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A. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Územní plán byl pořizován postupem podle v té době platného stavebního zákona a vyhlášek podle
dikce schváleného Zadání.
O pořízení Územního plánu Dubňany (dále také „ÚP Dubňany“) rozhodlo Zastupitelstvo města
Dubňany z vlastního podnětu usnesením č. 2/3/III/15 ze dne 29. 4. 2015 a zároveň určilo zastupitele pana
Františka Třísku jako zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem v rámci procesu pořízení ÚP Dubňany.
Funkci pořizovatele ÚP Dubňany plnil na žádost města příslušný úřad územního plánování, tj. Městský
úřad Hodonín, odbor rozvoje města. Následně na základě usnesení zastupitelstva města č. 7/2/I/U/18 ze dne
31. 10. 2018 bylo rozhodnuto o změně pořizovatele a výkon této územně plánovací činnosti již dále zajišťoval
Městský úřad Dubňany prostřednictvím jiné fyzické osoby splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně
plánovací činnosti dle stavebního zákona (Bc. Tomáš Konečný, IČ: 06255060).
Zadání územního plánu
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Dubňany o pořízení územního plánu a na základě územně
analytických podkladů pořizovatel (Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města), ve smyslu § 6 odst. 1 zákona
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve
spolupráci s určeným zastupitelem zajistil v dubnu 2016 zpracování návrhu zadání ÚP Dubňany. Návrh zadání
ÚP Dubňany byl zpracován v rozsahu stanoveném v příloze č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve
znění pozdějších předpisů. Po jeho konzultaci s určeným zastupitelem jej pořizovatel doplnil o uplatněné
požadavky. Následně byl návrh zadání ÚP Dubňany projednán v souladu s ustanovením § 47 stavebního
zákona. Návrh zadání ÚP pořizovatel zaslal ve smyslu § 47 stavebního zákona dotčeným orgánům, sousedním
obcím a krajskému úřadu a oznámením zn. MUHOCJ 43047/2016 ze dne 8. 6. 2016 je vyzval k uplatnění
svých požadavků. Rovněž zajistil zveřejnění návrhu zadání ÚP a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí po
dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání zadání na úředních deskách pořizovatele a města
Dubňany (ve lhůtě od 22. 6. 2016 do 25. 7. 2016). Ve fázi projednávání návrhu zadání ÚP sice příslušný orgán
ochrany přírody jako dotčený orgán vyloučil významný vliv ÚP na evropsky významnou lokalitu či ptačí
oblast soustavy Natura 2000, ovšem Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí jako
příslušný úřad uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí. Na základě této
skutečnosti tedy pořizovatel doplnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj
území. Zadání ÚP Dubňany bylo po projednání a doplnění o uplatněné důvodné požadavky na obsah návrhu
ÚP schváleno usnesením Zastupitelstva města Dubňany č. 2/3/III/16 ze dne 7. 9. 2016.
Protože zadání neobsahovalo požadavek na zpracování konceptu a tím ani prověření variant řešení,
bylo postupováno podle § 50 a následujících stavebního zákona zpracováním a projednáním návrhu ÚP
Dubňany včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.
Návrh územního plánu
Návrh ÚP Dubňany dle schváleného zadání ÚP zpracovali Ing. arch. Lenka Holoušová Pecuchová,
autorizovaný architekt České komory architektů (č. autorizace 2387) a Ing. arch. Pavel Holouš, autorizovaný
architekt České komory architektů (č. autorizace 1114), oba se sídlem Legionářů 890/11, Hodonín. Hodnocení
vlivů koncepce na životní prostředí (tzv. SEA hodnocení) zpracoval RNDr. Milan Macháček, autorizovaná
osoba pro zpracování vlivů na životní prostředí, se sídlem Holíkova 3834/71, Jihlava. Zpracovatelem
vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území je Ing. arch. Zita Řehůřková, autorizovaný architekt České
komory architektů (č. autorizace 02 537), se sídlem Lažánky 9, Blansko.
Společné jednání o návrhu ÚP Dubňany včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
Společné jednání o návrhu ÚP Dubňany včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území se
uskutečnilo dne 12. 2. 2018 na Městském úřadě v Hodoníně. Ve smyslu § 50 stavebního zákona pořizovatel
oznámil místo a dobu konání společného jednání dopisem č. j. MUHOCJ 3664/2018 ze dne 15. 1. 2018
jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a městu Dubňany nejméně 15 dnů předem.
Krajskému úřadu byl současně předán návrh ÚP Dubňany pro posouzení podle § 50 odst. 5 až 7 stavebního
zákona spolu s vyhodnocením jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. Zároveň byly dotčené orgány vyzvány k
uplatnění stanovisek k návrhu ÚP Dubňany ve lhůtě 30 dní ode dne společného jednání, ve stejné lhůtě mohly
sousední obce uplatnit své připomínky. V souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona návrh ÚP Dubňany a
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vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Dubňany na udržitelný rozvoj území pořizovatel také doručil veřejnou
vyhláškou č. j. MUHOCJ 6084/2018 ze dne 24. 1. 2018, která byla vyvěšena ve lhůtě od 29. 1. 2018 do 15. 3.
2018 (včetně) na úředních deskách Městského úřadu Hodonín a města Dubňany. Návrh ÚP Dubňany byl k
veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky u pořizovatele a na Městském úřadě Dubňany. Po
celou dobu projednávání pořizovatel umožnil dálkový přístup k úplnému znění návrhu ÚP Dubňany na
webových stránkách města Hodonína www.hodonin.eu a také města Dubňany www.dubnany.eu. Do 30 dnů
ode dne doručení veřejné vyhlášky mohl každý u pořizovatele uplatnit písemné připomínky. K návrhu ÚP
Dubňany byly ve stanovené lhůtě (do 15. 3. 2018 včetně) uplatněny písemné připomínky a písemná stanoviska
dotčených orgánů. Pořizovatel společně ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání
návrhu ÚP Dubňany včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území podle § 50 stavebního zákona,
tedy výsledky společného jednání o návrhu ÚP Dubňany, které jsou zpracovány v samostatné příloze označené
jako „část A“.
Následně z důvodu personálních změn na příslušném úřadu územního plánování (Městský úřad
Hodonín, odbor rozvoje města), který zastával funkci dosavadního pořizovatele a delegování některých
kompetencí ze stavebních úřadů na úřady územního plánování legislativními změnami, došlo
k několikaměsíčnímu prodlení v pořizovatelské činnosti, které vedlo k rozhodnutí Zastupitelstva města
Dubňany změnit pořizovatele a tento výkon územně plánovací činnosti dále zajistit Městským úřadem
Dubňany.
Dopisem ze dne 11. 1. 2019 zaslal „již nový“ pořizovatel (Městský úřad Dubňany) Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu návrh vyhodnocení a vypořádání
stanovisek, připomínek a konzultací k návrhu ÚP Dubňany a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj
území ve smyslu § 50 odst. 2 až 4 stavebního zákona a současně jej požádal o vydání stanoviska z hlediska
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a
souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem dle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu vydal dne 19. 3. 2019
stanovisko č. j. JMK 43499/2019, z něhož vyplynuly pouze drobné připomínky týkající se nutnosti
zabezpečení koordinace lokálního biokoridoru navazujícího na k.ú. Mistřín ve vazbě na ÚP SvatobořiceMistřín. V této souvislosti bylo dohodnuto, že Městský úřad Dubňany podá podnět na pořízení změny ÚP
Svatobořice-Mistřín.
Dopisem ze dne 11. 1. 2019 zaslal pořizovatel Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru
životního prostředí návrh vyhodnocení a vypořádání stanovisek, připomínek a konzultací k návrhu ÚP
Dubňany a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území ve smyslu § 50 odst. 2 až 4 stavebního zákona
jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí (stanovisko SEA) dle ustanovení § 50 odst. 5 stavebního zákona. Krajský úřad Jihomoravského kraje,
odbor životního prostředí vydal dne 27. 2. 2019 souhlasné stanovisko č. j. JMK 14532/2019, v němž byla dále
doporučena opatření týkající se realizace konkrétních záměrů v jednotlivých plochách (viz kapitola D.3.).
Sdělení, jak bylo toto stanovisko krajského úřadu zohledněno, je podrobně popsáno v kapitole D.4.
Ve smyslu vyhodnocení výsledků společného jednání, výsledků řešení rozporů a vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území zajistil pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem u projektanta úpravu
návrhu ÚP Dubňany pro veřejné projednání ve smyslu § 52 stavebního zákona.
Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu ÚP Dubňany a vyhodnocení jeho vlivů na
udržitelný rozvoj území
Zahájení řízení o ÚP Dubňany a oznámení o konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném
návrhu ÚP Dubňany a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území v souladu s ustanovením § 52
stavebního zákona pořizovatel oznámil veřejnou vyhláškou ze dne 26. 4. 2019, která byla zveřejněna na úřední
desce města Dubňany v termínu od 29. 4. 2019 do 5. 6. 2019. Veřejné projednání se konalo dne 29. 5. 2019
v sále Kulturního domu v Dubňanech. K veřejnému projednání pořizovatel přizval jednotlivě dopisem ze dne
26. 4. 2019 město Dubňany, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. Upravený a posouzený návrh ÚP
Dubňany včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území byl k nahlédnutí po celou dobu vyvěšení
oznámení na Městském úřadě Dubňany. V souladu s ustanovením § 172 odst. 2 a 3 správního řádu byl návrh
ÚP Dubňany včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území vystaven k nahlédnutí rovněž
způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách města Dubňany www.dubnany.eu. Námitky
proti návrhu ÚP mohli podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor
a zástupce veřejnosti. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohl každý písemně uplatnit své
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připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musel uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený
úřad mohly uplatnit ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání, konaného
dle § 50 stavebního zákona, změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se
nepřihlíží. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad
územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží. Po uplynutí zákonné lhůty pro
uplatnění stanovisek, připomínek a námitek pořizovatel vyhodnotil ve spolupráci s určeným zastupitelem
výsledky projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP Dubňany ve smyslu § 53 odst. 1 stavebního zákona
a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrhy vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Dubňany
(viz samostatná příloha označená jako „část B“) a rozhodnutí o námitkách uplatněných proti návrhu ÚP
Dubňany (viz samostatná příloha označená jako „část B“).
Z vyhodnocení výsledků veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP Dubňany včetně
vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území nevyplynuly žádné požadavky, které by vyvolaly
podstatnou úpravu návrhu ÚP, a nebylo tedy nutné přistoupit k opakovanému veřejnému projednání návrhu
ÚP Dubňany v rozsahu vyvolaných úprav.
Pořizovatel následně dopisem ze dne 9. 7. 2019 doručil dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako
nadřízenému orgánu návrhy vypořádání připomínek uplatněných k návrhu ÚP Dubňany a rozhodnutí o
námitkách uplatněných proti návrhu ÚP Dubňany (tedy výsledky společného jednání o návrhu ÚP dle § 50
stavebního zákona a výsledky veřejného projednání upraveného návrhu ÚP dle § 52 stavebního zákona) a
vyzval je, aby k nim ve lhůtě do 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Jestliže dotčený orgán nebo krajský
úřad neuplatní stanovisko, po uplynutí uvedené lhůty se má za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. Stanoviska
dotčených orgánů a krajského úřadu dle § 53 odst. 1 stavebního zákona uplatněné v zákonné lhůtě jsou součástí
samostatné přílohy označené jako „část C“.
Pořizovatel poté zajistil opětovnou úpravu návrhu ÚP Dubňany v souladu s výsledky projednání
návrhu. Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu ÚP Dubňany s požadavky stanovenými v ustanovení § 53 odst.
4 stavebního zákona, dopracoval odůvodnění v souladu s požadavky ustanovení § 53 odst. 5 stavebního zákona
a připravil návrh na vydání ÚP Dubňany formou opatření obecné povahy. Návrh na vydání ÚP Dubňany
opatřením obecné povahy s jeho odůvodněním předložil pořizovatel v souladu s ustanovením § 54 odst. 1
stavebního zákona Zastupitelstvu města Dubňany a navrhl jeho vydání.

B. PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DLE § 53, ODST. 4 STAVEB. ZÁKONA

B.1 Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem
B.1.1 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
Název obce:
Počet částí:
Řešené území:
ID obce:
Počet obyvatel k 1.1.2019:
Rozloha řešeného území:
Název kraje:
Kód kraje:
Obec s rozšířenou působností:

Dubňany
2
katastrální území Dubňany (kód 633585)
3358
6349
2258 ha
Jihomoravský
CZ064
Hodonín

Město Dubňany leží v Jihomoravském kraji 8 km severně od města Hodonín a cca 60 km od krajského
města Brna. Katastrální území Dubňan má rozlohu cca 2258 ha a sousedí s katastry města Hodonín a obcí
Hovorany, Milotice, Mutěnice, Ratíškovice a Svatobořice-Mistřín. Dubňany jsou samostatným městem se
sídlem městského a stavebního úřadu a jsou členem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hodonínsko. Ze
správního hlediska náleží do území obce s rozšířenou působností Hodonín.
První písemná zmínka o Dubňanech je doložena z roku 1349. Za svůj rozmach vděčí Dubňany sklářství,
jehož počátky sahají do období 1873-1875 a pak především hornictví, jehož vznik se datuje na rozhraní 18. a
19. století. Na město byly Dubňany povýšeny v roce 1964. Město je obklopeno lesním komplexem Doubrava,
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tvořeným převážně dubovými lesy, od nichž je odvozen název města. Na západ a jihozápad od sídla se táhne
severojižně orientovaný řetězec rybníků sahající až k okraji Hodonína. Severní a severozápadní části území
města tvoří zejména intenzivně zemědělsky využívaná krajina.
Mezi nejvýznamnější pamětihodnosti města patří kostel sv. Josefa vystavěný v roce 1885 s
presbyteriářem z roku 1720, budova římsko-katolické fary vedle kostela z roku 1859, Magariův kříž, Horákův
kříž a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1727.
Město navazuje na sousední obce zejména svou technickou a dopravní infrastrukturou (koridor pro
vedení VVN v severní části území, další nadřazené trasy TI, silniční síť s dopravními vazbami na město
Hodonín a Kyjov, cyklotrasy) a územním systémem ekologické stability včetně EVL Hodonínská Doubrava.
Pro území města Dubňany vyplývají z hlediska začlenění do širšího území vazby, které jsou dány
celospolečenskými a veřejnými zájmy vyjádřenými na celorepublikové úrovni Politikou územního rozvoje
České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 (dále také „PÚR ČR) a na krajské úrovni Zásadami územního
rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „ZÚR JMK“). PÚR ČR určuje požadavky rozvoje území nejen v
rámci ČR, ale i v mezinárodních souvislostech a stanovuje strategii pro naplňování těchto cílů. ZÚR JMK
stanovují pak podmínky v návaznosti na PÚR ČR pro uspořádání území kraje a vymezují plochy a koridory
nadmístního významu. Těmito materiály (PÚR ČR a ZÚR JmK) jsou pak stanoveny požadavky na
koordinování záměrů města s využitím území z hlediska širších vztahů.

B.1.2 Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s Politikou územního rozvoje
Zpracování návrhu ÚP je v souladu s PÚR ČR, schválenou usnesením Vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4.
2015 (PÚR ČR byla zveřejněna dne 16. 4. 2015). PÚR ČR vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj
a pro soudržnost společenství obyvatel v území.
Z PÚR ČR vyplývá, že město Dubňany neleží v žádné specifické oblasti, rozvojové oblasti ani v
rozvojové ose. Pro řešené území však vyplývá požadavek respektovat stávající el. vedení 400 kV. Toto vedení
je ÚP Dubňany respektováno.

PÚR ČR – výřez schéma 7 elektroenergetika

legenda (stav)

ÚP Dubňany dále zohledňuje a upřesňuje veškeré dotčené republikové priority územního plánování
pro zajištění udržitelného rozvoje území uvedené v kapitole 2.2 PÚR ČR:
•

Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území,
struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.
Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána
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s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých
případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive
obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý
přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné
hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.
ÚP stanovuje podmínky pro rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. ÚP zachovává urbanistické hodnoty sídla, jeho
kompaktnost a charakter s typickými formami převážně ulicové zástavby, drobného měřítka zástavby, omezuje
rozšiřování zástavby do volné krajiny. Vytváří podmínky pro ochranu urbanistické struktury, kulturních
památek a archeologických nalezišť.
ÚP chrání krajinu a respektuje její hodnoty a charakter, chrání rozsah lesních ploch a zvyšuje podíl
krajinné zeleně, vytváří podmínky pro prostupnost krajiny a posílení ekologické stability.
•

Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění
ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.

ÚP respektuje stávající funkce území z hlediska jeho zemědělského využití a rozvíjí a stabilizuje dále
ekologickou funkci krajiny. Podporuje zachování přirozeného rázu okolní krajiny s významným podílem
zemědělské půdy, lesů a typickou druhovou skladbou krajinné zeleně. Při vymezování zastavitelných ploch
byla zohledněna kvalita půdy dle bonitovaných půdně ekologických jednotek. Zohledněny byly také investice
do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti jednotek. ÚP doplňuje nadřazený systém nadregionálního a
regionálního ÚSES o ÚSES na lokální úrovni a dále navrhuje opatření proti vodní a větrné erozi.
•

Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními
vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat
existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci
nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.

ÚP vytváří předpoklady pro rozvoj sociální soudržnosti obyvatel. ÚP posiluje funkce centrální obytné
zóny sídla jako reprezentativního prostoru a místa k setkávání obyvatel, navrhuje nové rozvojové plochy pro
bydlení, občanskou vybavenost, pro smíšenou funkci, veřejná prostranství a veřejnou zeleň.
•

Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav
i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s
jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

V ÚP jsou zohledněny architektonicky a historicky cenné stavby a stavební dominanty, které je nutno
zachovat a chránit. Jsou respektovány plochy a objekty přispívající ke kulturnímu dědictví a identitě obce,
které dosud nepoužívají zákonné ochrany památkové péče. ÚP minimalizuje dopady nových zastavitelných
ploch na krajinný ráz a životní prostředí, chrání a rozšiřuje plochy krajinné zeleně, respektuje a chrání stávající
vodní toky a nádrže. S přihlédnutím k hodnotám území jsou vymezeny podmínky využití ploch s rozdílným
způsobem využití včetně souvisejících podmínek ochrany krajinného rázu. ÚP byly také prověřeny a
zohledněny konkrétní požadavky občanů obce a vlastníků pozemků a staveb.
•

Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch
pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak
řešení problémů v těchto územích.

ÚP umožňuje polyfunkční využití území s potřebnou vybaveností, vytváří podmínky pro možnost
vzniku nových pracovních míst stabilizací a návrhem ploch výroby a skladování a ploch pro drobnou
zemědělskou výrobu, farmářskou činnost a agropodnikání. Drobné provozovny výroby a služeb ÚP podmíněně
připouští rovněž v plochách smíšených obytných.
•

Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné
využívání a uspořádání území, úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které
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koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace
pro udržitelný rozvoj území.
ÚP vymezuje nové zemědělské plochy se specifickou formou drobného hospodaření (zahrádkářské
lokality, rodinné farmy, plochy pro agropodnikání) v blízkosti lokalit pro výrobní aktivity. ÚP stanoví
podmínky pro hospodárné využití zastavěného území, podporuje dostavby proluk a přestavby uvnitř
zastavěného území a tím hospodárné využití veřejné infrastruktury. Rozvojové záměry jsou umísťovány
v maximální míře v návaznosti na stávající zástavbu bez dopadu na charakter krajiny. ÚP zamezuje vytváření
nových soliterních sídel ve volné krajině, neumožňuje zde povolování jednotlivých staveb a zařízení. ÚP
zachovává a rozšiřuje plochy veřejné zeleně uvnitř sídla a jako přechod do volné krajiny.
•

Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních
lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací
činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy, např. ochrany biologické
rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území,
lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené
akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní
podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování
ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných
prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské
krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na
cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.

ÚP navrhuje nové zastavitelné plochy pro výrobní aktivity, a to v návaznosti na průmyslovou zónu SZ
od města tak, aby neobtěžovaly obytnou zástavbu. ÚP respektuje hodnoty krajiny – chráněná ložisková území
a dobývací prostory ropy, zemního plynu a lignitu (v rámci zpracování ÚP byly upřesněny a aktualizovány),
ochranu zemědělského a lesního půdního fondu, doplňuje územní systém ekologické stability. V rámci
koncepce uspořádání krajiny jsou stanoveny zásady ochrany krajinného rázu. Jsou vytvořeny podmínky pro
ochranu území soustavy NATURA 2000, chráněna je niva vodního toku Kyjovky a vodní plochy (rybníky).
•

Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro
člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti
omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.

K zajištění migrační prostupnosti krajiny jsou v řešeném území navrženy prvky ÚSES lokální úrovně
doplňující nadřazený systém mimo řešené území. ÚP dále navrhuje plochy smíšené nezastavěného území
v plochách ekologicky a esteticky významných segmentů krajiny a plochy zemědělské zatravněné, a to
v návaznosti na stávající plochy vodní a vodní erozí ohrožené plochy. ÚP respektuje stabilizované plochy
dopravní infrastruktury pro nemotorovou dopravu a účelové komunikace, vymezené pro zemědělskou
dopravu, přístup na pozemky, prostupnost krajiny, obsluhu rozvojových lokalit a pro průchod tras pro pěší a
cyklisty.
•

Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např.
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat
propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční
využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).

ÚP vytváří předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu – zejména cykloturistiku a agroturistiku. ÚP
navrhuje plochy přestavby bývalé farmy Písky u Jarohněvického rybníku a v části Kempu Josef. Rozvíjí a
propojuje stávající cyklotrasy a navrhuje cyklistické propojení na obec Ratíškovice a dále do lokality vinných
sklepů Šidleny na území obce Milotice.
•

Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména
uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou
infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy,
ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to
vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
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ÚP respektuje silniční dopravní koridory, navrhuje nové trasy komunikací pro zajištění prostupnosti
území a diferencuje dopravu s ohledem na zlepšování obytných hodnot sídla.
•

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných
škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu
před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro
zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako
alternativy k umělé akumulaci vod.

ÚP zajišťuje podmínky pro ochranu území a obyvatelstva před povodněmi vymezením záplavového
území vodního toku Kyjovky a podporou protipovodňových opatření na Rumzovském járku a vodních
nádržích Močidla jako zařízení pro retenci srážkových vod. ÚP navrhuje realizaci plochy přírodě blízkých
biotopů. ÚP dále stanovuje podmínky pro ochranu před větrnou erozí na rozsáhlých plochách orné půdy. V
zastavitelných plochách je navrženo vsakování a využívání dešťových vod.
•

Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve
zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro
přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.

Rozvoj území je řešen s ohledem na stávající morfologii území, rozsah záplavového území a navržená
protipovodňová opatření.
•

Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění
dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky
možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve
venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech
partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve
prospěch územního rozvoje.
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní
železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro
spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože
mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.

ÚP jsou vytvořeny podmínky pro koordinované umístění veřejné infrastruktury, a to jak v plochách
urbanizovaných (koridory pro technickou a dopravní infrastrukturu), tak ve volné krajině. Technická
infrastruktura je ve městě na vysoké úrovni a splňuje požadavky na vysokou kvalitu života obyvatel. Koncepce
technické infrastruktury je stabilizovaná. V návaznosti na rozvoj města je v ÚP navrženo několik ploch pro
dopravní infrastrukturu. Jsou řešeny požadavky na dopravní dostupnost a prostupnost území v návaznosti na
okolní obce a jeho širší vazby.
•

Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve
všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu
kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého
sektoru s veřejností.

V ÚP jsou stanoveny podmínky pro další prověřování záměrů za účelem zohlednění nároků na další
rozvoj území. Navržené řešení rovněž zohledňuje výsledek vypořádání doposud uplatněných stanovisek a
připomínek.
•

Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a
koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu
umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství,
výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj
účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a
dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a
cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.
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V řešeném území jsou řešeny požadavky na dopravní infrastrukturu, včetně vymezení potřebných
ploch. Jsou řešeny požadavky na dopravní dostupnost a prostupnost území v návaznosti na okolní obce a jeho
širší vazby.
•

Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat
tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.

Koncepce technické infrastruktury a zejména řešení zásobování území vodou a odkanalizování bylo v
ÚP prověřováno a výsledek je v dokumentaci zapracován. Navržené řešení bude umožňovat dlouhodobé plnění
budoucích požadavků na území.

