocha zemědělské výroby 

Ostatní části jsou beze změny. 

4.2. Nezastavitelné území  

Beze změny. 

  

4.2.1. PLOCHY  ZELENĚ (Z) 

Beze změny. 

ZK - KRAJINNÁ ZELEŇ 

Beze změny. 

Funkční regulace 

Doplňuje se poslední odstavec ve znění: 

Nepřípustné je: 

- oplocení ploch 

- těžba nerostů 

ZV - VEŘEJNÁ ZELEŇ  

Beze změny. 

4.2.2. PLOCHY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (L) 

Beze změny. 

Funkční regulace 

Doplňuje se poslední odstavec ve znění: 

Nepřípustné je: 

- oplocení ploch 

- těžba nerostů 
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4.2.3. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (P) 

Beze změny. 

Po - ORNÁ PŮDA 

Funkční regulace 

Doplňuje se poslední odstavec ve znění: 

Nepřípustné je: 

- těžba nerostů 

 

Pt -TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY 

Funkční regulace 

Nepřípustné je: 

- oplocení ploc 

- těžba nerostů 

PS – ZAHRADY, DROBNÁ DRŽBA 

Beze změny. 

4.2.4. VODNÍ PLOCHY A TOKY (H) 

Beze změny. 

 

4.2.5. - PLOCHY TĚŽBY (VT) 

Ruší se poslední věta ve znění:  

V území se nachází dobývací prostor - DP Nasobůrky, ev. č. 7/0687 a Haňovice II, event. číslo 
71150 (OBÚ Brno, 2686/00 z 19.9.2000). 

Nahrazuje se větou: 

V území se nachází dobývací prostor – DP Haňovice II, evet. Číslo 71150(OBÚ Brno, 2686/00 
z 19.9.2000) 

5.  Zásady uspořádání dopravy 

Beze změny. 

6.  Zásady řešení technické infrastruktury 

Beze změny. 

6. 1. Vodní hospodářství 

Beze změny. 
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6. 2. Energetika, telekomunikace 

Beze změny. 

6. 3. Nakládání s odpady 

Beze změny. 

7.  Limity využití území a ochrana území 

Beze změny. 

8.  Územní systém ekologické stability 

Beze změny. 

9.  Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb   

a asanačních úprav 

První dva odstavce beze změny. Ruší se tabulka a nově navrhuje ve znění: 

 

označení název akce  dotčený pozemek p.č.  poznámka 

1 místní komunikace v lokalitě B1 315, 202/1 částečně je využitá stávající 
účelová komunikace 

4 vodovodní řad v lokalitě B1 315, 202/1  

7 splašková kanalizace v obci viz  výkres č.6  

9 STL plynovod pro lokalitu B1 315, 202/1  

12 přípojka VTL – průmyslová zóna   

13 přípojka VTL (E1 – označení 1. změna 
VÚC OA) 

Propojení systémů plynovodů 
Východočeské plynárenské a 
Severomoravské plynárenské 

  

16 kanalizace splašková - výtlak viz  výkres č.6   

17 jednotná kanalizace v obci viz  výkres č.6   

18 čerpací stanice kanalizace viz  výkres č.6   

19 odlehčovací komora viz  výkres č.6   

20 dešťová kanalizace viz  výkres č.6   

 

10.  Koncept lhůt aktualizace 

Ruší se celá kapitola ve znění: 
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10.   Koncept lhůt aktualizace 

Návrhové období územního plánu je stanoveno do roku 2018. Časový horizont návrhového období 
nemusí nutně znamenat realizaci všech navržených záměrů, ale hájení ploch pro účel daný 
navrženým funkčním využitím včetně regulativů a limitů využití území. 

Lhůty aktualizace jsou stanoveny minimálně 1x za 4 roky ve vazbě na komunální volby. 

Pokud při posouzení prováděném v rámci aktualizace bude konstatováno, že došlo k vyčerpání 
všech návrhových ploch nebo došlo k zásadní změně celkové koncepce územního plánu, rozhodne 
orgán, který územní plán obce schválil, o nutnosti pořízení nové územně plánovací dokumentace. 

Naopak, pokud plochy navržené územním plánem nebudou vyčerpány a celková koncepce se 
ukáže jako vyhovující i pro další období, může dojít k prodloužení návrhového období. 

 

Nahrazuje se novou kapitolou č.10 s novým názvem ve znění: 

10.  Stanovení kompenzačních opatření podle § 

50 odst.6 stavebního zákona 

Kompenzační opatření nejsou navržena.  

Nově se doplňují kapitoly 11, 12, 13 a 14 ve znění: 

11.  Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

Je stanoveno pořadí změn v území (etapizace) není stanovena. 

12.  Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a 

stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek 

pro jeho prověření 

Plochy a koridory územních rezerv nebyly vymezeny. 

13.  Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření 

změn jejich využití územní studií podmínkou pro 

rozhodování 

Plochy a koridory územních rezerv ve kterých je prověřování změn jejich využití podmíněno 

územní studií nebyly vymezeny. 
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14.  Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů 

k němu připojené grafické části 

Obsah územního změny č.5 ÚPO Haňovice: 

Textová část - počet listů: 6   (11 stran)  

Grafická část - počet výkresů: 8 

1. Širší vztahy    1 : 25 000 

2. Hlavní výkres    1 : 5 000 

3. Funkční využití území, doprava 1 : 2 000 

5. Energetika, telekomunikace  1 : 2 000 

6. Veřejně prospěšné stavby  1 : 2 000 

7. Zábor ZPF a PUPFL   1 : 5 000 

9. Výkres základního členění území 1 : 5 000 

          10. Koordinační výkres                          1 : 5 000 

 