B.1.3 Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
ZÚR JMK, jehož součástí je řešené území, byly vydány Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne
5.10.2016 na 29. zasedání usnesením č. 2891/16/Z29 formou opatření obecné povahy. ZÚR JMK nabyly
účinnosti 3. 11. 2016.
ZÚR JMK v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního
plánování v souladu s PÚR ČR, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost
obcí. Stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy
nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro
veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách
nebo alternativách změn v jejich využití.
ZÚR JMK - výřez Výkresu ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ÚSES
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V souladu se ZÚR JMK byly v do ÚP Dubňany převzaty a případně zpřesněny tyto záměry:
- TEE10 – Vedení 100 kV; Rohatec – Čejč – vazba na el. stanici 400/ 110 kV Rohatec
V severní části řešeného území ZÚR JMK vymezují koridor pro vedení 110 kV. Pro ÚP Dubňany tak
vyplynul úkol zpřesnit a vymezit koridor v součinnosti se správcem sítě a s ohledem na minimalizaci
negativních vlivů na obytnou a rekreační funkci území, přírodní hodnoty, rozsah záboru PUPFL, krajinný ráz
a minimalizaci střetů s limity využití území. V souladu s tímto koridorem byla ve zpřesněné poloze v ÚP
Dubňany vymezena plocha změny v nezastavěném území – koridor technické infrastruktury (T) ozn. Z/N 40.
Pro řešení ÚP Dubňany vyplynul ze ZÚR JMK také úkol zpřesnit vymezení následujících prvků
nadregionálního a regionálního ÚSES a doplnit je o místní úroveň ÚSES:
-

Nadregionální biocentrum NRBC 108 – Černé bláto (jihozápadní hranice k.ú. Dubňany)
Regionální biocentrum RBC 12 – Mistřín (severozápadní hranice k.ú. Dubňany)
Regionální biocentrum RBC JM51 – Nad Jarohněvickým rybníkem (záp. hranice k.ú. Dubňany)
Regionální biokoridor RK JM047 (severní hranice k.ú. Dubňany)

Vzhledem k tomu, že všechna uvedená biocentra a uvedený biokoridor jsou v ZÚR JMK v podstatě
vymezeny jen na územích sousedních obcí (Hodonín, Mutěnice, Hovorany, Svatobořice-Mistřín) a na území
města Dubňany se dotýkají pouze jeho katastrální hranice, po zpřesnění nadřazeného ÚSES v měřítku ÚP
nemají na řešené území skutečný dopad. ÚP tak vymezuje pouze ÚSES místní úrovně.
ZÚR JMK k dosažení udržitelného rozvoje území kraje stanovují (pro územně plánovací činnost kraje
a obcí a pro rozhodování v území) priority územního plánování Jihomoravského kraje, které konkretizují cíle
a úkoly územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území Jihomoravského kraje a zohledňují
republikové priority územního plánování obsažené v politice územního rozvoje. ÚP Dubňany je v souladu
s následujícími prioritami územního plánování Jihomoravského kraje:
•

Nástroji územního plánování vytvářet územní podmínky pro naplnění vize Jihomoravského kraje jako
ekonomicky prosperujícího regionu otevřeného vůči mezinárodním výzvám a impulzům, poskytujícího
svým obyvatelům prostor pro kvalitní život.
Prioritu naplňuje celková koncepce ÚP Dubňany.

•

Nástroji územního plánování vytvářet podmínky k podpoře principu integrovaného rozvoje území, zejména
měst a obcí (představujícího objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových,
odvětvových a časových hledisek).

ÚP Dubňany řeší území města komplexně, zapracovává do ÚP celostátní a krajské záměry a
koordinuje územní rozvoj města s okolními obcemi.
•

Vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj provázané dopravní infrastruktury zajišťující
dostupnost všech částí kraje a dosažení optimální obslužnosti území integrovaným dopravním systémem a
individuální dopravou. Dbát zvláště na:
vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění infrastruktury pro cyklistickou dopravu jako
alternativní formy každodenní dopravy na kratší vzdálenosti, pro podporu rozvoje infrastruktury pro
rekreační cyklistickou dopravu ke zpřístupnění a propojení oblastí a center cestovního ruchu a rekreace;

ÚP Dubňany řeší koncepci dopravní infrastruktury s cílem zlepšit dopravní podmínky v území včetně
podmínek pro cyklistickou dopravu, podporuje rozvoj cestovního ruchu zaměřeného mj. i na cykloturistiku.
V rámci řešení koncepce dopravní infrastruktury ÚP navrhuje také nové cyklistické trasy ve směru na obec
Ratíškovice a dále na obec Milotice do lokality vinných sklepů Šidleny.
•

Vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti technickou infrastrukturou
všech částí kraje. U zastavitelných ploch dbát zvláště na dostatečnou kapacitu veřejné technické
infrastruktury i v souvislosti s širšími vazbami v území.

ÚP zajišťuje dobrou obslužnost území - vytváří územně technické podmínky pro obsluhu území
dopravní a technickou infrastrukturou a pro rozvoj a revitalizaci míst sociálních kontaktů. ÚP navrhuje rozvoj
urbanizovaných ploch v rámci zastavěného území, resp. v zastavitelných plochách v přímé návaznosti na
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zastavěné území, s cílem efektivního využití stávající dopravní a technické infrastruktury. Zohledňuje širší
vazby a upřesňuje koridor pro nadřazenou technickou infrastrukturu vyplývající ze ZÚR JMK.
•

Nástroji územního plánování podporovat přístupnost a prostupnost krajiny, zejména důsledně předcházet
zneprůchodnění území a fragmentaci krajiny.

ÚP nenavrhuje žádné obzvlášť rozsáhlé zastavitelné plochy v neprospěch zachování prostupnosti
krajiny. K zabezpečení migrační prostupnosti krajiny pro volný pohyb živočichů jsou v řešeném území
navrženy prvky ÚSES lokální úrovně, doplňující nadřazený systém vymezený mimo řešené území. ÚP také
respektuje stabilizované plochy dopravní infrastruktury a navrhuje místní komunikace pro obsluhu území,
koridory účelových komunikací a koridory pro průchod tras pro pěší a cyklisty.
•

Vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti občanským vybavením
všech částí kraje. U zastavitelných ploch pro bydlení dbát zvláště na dostatečnou kapacitu občanského
vybavení i v souvislosti s širšími vazbami v území.

ÚP vymezuje zastavitelnou plochu veřejného vybavení pro možnost rozšíření ZŠ a menší plochu pro
komerční zařízení a služby v lokalitě Na Dílech, doplňující zastavitelnou plochu bydlení. Na jižním okraji
města je navržena zastavitelná plocha k možnosti rozšíření sportovního areálu Mírová – Lesní, na východním
plocha pro rozšíření hřbitova. ÚP rovněž podmíněně připouští umístění občanského vybavení i v plochách
smíšených obytných.
•

Vytvářet územní podmínky pro zlepšování kvality životního prostředí a ochranu zdraví lidí.
Prioritu naplňuje celková koncepce ÚP Dubňany.

•

Podporovat péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí charakteristické znaky
území, přispívají k jeho identifikaci a posilují vztah obyvatelstva k území kraje.

ÚP stanovuje podmínky pro rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. ÚP zachovává urbanistické hodnoty sídla, jeho
kompaktnost a charakter s typickými formami převážně ulicové zástavby, drobného měřítka zástavby, omezuje
rozšiřování zástavby do volné krajiny. ÚP chrání krajinu a respektuje její hodnoty a charakter, chrání rozsah
lesních ploch a zvyšuje podíl krajinné zeleně, vytváří podmínky pro prostupnost krajiny a posílení ekologické
stability.
•

Vytvářet územní podmínky pro podporu plánování venkovských území a oblastí zejména s ohledem na
možnosti rozvoje primárního sektoru, ochranu kvalitní zemědělské půdy a ekologickou funkci krajiny.

Rozvoj primárního sektoru je zajištěn návrhem nových zastavitelných ploch výrobního charakteru
(příp. ploch přestavby) Z1, Z2, Z3, Z4, Z7, Z54, Z55, Z56, Z57, Z58. Při vymezování zastavitelných ploch
byla zohledněna kvalita půdy dle bonitovaných půdně ekologických jednotek.
•

Podporovat stabilizaci a rozvoj hospodářských funkcí a sociální soudržnosti v území kraje. Zvláště v
metropolitní rozvojové oblasti Brno a rozvojových osách vymezených podle politiky územního rozvoje a v
rozvojových oblastech a rozvojových osách nadmístního významu usilovat o koordinaci ekonomických,
sociálních a environmentálních požadavků na uspořádání území. Dbát zvláště na:
a) vytváření územních podmínek pro zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí, s cílem
podpořit zajištění sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou, podpořit příznivá urbanistická a
architektonická řešení, zajistit dostatečná zastoupení veřejné zeleně a zachování prostupnosti krajiny;

ÚP posiluje vybavenost obce (zejména veřejnou občanskou vybavenost) pro zajištění dostupnosti
všech potřebných služeb ve městě. Řeší koncepci dopravní a technické infrastruktury s cílem zlepšit
technickou vybavenost a dopravní podmínky v území vč. podmínek pro cyklistickou dopravu, chrání a
rozšiřuje plochy sídelní a krajinné zeleně, aktualizuje a doplňuje stávající ÚSES za účelem zajištění jeho
funkčnosti.
b) vytváření územních podmínek pro přednostní využití ploch a objektů vhodných k podnikání v zastavěném
území, s cílem podpořit rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů před výstavbou ve volné
krajině;
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ÚP stanovuje účelné využití a prostorové uspořádání území, určuje podmínky pro hospodárné využití
zastavěného území a pro ochranu nezastavěného území a nezastavitelných ploch. Podporuje podnikatelské
aktivity a tím i zaměstnanost v obci zachováním a rozvojem ploch pro výrobní aktivity (zejména v návaznosti
na stávající výrobní areály). ÚP navrhuje opětovné využití rozsáhlých nevyužívaných zemědělských ploch
(severně, SZ a západně od města) a zdevastovaných výrobních areálů (brownfields).
d) vytváření územních podmínek pro rozvoj aktivit rekreace, cestovního ruchu, turistiky a lázeňství na
území kraje, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje v souladu s podmínkami v dotčeném území a s
využitím kulturního potenciálu území při zachování a rozvoji jeho kulturních hodnot.
ÚP zajišťuje podmínky pro regeneraci duševních a fyzických sil obyvatel zachováním a rozvojem
ploch pro rekreaci a sport a zahrádkářských lokalit, navrhuje nové plochy rekreace zaměřené na cestovní ruch
v blízkosti Jarohněvického rybníku. Podporuje a posiluje rekreační zázemí města (areál koupaliště, přírodní
areál, Kemp Josef).
•

Vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území před přírodními katastrofami (záplavy, eroze,
sesuvy, sucho apod.) a potenciálními riziky s cílem minimalizovat rozsah případných škod z působení
přírodních sil v území.

ÚP respektuje a chrání stávající vodní toky a nádrže, respektuje stanovené záplavové území vodního
toku řeky Kyjovky včetně aktivní zóny záplavového území, podporuje revitalizaci a protipovodňová opatření
na Rumzovském járku a vodních nádržích Močidla, ve volné krajině podporuje realizaci opatření proti větrné
erozi.
•

Vytvářet územní podmínky pro využívání ekologicky šetrnějších primárních energetických zdrojů nebo
obnovitelných zdrojů energie.

V rámci ploch výroby a skladování jsou v ÚP Dubňany respektovány stabilizované plochy
fotovoltaických elektráren.
•

Vytvářet územní podmínky pro ochranu vodohospodářsky významných území v systému CHOPAV,
ochranu LAPV, ochranu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů zvyšujících retenční
schopnost území s cílem zabezpečit dostatek zdrojů kvalitní pitné a užitkové vody pro stávající i budoucí
rozvojové potřeby kraje.

Pro ochranu území před záplavami ÚP navrhuje realizovat protierozní a protipovodňová opatření v
povodí Rumzovského járku a udržovat vodní plochy Močidla I a Močidla II jako zařízení pro retenci
srážkových vod.
•

Vytvářet územní podmínky k zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku (zejména veřejné dopravní a
technické infrastruktury), k zajištění bezpečnosti území (zejména z hlediska zájmů obrany státu a civilní
obrany) a k eliminaci rizik vzniklých mimořádnou událostí způsobenou činností člověka.
Prioritu naplňuje celková koncepce ÚP Dubňany.

Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního rozvoje a
vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více
obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy)
Město Dubňany neleží v žádné rozvojové oblasti, rozvojové ose ani ve specifické oblasti dle PÚR ČR.
ZÚR JMK ovšem stanovují město Dubňany jako lokální centrum. Pro plánování a usměrňování územního
rozvoje lokálních center se pak stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní
plánování:
a) Podporovat rozvoj obslužných funkcí nadmístního významu (školství, zdravotnictví, kultura).
b) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj veřejné infrastruktury a ekonomických aktivit.
Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení
ZÚR JMK pro potřeby určení cílových charakteristik krajiny na území JMK stanovují a vymezují
jednotlivé typy krajin jako části území Jihomoravského kraje, jejichž charakter je výsledkem činností a
vzájemného působení přírodních a lidských faktorů (ve smyslu evropské úmluvy o krajině). Cílové
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charakteristiky krajiny jsou cíle týkající se charakteristických rysů a hodnot krajiny, pro které ZÚR JMK
stanovuje požadavky a úkoly zabezpečující ochranu a zachování význačných nebo charakteristických rysů
krajiny, možný udržitelný rozvoj (zajišťující harmonizaci změn způsobených sociálními, hospodářskými a
environmentálními procesy) a vytváření kvalit krajiny do budoucna. Stanovené cílové charakteristiky se opírají
o identifikované krajinné, přírodní a kulturně historické hodnoty krajiny a reagují na zjištěné negativní nebo
rušivé jevy v krajině. Stanovené cílové charakteristiky akceptují činnost člověka v území jako zásadní
podmínku pro zachování kulturní krajiny.
5. krajinný typ Dubňanský
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Dubňanského se stanovují
územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik takto:
Požadavky na uspořádání a využití území:
a) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení ekologické
stability a prostorové struktury krajiny.
b) Podporovat rekultivaci a revitalizaci ploch po těžební činnosti.
c) Podporovat protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině
d) Podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků a niv.
Úkoly pro územní plánování:
a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová i
mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.).
b) Vytvářet územní podmínky zejména pro revitalizační opatření na vodních tocích.
c) Vytvářet územní podmínky pro znovuvyužití ploch brownfield a ploch určených k rekultivaci a revitalizaci.
d) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu.
Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování
obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit
Technická infrastruktura
Technická infrastruktura jako součást veřejné infrastruktury je zřizována a využívána ve veřejném
zájmu. ZÚR JMK vymezují níže uvedené veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury:
Ident. kód VPS
TEE10

Označení, název VPS
vedení 110 kV; Rohatec – Čejčvazba na el. stanici 400/110 kv
Rohatec

specifikace

obec

vedení VVN 110 kV

Dubňany

Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací
dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury
Požadavky na koordinaci ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření
ZÚR JMK stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při
upřesňování a vymezování ploch a koridorů, uvedených v kap. D. textové části ZÚR JMK a zobrazených ve
výkrese č. I.2. grafické části ZÚR JMK, v územně plánovací dokumentaci obcí. Jako úkol pro územní
plánování ZÚR JMK ukládají územně koordinovat, upřesnit a vymezit příslušné plochy a koridory v územně
plánovací dokumentaci těchto obcí:

Obec

Dubňany

Dopravní
infrastruktura
---

Plochy a koridory
Technická
Protipovodňová
infrastruktura
ochrana
TEE10
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---

ÚSES
NRBC 108, RBC
12, RBC JM51,
RK JM047

Požadavky na územní vymezení a koordinaci cyklistických tras a stezek nadmístního významu
ZÚR JMK stanovují požadavky na územní vymezení a koordinaci koridorů cyklistických tras a stezek
nadmístního významu, evidovaných v kap. D.1.7. textové části ZÚR JMK, v územně plánovací dokumentaci
dotčených obcí a to s ohledem na územně technické podmínky, prostupnost území pro nemotorovou dopravu
a návaznost na související atraktivity takto:
Obec
Dubňany

Označení cyklistické trasy a sítě
krajská

B.2 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného
území
ÚP Dubňany reflektuje cíle a úkoly územního plánování ve smyslu § 18 a §19 stavebního zákona.
ÚP Dubňany vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudružnost
společenství obyvatel území.
Při řešení ÚP byly zohledněny jak veřejné, tak i soukromé zájmy na rozvoji území.
ÚP Dubňany chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. Ochrana jmenovaných hodnot je promítnuta zejména do
podmínek pro využití ploch. Zastavitelné plochy byly vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru
využití zastavěného území.
V ÚP je stanovena koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a
podmínky území.
Byly stanoveny urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter
a hodnoty území.

B.3 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
Návrh ÚP Dubňany je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů, zejména vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
ÚP splňuje požadavky na obsah územního plánu a jeho odůvodnění stanovené v § 43 a § 54 stavebního
zákona a v příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
ÚP byl zpracován v souladu s § 158 stavebního zákona autorizovanou osobou oprávněnou k výkonu
vybraných činností ve výstavbě ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů.
Pořizovatelem části ÚP Dubňany je byl v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona příslušný
úřad územního plánování, tzn. Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, vykonávající územně plánovací
činnost prostřednictvím úředníků splňujících kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti
stanovené v § 24 odst. 3 a 4 stavebního zákona. Následně na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Dubňany
v říjnu 2018 vykonával funkci pořizovatele Městský úřad Dubňany ve smyslu § 6 odst. 2 stavebního zákona,
který tuto činnost zajistil prostřednictvím jiné fyzické osoby, která splňuje kvalifikační požadavky pro výkon
územně plánovací činnosti dle stavebního zákona.
Při projednávání jednotlivých stupňů ÚP bylo postupováno dle příslušných ustanovení stavebního
zákona a jeho prováděcích právních předpisů.
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B.4 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popř. s výsledky řešení rozporů
B.4.1 Požadavky na zajištění civilní ochrany
Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky na stavby
civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany jsou uvedeny ve vyhlášce č. 380/2002 Sb. k
přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Územní plán se zabývá vymezením ploch v souladu s touto vyhláškou a s požadavky stanovenými
příslušným hasičským záchranným sborem ve vyjádření k zadání ÚP.
Z hlediska ochrany území před průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní není potřeba přijímat
žádná opatření. Hrozba přirozené povodně je dána rozsahem záplavového území Q100, které bylo vymezeno
Krajským úřadem JMK a je vyznačeno v grafické části ÚP (podrobněji viz Odůvodnění kap. F.3.5). Aktivní
zóna záplavového území není stanovena.
Zájmové území není součástí zón havarijního plánování, územní opatření není požadováno (viz vyj. k
zadání HZS JmK HSBM-10-66/2016 ze dne 12.7.2016).
Pro ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události v prostoru zájmového území není vybudován
stálý úkryt, k ukrytí obyvatelstva je potřeba využití improvizovaných úkrytů (prostory ZŠ, tělocvičny, MŠ,
Sportovního centra, Sokolovny, Kulturního domu apod.). Improvizované úkryty se navrhují v souladu s
plánem ukrytí obyvatelstva. Přehled o jejich umístění mají obce, které vedou evidenci těchto úkrytů.
Pro případ evakuace obyvatelstva a jeho ubytování v případě neočekávané mimořádné události je
potřeba počítat s plochami pro shromažďování ve stávajících zařízeních (venkovní plochy sportovišť u ZŠ,
plochy u koupaliště, přírodní areál) a objekty občanské vybavenosti pro ubytování (prostory ZŠ, tělocvičny,
prostory MŠ, ZUŠ, Sokolovna, Sportovní centrum Želva, Kulturní dům, Dům s pečovatelskou službou, místní
penziony a další).
Dle stanoviska HZS není nutno řešit nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.
Pro řešení mimořádných událostí většího rozsahu je pro území kraje zpracován Havarijní plán
Jihomoravského kraje (dále „HP JmK“) za účelem podpory při provádění záchranných a likvidačních prací.
Dle přílohy C-6 HP JmK (Počty a umístění evakuovaných v případě úniku radioaktivních látek
z Jaderné elektrárny Dukovany) vyplývá, že v případě mimořádné události, týkající se Jaderné elektrárny
Dukovany, bude nutno v zájmovém území ubytovat 890 osob z obce Zbýšov, ORP Rosice.
Dle přílohy A2-1 HP JmK (Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území Jihomoravského
kraje) jsou v řešeném území následující zdroje možného ohrožení:
Adresa provozovny
Město,
obec

Ohrožující
objekt

IČO
Ulice

č.p.

Charakter
ohrožení

PSČ

Ohrožující
látka

Ohrožení
osob

území

počet

(km2)

> 100

0,01

druh

ČS PHM M+P
požár, únik benzín, nafta,
Hodonínská 1703 696 03 26921898
WORD, s.r.o.
RP, výbuch propan-butan
Holomáč s. r. o.,
mobilní zařízení
Horní huť
pro sklad a výdej
PHM - neveřejná

419

696 03 26921898

požár, únik
nafta
RP

25

0,01

ČS PHM Likol Důl 1. máj
neveřejná

1590 696 03 49970208

požár, únik
nafta
RP

10

0,01

Dubňany

chlornan sodný
Koupaliště
Dubňany

Ke
koupališti

1491

69603

71232818 únik
NCHL
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kyselina
sírová

V řešeném území se nenachází žádný sklad materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci. Nejsou
zde skladovány žádné nebezpečné chemické látky.
Pro zajištění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých
účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události, je síť obslužných komunikací (jejich hustota a
propojení - zaokruhování) řešena tak, aby byl umožněn příjezd zasahujících jednotek i v případě
zneprůjezdnění části komunikací v obci. Veřejné sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvody
el. energie) jsou v max. míře zaokruhovány a umožňují operativní úpravu dodávek z jiných nezávislých zdrojů.

B.4.2 Požadavky na zajištění zdravých životních podmínek
Požadavky na ochranu zdravých životních podmínek jsou souhrnem požadavků na ochranu před
nepříznivými vlivy prostředí, nebezpečnými látkami, emisemi, zářením apod. Ochranu před těmito
negativními vlivy řeší platné legislativní předpisy, zejména pak zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného
zdraví, v aktuálním znění. Tyto předpisy jsou v návrhu ÚP respektovány.
Prostorové uspořádání území a s tím související vymezení ploch s rozdílným způsobem využití je
koncipováno tak, aby byly vyloučeny střety vzájemně neslučitelných funkcí v území a aby byly
minimalizovány potenciální negativní vlivy na životního prostředí a zdraví obyvatelstva, a to jak ve
stabilizovaných plochách, tak i s ohledem na budoucí využití v zastavitelných plochách, plochách přestavby a
v plochách změn v nezastavěném území. Podmínky pro umístění staveb z hlediska ochrany zdraví jsou
zohledněny ve stanovení podmínek pro přípustné, podmínečně přípustné nebo nepřípustné využití území a
stanovení podmínek pro prostorové uspořádání.
Ochrana proti hluku a vibracím
Jedním z podstatných faktorů ochrany zdravých životních podmínek je ochrana před hlukem a
vibracemi, specifikovaná v zák. č. 258/2000 Sb., v aktuálním znění.
Uspořádání ploch je koncipováno se zřetelem na minimalizaci negativních vlivů hlukové zátěže a
vibrací zejména na plochy bydlení a rekreace. Území je zatěžováno hlukem především ze silniční dopravy
(průtahy silnic II. a III. třídy zastavěným územím) a z průmyslové výroby, která je v řešeném území silně
zastoupena (průmyslová zóna severozápadně od města a další plochy).
Nové zastavitelné plochy bydlení jsou vymezeny v max. míře v klidových lokalitách na okraji
zastavěného území s návazností na síť místních komunikací a inženýrských sítí. Stabilizované plochy
v centrální části města podél komunikací v ul. Nádražní, Hodonínské a Komenského s obytnou zástavbou a
občanskou vybaveností jsou v ÚP vymezeny jako plochy smíšené obytné. V plochách podél sil. II/431 (ul.
Hodonínská) bude zásadně minimalizováno situování chráněných prostor.
Zastavitelné plochy výroby a skladování byly přednostně vymezeny v sousedství stávajících výrobních
areálů mimo obytnou zástavbu a plochy rekreace.
Dle zákona o ochraně veřejného zdraví je v rámci rozhodování v území a umísťování staveb nutno
dodržet následující podmínky:
•

využití ploch s rozdílným způsobem využití s možností umístění chráněných prostor definovaných
právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví, resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací (dále také „chráněné prostory“), do území zatíženého zdroji hluku (tj. v blízkosti
komunikace II/431, III/4254 a stacionárních zdrojů hluku zejména z průmyslové výroby) je podmíněně
přípustné s tím, že nově vymezené chráněné prostory lze umístit pouze do lokality, v níž celková hluková
zátěž v souhrnu kumulativních vlivů nepřekračuje hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro
tyto prostory; průkaz souladuhlukové zátěžesestanovenými limity musí být v odůvodněných případech
doložen nejpozději v rámci územního řízení s tím, že musí být zohledněna i zátěž z povolených, doposud
však nerealizovaných záměrů

•

využití ploch s rozdílným způsobem využití s možností umístit chráněné prostory definované právními
předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví, resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, které budou vymezovány v blízkosti záměru uvedeného v platné územně plánovací dokumentaci,
u kterého lze důvodně předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, zejména
z provozu na pozemních komunikacích, bude stanoveno podmíněně přípustné využití
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•

využití ploch s rozdílným způsobem využití s možností situovat zdroje hluku je podmíněně přípustné
s tím, že:

- celková hluková zátěž ze záměrů umístěných na ploše nesmí v souhrnu kumulativních vlivů překračovat
imisní hygienický limit stanovený v prováděcích právních předpisech pro stávající chráněné prostory,
definované právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví, resp. ochrany zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací a na hranici ploch s možností situovat chráněné prostory vymezené v územně plánovací
dokumentaci,
- nepřípustné je využití pro všechny druhy staveb, zařízení a činností, jejichž negativní účinky na veřejné zdraví
v souhrnu kumulativních vlivů překračují hygienický limit stanovený v prováděcích právních předpisech pro
stávající chráněné prostory definované právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví, resp. ochrany
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a na hranici ploch s možností situovat chráněné prostory
vymezené v územně plánovací dokumentaci, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně,
- při umisťování nových zdrojů hluku musí být respektovány stávající i nově navrhované, resp. v územně
plánovací dokumentaci vymezené chráněné prostory, definované platnými právními předpisy v oblasti
ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; průkaz souladu se stanovenými limity musí být v
odůvodněných případech doložen nejpozději v rámci územního řízení s tím, že musí být zohledněna i zátěž z
povolených, doposud však nerealizovaných záměrů, a to v souhrnu kumulativních vlivů.
V případě ploch, v nichž je rozhodování v území podmíněno zpracováním územní studie nebo
regulačního plánu (viz bod D.5.10 a D.5.11), bude ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
a případná protihluková opatření řešena komplexně pro celé plochy, přičemž bude stanovena etapizace tak,
aby realizace protihlukového opatření předcházela realizaci konkrétních záměrů, resp. staveb,
- umístění bytu správce, majitele, ostrahy apod. je v odůvodněných případech a v omezeném rozsahu
podmíněně přípustné pouze na plochách, u kterých je takto stanoveno právním předpisem a dále za podmínek,
že
v územním řízení, v odůvodněných případech v dalších řízeních dle stavebního zákona, musí být prokázáno,
že v chráněných vnitřních prostorech staveb nebudou v souhrnu kumulativních vlivů překračovány
hygienické limity hluku stanovené právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví,
hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor stavby se na takovou
stavbu nevztahují,
takové byty nelze pronajímat k bydlení dalším osobám.
Zranitelná oblast
Dalším problémem z hlediska ochrany zdraví obyvatel je znečištění povrchových nebo podzemních
vod dusičnany ze zemědělských zdrojů. Dle přílohy č. 1 k nařízení vlády 262/2012 Sb. je území města
Dubňany zahrnuto v rámci ČR do zranitelných oblastí.
Zranitelné oblasti jsou území, kde se vyskytují povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané
nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou
této hodnoty dosáhnout, nebo povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze
zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody.
Zranitelné oblasti stanovuje vláda nařízením a upravuje v nich používání a skladování hnojiv a
statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření. Zemědělské hospodaření ve zranitelných
oblastech dále upravuje předpis Evropské unie, tzv. „nitrátová směrnice“ (Směrnice Rady 91/676/EHS o
ochraně vod před znečištěním způsobeným dusičnany ze zemědělských zdrojů). Plnění nitrátové směrnice (tzv.
akčního programu) je ve zranitelných oblastech, které jsou vymezeny v hranicích katastrálních území, povinné.
Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší se rozumí území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je
překročena hodnota imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek.
Řešené území - město Dubňany - není oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Ochrana ovzduší - viz
dále kap. Požadavky na ochranu ovzduší.
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B.4.3 Požadavky požární ochrany
Z hlediska požadavků na požární ochranu je v území řešeném územním plánem zajištěno v souladu s
§ 29 odst. 1, písm. k) zák. č. 133/1985 Sb. v rámci vybudované technické infrastruktury dostatečné množství
požární vody z veřejného vodovodního řadu a současně je zajištěna trvalá použitelnost zdrojů vody pro hašení
požárů.
Stávající a navržené komunikace v řešeném území a odstupové vzdálenosti staveb odpovídají
požadavkům na zajištění příjezdu a přístupu techniky a jednotek integrovaného záchranného systému včetně
jednotek hasičských záchranných sborů dle platných ČSN.

B.4.4 Požadavky na obranu státu
Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany, a to ochranné pásmo
radiolokačního zařízení (OPRL), které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o
civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze
umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz mapový podklad, ÚAP jev 103. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb,
venkovního vedení VVN a VN, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může
být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty
v terénu výškově omezena nebo zakázána.
OPRL je vyznačeno v grafické části územního plánu. Další objekty a plochy určené k obraně státu se
v řešeném území nenacházejí.

B.4.5 Požadavky na ochranu nerostného bohatství
V jihozápadní části katastrálního území města Dubňany se nacházejí následující výhradní ložiska
nerostných surovin:
LV č. 3260900 Mutěnice 14, 15, 16a (Dubňany) – surovina: ropa, zemní plyn
LV č. 3138801 Hodonín-Břeclav – surovina: lignit
Dále je zde evidováno následující ložisko nevyhrazených nerostů:
LNV č. 5271800 Dubňany-Louky na pískách – surovina: štěrkopísky
V rámci návrhu ÚP jsou vymezeny dvě nové rozvojové plochy pro těžbu štěrkopísku v návaznosti na
stávající plochy těžby na SZ okraji katastrálního území města.
Pro ochranu výhradních ložisek proti znemožnění nebo ztížení jejich dobývání jsou v území evidována
tato chráněná ložisková území:
CHLÚ č. 13850000 Dubňany (surovina: lignit)
CHLÚ č. 26090000 Dubňany I (surovina: ropa, zemní plyn)
Pro dobývání ropy a zemního plynu jsou v jihozápadní části k.ú. Dubňany evidovány následující
dobývací prostory (dále jen DP), stanovené pro organizaci MND a.s., Hodonín:
DP Dubňany I, ev.č. 4 0120
DP Dubňany II, ev.č. 4 0121
Další dobývací prostory byly na k.ú. stanoveny pro těžbu lignitu, který se v tzv. Dubňanské sloji těžil
již od r. 1824. Intenzivní těžba probíhala až do r. 1991, kdy byl na základě vládního usnesení zahájen útlum
těžby, ukončení těžby bylo v r. 1994. Dobývací prostory na katastru Dubňan byly následně zrušeny, přestože
zásoby Dubňanské sloje jsou vydobyty jen částečně. V současné době se v řešeném území dobývací prostor
lignitu již nenachází.
Na k.ú města Dubňany je v souvislosti s bývalou těžbou lignitu evidováno 26 likvidovaných hlavních
důlních děl (dále jen HDD) ve správě s.p. DIAMO, o.z. Dolní Rožínka, která jsou osazena ochranným znakem
a je u nich stanoveno bezpečnostní pásmo. HDD včetně bezp. pásem jsou zakreslena v grafické části ÚP.
V souvislosti s těžbou lignitu, ropy a zemního plynu jsou v území evidována tato poddolovaná území:
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č. 5495 Dubňany 3
č. 5855 Dubňany-Bažantnice
č. 4040 Dubňany 2
č. 4048 Dubňany 1
Stavby na poddolovaném území je možno realizovat pouze na základě závazného stanoviska o
poddolovaném území a v souladu s příslušnými normami.
Za účelem vyhledávání a průzkumu ložisek ropy a zemního plynu jsou pro společnost MND a.s.
stanovena na k.ú. Dubňany tato průzkumná území:
PÚ Svahy Českého masivu (04008)
PÚ Vídeňská pánev VIII (040005)
Součástí provádění průzkumných prací v území je mj. umísťování průzkumných vrtů a potřebného
průzkumného a těžebního zařízení. Územní plán umožňuje umístění těchto staveb a zařízení na plochách
s rozdílným způsobem využití (mimo zastavěné území města) za podmínek stanovených v přípustném,
podmíněně přípustném a nepřípustném využití. Stávající zařízení MND a.s. (vrty, těžební středisko Dubňany)
vč. tras inženýrských sítí (plynovod, vedení VN) jsou zakreslena v grafické části ÚP.
Územní plán respektuje hranice průzkumných území, chráněných ložiskových území, ložisek surovin
i dobývacích prostorů ropy a zemního plynu (včetně sond a vrtů) a v rámci podmínek pro přípustné, podmíněně
přípustné a nepřípustné využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje podmínky pro případnou těžbu.
Uvedené hranice jsou vyznačeny v grafické části ÚP dle aktuálních podkladů. ÚP nevymezuje ve stanovených
CHLÚ a DP žádné záměry, které by omezily využitelnost ložisek. Pro stavby na poddolovaném území je nutno
si vyžádat závazné stanovisko o poddolovaném území a dodržet požadavky příslušných norem.
Z hlediska nestability terénu není na k.ú. Dubňany evidována žádná svahová nestabilita (sesuvné
území).

B.4.6 Požadavky na ochranu před povodněmi, protierozní opatření
Řešené území náleží k dílčímu povodí Moravy. Je odvodněno jedním významným tokem – řekou
Kyjovkou, protékající severojižním směrem na západě katastrálního území. Na jihu protéká zastavěným
územím města Rumzovský járek. Tento tok je z větší části upraven, zregulován nebo zatrubněn. Ústí do
Kyjovky u rybníku Bažantnice.
Pro řeku Kyjovku bylo v r. 2004 stanoveno záplavové území Q100. Záplavové území je vymezeno na
západní straně k.ú. Dubňany a nezasahuje do zastavěného území města. Aktivní zóna záplavového území není
v řešeném území stanovena. Na západním okraji katastrálního území je v souladu s ÚAP vymezena hranice
zvláštní povodně pod vodním dílem. Uvedené hranice jsou vyznačeny v grafické části ÚP a jsou respektovány.
ÚP respektuje taktéž Povodňový plán pro území správního obvodu ORP Hodonín ve znění poslední
aktualizace č. 5 z r. 2009. Dle povodňového plánu se přímo ve správním obvodu ORP Hodonín nenachází
žádné významné vodní dílo (kromě řady menších rybníků), které by mohlo způsobit významnější zvláštní
povodeň. Výše na toku řeky Kyjovky (v obvodu ORP Kyjov) se však nachází vodárenská nádrž Koryčany,
jejíž protržení by mohlo způsobit zvláštní povodeň. Z toho důvodu se uvedený povodňový plán zabývá kromě
přirozených povodní a přirozených povodní ovlivněných mimořádnými příčinami i eventuelní možností
zvláštní povodně (Koryčany) a stanovuje postup při vyhodnocení a řešení těchto událostí.
V záplavovém území a v území ohroženém zvláštní povodní pod vodním dílem nevymezuje územní
plán žádné zastavitelné plochy a nebudou zde realizovány žádné soliterní objekty s výjimkou objektů a zařízení
protipovodňové ochrany.
Mimo výše uvedené vytváří ÚP podmínky pro ochranu území a obyvatelstva před rizikem přívalových
vod a lokálních záplav především v rámci koncepce uspořádání krajiny.
Díky geologické skladbě s překryvnými uloženinami zejména navátých písků, rovinatému terénu,
nízkému podílu lesů a velkoplošné zemědělské činnosti je řešené území, zejména jeho severní a východní část,
ohrožena vodní a větrnou erozí. Územní plán v rámci koncepce uspořádání krajiny vytváří podmínky pro
ochranu území před těmito jevy, a to jak samotným vymezením a uspořádáním ploch s rozdílným způsobem
využití, tak stanovením podmínek pro jejich využití, které umožňují realizovat protierozní opatření, jako např.
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výsadbu větrolamů, budování protierozních mezí, remízků, břehových porostů, protierozní cestní sítě
s výsadbou alejí, zatravňování ploch, vhodné hospodaření na orné půdě, zakládání prvků ÚSES, apod.
K ochraně zastavěného území před přívalovými dešti a záplavami územní plán dále navrhuje opatření
ke zvýšení retenční schopnosti krajiny. V souladu se zpracovanou dokumentací vymezuje plochy pro výstavbu
poldrů a retenčních nádrží v povodí Rumzovského járku a vytváří podmínky pro realizaci protipovodňových
opatření na vodních nádržích Močidla, kde část opatření byla již provedena.
V rámci zastavěných a zastavitelných ploch a ploch přestavby územní plán v souladu se zákonem
podporuje hospodaření s dešťovými vodami, které musí být přednostně zasakovány a jímány na pozemku
investora.

B.4.7 Požadavky na ochranu zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění
funkce lesa
Územní plán řeší ochranu zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) a pozemků určených k plnění
funkce lesa (dále jen (PUPFL) v souladu s platnými právními předpisy. Podrobně je tato problematika
zpracována v kap. E.4 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL. Při
záboru zemědělských a lesních ploch bylo zohledněno nejvýhodnější řešení jak z hlediska záboru půdy, tak
z hlediska dalších obecných zájmů. Část ploch byla převzata z původního územního plánu, tyto plochy - jejich
původní funkční využití a původní výměra - jsou uvedeny v tabulce záborů zvlášť.
V rámci nových zastavitelných ploch je zemědělská půda I. třídy ochrany zabírána v minimálním a
nezbytně nutném rozsahu (0,03 ha – plochy dopravní infrastruktury), podobně jako zemědělská půda II. třídy
ochrany (0,03 ha – plochy veřejné zeleně). Územní plán nevymezuje novou zastavitelnou plochu o výměře
větší než 10 ha.

B.4.8 Požadavky na ochranu ovzduší
Ovzduší je jednou z hlavních složek životního prostředí, proto je nutno věnovat jeho ochraně velkou
pozornost. Příčinou znečišťování ovzduší je především únik škodlivin (emisí) z mnoha zdrojů lidských aktivit.
Znečištění ovzduší způsobují zejména emise z dopravy, z velkých stacionárních zdrojů znečištění, z lokálních
topenišť a další. Z dlouhodobého hlediska je pro člověka nebezpečný také polétavý prach. Základním
požadavkem územního plánu je snižování úrovně znečištění ovzduší v souladu s platnou legislativou.
S ohledem na znečišťování ovzduší nejsou v rámci ÚP nové zastavitelné plochy bydlení a rekreace
umísťovány v návaznosti na plochy výroby a skladování (průmysl, řemeslná výroba a výrobní služby) ani
v blízkosti silnic II. a III. třídy. Umístění případných jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší v lokalitách
bude posuzováno individuálně orgánem ochrany ovzduší, v případě vyjmenovaných zdrojů znečištění na
základě rozptylových studií v rámci posouzení EIA (Environmental Impact Assessment, česky: Vyhodnocení
vlivů na životní prostředí). Při umísťování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v řešených lokalitách
musí být dodržen zákon o ochraně ovzduší a dále opatření obecné povahy Ministerstva ŽP, kterým byl vydán
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z.

C. NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z § 53 ODST. 5 A) – F) STAVEBNÍHO ZÁKONA

C.1 Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst. 4 stavebního zákona
Pořizovatel přezkoumal návrh ÚP Dubňany podle § 53 odst. 4 stavebního zákona a konstatuje jeho
soulad s PÚR ČR, ZÚR JMK, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území,
s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky zvláštních právních předpisů a
se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.
V rámci pořizování ÚP Dubňany nebylo nutné řešit žádné rozpory.
Konkrétní postup při pořízení návrhu ÚP Dubňany je obsáhle popsán v kap. A. textové části
odůvodnění.
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Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu podle zvláštních právních předpisů
v rámci jednotlivých stupňů návrhu ÚP Dubňany:
•
•

•

uplatněných v rámci společného jednání o návrhu ÚP Dubňany a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný
rozvoj území podle § 50 stavebního zákona je součástí samostatné přílohy označené jako „část A“,
uplatněných v rámci veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP Dubňany a vyhodnocení
jeho vlivů na udržitelný rozvoj území podle § 52 stavebního zákona k těm částem řešení, které byly od
společného jednání změněny, je součástí samostatné přílohy označené jako „část B“,
uplatněných podle § 53 odst. 1 stavebního zákona k návrhům vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu
ÚP Dubňany a rozhodnutí o námitkách uplatněných proti návrhu ÚP Dubňany je součástí samostatné přílohy
označené jako „část C“.

C.2 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí jako dotčený orgán posuzování vlivů
na životní prostředí, příslušný dle § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů, uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů ÚP Dubňany na životní prostředí (dále jen „vyhodnocení“).
Toto vyhodnocení musí být zpracováno osobou s autorizací podle § 19 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí. Rámcový obsah vyhodnocení je uveden v příloze stavebního zákona.
V ÚP se požaduje prověřit nové plochy bydlení, plochy výroby, plochy přestavby – na plochy pro
drobnou výrobu nebo plochy smíšené výrobní, plochy pro komerční občanské vybavení, plochy dopravní
infrastruktury, odstavné a parkovací plochy, koridor nadzemního vedení VVN 110 kV a plochy pro těžbu
štěrkopísku.
Vyhodnocení se zaměřuje zejména na problematiku ochrany přírody a krajiny, krajinného rázu a
ochranu zemědělského půdního fondu. Dále na problematiku hluku, ochrany ovzduší a na možné negativní
dopady na životní prostředí a veřejné zdraví související s budoucím využitím návrhových ploch. Nebyl
uplatněn požadavek na zpracování variantního řešení.
Ve vyhodnocení se požaduje vypracovat návrh stanoviska příslušného úřadu ke koncepci s uvedením
jednoznačných výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí doporučit schválení
jednotlivých návrhových ploch a schválení územního plánu jako celku, popřípadě navrhnout a doporučit
podmínky nutné k minimalizaci vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Dále se požaduje, aby z textové části odůvodnění ÚP bylo zřejmé, jak byly do návrhu ÚP zapracovány
podmínky a opatření navržené pro jednotlivé plochy a koridory ve vyhodnocení, příp. bylo odůvodněno, proč
podmínky a opatření uvedené ve vyhodnocení zapracovány nebyly.

C.2.1 Vyhodnocení vlivů ÚPDubňany na životní prostředí
Souběžně s ÚP Dubňany bylo podle § 47 odst. 3 stavebního zákona vypracováno Hodnocení vlivů
koncepce na životní prostředí (tzv. SEA hodnocení) - zpracovatel RNDr. Milan Macháček, EKOEX Jihlava.
Ze SEA hodnocení vyplynuly tyto závěry:
ZÁVĚRY A VÝSTUPY
V rámci vyhodnocení vlivů předkládaných záměrů dle obsahu koncepce Územní plán Dubňany byly
identifikovány vlivy na veřejné zdraví, ovzduší, vodu, půdu, přírodu, krajinu, horninové prostředí a přírodní
zdroje, hmotné statky a kulturní dědictví, dědictví architektonické a archeologické, funkční uspořádání území
v různé míře velikosti a významnosti. Hodnoceny byly vlivy pozitivní, negativní, krátkodobé, střednědobé,
dlouhodobé, trvalé, přechodné, přímé, nepřímé, kumulativní. Hodnocení bylo provedeno v kontextu umístění
jednotlivých ploch, ve vazbě na lokalizaci limitů a dalších omezení z hlediska využití území, vyplývajících
jednak ze zvláštních předpisů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, jednak z lokalizace obecně i
zvláště chráněných zájmů a strategických cílů ochrany životního prostředí stanovených na národní a krajské
úrovni.
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Z vyhodnocení vazeb navrhovaných ploch ÚP Dubňany vzhledem k cílům ochrany životního prostředí
lze konstatovat, že navržené plochy jsou ve většině případů v souladu s cíli ochrany životního prostředí.
Potenciální nesoulad mohou představovat zejména navržené nové rozsáhlé plochy pro výrobu vzhledem
k cílům týkajícím se ochrany nezastavěného území, resp. zemědělské půdy (zejména s ohledem na vazbu na
zastavěné území). Jde rovněž o plochy doposud nerealizovaných náplní dle platné ÚPD a v některých
případech i obtížně odůvodnitelných záborů zemědělské půdy, zásahů do porostů dřevin nebo výraznějšího
ovlivnění krajinného rázu.
Z hlediska těchto cílů je nutno konstatovat místní rozpory s cíli ochrany půdního fondu (včetně ploch
s rozptýlenou dřevinnou vegetací) patrnou urbanizací některých částí ve vztahu k rozšíření zastavěného území
do volné nezastavěné krajiny (výrobní plochy Z 7na Důbkových loukách, plocha Z/P 55 severně od sídla u
křižovatky východně a JV od Horní huti a částečně plocha Z 54 u stávající FVE jižně od Jarohněvického
rybníka, plochy rekreace Z/P 31 a Z 37 západně od Jarohněvického rybníka, plocha zemědělská Z 2 severně
od sídla, plochy pro bydlení Z 43 v JV části sídla a Z 48 v jižní části sídla), a to i ve vztahu k ovlivnění cílů
v ochraně přírody a krajiny (plocha Z 4 výrobní v Jarohněvicích, plochy výrobní Z 7 a Z/P 56 Důbkové louky,
dále Z/P 41 u areálu Okna Macek, plochy rekreační Z/P 31 a Z 37 západně od Jarohněvického rybníka, plocha
Z/P 55 severně od sídla u křižovatky východně a JV od Horní huti, z ploch pro bydlení, např. Z 47 na JZ sídla
v lokalitě Dolní konec).
Za lokality konfliktní s koncepčními požadavky ochrany složek životního prostředí je nutno pokládat
lokality:
• zastavitelná plocha rekreační Z 37 v JZ okraji řešeného území u JZ okraje Jarohněvického rybníka
z důvodu záboru volné krajiny v rozsahu cca 5 ha mezi Jarohněvickým rybníkem a dvěma samotami již na
katastru obce Hovorany, přičemž platný ÚP obce Hovorany (2016) u těchto samot nepředpokládá žádný
další rozvoj zastavitelných ploch. V tomto smyslu jde o výraznou urbanizaci volné krajiny s mozaikou
antropogenních i přírodních nelesních biotopů, kdy i původně navrhovaný 30% rozsah indexu zastavění
představuje potenciální zastavitelnost cca 1,5 ha v území, kde je v okolí jen řídká rozptýlená zástavba
menšího měřítka;
• zastavitelná plocha výrobní Z 7 v rozsahu cca 5,31 ha, vyplňující velikou proluku mezi stávajícími
výrobními areály ulice Nádražní na jihu, zástavbou místní části Jarohněvice včetně solitérního bytového
domu u bývalé trati na SZ až severu, stávajícím areálem Horní huti na V až SV s průhledem do
nezastavěného území k severu. Plocha zabírá mozaiku antropogenních, místně zcela neudržovaných
biotopů s porosty dřevin vysázených i sukcesních, přičemž středem plochy a k jihu se nachází terénní
deprese podél strouhy a jižně od strouhy s pomístnými mokřady, porosty ostřic a rákosinami. Jde rovněž
o výraznou urbanizaci volné nezastavěné krajiny v plochách, které se vymykají z části již v platné ÚPD
vymezených výrobních ploch, se složitou konfigurací a urbanistickými vazbami na blízké okolí, včetně
ploch obytných;
• plocha přestavby Z/P 55 severně od sídla u křižovatky východně a JV od Horní huti na části opuštěného
areálu bývalého „Skleníku“ u Horní Huti, kdy zejména jižní část plochy je lokalizovaná na úkor ostrovního
porostu charakteru lesa; i přes charakter porostu antropogenního lesního biotopu a ruderálních lad jde o
patrnou urbanizaci již nezastavěné krajiny na úkor pozitivní krajinné složky porostu dřevin.
Částečně konfliktními především s cíli ochrany přírody a krajiny jsou plochy výrobní Z 4 (plocha pro
rozvoj výroby fy Rigum), Z 54, Z/P 41, Z/P 55, Z/P 56, plocha rekreace Z/P 31, plocha zemědělská Z 2, plocha
pro bydlení Z 43 (většinově na úkor porostů dřevin), případně i na úkor EVL Hodonínská doubrava (plochy Z
4, Z 51 nebo plocha N/Z 32). Plocha Z/N 32 v případě celoplošné zástavby fóliovníky bude negativně
ovlivňovat krajinný ráz v pohledově otevřeném území při hranici EVL. Dílčí konfliktnost lze řešit v rámci
navrhovaných regulativů pro tyto plochy ve vazbě na předpokládaný typ rozdílného způsobu využití.
Pro velké plochy právě v kontextu záborů půdy, vlivů na přírodu nebo jejich velkého rozsahu z hlediska
potenciálního záboru doposud nezastavěného území je uplatněn požadavek na územní studii (plocha Z 7
průmyslová zóna Důbkové louky, plochy pro bydlení Z 43 a Z 48. V rámci těchto územních studií je
požadována, případně podmíněna časová posloupnost a etapovitost realizace náplně těch lokalit, které jsou
ve vzájemné souvislosti. Řešit především vnitřní strukturu ploch ve vazbě na parametry zastavitelnosti, podílu
zeleně, se zohledněním přírodních prvků a enkláv, retence apod. Plochu Z 37 s ohledem na její výraznou
konfliktnost s ochranou krajiny je doporučeno řešit územní studií na základě výchozího regulativu využitelnosti
maximálního zastavění plochy do 15% (východní) a do 10% (plocha západní) s preferencí využití východních
okrajů obou ploch, plochu Z/P 55 je navrženo redukovat na severní prostory s cílem zachovat ostrovní lesní
porost v jižní části plochy. Aktuální verze Návrhu ÚP z listopadu 2017 již návrhem regulativů reagovala na
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předběžné výstupy SEA hodnocení úpravou koeficientu zastavitelnosti a případně podílu zeleně, takže není
nutno řešit vypuštění dalších rozvojových ploch nebo jejich plošnou redukci.
Na druhé straně je nutno konstatovat, že řada porostů dřevin na dotčených plochách, případně
dochovaný stav území vykazuje známky dlouhodobé neúdržby a sekundární sukcese, včetně ploch charakteru
brownfields. Lze tak dokládat výrazný postup ruderalizace a invazních druhů na řadě ploch a lokalit v katastru
města, přičemž realizace náplně rozvojových zastavitelných ploch nebo ploch přestavby může přispět ke
kultivaci současné situace na těchto plochách a míra negativního zásahu do přírodního prostředí tak může být
kompenzována vhodnými sadovými úpravami a kultivací neudržovaných ploch a enkláv. Tato okolnost se týká
i kolizních ploch Z 7 nebo Z/P 55, případně i částečně kolizních ploch Z 4, Z/P 31, Z/P 41, Z/P 56.
Jinak většinově lze konstatovat soulad s vytčenými koncepčními cíli v oblasti ochrany životního
prostředí, za pozitivní lze pokládat snahu po využití ploch brownfields, návrh protipovodňových opatření,
ochranu kvalitnějších porostů dřevin plochami sídelní zeleně (SZ).
Řešené rozvojové lokality s výjimkou některých výše uvedených většinou nepředstavují velkoplošné
změny v krajině, jde především o rozšíření stávajícího zastavěného území do okolní krajiny v návaznosti na
stávající zastavěné území obce. Některé z nich však mohou zapříčinit dílčí až patrné změny krajinného rázu
místa (zejména rozvojová plocha pro rekreaci Z 37, plocha průmyslové zóny Z 7 Důbkové louky ve spojení
s plochou Z/P 41, plocha přestavby Z/P 31, plochy bydlení Z 43 a Z 48, plocha farmářské činnosti Z 2.
Ve výstupech SEA hodnocení je promítnut požadavek, aby všechny plochy pro bydlení na okraji sídla
s rozdílným způsobem využití BI (bydlení v rodinných domech) byly řešeny ve výškovém regulativu max. 2NP
+ podkroví, v odůvodněných případech 1+ NP (pokud jde o souvislou uliční zástavbu s touto výškovou
regulací, aby výška stavby zohlednila výškovou hladinu okolních staveb), regulativ pro plochy Z 43 a Z 48
vyplyne z územní studie na základě požadavku výškové korespondence s okolní zástavbou.
Významnější prostorovou změnou nadlokálního významu představují dále rozvojové plochy pro
výrobu Z 7 a Z/P 55. V této souvislosti je do výstupů SEA hodnocení promítnut požadavek, aby územní studie
pro plochu výroby Z 7 řešila dostatečnou rozvolněnost zástavby (minimálně 30% podíl zeleně s tím, že plochy
zeleně by měly být orientovány podél severní a SZ hranice (vazba na zástavbu místní části Jarohněvice) a dále
do ploch s vyšším podílem přírodních biotopů mokřadního charakteru podél strouhy. U plochy Z/P 55 je
navrhována plošná redukce na severní část plochy. Obecně je doporučeno uplatnit i vnitřní plochy pro zeleň
v rámci těchto ploch nebo posílení vnitřního členění uvedeného souboru ploch zelení ve vazbě na regulativy
zastavitelnosti.
Navrhované rozvojové plochy se nedotýkají zvláštních zájmů ochrany přírody. Celkem 4 plochy
zasahují do vymezení EVL Hodonínská doubrava: Z 4 – VP (rozšíření areálu fy Rigum), Z 23 – TI (návrh
kořenové ČOV pro MČ Jarohněvice), Z 51 - OV (rozšíření stávající školy) a Z/N 32 – NZV (plocha pro
pěstování speciálních plodin místo stávajícího způsobu využití pro FVE). Z provedeného hodnocení vlivů na
předměty ochrany této EVL vyplývá, že lůze vyloučit významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost
EVL Hodonínská doubrava, přičemž pouze u předmětu ochrany kuňka ohnivá pro plochy Z 23 a nezastavitelné
plochy změn v krajině Z/N 32 nelze případný okrajový mírně nepříznivý vliv s nízkou mírou významnosti
vyloučit. U některých ploch je navrhováno před realizací jejich náplně řešit biologický průzkum.
V území, řešeném ÚP Dubňany, na základě provedeného SEA hodnocení vyplynuly především
následující základní výstupy:
•
Nepodporovat vznik zcela izolovaných zastavitelných ploch v krajině bez návaznosti na aktuálně
zastavěné území města (etapizace větších ploch).
•
Plochu přestavby Z/P 55 do další fáze projednávání ÚP Dubňany řešit jako plošně redukovanou na
severní část mimo souvislé porosty dřevin.
•
Všechny ostatní rozvojové plochy pokládat za podmíněně akceptovatelné na základě individuálních
regulativů.
•
K prověření územní studií navrhnout lokalitu Z 7 pro průmyslovou zónu Důbkové louky na
severozápadním okraji stávající zástavby města s tím, že bude řešeno vnitřní členění včetně ploch pro
zeleň, ochrana přírodních biotopů mokřadního charakteru podél strouhy, ochrana zástavby Jarohněvic
severně a SZ, zajištění retenčních prostorů a prostoru pro průchod přívalových srážkových vod zónou,
charakter plošné a výškové regulace se zmírněním měřítka objektů od jihu k severu a etapovitost zástavby
s postupem od stávajícího sídla do krajiny.
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•

•
•

K prověření územní studií navrhnout lokalitu Z 37 pro rekreaci západně od Jarohněvického rybníka s tím,
že bude řešeno vnitřní členění obou součástí plochy na základě výchozího regulativu využitelnosti
maximálního zastavění plochy do 15% (východní) a do 10% (plocha západní) s preferencí využití
východních okrajů obou ploch. Dále bude řešena ochrana přírodních biotopů, začlenění větrolamu do
ploch pro zeleň, zajištění retenčních prostorů a prostorů pro čištění odpadních vod a způsob extenzivního
využívání krajiny mimo plochy zastavěné, včetně ploch pro výsadbu zeleň a podporu přírodních biotopů.
Dále v rámci struktury plochy v každé z obou dílčích ploch bude řešen postup zástavby a charakter plošné
a výškové regulace od východu k západu směrem do krajiny.
K prověření územní studií navrhnout plochy pro bydlení Z 43 a Z 48 v jižní části řešeného území
s důrazem na vnitřní členění ploch, etapovitost zástavby od sídla do krajiny a zajištění ploch pro zeleň.
Potvrdit v rámci ÚP navrhované plochy protipovodňových opatření a lokalizaci prvků ÚSES.

SEA hodnocení potvrzuje, že předložený Návrh ÚP Dubňany je po projednaných změnách koncipován
systémově a korektně s ohledem na potenciální vlivy dílčích ploch této Koncepce. Výstupy SEA hodnocení jsou
dále promítnuty do návrhu stanoviska příslušnému úřadu SEA.
Dodatečně byl pro posouzení ploch Z 74 a Z 75 (těžba štěrkopísků na SZ okraji k.ú.) zpracován
Doplněk SEA hodnocení, jehož závěry byly v ÚP Dubňany rovněž zohledněny.

C.2.2 Vyhodnocení vlivů ÚP Dubňany na udržitelný rozvoj území
Dále bylo dle požadavku pořizovatele vypracováno vyhodnocení koncepce na udržitelný rozvoj území
– zpracovatel Ing. Zita Řehůřková. Z vyhodnocení vyplynuly tyto závěry:
ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Podmínky pro příznivé životní prostředí nejsou územním plánem zhoršeny. Dle vyhodnocení vlivů na
životní prostředí (SEA) nebude mít předmětná koncepce významný negativní vliv na životní prostředí. Pro
zachování příznivého životního prostředí a zdravých životních podmínek jsou respektovány vymezené limity
ochrany přírody a krajiny, ochranná pásma, jsou stanoveny podmínky pro využití ploch, plochy bydlení jsou
navrženy v dostatečném odstupu od zdrojů hluku a potenciálního zdroje zápachu. Pro bydlení byly zvoleny ty
lokality, které jsou dopravně dostupné a svou orientací a umístěním umožňují příznivé podmínky pro bydlení.
Stávající podmínky pro příznivé životní prostředí nebyly narušeny.
Podmínky pro hospodářský rozvoj byly územním plánem ovlivněny pozitivně. Vymezením
zastavitelných ploch pro výrobu a skladování a agropodnikání byl vytvořen prostor pro podnikatelské aktivity,
čímž dojde k vytvoření nových pracovních míst. ÚP dále umožňuje rozvoj podnikání v rámci ploch smíšených
obytných.
Pozitivní vliv návrhu ÚP se rovněž předpokládá v podmínkách soudržnosti společenství obyvatel území.
Vymezením ploch bydlení byly územním plánem vytvořeny podmínky pro růst počtu obyvatel, čímž jsou splněny
základní předpoklady pro demografickou progresi ve městě. Návrhové plochy smíšené – obytné mají za cíl
vytvořit funkční obytné prostředí s prvky občanské vybavenosti a drobného podnikání.
Závěrem lze konstatovat, že ÚP Dubňany mají na vyváženost podmínek udržitelného rozvoje území
kladný vliv. Podmínky pro příznivé životní prostředí zůstávají neměnné, jsou navíc vytvořeny podmínky pro
zlepšení hospodářského rozvoje a zlepšení soudržnosti společenství obyvatel.
Přínosem ÚP Dubňany je především posílení funkce bydlení v rámci ploch bydlení v rodinných
domech a ploch smíšených obytných, které mají z hlediska rozvojového potenciálu značný význam v daném
území a je předpoklad i pro zvýšení nabídky pracovních příležitostí v regionu (zejména v oblasti podnikání).
Ekonomický rozvoj území bude podstatným prvkem pro omezení rizik ovlivňujících potřeby života současné
generace obyvatel řešeného území. Neopominutelnou podmínkou života generací budoucích je především
velmi dobrý stav životního prostředí, dále pak možnosti kvalitního bydlení a možnosti osobního uplatnění ve
společensko-ekonomické struktuře. Řešení navržená ÚP Dubňany korespondují s výše uvedeným a přispějí k
žádanému rozvoji území.

C.3 Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
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C.4 Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
Jak vyplývá z předchozí kapitoly D.3, stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
životního prostředí, jako příslušného úřadu (čj. JMK 14532/2019 ze dne 27. 2. 2019) k vyhodnocení koncepce
bylo vydáno jako souhlasné a byla doporučena opatření pro jednotlivé plochy, která se týkají fáze stanovování
podmínek pro realizaci konkrétních záměrů v návrhových plochách, tudíž je není možné zapracovat přímo do
ÚP Dubňany:
1.) Podmínkou realizace náplně ploch výrobních Z7, Z 54 s rozdílným způsobem využití VS - Plocha
výroby a skladování – průmysl, zemědělská výroba, plochy Z 4, Z 58 a plochy přestavby Z/P 6b s rozdílným
způsobem využití VR - Plocha výroby a skladování - řemeslná výroba, výrobní služby a plochy přestavby Z/P
41 a Z/P 55 s rozdílným způsobem využití SV – plochy smíšené výrobní je zpracování oznámení E.I.A. na
záměr náplně těchto rozvojových plochy dle § 6 a Přílohy č. 3 platného znění zák. č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí za účelem zahájení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona, pokud jejich náplň
po vyjasnění její reálné podstaty bude spadat pod dikci některého z bodů Přílohy č. 1 zákona ve znění zák. č.
326/2017 Sb. Příslušný dokument procesu EIA/zjišťovacího řízení bude řešit především následující oblasti:
•
•
•
•
•
•
•

•

diferencované využití území ve smyslu regulativů pro dílčí plochy,
zpřesnění předpokládaných zdrojů hluku, včetně ověření aktuální dopravní zátěže obslužných komunikací
jako liniového zdroje hluku,
podrobné posouzení změn akustické zátěže i vzhledem k ovlivnění poměrů v plochách stávající i
navrhované obytné zástavby,
posouzení nároků na zdroje vody,
posouzení změny odtokových poměrů a nakládání s odpadními či technologickými vodami, včetně návrhu
příslušných opatření,
posouzení vlivů na biodiverzitu, biotu a ekosystémy na základě biologického průzkumu,
podrobné posouzení vlivů na krajinný ráz vzhledem k hmotovému řešení objektů a jejich architektuře s
ohledem na uplatnění těchto objektů v dálkových pohledech, pohledových horizontech a s ohledem na
možnost ovlivnění krajinného rázu a charakteru krajiny v širším kontextu,
nároky na zásahy do porostů dřevin a způsoby začlenění areálu do krajiny.
Sdělení:

Bylo zapracováno pro jednotlivé plochy formou dalších podmínek pro využití ploch (viz kapitola F.1
textové části).
2.) Podmínkou realizace náplně ploch rekreačních Z/P 31 a Z 37 je zpracování oznámení E.I.A. na
záměr náplně těchto rozvojových plochy dle § 6 a Přílohy č. 3 platného znění zák. č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí za účelem zahájení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona, pokud jejich náplň
po vyjasnění její reálné podstaty bude spadat pod dikci některého z bodů Přílohy č. 1 zákona ve znění zák. č.
326/2017 Sb. Příslušný dokument procesu EIA/zjišťovacího řízení bude řešit především následující oblasti:
•
•
•
•
•
•

•

diferencované využití území ve smyslu regulativů pro dílčí plochy;
zpřesnění předpokládaných zdrojů hluku, včetně ověření aktuální dopravní zátěže obslužných komunikací
jako liniového zdroje hluku,
posouzení nároků na zdroje vody,
posouzení změny odtokových poměrů a nakládání s odpadními vodami, včetně návrhu příslušných
opatření,
posouzení vlivů na biodiverzitu, biotu a ekosystémy na základě biologického průzkumu,
posouzení vlivů na krajinný ráz vzhledem k hmotovému řešení objektů a jejich architektuře s ohledem na
uplatnění těchto objektů v kontextu okolní zástavby (Z 37) nebo dálkových pohledech, pohledových
horizontech a s ohledem na možnost ovlivnění krajinného rázu a charakteru krajiny v širším kontextu (Z/P
31),
nároky na zásahy do porostů dřevin a způsoby začlenění areálu do krajiny.
Sdělení:
Bylo zapracováno pro plochu Z/P 31 formou dalších podmínek pro využití ploch (viz kapitola F.1
textové části). Plocha Z 37 byla v rámci projednávání z ÚP Dubňany vyloučena.
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3.) Podmínkou naplnění ploch pro výrobu kromě regulace druhu a typu výroby je požadavek ve smyslu,
aby rozhodnutí o realizaci jakékoliv aktivity v rámci realizace náplně plochy před vydáním stavebního
povolení na navrhovanou výrobní aktivitu bylo doloženo rozptylovou respektive akustickou studií, která bude
dokladovat akustickou situaci u nejbližších objektů obytné zástavby; každý další záměr realizovaný v rámci
uvedené lokality musí v rozptylové respektive akustické studii zahrnovat již existující zdroje emisí nebo hluku
pro synergické vyhodnocení vlivů; vydání územního rozhodnutí na každou aktivitu v rámci řešení náplně
plochy musí dokladovat plnění příslušných hygienických nebo imisních limitů.
Sdělení:
Bylo zapracováno pro jednotlivé plochy výrobního charakteru formou jedné z podmínek pro využití
ploch (viz kapitola F.1 textové části).
4.) Podmínkou realizace náplně všech ploch pro výrobu je důsledné vyhodnocení vlivů na kvalitu
podzemních a dešťových vod, včetně stanovení konkrétních opatření pro prevenci případné kontaminace, vlivů
na odtokové poměry a řešení retence
Sdělení:
Bylo zapracováno pro jednotlivé plochy výrobního charakteru formou jedné z podmínek pro využití
ploch (viz kapitola F.1 textové části).
5.) Podmínkou realizace ploch pro bydlení s funkcí BI je nepřípustnost zahušťování budoucí zástavby
doplňkovými stavbami, pro plochy Z 43 a Z 48 tyto okolnosti vyplynou z územní studie.
Sdělení:
Konkrétní podmínky využití plochy bydlení v rodinných domech (BI) včetně podmínek prostorového
uspořádání jsou stanoveny v kapitole F.1 textové části. Přitom byla stanovena maximální intenzita využití
pozemků. Podrobnější regulace v plochách Z43 a Z 48, kterou nelze vymezit v ÚP Dubňany, vyplyne z územní
studie.
6.) Podmínkou realizace náplně ploch pro bydlení Z42 a Z46 je provedení biologického průzkumu, u
plochy Z 46 i průzkumu dendrologického s cílem zachovat a do řešení plochy zapracovat perspektivní prvky
mimolesních porostů dřevin na JZ plochy.
Sdělení:
Bylo zapracováno pro jednotlivé plochy formou dalších podmínek pro využití ploch (viz kapitola F.1
textové části).
7.) Podmínkou realizace náplně ploch pro rekreaci Z/P 6+Z/P 6b, Z/P 31 a Z 37 je provedení
biologického průzkumu, pro plochy Z/P 31 a Z 37 včetně průzkumu dendrologického, s cílem zachovat a do
řešení plochy zapracovat perspektivní prvky mimolesních porostů dřevin nebo plochy s kvalitnějšími biotopy.
Sdělení:
Bylo zapracováno pro jednotlivé plochy formou dalších podmínek pro využití ploch (viz kapitola F.1
textové části). Plocha Z 37 byla v rámci projednávání z ÚP Dubňany vyloučena.
8.) Podmínkou realizace náplně ploch výrobních Z4, Z7, Z/P 41, Z/P 55, Z/P 56 je provedení
biologického průzkumu, pro plochy Z 4, Z 7, Z/P 55 a Z/P 56 včetně průzkumu dendrologického, s cílem
zachovat a do řešení plochy zapracovat perspektivní prvky mimolesních porostů dřevin nebo plochy s
kvalitnějšími biotopy.
Sdělení:
Bylo zapracováno pro jednotlivé plochy formou dalších podmínek pro využití ploch (viz kapitola F.1
textové části).
9.) Podmínkou realizace plochy Z 1 pro agropodnikání je provedení biologického průzkumu, včetně
průzkumu dendrologického, s cílem zachovat a do řešení plochy zapracovat perspektivní prvky mimolesních
porostů dřevin nebo plochy s kvalitnějšími biotopy (mokřad).
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Sdělení:
Bylo zapracováno pro předmětnou plochu formou dalších podmínek pro využití ploch (viz kapitola
F.1 textové části).
10.) Podmínkou realizace ploch Z3 a Z/P 3 je důsledná ochrana okraje lesního porostu na západně až
SZ, který je součástí EVL Hodonínská doubrava.
Sdělení:
Bylo zapracováno pro jednotlivé plochy formou dalších podmínek pro využití ploch (viz kapitola F.1
textové části).
11.) Podmínkou realizace plochy Z 23 je provedení biologického průzkumu s cílem minimalizovat
vliv na předmět ochrany EVL Hodonínská doubrava kuňku ohnivou a na přírodní biotopy v dosahu této plochy.
Sdělení:
Bylo zapracováno pro předmětnou plochu formou dalších podmínek pro využití ploch (viz kapitola
F.1 textové části).
12.) Podmínkou realizace náplně plochy Z/N 32 je provedení biologického průzkumu s cílem
minimalizovat vliv na předmět ochrany EVL Hodonínská doubrava kuňku ohnivou v dosahu plochy, dále
důsledné vyhodnocení požadavku na zdroje vody s vyloučením odběru podzemních vod v kontextu blízkých
mokřadů v EVL Hodonínská doubrava a na přírodní biotopy v dosahu této plochy.
Sdělení:
Bylo zapracováno pro předmětnou plochu formou dalších podmínek pro využití ploch (viz kapitola
F.1 textové části).
13.) Podmínkou realizace náplně plochy Z51 je důsledná ochrana okraje lesního porostu, který je
součástí EVL Hodonínská doubrava západně a jižně, tedy jakýkoli rozvoj orientovat jen na plochy bez
stávajících porostů dřevin.
Sdělení:
Bylo zapracováno pro předmětnou plochu formou dalších podmínek pro využití ploch (viz kapitola
F.1 textové části).
14.) Podmínkou realizace náplně ploch Z7 a Z 41/P 5 je důsledná ochrana strouhy před negativními
vlivy výstavby a provozu plochy, včetně ochrany strouhy před úniky případně kontaminovaných vod.
Sdělení:
Bylo zapracováno pro jednotlivé plochy formou dalších podmínek pro využití ploch (viz kapitola F.1
textové části).
15.) Na plochách, které jsou lokalizovány v území archeologických nálezů (zejména ÚAN1) důsledně
zajistit a řešit ochranu případných archeologických nálezů.
Sdělení:
Je respektováno (viz kapitola B.2.1 textové části, kapitoly D.5.1.b), E.2.1.a) textové části odůvodnění).
Veškerá výše uvedená doporučující opatření byla do příslušných kapitol ÚP Dubňany
zapracována.

C.5 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty
Navržené řešení územního plánu vychází ze základních cílů a úkolů územního plánování, stanovených
v § 18 a 19 zák. č. 183/2006 (stavební zákon) v aktuálním znění. Stanovuje základní urbanistickou koncepci
sídla, koncepci uspořádání a ochrany krajiny, koncepci veřejné infrastruktury, vymezuje zastavěné území,
plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy (Z), plochy přestavby (Z/P), plochy změn v nezastavěném
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území (Z/N) a stanovuje podmínky pro využití těchto ploch, definuje veřejně prospěšné stavby a veřejně
prospěšná opatření.
Návrh respektuje koncepci platného územního plánu města, stávající podmínky v území, zejména
prostorově funkční uspořádání města a krajiny a nové záměry v území, které posuzuje z hlediska celkového
vyváženého rozvoje obce. Řešené území zahrnuje celé katastrální území města Dubňany, které člení v souladu
s platnou legislativou na plochy s rozdílným způsobem využití a stanovuje podmínky pro jejich využití (hlavní,
přípustné, podmíněně přípustné, nepřípustné využití) a prostorové uspořádání s cílem zajistit harmonický
rozvoj území a ochránit stávající hodnoty. V rámci zadání územního plánu nebyl stanoven požadavek na
variantní řešení ÚP.

C.5.1 Zdůvodnění základní koncepce rozvoje území obce a podmínek pro ochranu
kulturních, architektonických a přírodních hodnot
C.5.1 a) Zdůvodnění základní koncepce rozvoje území
Základní koncepce rozvoje území vychází z platného Územního plánu města Dubňany, zpracovaného
Urbanistickým střediskem Brno a schváleného dne 12.12.2001 Zastupitelstvem města Dubňany (s nabytím
účinnosti dne 28.1.2002) a následných změn č.1-8. Tuto koncepci nový územní plán aktualizuje a dále rozvíjí
s ohledem na nové požadavky a podmínky v území. V rámci návrhu územního plánu bylo vyhodnoceno účelné
využití zastavěného území a potřeba vymezení nových zastavitelných ploch s tím, že byla reálně posouzena
využitelnost stávajících PRVZ a některé zastavitelné plochy a plochy územních rezerv, vymezené v platném
ÚP, byly z nového návrhu vypuštěny.
Návrh ÚP respektuje a dále zpřesňuje koncepční záměry vyplývající z PÚR ČR ve znění Aktualizace
č. 1 a ZÚR JmK, zejména vymezení koridoru pro el. vedení TEE10 – Vedení 100 kV.
Hlavním cílem koncepce rozvoje města je zajistit podmínky pro vyvážený rozvoj celého území, tj.
pro rozvoj bydlení, občanské vybavenosti, rekreace, pracovních příležitostí, sociální soudržnosti, pro zlepšení
věkové struktury obyvatel, zdravé životní podmínky, ochranu přírody a krajiny. V rámci koncepce rozvoje
stanovuje územní plán podmínky pro hospodárné využití zastavěného území a pro ochranu nezastavěného
území a nezastavitelných ploch při zachování přírodních, urbanistických, kulturních, civilizačních a dalších
hodnot území.
Koncepce rozvoje města je navržena s ohledem na zachování kompaktnosti sídla (jeho obytné části)
včetně jeho urbanistické struktury a využitelnosti stávajících výrobních areálů, umístěných mimo město. Nové
zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby nebyly v kolizi s ostatními plochami a navzájem mezi sebou a aby
umožnily vyvážený rozvoj území.
Nové rozvojové plochy bydlení, příp. plochy smíšené obytné jsou navrženy v okrajových klidových
částech města vždy v návaznosti na stávající obytnou zástavbu a veřejnou infrastrukturu a svým umístěním
logicky doplňují urbanistickou strukturu města. Mimo to podporuje územní plán dostavbu proluk a obnovu
bytového fondu uvnitř zastavěného území. Pro rozvoj rekreace je vymezena plocha pro rozšíření městského
koupaliště a plocha mimo zastavěné území města v blízkosti Jarohněvického rybníku, zaměřená na
cykloturistiku a agroturistiku. Občanské vybavení města je dostačující, pro další rozvoj je určena plocha pro
rozšíření ZŠ a menší plochy v návaznosti na rozvojové plochy bydlení vč. ploch pro sportovní vybavenost a
rozšíření hřbitova.
V rámci veřejných prostranství navrhuje územní plán posílení veřejné zeleně zejména na okraji
zastavěného území a v okolí průmyslových areálů a dále umístění, příp. rekonstrukci místních komunikací,
chodníků a parkovišť. V rámci dopravní infrastruktury je navržena úprava křižovatky Komenského –
Hodonínská v centru města a dále nové cyklotrasy a účelové komunikace především pro obsluhu
nezastavěného území. Stávající technická infrastruktura je doplněna o novou kanalizaci a KČOV pro
odkanalizování části Jarohněvice a Nové Huti. V centru města je navrženo chybějící odkanalizování části ul.
Nádražní.
Pro rozvoj výroby a skladování, příp. smíšené výrobní funkce jsou vymezeny plochy severozápadně
od města v návaznosti na stávající průmyslové areály, zejména plocha průmyslové zóny Důbkové louky.
K opětovnému průmyslovému využití jsou navrženy nevyužívané areály brownfields. Nově jsou navrženy
rozvojové zemědělské plochy pro drobnou farmářskou činnost, které vyplývají z požadavků konkrétních
investorů. Jsou vymezeny zčásti na nevyužívané orné půdě, zčásti na plochách trvalých travních porostů.
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V plochách bude v max. míře zachováno přirozené přírodní prostředí ve spojení s drobnou chovatelskou a
pěstitelskou činností.
Územní plán chrání nezastavěné území a stanovuje podmínky pro ochranu přírody a krajiny, zejména
její nejcennější části – evropsky významné lokality Hodonínská Doubrava v jižní až západní části katastru. Pro
zachování ekologické stability území navrhuje doplnění územního systému ekologické stability, a to zejména
posílením krajinné zeleně a travních porostů, chrání kvalitní zemědělskou a lesní půdu, vodní toky, vodní
plochy a mokřady, posiluje retenční schopnost krajiny návrhem opatření v povodí Rumzovského járku a na
nádržích Močidla, podporuje výsadbu alejí, větrolamů, remízků apod. Pro zlepšení prostupnosti krajiny
vymezuje nové účelové komunikace, pěší komunikace a cyklotrasy.
V rámci nezastavěného území navrhuje ÚP novou rozvojovou plochu (zahrádkářskou lokalitu) pro
specifické formy hospodaření na zemědělské půdě s vysokým podílem zeleně a drobnými políčky a podporuje
v návaznosti na zastavěné území plochy drobné držby.
V rámci celého katastrálního území jsou respektovány plochy archeologických nálezů a plochy pro
ochranu a dobývání nerostných surovin – ropy, zemního plynu a lignitu. Těžba lignitu byla v k.ú Dubňany
již ukončena a s jejím dalším rozvojem se neuvažuje.
C.5.1.b) Podmínky ochrany kulturních hodnot
Na katastrálním území města jsou evidována rozsáhlá území s archeologickými nálezy, které dokládají
první osídlení již s příchodem Slovanů (trať Černé pole nebo Kosteliska). První písemná zmínka o nejstarší
části Jarohněvice pochází z r. 1222, první zmínka o vsi Dubňany z r. 1349. ÚP respektuje vymezená území
archeologických nálezů a podmínky jejich ochrany, stanovené v zákonu ČNR o státní památkové péči.
V řešeném území jsou evidovány tyto nemovité kulturní památky, zapsané v Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky:
•

Krucifix, č. rejstříku ÚSKP 10322/7-8564
Jedná se o kříž u trafostanice.

•

Krucifix, č. rejstříku ÚSKP 10323/7-8563
Jedná se o kříž při silnici na Kyjov.

•

Kříž, č. rejstříku ÚSKP 36958/7-2216
Jedná se o kříž při silnici do Mutěnic.

•

Socha sv. Jana Nepomuckého, č. rejstříku ÚSKP 47107/7-2213
Jedná se o sochu sv. Jana Nepomuckého u nároží ul. Komenského a Malá Strana.

•

Socha sv. Libora, č. rejstříku ÚSKP 19979/7-2214
Jedná se pouze o torzo soklu (socha sv. Libora umístěna na ohradní zdi kostela v Miloticích) na
hrázi u silnice Mutěnice – Dubňany.

•

Socha sv. Vendelína, č. rejstříku ÚSKP 13971/7-2215
Jedná se o sochu sv. Vendelína.

Mimo tyto památky jsou na území města další významné stavby, které nemají památkovou ochranu,
např. kostel sv. Josefa, fara a další stavby, památníky a drobné sakrální stavby. Územní plán vymezuje
v grafické části (Koordinační výkr.) tyto stavby jako hodnoty území a vytváří tak podmínky pro jejich ochranu.
C.5.1.c) Podmínky ochrany urbanistických a architektonických hodnot
Město má v poměru k zastavěnému území vč. ostatních ploch (272,4 ha) poměrně velkou rozlohu
katastrálního území (2258,15 ha), z něhož převážnou část tvoří plochy orné půdy (1201 ha) a menší část plochy
lesů a krajinné zeleně.
Samotné město je situováno na jižním okraji katastrálního území a tvoří ho zejména kompaktní ulicová
zástavba podél st. silnice II/431 a III/4254, doplněná sídlištní zástavbou z 50. let min. století. Přirozeně se
rozvíjející zástavba ve tvaru „Y“ je narušena novou zástavbou v ul. Trniny, vybíhající mimo rostlý půdorys
města východním směrem. V zájmu města je v maximální míře využít zastavěné území a bezprostředně
navazující plochy a nerozšiřovat zástavbu dále do volné krajiny. Územní plán proto rozvíjí město i nadále jako
kompaktní sídlo se zachováním stávající urbanistické struktury a umísťuje nové zastavitelné plochy do
okrajových lokalit v těsné návaznosti na zastavěné území.
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Na rozdíl od kompaktnosti vlastního města (jeho obytné části) jsou zejména severozápadně a západně
od města roztříštěné plochy průmyslových areálů, situované kolem historicky nejstarší části Jarohněvice, které
zde logicky vznikaly na místě původních lignitových dolů, sklářských hutí a zemědělských farem. Územní
plán doplňuje tyto plochy tak, aby tvořily co nejvíce uzavřené celky a nerozšiřovaly se dále do volné krajiny.
Z hlediska historického i urbanistického je město Dubňany - vzhledem ke své hornické minulosti - ne
zcela typickým jihomoravským městem. Rozmach původně malé zemědělské obce nastal až v 1. pol. 19. století
s rozvojem sklářského průmyslu a zejména těžby lignitu. Městem se staly Dubňany v r. 1965. Dnes se zde mísí
typické znaky jihomoravské obce (kompaktní nízkopodlažní ulicová zástavba, šikmé střechy, hřeben
orientovaný podél uliční čáry, jednotná stavební čára) s městskými prvky (sídlištní zástavba 3-4podlažními
bytovými domy, ploché střechy, objekty městského charakteru). Původní ulicová zástavba se logicky rozvíjela
podél Rumzovského járku a hlavních komunikací a její základní osy jsou patrné již z historických map. I přes
mnohé negativní případy (zejména v nových lokalitách se samostatně stojícími RD) si obytná zástavba
ponechala většinou základní urbanistické hodnoty a sídlištní zástavba v lok. Horník s prostornými vnitrobloky
nepřerostla měřítko a proporce malého města. Bohužel však současné, z architektonického hlediska zcela
nešťastné zásahy do původního vzhledu sídlištních domů (zateplení s odstraněním původního tvarosloví,
nevhodná křiklavá barevnost, zásahy v souvislosti s novými provozovnami) nevratně narušily původní
příjemné obytné prostředí sídliště.
Územní plán zachovává stávající urbanistickou strukturu sídla a jeho urbanistické hodnoty a
stanovenými regulativy podporuje tradiční architekturu s ohledem na současné trendy výstavby a bydlení.
V grafické části vymezuje architektonicky cenné stavby, které je potřeba chránit. Ve větších zastavitelných
plochách podmiňuje rozhodování o změnách v území zpracováním urbanistické studie (plochy bydlení v RD
Z 43 Mírová, Z 47 U ČOV, Z 48 U sportoviště, plocha výroby a skladování Z 7 – průmyslová zóna Důbkové
louky).
C.5.1.d) Podmínky ochrany přírodních hodnot
V rámci ochrany nezastavěného území a jeho přírodních hodnot územní plán respektuje hranice a
podmínky ochrany Evropsky významné lokality Hodonínská Doubrava, zahrnující jižní, jihozápadní až
západní část katastrálního území s rozsáhlým lesním komplexem, vodními plochami vč. Jarohněvického
rybníku a dalšími plochami travobylinných a jiných porostů.
Pro posílení ekologické stability krajiny vymezuje územní plán lokální územní systém ekologické
stability (ÚSES) s návazností na sousední katastrální území a v rámci něj posiluje plochy krajinné zeleně a
trvalých travních porostů. Respektuje a chrání stávající vodní toky a vodní plochy a jejich přírodní rámec. Pro
ochranu území před větrnou a vodní erozí posiluje retenční schopnost krajiny vymezením nových retenčních
nádrží a poldrů v povodí Rumzovského járku a opatření na vodních nádržích Močidla. Podporuje výsadbu alejí,
větrolamů, zřizování remízků, revitalizaci vodních toků apod.
Pro zachování krajinného rázu v návaznosti na zastavěné území města zachovává a rozvíjí
zahrádkářské lokality a plochy drobné držby s vysokým podílem specifické zeleně a drobných políček.
V neposlední řadě chrání kvalitní zemědělskou půdu a zajišťuje průchodnost krajiny vymezením nových
účelových cest.
Na k.ú. Dubňany jsou evidovány dobývací prostory ropy a zemního plynu, chráněná ložisková území,
ložiska nerostných surovin (ropa, zemní plyn, lignit, štěrkopísky) a průzkumná území pro ropu a zemní plyn.
Územní plán chrání zásoby nerostných surovin a v rámci PRVZ a stanovených regulativů umožňuje jejich
regulovanou těžbu.

C.5.2 Zdůvodnění urbanistické koncepce
Rozvoj města se odvíjí zejména od potřeby nových ploch pro bydlení, která vyplývá z demografického
vývoje obyvatelstva a s tím související potřeby pracovních příležitostí.
Urbanistická koncepce města je výrazně ovlivněna stávající urbanistickou strukturou sídla, přírodními
podmínkami v území, ochranou přírodních zdrojů a dalšími limity a hodnotami území. Návrh ÚP rozvíjí město
i nadále jako kompaktní sídlo při zachování jeho stávající urbanistické struktury, tj. ulicovou zástavbou,
odpovídajícím měřítkem zástavby, záhumenky apod. a současně podporuje a umožňuje uplatnění moderních
trendů výstavby a bydlení.
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ÚP zamezuje rozšiřování sídla a soliterních staveb do volné krajiny.
Návrh urbanistické koncepce respektuje přirozený urbanistický vývoj sídla, které se rozvíjelo od malé
zemědělské obce s postupnou zástavbou podél Rumzovského járku až po hornické město. Původní rostlá
zástavba na „Horním konci“ s prostornou, později zastavěnou návsí podél potoka byla postupně doplněna
pravoúhlou zástavbou RD z 30. let směrem k Jarohněvicím a Hodonínu podél silničních tahů a sídlištní
zástavbou z 50. let. Územní plán respektuje přirozeně vzniklý půdorys města ve tvaru „Y“, který v nezbytné
míře doplňuje pouze v okrajových částech tak, aby zůstala zachována co největší celistvost sídla. Mimo
kompaktní půdorys města vymezuje pouze zastavitelné plochy průmyslu, které logicky navazují na stávající
průmyslové areály a jsou v dostatečné vzdálenosti od ploch bydlení a dále plochy rekreace v západní části
území u Jarohněvického rybníku. V rámci řešeného území je podporována přestavba stávajících objektů,
obnova bytového fondu a znovuvyužití zdevastovaných a opuštěných průmyslových areálů. V rámci
urbanistické koncepce podporuje ÚP rozvoj přirozeného administrativního centra města se soustředěnou
veřejnou občanskou vybaveností a službami podél ul. Hornické v sídlišti Horník. Plochy podél hlavních
silničních tahů (sil. II. a III. tř. procházející městem) s hojně zastoupenou drobnou občanskou vybaveností a
službami jsou zahrnuty do ploch smíšených obytných.
Většina zastavitelných ploch, ovlivňující urbanistický rozvoj sídla, byla převzata z platného územního
plánu města, tyto plochy byly doplněny o nové záměry v území. Plochy jsou v souladu s platnou legislativou
členěny na plochy s rozdílným způsobem využití, pro které jsou dále stanoveny podmínky pro využití a
prostorové upořádání. V samostatných posudcích byl vyhodnocen vliv navržených zastavitelných ploch na
životní prostředí a na udržitelný rozvoj území.

C.5.3 Odůvodnění zastavitelných ploch
C.5.3.a) Přehled zastavitelných ploch (Z) a ploch přestavby (Z/P)
(Přehled a odůvodnění ploch změn v krajině Z/N - viz kap. D. 5.6.c) a D.5.6.d).
Č. pl.

Způsob využití

Ozn.
PRVZ
ZF

Z1

Plocha zemědělská – drobná
farmářská činnost

Z2

Plocha zemědělská – drobná
farmářská činnost

ZF

Z3
Z/P 3

Plocha rekreace – cestovní ruch,
agroturistika

RC

Z4

Plocha výroby a skladování –
řemeslná výroba, výrobní služby
Plocha smíšená obytná

VR

Plocha rekreace – cestovní ruch,
agroturistika
Plocha výroby a skladování řemeslná výroba, výrobní služby
Plocha výroby a skladování –
průmysl, zemědělská výroba

RC

Z/P 5

Z6
Z/P 6a
Z/P 6b
Z7

SO

VR

Popis záměru, lokalita
Rodinná biofarma
SZ od města v části
Jarohněvice u cyklistické stezky „Mutěnka“
Na základě požadavků orgánů ochrany ŽP byla
plocha Z 1 plošně redukována mimo stávající
mokřad.
Zemědělská farma v lokalitě Důbka severně od
města
Na základě požadavků orgánů ochrany ŽP
byla plocha Z 2 plošně redukována.
Část areálu fy Hydraulika Lesák SZ od města u
FWE – rozšíření pl. vých. směrem (část plocha
přestavby)
Areál firmy Rigum SZ od města v části
Jarohněvice – rozšíření pl. (včetně parkoviště)
Bývalá Báňská záchranná stanice v lok.
Dubňanský háj na záp. okraji města (plocha
přestavby)
Část areálu Kemp Josef SV od města – rozšíření
JZ směrem (plocha přestavby)
Dtto - plocha přestavby
Průmyslová
zóna
severozápadně od města

VP
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Důbkové

louky

Z8

Plocha veřejných prostranství

VK

Z9

DU

Z 10

Plochy dopravní infrastruktury účelové komunikace
Plocha veřejných prostranství

VK

Využití plochy Z 7 je podmíněno zpracováním
územní studie.
Komunikace a parkoviště u zdravotního
střediska v centru města
Cyklotrasa Dubňany - Ratíškovice na jižním
okraji území
Parkoviště u hřbitova (ul. Hřbitovní)

Z 11

Plocha veřejných prostranství

VK

Parkoviště v sídlišti Horník

Z 12

Plocha veřejných prostranství

VK

Parkoviště u hřbitova (ul. Komenského)

Z 13

Plocha veřejných prostranství

VK

Z 14

Plochy dopravní infrastruktury účelové komunikace
Plochy dopravní infrastruktury účelové komunikace

DU

Z 16

Plocha veřejných prostranství

VK

Z 17

DU

Z 18

Plochy dopravní infrastruktury účelové komunikace
Plocha veřejných prostranství

VK

Z 19

Plocha veřejných prostranství

VK

Parkoviště U zvonu (ul. Josefa Chludila) na
Horním konci
Pěší komunikace Traktorka - Horní Huť severně
od města
Účelová komunikace Horní Huť – Kumbálek
(sil. II/431) severně od města
Komunikace byla již realizována a byla
zahrnuta do stabilizovaných ploch.
Chodník
Jarohněvice
od
cyklotrasy
„Mutěnka“ po obchod
Pokračování chodníku Jarohněvice po točnu
komunikace (mimo zast. území)
Chodník v ul. Hodonínské severně od
křižovatky Komenského
Místní komunikace v lok. Na Dílech

Z 20

Plocha veřejných prostranství

VK

Chodník v ul. Lipové

Z 21

Plocha veřejných prostranství

VK

Z 22

BI

Z 23

Plocha bydlení v rodinných
domech
Plocha technické infrastruktury

Místní komunikace pro obsluhu RD v na konci
ul. Hornické
Rozšíření ploch bydlení Na Měrově v SV části
města
Odkanalizování části Jarohněvice a Horní Huti
vč. kořenové čistírny

Z 24

Plocha veřejných prostranství

VK

Z 25

DU

Z 34

Plochy dopravní infrastruktury účelové komunikace
Plochy dopravní infrastruktury účelové komunikace
Plocha veřejných prostranství –
sídelní zeleň
Plocha veřejných prostranství –
sídelní zeleň
Plocha rekreace - cestovní ruch,
agroturistika
Plocha technické infrastruktury

Z/P 35

Plocha smíšená obytná

(Z 15)

Z 26
Z 29
Z 30
Z/P 31

DU

T

Parkoviště na Malé Straně u Rumzovského
járku
Část cyklotrasy Dubňany (Jarohněvice) –
Milotice severně od města
Dopravní obsluha RD v lok. Horní Huť

DU

Sídelní zeleň v části Jarohněvice u plochy
bydlení v BD
Sídelní zeleň v lok. Včelínek na SV okraji
města
Areál bývalé farmy Písky západně od
Jarohněvického rybníku (plocha přestavby)
Návrhová trasa vodovodního řadu DN400
v severní části města
Areál bývalé železniční stanice Dubňany (vč.
parkoviště) u cyklotrasy Mutěnka (plocha
přestavby)

VZ
VZ
RC
T
SO
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Z 36

Plocha veřejných prostranství

VK

(Z 37)

Plocha rekreace – zařízení pro
cestovní ruch

RC

Z/P 38

Plocha bydlení
domech

BI

Z/P 39

Plocha smíšená obytná

Z 40

Koridor technické infrastruktury

Z/P 41

Plocha smíšená výrobní

VS

Z 42

Plocha bydlení
domech
Plocha bydlení
domech

v rodinných

BI

v rodinných

BI

Plocha bydlení
domech
Plocha bydlení
domech
Plocha bydlení
domech
Plocha bydlení
domech

v bytových

BI

v rodinných

BI

v rodinných

BI

v rodinných

BI

Z 43

Z 44
Z 45
Z 46
Z 47

v rodinných

SO
T

Z 48

Plocha bydlení
domech

v rodinných

BI

Z 49

Plocha bydlení v rodinných
domech
Plocha občanského vybavení –
komerční zařízení a služby
Plocha občanského vybavení –
veřejná vybavenost

BI

Z 50
Z 51
Z 52
Z 53
Z 54

Plocha veřejných prostranství –
sídelní zeleň
Plocha občanského vybavení –
sportovní vybavenost
Plocha výroby a skladování –
průmysl, zemědělská výroba

Dopravní obsluha zadního traktu RD ul.
Nádražní
Rekreační areál na západním výběžku k.ú.
v návaznosti na část zastavěného území
Hovorany
Plocha byla na základě negativních stanovisek
orgánů ochrany ŽP a návrhu SEA z ÚP
vypuštěna.
Plocha na okraji zahrádkářské lokality
v návaznosti na pl. bydlení Jarohněvice (plocha
přestavby)
Původně zahrádkářská lokalita na JZ okraji
města u Rumzovského járku
Plocha koridoru pro vedení nadřazené TI –
VVN 110 kV severně od města
Plocha severozápadně od města na okraji prům.
zóny Důbkové louky v sousedství areálu Okna
Macek a.s. (plocha přestavby)
Lokalita Na Dílech na vých. okraji města
(zastavitelná plocha pro cca 3+10 RD)
Lokalita Mírová na jihových. okraji města
(zastavitelná plocha pro cca 18 RD)
Využití plochy Z 43 je podmíněno zpracováním
územní studie.
Lokalita Hornická ulice na sev. okraji města
(zastavitelná plocha pro cca 40 b.j.)
Lokalita Za sídlištěm na sev. okraji města
(zastavitelná plocha pro cca 18 RD)
Lokalita U koupaliště na jižním okraji města
(zastavitelná plocha pro cca 10 RD)
Lokalita U ČOV na JZ okraji města
(zastavitelná plocha pro cca 8 RD, příp. pro
intenzivní zástavbu malometrážními domy)
Využití plochy Z 47 je podmíněno zpracováním
územní studie.
Lokalita U sportoviště jižně od koupaliště
(zastavitelná plocha pro cca 15 RD)
Využití plochy Z 48 je podmíněno zpracováním
územní studie.
Lokalita Včelínek na severových. okraji města
(zastavitelná plocha pro cca 4 RD)
Lokalita Na Dílech v návaznosti na plochu
bydlení BI
Plocha pro rozvoj Základní školy Hodonínská
na již. okraji města

OK
OV

Dvě menší plochy sídelní zeleně u zdrav.
střediska a u nádrží Močidla v centru města
Rozšíření sport. areálu v lok. Mírová – Lesní na
jižním okraji města
Plocha u stávající FWE západně od města

VZ
OS
VP

49

Z/P 55

Plocha smíšená výrobní

VS

Z/P 56

Plocha výroby a skladování –
průmysl, zemědělská výroba
Plocha výroby a skladování –
průmysl, zemědělská výroba
Plocha výroby a skladování –
řemeslná výroba, výrobní služby
Plocha veřejné rekreace

VP

Z/P 57
Z 58
Z 59
Z 61
Z 62
Z 64
Z 65
Z 66
Z 67
Z 68
Z 72
Z 73
Z 74
Z 75
Z 76
Z 77
Z 78
Z 79

Plocha veřejných prostranství –
sídelní zeleň
Plocha veřejných prostranství –
sídelní zeleň
Plocha veřejných prostranství –
sídelní zeleň
Plochy dopravní infrastruktury –
účelové komunikace
Plochy dopravní infrastruktury –
účelové komunikace
Plochy dopravní infrastruktury –
účelové komunikace
Plochy dopravní infrastruktury –
účelové komunikace
Plochy dopravní infrastruktury –
silniční doprava
Plocha občanského vybavení hřbitov
Plocha těžby nerostů
(štěrkopísek) – II. etapa
Plocha těžby nerostů
(štěrkopísek) – I. etapa
Plocha bydlení v rodinných
domech
Plocha technické infrastruktury
Plocha veřejných prostranství –
sídelní zeleň
Plocha bydlení v rodinných
domech

Opuštěný areál býv. Skleníku u Horní Huti
severně od města (plocha přestavby)
Na základě požadavku orgánů ochrany ŽP a
závěrů SEA hodnocení byla plocha Z/P 55
plošně redukována na severní část mimo
souvislé porosty dřevin.
Nevyužívaný areál bývalých jatek SZ od města
na okraji prům. zóny (plocha přestavby)
Nevyužívaný areál Na Větrné sev. od města býv. důlní dílo (plocha přestavby)
Menší plocha pro rozšíření stávajícího areálu
Traktorka
Plocha pro rozšíření areálu koupaliště již.
směrem
Sídelní zeleň v lokalitě u koupaliště

VP
VR
RV
VZ

Sídelní zeleň v lok. Mírová – Lesní na jižním
okraji města
Veřejná zeleň v lok. Na Dílech v návaznosti na
plochu bydlení BI
Účelová komunikace severně od lok. Za
sídlištěm pro obsluhu zeměděl. pozemků
Účelová komunikace vých. od města podél
Rumzovského járku a retenční nádrže
Účelová komunikace SZ od města pro obsluhu
prům. zóny Důbkové louky
Účelová komunikace vých. od města mezi lok.
Na Dílech a Rumzovským járkem
Úprava křižovatky Komenského – Hodonínská
v centru města

VZ
VZ
DU
DU
DU
DU
DS

Plocha pro rozšíření stávajícího hřbitova vých.
směrem
Plocha pro rozvoj těžby na SZ okraji k.ú.
v návaznosti na stávající plochy těžby
Plocha pro rozvoj těžby na SZ okraji k.ú.
v návaznosti na stávající plochy těžby
Plocha pro 1 RD na okraji zahrádkářské lokality
v části Jarohněvice
Plocha pro rozšíření stávajícího Sběrného dvoru
vých. směrem
Ochranná zeleň v lokalitě Dúbka mezi pl.
bydlení v RD a pl. farmářské činnosti
Dodatečné rozšíření pl. bydlení v lokalitě Na
Dílech na vých. okraji města

OH
VT
VT
BI
T
VZ
BI

C.5.3.b) Odůvodnění ploch bydlení a ploch smíšených obytných
Potřeba nových zastavitelných ploch bydlení vyplývá zejména z kapacity stávajícího bytového
fondu města vzhledem k počtu obyvatel a snižování obložnosti bytů a také vzhledem k průmyslovému
potenciálu města a pracovním příležitostem (viz kap. D.6). Územní plán vymezuje nové zastavitelné plochy
bydlení, příp. smíšeného bydlení v klidových částech města v návaznosti na zastavěné území a stanovenými
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regulativy podporuje zachování charakteru stávající zástavby. Dle územně technických podmínek bude nová
zástavba RD navržena tak, aby byla v max. možné míře orientována přilehlými zahradami do volné krajiny,
příp. k lesu. Lokality, které byly již zastavěny, byly zahrnuty do stabilizovaných ploch bydlení.
Součástí zastavitelných ploch bydlení jsou nezbytné komunikace a inženýrské sítě, jejichž trasování
v jednotlivých plochách bude upřesněno dle konkrétního návrhu zástavby.
Novými plochami bydlení v kvalitním prostředí vytváří ÚP podmínky pro zlepšení věkové struktury
obyvatel ve prospěch mladých lidí. Nadále podporuje přestavbu původních domů a zástavbu proluk při
zachování tradiční architektury a urbanismu.
Podél hlavních komunikací, kde je dnes mimo bydlení ve velké míře zastoupena drobná občanská
vybavenost, vymezuje ÚP plochy smíšené obytné. Nadále se zde předpokládá vedle rozvoje bydlení formou
přestavby stávajícího bytového fondu i rozvoj komerční občanské vybavenosti a služeb. Nové plochy smíšené
obytné jsou navrženy v rámci přestavby stávajících zařízení, kde je požadavek na jejich využití i pro jinou, než
čistě obytnou funkci (občanská vybavenost, rekreace), a to za podmínky splnění stanovených regulativů.
Oproti původnímu ÚP byly vypuštěny plochy územních rezerv pro bydlení, a to zejména z důvodu
dostatečného množství nových zastavitelných ploch bydlení a stagnujícímu demografickému vývoji obyvatel.
Všechny nově navržené lokality byly převzaty z původního územního plánu a dostatečně pokrývají potřebu
bytového fondu i pro výhledové období. Potřeba nových ploch pro bydlení je podrobně vyhodnocena v kap.
D.6.
V ÚP jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech BI:
•

Lokalita Na dílech – dostavba cca 3 RD (dle platného RP) + cca 10 RD v zahradách rodinných domů v ul.
Na dílech (Z 42) - převzata z původního ÚP

Jedná se o lokalitu na východním okraji zastavěného území, která zahrnuje druhou stranu jednostranně
zastavěné ul. Na dílech a dále zadní část zahrad stávajících rodinných domů v ul. Na Dílech (se samostatně
vymezenou komunikací). O tuto zástavbu mají zájem vlastníci stávajících parcel (nutno respektovat ochr.
pásmo VN). Pro lokalitu byl zpracován Regulační plán Dubňany – lakalita Na Dílech (zprac. Ing. arch. Ryba,
05/2012), který je v ÚP respektován. V lokalitě byly realizovány již dva rodinné domy.
•

Lokalita Mírová – dostavba cca 18 RD (Z 43) - převzata z původního ÚP

Lokalita bydlení jižně od nádrží Močidla navazující na stabilizované plochy bydlení. V lokalitě jsou
v návaznosti na ul. Na Trninách realizovány již 3 rodinné domy. Pro přístup do lokality a napojení na IS je
ponechána proluka v souvislé uliční zástavbě v ul. Mírové. Vzhledem k velikosti plochy a požadavku SEA
hodnocení je rozhodování o změnách v území v této lokalitě podmíněno zpracováním územní studie.
•

Lokalita Za sídlištěm – dostavba cca 18 RD (Z 45) - převzata z původního ÚP

Jedná se o největší návrhovou plochu bydlení v RD. Lokalita byla v původním ÚP vymezena pro
bydlení v nízkopodlažních bytových domech s max. výškovou hladinou 2 nadzemní podlaží + sedlová střecha.
Vzhledem k tomu, že bylo v uvedené lokalitě realizováno již několik rodinných domů a pouze 1 nízkopodlažní
BD, bylo využití plochy přehodnoceno na plochu pro bydlení v RD s možností podmínečně přípustného využití
pro nízkopodlažní BD. Zástavba v lokalitě Za sídlištěm doplňuje jednostrannou zástavbu v ul. Palackého a
tvoří vhodný přechod stávající sídlištní zástavby přes navržené rodinné domy a jejich zahrady do volné krajiny.
•

Lokalita U koupaliště (Obecnica) - cca 10 RD (Z 46) - převzata z původního ÚP

Lokalita je situována mezi Rumzovským járkem a lesem západně od koupaliště, kde logicky doplňuje
stávající zástavbu. Od koupaliště je oddělena plochou veřejné zeleně. Lokalita je přístupná z ul. Luční, příp.
ze stávající účelové komunikace podél lesa. Výstavba nových RD zde prozatím neprobíhá.
•

Lokalita U ČOV - cca 8 RD, příp. intenzivní zástavba malometrážními RD (Z 47) - převzata z původního
ÚP

Lokalita je situována na okraji zastavěného území v blízkosti lesa, SZ od městské ČOV v návaznosti
na stabilizované plochy bydlení. Přístup je zajištěn z ul Husovy. Návrh ÚP respektuje stanovené pásmo
hygienické ochrany ČOV, nová zástavba je navržena mimo toto PHO. Výstavba RD nebyla v lokalitě doposud
zahájena. Rozhodování o změnách v území v této lokalitě je na základě uplatněných námitek občanů
podmíněno zpracováním územní studie.
•

Lokalita U sportoviště - cca 15 RD (Z 48) - převzata z původního ÚP
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Jedná se o plochu na JZ okraji zastavěného území v blízkosti lesa a ploch sportovní vybavenosti u ZŠ,
logicky uzavírající v této části města jeho půdorysný tvar. Přístup do lokality je zajištěn z ul. Sportovní,
výstavba RD zde nebyla doposud zahájena. Vzhledem k velikosti a tvaru plochy a požadavku SEA hodnocení
je rozhodování o změnách v území v této lokalitě podmíněno zpracováním územní studie.
•

Lokalita Včelínek - dostavba cca 4 RD (Z 49) - převzata z původního ÚP

Lokalita se nachází na severním okraji města (Horní konec) a doplňuje druhou stranu ul. Včelínek,
která je doposud zastavěna jednostranně. Ze severu navazuje území na návrhovou plochu sídelní zeleně.
V lokalitě již byly realizovány 2 rodinné domy. Součástí této lokality je i samostatně vymezený pozemek pro
bydlení v ul. Na Měrově (Z 22) jižně od Včelínku. Na žádost vlastníka pozemku a vzhledem k tomu, že
pozemek bezprostředně navazuje na již realizované, samostatně stojící RD po pravé straně ulice, byl pozemek
zahrnut do ploch bydlení. Jedná se o malou plochu, která zabírá zem. půdu IV.tř. ochrany a neohrozí krajinný
ráz. V současné době je parcela mimo zastavěné území města.
•

Část Jarohněvice (záp. okraj) - rozšíření pl. bydlení stávajícího RD (Z 76)

Jedná se o pozemek, náležející k ploše zahrádkářské lokality na západním okraji Jarohněvic. Na žádost
vlastníka pozemku a vzhledem k tomu, že pozemek bezprostředně přiléhá jako zahrada k samostatně
vymezené ploše bydlení v RD, neohrozí krajinný ráz (lokalita se zástavbou rozličnými hospodářskými objekty
a chatami) a zabírá půdu V.tř. ochrany, byl pozemek zahrnut do ploch bydlení. V současné době je plocha
mimo zastavěné území města.
•

Lokalita Na Dílech (dodatečné rozšíření pl.) – cca 5 RD (Z 79)

Lokalita je situována na orné půdě na vých. okraji zastavěného území v návaznosti na lok. bydlení Z
42. Je přístupná ze stávající účelové komunikace. Lokalita byla dodatečně zahrnuta do rozvojových ploch na
základě požadavku vlastníků parcel, kteří zde chtějí realizovat rodinné domy. Lokalita logicky navazuje na
stávající obytnou zástavbu a na rozvojové plochy vymezené platným regulačním plánem a zabírá pouze malou
plochu zemědělské půdy IV.tř. ochrany. Svou polohou na okraji zastavěného území nenaruší krajinný ráz.
Dále je do ploch bydlení v rodinných domech zahrnuta plocha přestavby (Z/P 38) v části Jarohněvice.
Jedná se o jeden pozemek na okraji stávající zahrádkářské lokality navazující na stabilizované plochy bydlení.
Záměr byl do ÚP zahrnut na základě požadavku vlastníka pozemku.
ÚP vymezuje jednu zastavitelnou plochu bydlení v bytových domech BH:
•

Lokalita Hornická ul. - cca 40 bytů (Z 44) - převzata z původního ÚP

Návrhová plocha je vymezena v návaznosti na východní část sídliště Horník a doplňuje nezastavěné
území mezi areálem Traktorka a stávajícími byt. domy. Výstavba zde prozatím neprobíhá, o byty v bytových
domech je však ze strany obyvatel zájem. Prostorové uspořádání plochy bude navrženo s ohledem na stávající
zástavbu BD, s dostatečným množstvím ploch zeleně. Lokalitu lze napojit na stávající IS a komunikace.
Jako plochy smíšené obytné SO jsou navrženy tyto plochy přestavby:
•

Areál bývalé Báňské záchranné stanice (Z/P 5)

Plocha je situována v návaznosti na stabilizované plochy bydlení v rodinných domech v lokalitě
Dubňanský háj na severozáp. okraji města. Původní, dlouho nevyužívaný areál bývalé Báňské záchranné
stanice bude přebudován na bytový dům se 45 byty a Komunitní centrum pro seniory. Jedná se o záměr
soukromého investora (vlastníka pozemků), který vhodným způsobem využívá část původních objektů a
vytváří z původního zdevastovaného areálu moderní obytný prostor s byty, občanskou vybaveností,
parkovištěm a zelení.
•

Bývalá Železniční stanice Dubňany (Z/P 35)

Plocha smíšená obytná zahrnuje objekty bývalé železniční stanice včetně navrženého parkoviště a
stávající občanské vybavenosti (obchodu) severozápadně od města v části Jarohněvice u nové cyklostezky.
Bývalá železniční stanice bude přebudována dle záměru soukromého investora na objekt bydlení s občanskou
vybaveností a službami zejména pro cyklisty. Vzhledem k oblíbenosti a vytíženosti uvedené cyklistické stezky
v trase bývalé železniční dráhy je tento záměr opodstatněný a bude přínosem pro rozvoj turismu a rekreační
cyklistiky.
•

Původně zahrádkářská lokalita na jižním okraji města (Z/P 39)
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Jedná se o plochu na jihozápadním okraji zastavěného území u lesa, která je v současné době
využívána jako zahrádkářská lokalita a slouží již částečně k bydlení. Plocha bude postupně přebudována na
plochu smíšeného bydlení pro rodinné domy s možností zachování individuální rekreace za podmínky, že se
obě funkce nebudou vzájemně obtěžovat.
Uvedené plochy jsou využitelné jako plochy bydlení a plochy smíšené obytné za podmínky, že celková
hluková zátěž z okolních funkčních ploch pro výrobu a skladování, příp. jiných PRVZ nepřekročí hodnoty
hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní a vnitřní prostor a pro chráněný venkovní
prostor staveb.
C.5.3.c) Odůvodnění ploch rekreace
Plochy rekreace jsou důležitým faktorem pro příznivé a vyvážené životní podmínky obyvatel. Stávající
plochy rekreace (přírodní areál, městské koupaliště) zůstávají zachovány. Pro rozvoj rekreace je navržena
plocha v návaznosti na stávající zařízení (městské koupaliště) a plochy mimo souvisle zastavěné území města,
určené pro rekreaci zaměřenou na cykloturistiku a agroturistiku, příp. vinařství.
Neméně důležité pro aktivní rekreaci jsou plochy zahrádkářských lokalit, které jsou v řešeném území,
zejména vzhledem k velkému počtu obyvatel žijících na sídlišti Horník, velmi rozšířené. Plochy
zahrádkářských lokalit jsou stabilizované, nově je vymezena plocha jihovýchodně od Jarohněvického rybníku
u cyklostezky Mutěnka. Tyto plochy jsou v ÚP zařazeny do ploch zemědělských a nejsou součástí zastavěného
území města.
V územním plánu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy veřejné rekreace RV:
•

Plocha pro rozšíření koupaliště (Z 59) - převzata z původního ÚP

Plocha navazuje z jižní strany na stávající areál koupaliště a je vymezena pro rozvoj areálu, zejména
chybějících doplňkových sportovišť a zeleně. Areál je oblíbený a hojně využívaný nejen obyvateli Dubňan,
ale i návštěvníky z okolí. Kapacita areálu již nestačí současným požadavkům.
Nově jsou vymezeny plochy rekreace - cestovní ruch, agroturistika RC:
•

Část Kempu Josef – plocha přestavby a rozšíření areálu (Z 6, Z/P 6a) - dle původního ÚP plocha výroby

Kemp Josef je situován severně od města u odbočky z hlavní silnice na Kyjov (II/431). Jedná se o
stávající fungující zařízení, doposud vymezené v platném územním plánu jako plocha výroby a tech. zařízení
(původně Důl Josef). Zařízení slouží již dnes pro rekreační účely typu kempu, je zde možnost ubytování i
občerstvení. Část plochy, vymezená v ÚP včetně menší plochy pro rozvoj jihozápadním směrem bude nadále
sloužit pro ubytování, stravování, vzdělávací akce a další služby v rámci cestovního ruchu (při zachování
stávajícího zařízení). SV část plochy je vymezena pro jiné účely (plocha pro řemeslnou výrobu a výrobní
služby – viz dále).
•

Bývalá farma Písky - plocha přestavby (Z/P 31) - dle původního ÚP plocha smíšená výrobní

Jedná se o dlouhodobě nevyužívanou plochu bývalého areálu zemědělské farmy Písky, situovanou
v severozápadním výběžku katastrálního území nedaleko Jarohněvického rybníku. Plocha tvoří samostatně
vymezenou část zastavěného území města. Z bývalého areálu zde zůstala opuštěná, původně administrativní
budova, ostatní plochy jsou již bez zástavby. Záměrem vlastníka pozemků je vybudovat zde zařízení pro
rekreaci a cestovní ruch se související občanskou vybaveností a službami pro turisty, zaměřenou na
cykloturistiku, agroturistiku, vinařství, vzdělávání apod., podpořené tím, že přímo podél hranice dotčené
plochy prochází nadregionální cyklotrasa „Mutěnická“. Umístění plochy v příjemném přírodním prostředí
poskytuje - při dodržení stanovených regulativů - dobré podmínky pro tento typ aktivní rekreace.
•

Plocha jižně od býv. farmy Písky (Z 37)
Plocha byla na základě negativních stanovisek orgánů ochrany ŽP a návrhu SEA z ÚP vypuštěna.

•

Část prům. areálu Hydraulika Lesák - plocha přestavby a rozšíření areálu (Z 3, Z/P 3) – dle původního
ÚP plocha výroby a tech. zařízení

Nová návrhová plocha pro rekreaci, zaměřená na agropodnikání, je situována na části stávající plochy,
vymezené původním ÚP pro výrobu a tech. zařízení v areálu firmy Hydraulika Lesák, západně od města, a
zahrnuje i rozšíření areálu východním směrem. V zájmu investora je provozovat zde agropodnikání s chovem
koní vč. vybudování zázemí a službami pro návštěvníky (ubytování). Pro tyto účely jsou určeny nevyužité
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objekty a plochy v areálu, zbylá část se stávající výrobou zůstane zachována. Využití části plochy pro
agropodnikání na úkor výrobních ploch je s ohledem na bezprostřední blízkost EVL Hodonínská Doubrava
v tomto území přínosem.
Případné doplňkové bydlení pro správce či majitele zařízení je v uvedených plochách přípustné za
podmínky, že celková hluková zátěž z okolních zařízení, příp. jiných PRVZ nepřekročí hodnoty hygienických
limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní a vnitřní prostor a pro chráněný venkovní prostor staveb.
C.5.3.d) Odůvodnění ploch občanské vybavenosti
Město Dubňany má občanskou vybavenost na vysoké úrovni, a to jak veřejnou občanskou vybavenost
(základní škola, 2 mateřské školy, základní umělecká škola, knihovna, kulturní dům, zdravotní středisko, pošta,
dům s pečovatelskou službou, požární zbrojnice a další), tak sportovní vybavenost (sportovní centrum,
sokolovna) a vybavenost komerčního charakteru a služeb. V návrhu ÚP byla vymezena pouze jedna nová
zastavitelná plocha pro rozšíření hřbitova východním směrem. Z platného územního plánu byly převzaty jako
zastavitelné menší plochy navazující na rozvojové plochy bydlení a plocha pro rozšíření základní školy.
Zastavitelné plochy občanského vybavení OV, OK, OS, OH vymezené v návrhu ÚP:
•

Plocha pro rozšíření základní školy (Z 51) - převzata z původního ÚP

Jedná se o odlesněnou plochu západně od stávajícího areálu Základní školy Hodonínská na jihu
katastrálního území. Část plochy leží v EVL Hodonínská Doubrava a byla posouzena z hlediska vlivů na
životní prostředí (viz ÚP Dubňany – SEA hodnocení). Pro veřejnou vybavenost - rozvoj školy byla plocha
vymezena již v původním územním plánu, část původní rozvojové plochy byla již zastavěna. Plocha
představuje jedinou možnost rozvoje areálu ZŠ.
•

Plocha v lokalitě Na Dílech (Z 50) - převzata z původního ÚP

Plocha je součástí platného Regulačního plánu Dubňany – lokalita Na Dílech z r. 2012 a doplňuje
spolu s navrženou veřejnou zelení rozvojovou plochu bydlení na východním okraji města. Je určena pro
komerční zařízení a služby.
•

Plocha v lokalitě Mírová – Lesní (Z 53) - převzata z původního ÚP

Plocha je vymezena pro sportovní vybavenost a navazuje na stávající sportovní areál Mírová – Lesní
na jižním okraji zastavěného území. Spolu s navrženou veřejnou zelení doplňuje vybavenost ve
stabilizovaných plochách bydlení.
•

Plocha pro rozšíření hřbitova (Z 73)

Plocha je situována východně od stávajícího hřbitova na orné půdě a je v ÚP vymezena z důvodu
omezené kapacity stávajícího zařízení.
C.5.3.e) Odůvodnění ploch veřejných prostranství
Nové plochy veřejných prostranství jsou vymezeny na základě požadavků města Dubňany za účelem
umístění místních komunikací, chodníků, cyklotras, parkovišť, sídelní zeleně apod. Stávající plochy veřejných
prostranství jsou respektovány. V rámci ploch veřejných prostranství jsou navrženy plochy změn zejména
v návaznosti na rozvojové plochy bydlení a dále pak ve stabilizovaných plochách. Plochy veřejných
prostranství budou řešeny bez bariér a budou sloužit mj. k provázanosti zastavěného území města s okolní
krajinou.
Jedná se o tyto plochy veřejných prostranství VK, VZ:
•

Plocha u zdravotního střediska (Z 8)

Jedná se o stávající plochu veřejného prostranství v centru města v rámci ploch občanské vybavenosti,
kde bude dobudována komunikace a parkoviště pro potřeby OV.
•

Plochy u hřbitova (Z 10), (Z 12)

V plochách stávajícího veřejného prostranství v ul. Hřbitovní a v ul. Komenského počítá návrh ÚP s
vybudováním parkovišť, která posílí možnost parkování zejména pro návštěvníky hřbitova.
•

Plochy v sídlišti Horník (Z 11)

54

Vymezené plochy stávajících veřejných prostranství v rámci ploch bydlení v bytových domech jsou
v ÚP určeny pro dobudování chybějících parkovišť v sídlišti Horník, které se již nyní potýká s nedostatkem
parkovacích míst. Byly vybrány plochy, které co nejméně zasahují do stávající zeleně.
•

Plocha v lokalitě U zvonu (Z 13)

Jedná se o plochu v ul. Josefa Chludila, která dnes slouží částečně pro zeleň s dětským hřištěm. Tato
část plochy veřejného prostranství zůstane zachována, na zbylé části je umístěno parkoviště pro návštěvníky
lokality.
•

Plocha v části Jarohněvice (Z 16)

Jedná se o plochu veřejného prostranství v části Jarohněvice, v rámci níž bude vybudován chodník
podél stávající obytné zástavby od cyklostezky „Mutěnka“ po obchod. Chodník pak bude dále pokračovat
mimo zastavěné území až k točně místní komunikace (záměr Z 17 - viz účelové komunikace).
•

Plocha v ul. Hodonínské (Z 18)

V ploše stávajícího veřejného prostranství v ul. Hodonínské bude vybudován nový chodník podél
silnice II/431 od křižovatky s ul. Komenského severním směrem po konec zastavěného území. Chodník
v dostatečných parametrech je zde s ohledem na frekvenci automobilové dopravy nutností.
•

Plocha v lokalitě Na dílech (Z 19)

Jedná se o plochu veřejného prostranství v ul. Na Dílech na vých. okraji zastavěného území, v rámci
níž bude provedena rekonstrukce stávající místní komunikace v souvislosti s rozvojovou plochou bydlení
v RD.
•

Plocha v ul. Lipové (Z 20)
V rámci veřejného prostranství zde bude dobudován chodník podél stávající místní komunikace.

•

Plocha v ul. Hornické u býv. hornického učiliště (Z 21)

Plocha veřejného prostranství se nachází na konci ul. Hornické u bývalého učiliště. V rámci plochy je
nutno dobudovat v požadovaných parametrech místní komunikaci pro obsluhu stávajících rodinných domů.
•

Plocha na Malé Straně (Z 24)

Stávající plocha veřejného prostranství je v původním ÚP vymezena pro veřejnou zeleň. Vzhledem
k zásadnímu nedostatku parkovacích míst na Malé straně je v návrhu ÚP vymezena pro dobudování parkoviště
zejména pro návštěvníky stávající občanské vybavenosti. Stávající vzrostlá zeleň podél Rumzovského járku
zůstane zachována.
•

Plocha na okraji sídliště Horník (Z 36)

V ploše veřejného prostranství bude umožněn příjezd k zadnímu traktu rodinného domu umístěnému
v ul. Nádražní za účelem parkování.
Odůvodnění ploch veřejných prostranství - veřejné zeleně VZ - viz kap. D.5.4 Zdůvodnění řešení
systému sídelní zeleně.
C.5.3.f) Odůvodnění ploch výroby a skladování a ploch smíšených výrobních
Město Dubňany má silný průmyslový potenciál. Rozvoj průmyslu bude i nadále směřován zejména do
ploch severozápadně od města v návaznosti na stávající plochy výroby a skladování. Plochy, které byly již
zastavěny, byly v ÚP vymezeny jako stabilizované.
Nové zastavitelné plochy pro výrobu a skladování jsou z větší části převzaty z původního územního
plánu. Oproti původnímu ÚP byly z ploch výroby a skladování vypuštěny dvě zastavitelné plochy západně od
města nedaleko rybníku Bažantnice, určené pro rozvoj fotovoltaických elektráren. Stávající FWE jsou
stabilizovány a nebudou dále rozšiřovány.
Nově jsou navrženy zastavitelné plochy pro rozvoj stávajících prosperujících firem (Rigum) a pro
rozšíření stávající průmyslové zóny Důbkové louky. Pro tuto zónu byla doplněna pouze plocha, logicky
uzavírající v původním ÚP navržené plochy průmyslu a skladování do jedné ucelené plochy, umožňující
efektivnější využití území.
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Mimo uvedenou plochu výr. zónu bude rozvoj průmyslu dále směřován do stávajících průmyslových
areálů v místě bývalých lignitový dolů, sklářských hutí a zemědělských farem a do ploch přestavby stávajících
nevyužívaných, zčásti zdevastovaných, areálů (brownfields). Ve vymezených plochách průmyslu je nutno
uspořádat zástavbu tak, aby umožnila po obvodu areálů a směrem do volné krajiny výsadbu ochranné zeleně.
Mimo velké průmyslové areály jsou v menších plochách, kde nelze umístit průmyslovou nebo
zemědělskou výrobu z důvodu ochrany životního prostředí či krajinného rázu, např. v blízkosti obytné
zástavby, ploch rekreace, příp. v cenném přírodním prostředí (např. EVL), situovány plochy řemeslné výroby
a výrobních služeb. Jedná se o rozšíření stávajících areálů, příp. o přestavbu stávajícího zařízení.
Plochy smíšené výrobní jsou v návrhu ÚP navrženy tam, kde je požadavek na jejich polyfunkční
využití, tj. i pro jinou, než čistě průmyslovou funkci (např. související občanskou vybavenost, služby).
Polyfunkční využití ploch smíšených výrobních je možné za podmínky splnění stanovených regulativů.
Návrh územního plánu vymezuje tyto zastavitelné plochy výroby a skladování VP:
•

Plocha u stávající FWE západně od města (Z 54) - převzata z původního ÚP

Jedná se o plochu, která půdorysně doplňuje stabilizovanou plochu FWE. Plocha byla převzata
z původního ÚP a je i nadále ponechána pro rozvoj průmyslu, příp. zemědělské výroby.
•

Průmyslová zóna Důbkové louky (Z 7) – větší část převzata z původního ÚP

Jedná se o největší plochu pro rozvoj výroby a skladování situovanou na nevyužívaných zemědělských
pozemcích severozápadně od města v návaznosti na stávající výrobní areály. Převážná část plochy (cca 2/3)
byla převzata z původního územního plánu, doplněna byla střední část, uzavírající plochu severně od stávající
vodoteče do jednoho půdorysného celku, který umožní ekonomické využití zóny z hlediska napojení na
dopravní a technickou infrastrukturu, sdružování investic, zastavění ploch apod. Nová plocha je vymezena
s ohledem na silný průmyslový potenciál města a na množství ploch, které byly v posledních letech zastavěny.
Je předpokladem pro rozvoj pracovních příležitostí a tím snížení počtu nezaměstnaných ve městě a v okolí.
Jako podmínku pro rozhodování o změnách v tomto území a účelné prostorové uspořádání plochy průmyslové
zóny stanovuje územní plán zpracování územní studie.
Dále jsou vymezeny pro průmysl a skladování tyto plochy přestavby:
•

Nevyužívaný areál býv. jatek na okraji průmyslové zóny (Z/P 56) - převzato z původního ÚP

Opuštěný areál se nachází na JV okraji průmyslové zóny u Dubňanského háje. Je napojen na stávající
účelovou cestu i technickou infrastrukturu. V areálu se nacházejí některé původní stavební objekty
v havarijním stavu. Chátrající areál je nutno revitalizovat a vrátit do funkčních průmyslových ploch.
•

Nevyužívaný areál Na Větrné (Z/P 57) - převzato z původního ÚP

Nevyužívaný areál leží severně od města u účelové komunikace mezi Traktorkou a Horní Hutí a sloužil
původně jako důlní dílo. Dnes je prázdný a zůstává i nadále vymezen jako plocha pro výrobu a skladování
(průmysl, zemědělská výroba).
Pro rozvoj řemeslné výroby a výrobních služeb VR jsou navrženy tyto plochy:
•

Rozšíření areálu firmy Rigum vč. parkoviště SZ od města (Z 4)

Plocha pro rozvoj je vymezena v návaznosti na stávající areál firmy severozápadně od města v části
Jarohněvice. Dle záměru investora zde bude realizována výrobní hala pro lehkou výrobu (výroba gumových
koberců) včetně skladovacích prostor a kanceláří a jižně od areálu rozšíření parkoviště pro zaměstnance (se
zachováním stávající účelové cesty). Areál firmy i rozvojová plocha leží v ELV Hodonínská Doubrava. Záměr
byl posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí (viz ÚP Dubňany – SEA hodnocení).
•

Rozšíření areálu Traktorka (Z 58) – převzato z původního ÚP

Tato menší plocha zabírá nevyužité území mezi stávající plochou Traktorky a místní komunikací v ul.
Hornické a je určena pro rozšíření areálu v rámci ploch řemeslné výroby a výrobních služeb. Plocha slouží
jako sídlo a provozní zázemí místní stavební firmy.
•

Část areálu Kempu Josef severovýchodně od města (Z/P 6b) - plocha přestavby

Areál je situován v izolované poloze severně od města u odbočky z hlavní silnice na Kyjov (sil. II/431).
Větší část plochy (JZ) je vymezena jako plocha rekreace - cestovní ruch, agroturistika. Plocha pro řemeslnou
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výrobu a výrobní služby zahrnuje severovýchodní část areálu, kde je dnes umístěn objekt tesárny a skladu a
počítá se zde s dalším využitím charakteru zejména drobné výroby, příp. výrobních služeb se zázemím.
Jako smíšené výrobní VS byly vymezeny tyto plochy přestavby:
•

Opuštěný areál „Skleník“ u Horní Huti (Z/P 55) - převzato z původního ÚP

Jedná se o dlouho nevyužitou plochu severně od města u účelové cesty vedoucí do Horní Huti,
v sousedství stávajícího lesa. Z bývalé sklářské huti zde zbylo pouze několik trosek původních staveb. Plocha
je dnes zčásti zarostlá náletovým lesním porostem, přestože se nejedná o lesní pozemky. V zájmu města je
ponechat tuto plochu nadále jako polyfunkční rozvojovou plochu pro průmysl, řemeslnou výrobu, služby, příp.
další využití.
Na základě požadavku orgánů ochrany ŽP a závěrů SEA hodnocení byla plocha Z/P 55 plošně
redukována na severní část se zachováním porostů v jižní části území.
•

Plocha SZ od města u firmy Okna Macek (Z/P 41)

Plocha byla v původním ÚP vymezena z části pro bydlení (stávající RD), z části pro vedení navrženého
lokálního biokoridoru (plocha s trvalým travním porostem a mokřadem). Vedení koridoru bylo vzhledem ke
kolizi s plochami průmyslu a vzhledem ke komplikovanosti trasy v omezeném prostoru mezi zastavitelnými a
zastavěnými plochami přehodnoceno (viz kap. D.5.6.b - Odůvodnění vymezení ÚSES) a plocha byla nově
vymezena s ohledem na okolní průmyslovou zónu jako plocha smíšená výrobní s tím, že bude jako sídelní
vyhrazená (neveřejná) zeleň zachován stávající vzrostlý porost a mokřad.
Zastavitelné plochy pro průmysl vč. ploch přestavby a plochy smíšené výrobní jsou využitelné za
podmínky, že nejpozději v rámci ÚŘ bude prokázáno, že celková hluková zátěž z těchto ploch nepřekročí
hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní a vnitřní prostor a pro chráněný
venkovní prostor staveb.
Případné doplňkové bydlení pro správce či majitele zařízení je v uvedených plochách přípustné za
podmínky, že celková hluková zátěž z okolních zařízení, příp. jiných PRVZ nepřekročí hodnoty hygienických
limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní a vnitřní prostor a pro chráněný venkovní prostor staveb.
V plochách VP se doplňkové bydlení nepřipouští.
C.5.3.g) Odůvodnění ploch těžby nerostů
Plochy těžby nerostů na k.ú. Dubňany jsou stabilizovány. Územní plán respektuje hranice
průzkumných území, chráněných ložiskových území, ložisek surovin i dobývacích prostorů ropy a zemního
plynu (včetně sond a vrtů) včetně stanovených podmínek jejich využití.
Nově jsou v návrhu územním plánu vymezeny dvě plochy těžby nerostů na sev. okraji k.ú. Jsou to:
•
•

plocha pro těžbu štěrkopísku - I. etapa (Z 75)
plocha pro těžbu štěrkopísku - II. etapa (Z 74)

Plochy byly vymezeny na základě požadavku těžební společnosti jako pokračování stávající těžby
na k.ú Dubňany a k.ú. Mistřín, na niž rozvojové plochy bezprostředně navazují. Záměr byl posouzen
z hlediska vlivů koncepce na životní prostředí (viz ÚP Dubňany – Doplněk SEA hodnocení), kde byly
stanoveny podmínky využití území, zejména z hlediska ochrany přírodních hodnot a krajinného rázu.
C.5.3.h) Odůvodnění ploch zemědělských - farmářská činnost a agropodnikání ZF
Nově jsou v územním plánu vymezeny plochy pro rozvoj specifických forem hospodaření na
zemědělské půdě formou drobné farmářské činnosti, o niž je v regionu zájem. Plochy jsou vymezeny
v okrajových částech města a musí být řešeny tak, aby svým využitím nebyly v kolizi s využitím jiných PRVZ.
Plochy jsou určeny pro drobnou zemědělskou výrobu živočišného a rostlinného charakteru, např. pro
malokapacitní chov hospodářských a domácích zvířat, pěstitelskou činnost, bioprodukci apod. s charakterem
rodinné farmy, s možností agroturistiky, např. formou chovu koní pro jezdectví bez dalšího zázemí, jako je
ubytování, stravování apod. V plochách farem budou v max. míře zachovány stávající přírodní podmínky
území a po obvodu ploch bude provedena výsadba ochranné zeleně.
Územní plán navrhuje v řešeném území tyto zemědělské plochy pro drobnou farmářskou činnost:
•

Plocha pro rodinnou biofarmu v Jarohněvicích (Z 1)
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Plocha je situována na zemědělské půdě (trvalý travní porost) SZ od města u cyklistické stezky
„Mutěnka“, nedaleko stávajícího bytového domu v části Jarohněvice. Záměrem investora (vlastníka pozemků)
je vybudovat zde rodinnou zemědělskou farmu zaměřenou na drobné pěstitelství a bioprodukci se zachováním
stávajícího přírodního prostředí. Část plochy má být přístupná veřejnosti jako naučná stezka s odpočinkovými
místy. Území je v návrhu ÚP odděleno do stávající plochy bydlení plochou sídelní zeleně (Z 29).
Plocha Z 1 byla na základě požadavku orgánů ochrany ŽP plošně redukována mimo stávající mokřad.
•

Plocha pro drobnou farmářskou činnost v lok. Důbka (Z 2)

Jedná se o nevyužívanou plochu zemědělské půdy v lokalitě Důbka severně od města podél účelové
komunikace do Horní Huti. Na základě požadavku investora (vlastníka pozemků) je část plochy vymezena pro
rodinnou zemědělskou farmu zaměřenou na malokapacitní chov domácích zvířat včetně souvisejících objektů
pro ustájení zvířat, skladování zeměděl. techniky, krmiv apod. Vymezená plocha je prodloužením pozemků
bydlení investora v ul. Palackého, část plochy Z 2 zahrnuje pozemky města a bude sloužit k obdobným účelům.
Mezi vymezenou plochou a rozvojovou plochou bydlení Z 45 (lok. RD Za sídlištěm) bude realizována výsadba
ochranné zeleně min. šířky 30m. Vzhledem k blízkosti ploch bydlení je nutné situovat plochy pro chov zvířat
a pro uskladnění zemědělské techniky v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby tak, aby nebyla zástavba
obtěžována hlukem, příp. zápachem.
V ploše je již povolena výstavba objektu pro zemědělskou prvovýrobu (vydané SP), která bude
respektována.
Plocha Z 2 byla na základě požadavku orgánů ochrany ŽP plošně redukována.
Případné bydlení pro správce či majitele zařízení je v uvedených plochách přípustné za podmínky, že
celková hluková zátěž z okolních zařízení, příp. jiných PRVZ nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku
stanovených pro chráněný venkovní a vnitřní prostor a pro chráněný venkovní prostor staveb.
Odůvodnění ploch změn v krajině – viz kap. D.5.6.d).

C.5.4 Zdůvodnění řešení systému sídelní zeleně
Město Dubňany má poměrně nízké zastoupení sídelní zeleně. ÚP v maximální míře chrání stávající
plochy zeleně a navrhuje rozvoj sídelní zeleně na volných plochách v rámci zastavěného území města, zejména
v návaznosti na plochy bydlení a rekreace a v okolí výrobních areálů. Budování sídelní zeleně je umožněno v
dalších plochách s rozdílným způsobem využití (plochy bydlení, smíšené obytné, plochy občanské vybavenosti,
rekreace, výroby a skladování apod.) s tím, že je nutno zejména na okraji sídla uspořádat zástavbu v těchto
plochách tak, aby byla zeleň orientována směrem do volné krajiny. Upřednostňována je výsadba zeleně místní
druhové skladby.
Nová sídelní zeleň je navržena v rámci ploch veřejných prostranství jako veřejně přístupná zeleň. ÚP
vymezuje tyto nové plochy sídelní zeleně VZ:
•

Plocha v Jarohněvicích u navržené zemědělské farmy (Z 29)

Plocha veřejné zeleně je vymezena severozápadně od města u stávající cyklistické trasy
„Mutěnka“ mezi stávajícím bytovým domem a navrženou rodinnou farmou zaměřenou na drobné pěstitelství
a bioprodukci (Z 1). Kromě izolační funkce zde bude plnit i funkci odpočinkové plochy pro cyklisty.
•

Plocha v lokalitě Včelínek (Z 30)

Jedná se o rozšíření stávající plochy vzrostlé krajinné zeleně na SV okraji města a její zahrnutí do
zastavěného území jako veřejné zeleně. Plocha navazuje bezprostředně na stabilizované a rozvojové plochy
bydlení a vytváří vhodný přechod zástavby do volné krajiny s návazností na krajinnou zeleň a větrolam
v nezastavěném území. Plocha bude sloužit jako přírodní oddychová zóna s možností rekreačního sportovního
vyžití.
•

Plochy v centru města u zdrav. střediska a u nádrže Močidla (Z 52)

Dvě menší plochy u Rumzovského járku v blízkosti centra obce byly v původním územním plánu
určeny pro rozvoj občanské vybavenosti. Záměr byl přehodnocen a plochy jsou nově vymezeny pro veřejnou
zeleň s tím, že navazují bezprostředně na přírodní prostředí v okolí nádrží Močidla a tvoří přechod mezi
stávající zástavbou a volnou krajinou.
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•

Plocha v lokalitě U koupaliště (Z 61) - převzata z původního ÚP

Plocha je vymezena jako izolační zeleň mezi areálem městského koupaliště a rozvojovou plochou
bydlení Z 46. Ze severní strany navazuje plocha na břehový porost podél Rumzovského járku, z jižní strany
na stávající lesní porost a tvoří tak přirozený průchod mezi budoucí souvislou zástavbou s propojením do EVL
Hodonínská Doubrava.
•

Plocha v lokalitě Mírová – Lesní (Z 62) - převzata z původního ÚP

Jedná se o plochu v návaznosti na stabilizovanou a rozvojovou plochu sportovní vybavenosti na jihu
zastavěného území. Plocha bude sloužit jako klidová zóna, tvořící přechod mezi zástavbou RD a stávajícím
lesním porostem.
•

Plocha v lokalitě Na Dílech (Z 64) - převzata z původního ÚP

Plocha veřejné zeleně je vymezena dle platného Regulačního plánu Dubňany – lokalita Na Dílech z r.
2012 na východním okraji zastavěného území. Plocha doplňuje zastavitelné plochy bydlení a občanské
vybavenosti v této části města.
•

Plocha sídelní zeleně v lok. Důbka (Z 78)

Plocha byla zařazena do ÚP jako ochranná sídelní zeleň mezi návrhovou plochou bydlení Za sídlištěm
(Z 45) a návrhovou plochou drobné farmářské činnosti (Z 2) v SZ části města pro odclonění a ochranu stávající
a navrhované obytné zástavby.

C.5.5 Zdůvodnění koncepce veřejné infrastruktury
V rámci rozvoje území je podporován rozvoj dopravní infrastruktury zejména posílením sítě místních
komunikací, chodníků a parkovišť v rámci stávajících ploch veřejných prostranství a napojením nových
zastavitelných ploch, návrhem nových cyklotras a doplněním účelových komunikací pro obsluhu ploch a
zařízení v nezastavěném území. Pro zlepšení dopravních podmínek v centru města navrhuje ÚP úpravu
křižovatky Komenského – Hodonínská.
V rámci rozvoje technické infrastruktury je doplněna síť inženýrských sítí zejména pro nové
zastavitelné plochy a respektována výhledová trasa vodovodního řadu severně od města. Je doplněno
odkanalizování okrajových ploch města a navržena nová KČOV. Je respektována trasa koridoru nadřazené
technické infrastruktury (VN 110 kV).
C.5.5.a) Zdůvodnění řešení dopravy
Stávající systém dopravní infrastruktury je stabilizovaný a zůstane zachován. Z hlediska širších vztahů
silniční dopravy jsou určujícími prvky silnice II/431 a III/4254, které tvoří páteřní síť silniční dopravy ve směru
východ-západ a sever-jih. V místě křížení těchto silnic v centru města je navržena úprava křižovatky
Komenského – Hodonínská.
Koncepce místních komunikací vychází ze zpracovaného Pasportu místních komunikací a dopravního
značení ve městě Dubňany (zprac. Urbania s.r.o., 06/2009). V rámci návrhu územního plánu je navrženo
dopravní napojení nových zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití a úpravy nevyhovujících úseků
komunikací. Plochy pro komunikace jsou šířkově navrženy tak, aby bylo možné realizovat stavby včetně
terénních úprav, příp. protihlukových opatření, doprovodné zeleně apod. Místní komunikace, parkoviště, pěší
a cyklistické trasy v rámci zastavěného území města jsou součástí ploch veřejných prostranství, příp. nových
zastavitelných ploch.
Pro obsluhu zemědělských pozemků, příp. pro obsluhu zařízení protipovodňové ochrany a další plochy
mimo souvisle zastavěné území města navrhuje územní plán nové účelové komunikace, které jsou
koncipovány s ohledem na průchodnost krajiny a ochranu přírody. Nově jsou vymezeny cyklistické trasy
spojující město se sousedními katastrálními územími.
Železniční doprava
V řešeném území není zastoupena. Bývalá železniční trať Kyjov – Mutěnice, vedoucí přes k.ú.
Dubňany, byla v r. 2009 úředně zrušena a v r. 2012 fyzicky zlikvidována. V původní trase dráhy byla
vybudována nová cyklostezka „Mutěnka“.
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Silniční doprava
Hlavními silničními tahy, které se v obci nacházejí, jsou silnice II/431 a III/4254. Silnice jsou zatíženy
úměrně svému šířkovému uspořádání.
Jedná se o tyto silnice:
II/431
Vyškov – Hodonín
III/4254 Ratíškovice - Mutěnice
III/43116 odbočka ze sil. II/431 do Milotic
Silnice II/431 z Hodonína do Vyškova prochází řešeným územím a přes město Dubňany ve směru
sever-jih. V obci Svatobořice-Mistřín je přerušena napojením na silnici II/422 a pokračuje až v okolí obce
Ždánice od silnice I/54. Silnice III/4254 prochází řešeným územím a podélně městem Dubňany ve směru
západ-východ. Silnice začíná v obci Mutěnice a končí v obci Ratíškovice. Na severním kraji k.ú. Dubňany se
napojuje na silnici II/431 silnice III/43116, která vede do obce Milotice.
Silnice II/431 je dle generelu dopravy JMK součástí tahu K14, který však v obci Dubňany není
podrobněji v generelu řešen. V návrhu kategorizace krajských silnic je silnice zařazena do kategorie S7,5 a
jako tah krajského významu. V ÚP nedošlo ke změně kategorie této silnice.
Silnice III/4254 je dle generelu dopravy JMK součástí tahu O24, který však v obci Dubňany není
podrobněji v generelu řešen. V návrhu kategorizace krajských silnic je silnice zařazena do kategorie S7,5 a
jako tah oblastního významu. V ÚP nedošlo ke změně kategorie této silnice.
Silnice III/43116 je dle generelu JMK součástí tahu lokálního významu, který však v katastru Dubňany
není podrobněji v generelu řešen. V návrhu kategorizace krajských silnic je silnice zařazena do kategorie S6,5
a jako tah lokálního významu. V ÚP nedošlo ke změně kategorie této silnice.
V místě křížení silnic II/431 a III/4254 navrhuje ÚP v rámci ploch silniční dopravy úpravu stávající
křižovatky:
•

Úprava křižovatky Komenského – Hodonínská (Z 72)

Jedná se o hlavní křižovatku v centru města na průtahu silnice II/431 (Hodonín – Mistřín - Kyjov),
průtahu silnice III/4254 z Ratíškovic a místní komunikace, která je dle sčítání dopravy značně kapacitně
zatížena. Jako jedno z možných řešení situace bylo na základě požadavku Města Dubňany prověřeno umístění
okružní křižovatky v tomto místě, a to zejména z důvodu obav z možného vyčerpání kapacity stávající
průsečné křižovatky. Vymezená dopravní plocha je pro toto řešení úpravy křižovatky dostatečná.
Ve stávajícím stavu dle sčítání dopravy z roku 2016 bylo v řešeném místě na silnici II/431 ve sčítacím
úseku 6-5552 naměřeno 6693 vozidel za 24 hodin v obou směrech, na silnici III/4254 ve sčítacím úseku 65561 bylo naměřeno 1329 vozidel za 24 hodin v obou směrech. Na místní komunikaci směrem do Nové Huti
nebylo sčítání dopravy prováděno, lze se však domnívat, že zde jezdí cca 500 vozidel za 24 hodin v obou
směrech. Z výše uvedených intenzit vozidel vyplynulo, že kapacita křižovatky nebude prozatím vyčerpána,
může však docházet ke krátkodobému silnějšímu provozu a přetížení křižovatky.
Z hlediska výhledu je problematická i křižovatka silnice II/431 (ulice Hodonínská), silnice II/4254
(ulice Nádražní) a místní komunikace (ulice U Zdravotního střediska) v centru města. V současnosti je
křižovatka řešena jako průsečná. Dle odborného odhadu a sledování situace je křižovatka v současné době
funkční a není třeba ji upravovat, ve výhledu cca 10 až 15 let však bude nutné zvýšit její kapacitu. V rámci
návrhu ÚP byla i zde prověřena varianta okružní křižovatky se závěrem, že je možné ji realizovat na stávajících
pozemních města, není tedy nutné vymezovat nové plochy pro silniční dopravu, neboť záměr je možné
uskutečnit v rámci současného veřejného prostranství.
Místní komunikace
Městem prochází silnice II/431 a III/4254, která plní funkci místní komunikace sběrné (funkční
skupina B). Ostatní komunikace slouží jako místní komunikace obslužné (funkční skupina C a D). V jižní a
západní části obce jsou místní komunikace rastrově uspořádány. Přednost na křižovatkách komunikací je
řízena dopravními značkami P2 Hlavní pozemní komunikace a P4 Dej přednost v jízdě. Většina komunikací
je obousměrná, ulice Palackého a ulice Nám. 15. dubna jsou jednosměrné. Chodníky jsou na většině
komunikací obousměrné. Přechody pro chodce jsou navrženy pouze na komunikacích sběrných.
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Místní komunikace jsou součástí ploch veřejných prostranství (VP). V rámci ploch VP územní plán
navrhuje tyto místní komunikace:
•

Místní komunikace v lokalitě Na Dílech (Z 19)

Záměr řeší rekonstrukci místní komunikace v ul. Na Dílech, která je nutná v souvislosti s plánovanou
výstavbou rodinných domů.
•

Místní komunikace na konci ul. Hornické (Z 21)

Druhým záměrem je dobudování místní komunikace v ul. Hornické u bývalého učiliště. Komunikace
bude sloužit pro napojení stávajících rodinných domů. V současnosti má komunikace nevyhovující parametry.
V rámci nové zástavby jsou místní komunikace napojeny na nové lokality v kategorii obslužných
komunikací funkční třídy C, tedy místní komunikace funkční skupiny obslužných komunikací. Komunikace
uvnitř zastavitelných ploch budou řešeny dle konkrétního návrhu zástavby, příp. v rámci územních studií.
V případě nových návrhových ploch bydlení je možno využít obslužné komunikace v režimu zóny 30
(maximální dovolená rychlost omezena na 30 km/h) funkční skupiny komunikace C a případně na kratších
vzdálenostech komunikace se smíšeným provozem funkční podskupiny D1 jako obytné zóny. Dopravní režim
na těchto komunikacích je jednoznačně příznivý pro nemotoristickou dopravu. Je vyloučen, případně omezen
průjezd vozidel, vjezd vozidel je omezen na rezidenty, návštěvy a nezbytnou dopravní obsluhu v souladu
se zákonem 361/2000 Sb. Výhodou komunikací funkční podskupiny D1 je komunikační prostor v jedné úrovni,
neřeší se oddělení chodníku od vozovky obrubníkem a vjezd z běžné obslužné komunikace do této zóny bývá
zpravidla řešen příčným (zpomalovacím) prahem. Křižovatky v těchto oblastech je vhodné navrhovat
s předností zprava.
Stávající místní komunikace jsou respektovány. V rámci případných oprav budou komunikace
upravovány ve stávající trase s odstraňováním dopravních závad ve smyslu kategorijní šířky, zkvalitnění
povrchu a dořešení odvodnění.
Účelové komunikace
Návrh ÚP respektuje stávající síť účelových komunikací a cyklistických tras a vymezuje nové účelové
komunikace pro zemědělskou dopravu, pro přístup na pozemky, obsluhu zařízení protipovodňové ochrany,
pro obsluhu rozvojových lokalit a pro vedení tras pro pěší a cyklisty s tím, že navržená síť účelových
komunikací přispěje ke zlepšení průchodnosti krajiny a nebude v rozporu s ochranou přírody. Část účelových
komunikací byla převzata z původního územního plánu.
V územním plánu jsou vymezeny tyto nové účelové komunikace:
•

Účelová komunikace severně od lok. Za sídlištěm (Z 65) - převzato z původního ÚP

Komunikace prochází severně podél lokality RD Za sídlištěm a je určena pro obsluhu navazujících
pozemků drobné držby z jižní strany. V rámci výstavby komunikace je nutno realizovat také navrženou
doprovodnou zeleň.
•

Účelová komunikace podél Rumzovského járku (Z 66)

Komunikace je vymezena podél jižního břehu Rumzovského járku východním směrem a slouží
zejména pro obsluhu zařízení protipovodňové ochrany (retenční nádrže Z/N 71-5) a obsluhu vodního toku. V
původním ÚP byla navržena podél severního břehu, tento záměr byl však přehodnocen z hlediska umístění
retenční nádrže a její hráze a s ohledem na lepší návaznost na stávající účelové cesty.
•

Účelová komunikace mezi lok. Na Dílech a Rumzovským járkem (Z 68)

Je navržena v místě původní polní cesty zejména za účelem přístupu k zařízení protipovodňové
ochrany (suché poldry Z/N 71-1,2) a pro přístup k zemědělským pozemkům. Komunikace navazuje na
stávající účelovou komunikaci v lok. Na Dílech a napojuje se na novou komunikaci jižně podél Rumzovského
járku (viz výše).
•

Účelová komunikace pro obsluhu průmyslové zóny (Z 67) - převzato z původního ÚP

Je navržena severozápadně od města jako páteřní komunikace pro napojení a vnitřní obsluhu
průmyslové zóny Důbkové louky (Z 67). Komunikace je napojena na stávající účelové komunikace a jižně na
sil. III/4254. Podrobně bude komunikační systém v této lokalitě řešen v rámci zpracování územní studie, a to
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zejména s ohledem na zajištění dostatečného kapacitního napojení plochy Z 7 na silnici III/4254. Pro část trasy
ve vých. části území bylo v r. 2018 vydáno platné stavební povolení. Tato část trasy účelové komunikace Z 67
byla vypuštěna z návrhových ploch ÚP a zařazena do ploch stabilizovaných.
Dále je v rámci ÚP navrženo vybudování komunikace pro chybějící dopravní obsluhu jednotlivých
objektů v lokalitě Horní Huť (Z 26) a v ul. Nádražní (Z 36).
Cyklistické a pěší trasy
Územní plán respektuje stávající cyklostezky a cyklotrasy včetně nadregionální cyklistické trasy č. 412,
které jsou vymezeny v rámci ploch silniční dopravy DS, ploch veřejných prostranství VK a ploch účelových
komunikací DU.
Řešeným územím procházejí tyto cyklotrasy:
Mutěnka: Jarohněvický rybník – Jarohněvice – Mistřín
Podluží: Zbrod-háj. – ul. Nádražní – ul. Komenského – Ratíškovice
Mutěnická: Jarohněvický rybník – ul. Nádražní – ul. Hodonínská – Šidleny-vinné sklepy
Moravská vinná: Jarohněvický rybník – ul. Nádražní – ul. Komenského – Ratíškovice
412: Jarohněvický rybník – ul. Nádražní – ul. Komenského – Šidleny-vinné sklepy
V zastavěném území města, v úseku od rozcestníku Dubňanská silnice po křižovatku ulic Hodonínské
a Komenského, je pomocí dopravního značení na chodníku vymezena stávající cyklostezka.
Je respektována značená turistická trasa (zelená). Trasa vede od Jarohněvického rybníka přes centrum
obce, ulicí Komenského a končí na hranici území v blízkosti rozcestníku Šidleny – vinné sklepy.
V rámci účelových komunikací jsou v ÚP navrženy tyto nové cyklistické trasy:
•

Cyklotrasa Dubňany - Ratíškovice na jižním okraji území (Z 9)

Navržená cyklistická trasa prochází jižním okrajem řešeného území Dubňany podél lokality Trniny a
dále lesními porosty až na hranici katastru, kde navazuje na cyklotrasu v k.ú. Ratíškovice. Trasa využívá
stávajících polních a lesních cest a umožňuje bezpečné cyklistické spojení mezi oběma obcemi. Současně
podporuje rozvoj cykloturistiky v regionu.
•

Část cyklotrasy Jarohněvice – Milotice (Z 25)

Tato trasa vede z Jarohněvic od stávající cyklotrasy „Mutěnka“ kolem Horní Huti severně od města
s napojením na silnici II/431 U Kumbálku a je součástí trasy Jarohněvice - (Kemp Josef) - Milotice - vinné
sklepy Šidleny. Cyklistické spojení s obcí Milotice (Milotický zámek) a lokalitou vinných sklepů je pro
návštěvníky regionu velmi atraktivní. Stejně jako trasa Z 9 podporuje rozvoj cykloturistiky v regionu.
Využívání cyklostezek má v daném území velký potenciál, čemuž odpovídají i intenzity cyklistů dle
Celostátního sčítání dopravy.
Dále je v územním plánu řešena potřeba nových pěších tras, příp. jejich doplnění či rekonstrukce.
Navržené chodníky v rámci veřejných prostranství jsou popsány výše v části Odůvodnění ploch veřejných
prostranství. Jedná se o tyto chodníky:
•
•
•

Chodník Jarohněvice od cyklotrasy „Mutěnka“ po obchod (Z 16)
Chodník v ul. Hodonínské severně od křižovatky Komenského (Z 18)
Chodník v ul. Lipové (Z 20)
Mimo zastavěné území vymezuje ÚP tyto pěší komunikace v rámci ploch DU:

•

Pěší komunikace Traktorka - Horní Huť (Z 14)

Nová pěší komunikace je vymezena severně od města podél stávající účelové cesty od areálu Traktorka
do Horní Huti. Tento významný pěší tah, využívající městských pozemků, umožní propojení města
s průmyslovými areály v část Horní Huť a tím bezkolizní pohyb obyvatel za prací.
•

Pokračování chodníku Jarohněvice po točnu komunikace (Z 17)

Pěší komunikace navazuje na chodník vedoucí od stávající cyklostezky „Mutěnka“ po obchod (Z 16)
a pokračuje k točně místní komunikace. Je významná především pro spojení jednotlivých oddělených částí
obytné zástavby v lokalitě Jarohněvice a pro napojení na město.
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Obecné podmínky pro umísťování komunikací:
•

V plochách dopravní infrastruktury (DS, DU) a plochách veřejných prostranství (VK) umožnit vznik
nových komunikací v šířkových parametrech v souladu s příslušnými předpisy dle účelu komunikace.

•

V ostatních plochách s rozdílným způsobem využití je přípustné umisťovat nové komunikace v šířkových
parametrech v souladu s příslušnými normami dle účelu komunikace jako související dopravní
infrastrukturu.

•

U ploch změn (zastavitelné plochy, plochy přestavby) bude obsluha řešena v rámci stávajících a
navržených ploch dopravní infrastruktury nebo ploch veřejných prostranství, odstavná stání pro motorová
vozidla budou zajištěna na ploše změny (vlastním pozemku) dle příslušných ČSN.
Veřejná hromadná doprava

Řešené území je obsluhováno pouze autobusovou veřejnou dopravou v rámci integrovaného systému
dopravy Jihomoravského kraje (IDS JMK). Autobusová doprava je vedena převážně po silnici II/431 z
Hodonína přes Dubňany směrem na Kyjov a po sil. III/4254 z Ratíškovic přes Dubňany do Mutěnic. V
zastavěném území jsou umístěny autobusové zastávky ve vzdálenosti 600-750 metrů, izochrona dostupnosti
500 metrů pokrývá celé území města.
Územím prochází tyto autobusové linky:
- 663 Hodonín – Dubňany – Kyjov
- 159 Podivín – Čejkovice – Mutěnice – Dubňany – Ratíškovice – Rohatec.
Linka 663 projíždí v řešeném území těmito zastávkami: Dubňany-škola; Dubňany-u mlýna; Dubňanypivnice; Dubňany-kaplička; Dubňany-učiliště; Dubňany-rozc. k žel. stan.; Dubňany-Jarohněvice; Dubňanyškolka; Dubňany-Horní huť; Dubňany-nám.; Dubňany-kostel; Dubňany-obchodní dům; Dubňany-kemp Josef;
Milotice-rozc.
Linka 159 projíždí v řešeném území těmito zastávkami: Dubňany-Jarohněvice; Dubňany-rozc. k žel.
stan.; Dubňany-učiliště; Dubňany-kaplička; Dubňany-pivnice; Dubňany-obchodní dům; Dubňany-nám.;
Dubňany-kostel.
V rámci ÚP byla prověřena poloha stávajících autobusových zastávek. Zastávka Dubňany-škola ve
směru Hodonín brání v rozhledu jednak v křižovatce a jednak na přechodu pro chodce. Z uvedených důvodů
je navrženo posunutí zastávky cca 40m směrem zpět do obce.
Autobusová veřejná doprava je stabilizována a není nutné navrhovat její změny.
Doprava v klidu
Plochy pro parkování a odstavení vozidel jsou řešeny v rámci stávajících a navržených ploch dopravní
infrastruktury, ploch veřejných prostranství a v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, které
připouštějí parkování a odstavení vozidel jako související dopravní infrastrukturu.
Kapacity dopravy v klidu pro nově navrhovanou zástavbu budou řešeny v souladu s platnými právními
předpisy vždy v těsné vazbě na tyto objekty, pokud možno na pozemku investora. Nepřípustná jsou parkovací
stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy nákladních vozidel v plochách
pro bydlení.
V řešeném území budou nová parkovací stání navrhována na stupeň automobilizace 1 : 2 v souladu
s normovými hodnotami v závislosti na počtu automobilů ve městě.
Na základě prověření možností dopravy v klidu a kapacitních potřeb byly navrženy následující
parkovací plochy v rámci ploch veřejných prostranství, které jsou popsány výše v části Odůvodnění ploch
veřejných prostranství:
•
•
•
•
•
•

Komunikace a parkovací stání u zdravotního střediska (Z 8)
Parkoviště u hřbitova (ul. Hřbitovní) (Z 10)
Parkovací plochy v sídlišti Horník (Z 11)
Parkoviště u hřbitova (ul. Komenského) (Z 12)
Parkoviště "U Zvonu", ul. Josefa Chludila (Z 13)
Parkoviště na Malé Straně u Rumzovského járku (Z 24)
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Posíleny jsou dále parkovací plochy u firmy Rigum v souvislosti s rozšířením areálu (Z 4) a u bývalé
železniční stanice v souvislosti s přestavbou na objekt smíšeného bydlení (Z 35).
Dopravní zařízení
V řešeném území nejsou navržena nová dopravní zařízení. Stávající zařízení (čerpací stanice PH,
hromadné garáže) jsou respektována.
Intenzity dopravy
V roce 2016 bylo provedeno celostátní sčítání dopravy na silnicích a dálnicích. V rámci obce se
nachází 5 sčítacích úseků.
Dopravní zatížení komunikací v roce 2016
Silnice

Úsek

III/4254

6-5551

II/431

6-4901

II/431

6-5552

II/431

6-4911

III/4254

6-5561

Popis

Těžká
vozidla

Jarohněvice – křižovatka se
silnicí II/431
Hodonín – křižovatka se silnicí
III/4254
Křižovatka se silnící II/4254 –
křižovatka se silnicí III/4254
Křižovatka se silnící III/4254 –
Svatobořice-Mistřín
Křižovatka se silnící II/431 –
Ratíškovice

vozidla za 24 h
Osobní Motocy
Celkem Cyklisté
vozidla
kly

480

3024

28

3532

434

794

5133

61

5988

651

874

5767

52

6693

245

663

3714

53

4430

86

185

1136

8

1329

121

Především na silnici II/431 jsou intenzity poměrně značné a odpovídají průjezdnímu úseku obcí se
zatížením tranzitní dopravy. Kapacitně komunikace vyhovují.
Hluk z dopravy
Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., s účinností nabytou
od 1.11.2011. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví
součtem základní hladiny hluku 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo. Na silnicích III.
třídy nesmí být překročena v denní době hodnota 55 dB a v noční době 45 dB. V případě silnic II. třídy limit
představuje 60 dB v denní a 50 dB v noční době. V případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních
komunikacích je limit pro denní dobu stanoven na 70 dB, v noční době 60 dB.
V posuzovaném území se nenachází žádný významný zdroj hluku, není nutné tedy navrhovat
protihluková opatření.
Ochranná pásma
Ochranné pásmo silniční je dáno zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v aktuálním
znění. Silniční ochranné pásmo se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými plochami
vedenými do výšky 50 ve vzdálenosti:
- silniční ochranné pásmo silnice II. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle zastavěné území
- ochranné pásmo silnice III. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle zastavěné území
C.5.5.b) Zdůvodnění řešení technické infrastruktury
Koncepce technické infrastruktury ve městě je stabilizovaná. Inženýrské sítě v zastavěném území a
zastavitelných plochách budou i nadále řešeny v rámci stávajících a navržených ploch veřejných prostranství
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a ploch dopravní infrastruktury. Nové zastavitelné plochy, které jsou řešeny vždy v návaznosti na zastavěné
území města, budou napojeny na stávající veřejné inženýrské sítě.
V rámci stabilizovaných ploch je navrženo odkanalizování části Jarohněvice a Nové huti včetně
kořenové ČOV u Jarohněvického rybníku (Z 23) a odkanalizování části ul. Nádražní v centru města. V severní
části města je vymezena návrhová trasa vodovodního řadu DN 400, která byla převzata z platného ÚP.
Koncepce zásobování vodou a odkanalizování respektuje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského
kraje (PRVK), který počítá do roku 2025 se setrvalým počtem obyvatel do 6400.
Severně od města je respektován koridor pro vedení nadřazené technické infrastruktury, který je
vymezen jako ochrana území pro realizaci záměrů výstavby TI a zajištění prostoru pro umístění staveb v
navazujících řízeních (včetně prostoru pro OP plynoucích z příslušných právních předpisů), případně také pro
následný přistup k nim. Jedná se o koridor TEE 10 pro el. vedení 110 kV (Z 40). V trase koridoru je
respektováno stávající el. vedení 400kV.
Jiné plochy a zařízení technické infrastruktury nejsou navrženy.
Zásobování elektrickou energií, spoje
Stávající stav
Území řešené územním plánem je zásobováno elektrickou energií z rozvodny 110/22kV Hodonín a
Hodonín Pánov. Tyto rozvodny jsou zapojeny do systému rozvodů 110kV z rozvoden 400/110kV Sokolnice
a Otrokovice. Rozvodny 100kV jsou propojeny do rozvoden Nedakonice, Veselí nad Moravou, Klobouky,
Kyjov a Tvrdonice a je provedeno propojení na Slovensko.
Severní částí katastrálního území prochází přenosová soustava vedení VVN 400kV č. 424 Sokolnice
– Križovany (SK). Vymezený koridor pro tuto nadřazenou síť TI je v územním plánu respektován.
V území řešeném územním plánem se nachází zdroje výroby elektrické energie větší než 30kWp.
Zdroj FVE 3,7MWp je umístěn směrem na jihozápad u silnice III/4254, zdroj FVE 1,14MWp je umístěn
v průmyslové zóně směrem na severozápad a zdroj FVE je umístěn v průmyslové zóně směrem na západ.
Vlastní město je zásobováno z VN č.2, VN č.39 a VN č.338, zaústěného a napájeného z rozvodny
110/22kV Hodonín, transformovny jsou sloupové, v nových lokalitách zděné s kabelovým přívodem,
elektrická síť je stabilizována. Na řešeném území je v provozu cca 23 sloupových a 8 zděných trafostanic
22/0,4kV distribučních nebo soukromých. Tato zařízení jsou v dobrém stavu a vyhovují současným
požadavkům na zajištění odběrů. Síť nízkého napětí je provedena jako venkovní, v nových lokalitách kabelem
v zemi.
Koncepce zásobování el. energií
Distribuční systém elektrických rozvodů ve zpracovaném výhledu je nadimenzován tak, aby byl
schopen přenést požadovaný výkon v době předpokládaného maxima při dodržení všech aspektů
hospodárnosti, bezpečnosti, spolehlivosti a kvality napětí. Zpracovaná výhledová výkonová bilance vychází
ze stanovení podílových maxim nových odběrů a jednotlivých odběratelských sfér, tj. bytového fondu,
občanské vybavenosti a výrobní sféry. Tyto složky největší měrou ovlivňují růst spotřeby elektrické energie.
Z energetického hlediska se u nové výstavby uvažuje s dvojcestným zásobováním energiemi, a to elektřinou a
plynem (vaření + topení + ohřev TUV). Podle ČSN 332130 ed.3 se zde bude jednat o stupeň „A“, kde se
elektrická energie používá k osvětlení a pro běžné elektrické spotřebiče.
Dle předpokladu bude i ve výhledu přenos požadovaného výkonu zajišťován z VN č.2, VN č.39 a VN
č.338 a bez podstatných změn zůstane i nadále základní konfigurace sítě VN. Pro nové lokality je navrženo
nové kabelové vedení VN zakončené trafostanicí. Pro zajištění výhledových potřeb dodávky bude využito
stávajících trafostanic, v případě nutnosti je možno stávající transformátory vyměnit za výkonnější dle
místních technických možností.
Stávající zdroje výroby elektrické energie (FWE) nebudou dále rozšiřovány.
Síť nízkého napětí NN bude podle požadavků a vývoje posilována novými vývody s její postupnou
kabelizací v rámci stávajících a navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury.
Veřejná telekomunikační síť je stabilizována, nejsou nároky na nové plochy a zařízení. V nových
zastavitelných plochách bude kabelová telekomunikační síť realizována zejména v rámci ploch veřejných
prostranství v návaznosti na stávající síť.
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Ochranná pásma energetiky
Podle zákona 458/2000Sb., ve znění pozdějších zákonů – Energetický zákon – dle §46 Ochranná
pásma jsou následující:
Ochranná pásma energetiky
nad 1 kV do 35 kV
7m od krajního vodiče
Vedení nadzemní s vodiči bez nad 35 kV do 110 kV
12 m od krajního vodiče
izolace
nad 110 kV do 220kV
15 m od krajního vodiče
nad 22 kV do 400kV
20 m od krajního vodiče
nad 400 kV
30 m od krajního vodiče
nad 1 kV do 35 kV
1 m od krajního vodiče
Vedení nadzemní s izolovanými telekomunikační síť
1 m od krajního vodiče
vodiči
110 kV
2 m od krajního vodiče
nad 1 kV do 35 kV
2 m od krajního vodiče
nad 35 kV do 110 kV
5 m od krajního vodiče
Trafostanice
nad 1 kV do 52 kV
7 m od stanice
Stožárové stanice
nad 1 kV do 52 kV
2 m od stanice
Zděné (kompaktní) stanice
venkovní TS
20m od stanice
Venkovní, v budovách stanice
nad 52 kV
20m od stanice
Podzemní kabelová vedení
do 100 kV
1 m od krajního vodiče
nad 100 kV
3 m od krajního vodiče
Výrobna elektřiny
20 m kolmo na oplocení
Ochranná pásma jsou v návrhu ÚP respektována. V ochranném pásmu nadzemního a podzemního
vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno
•
•
•
•

zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,
jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit
život, zdraví či majetek osob,
provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
Zásobování plynem
Stávající stav

Město Dubňany je zásobováno zemním plynem z vysokotlakého plynovodu DN100, resp. z jeho
odboček, které vedou k městu ze severu do jeho západní a východní části. Ve dvou regulačních stanicích je
tlak snížen na STL a pak 4x v regulačních stanicích na NTL. Odběratelé jsou podle lokality připojeni na STL
i NTL, příp. přímo na VTL. Z rozvodné stanice (RS) v západní části města je pro běžné odběratele vyvedeno
STL potrubí až do 1,5km vzdálené Horní Huti. Tato část je vedena v souběhu s VTL. Nejstarší rozvody jsou
ocelové, novější plastové SDR11 v dimenzích DN 80-150.
Nové zastavitelné plochy jsou většinou situovány v návaznosti na stávající zástavbu. Podle místa se
tedy předpokládá využití původních uličních řadů NTL a STL plynovodu nebo jejich prodloužení, případně
okruhování. V případech rozšiřujících se areálů, např. průmyslových podniků, příp. nových ploch pro průmysl,
které jsou vždy vymezeny v návaznosti na stávající výrobní areály, bude využito stávajících připojení.
Průmyslové plochy budou i nadále zásobeny ze středotlakého plynovodu. Nové vysoké odběry plynu, např.
pro průmysl se nepředpokládají.
Koncepce zásobování plynem
Stávající systém zásobování plynem zůstane zachován. Všechny uvažované návrhové plochy je možno
zásobovat plynem ze stávajícího rozvodu prodloužením řadů. Pro rekonstrukce, nové řady i přípojky bude
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použito plastové potrubí SDR11. Plochy pro průmysl, většinou v SZ a západní části území, budou zásobeny
ze stávajících STL plynovodů, které jsou vedeny po jejich okraji. Stejně tak zůstanou připojeni i
velkoodběratelé plynu, někteří přímo z VTL plynovodu. Správce a vlastník sítě žádné významnější úpravy
nebo stavby nových sítí v území neplánuje, ani připojení nových významnějších odběratelů plynu a vyhrazuje
si právo účastnit se řízení, která by mohla mít dopad na plynovod. Budoucí investice, především mimo
zastavěné území, je nutno koordinovat s možnými riziky poddolovaného území a respektovat BP a OP
plynárenských zařízení.
Údaje o současné dodávce plynu pro Dubňany a trend rozvoje:
Parametr

Jedn.

1998

2015

2016

2025

Množství zemního plynu – domácnosti

m3/r

4743 tis.

3403 tis.

3668 tis.

3780 tis.

Množství zemního plynu – maloodběr

m3/r

1417 tis.

558 tis.

597 tis.

615 tis.

Množství zemního plynu VOSO

m3/r

3484 tis.

139 tis.

153 tis.

160 tis.

Celkem zemního plynu

m3/r

9 644 tis.

4100 tis.

4418 tis.

4555 tis.

Počet odběratelů, resp. přípojek

ks

2043

2042

2100

Bezpečnostní a ochranná pásma
Bezpečnostní pásma (BP) jsou určena pro zamezení nebo zmírnění účinků případné havárie zařízení a
za stanovených podmínek lze v tomto prostoru realizovat stavbu. Pro ochranná pásma (OP) jsou omezení
přísnější. ÚP respektuje podmínky bezpečnostních a ochranných pásem plynárenských zařízení, stanovené
v zák. 258/2000Sb. v platném znění.
•

•

•
•

Regulační stanice VTL do 4MPa /STL mají ochranné pásmo 4m, bezpečnostní pásmo 10m. Regulační
stanice STL do 0,4 MPa /NTL mají ochranné pásmo 4m. U domovních regulátorů tlaku je nutné podle
výkonu zohlednit vzdálenost otvorů do budovy a otevíravých oken.
Ochranné pásmo je u VTL plynovodního potrubí 0,4-4,0 MPa 2m. STL potrubí do 0,4MPa má v
zastavěném území OP 1m, mimo zástavbu 2m na obě strany. V lesních průsecích je udržován volný pruh
2m na obě strany od osy potrubí.
Bezpečnostní pásmo je stanoveno pro VTL plynovody 0,4-4,0MPa do DN100 na 8m. U větších dimenzí
a tlaků se pásmo zvětšuje.
Pro krytí potrubí, souběh a křížení sítí je nutné zohlednit ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí
technického vybavení.
Zásobování vodou
Stávající stav

Dubňany jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bzenec-Kyjov-Hodonín,
prameniště Bzenec s vodojemem VDJ Ratíškovice (2x 1000m3, max. 245,5mnm). Skupinový vodovod je
ukončen VDJ Mutěnice (650m3). Na katastru Dubňan se objekty pro zásobování vodou ani jejich ochranná
pásma nevyskytují. Zásobovací řad DN 500, resp. 300 a DN 200mm skupinového vodovodu prochází
katastrem ve směru východ/západ a propojuje VDJ Ratíškovice s VDJ Mutěnice. Z vodojemu Ratíškovice je
vedeno paralelně potrubí DN300 a 500, zastavěnou částí obce prochází zásobovací řad DN 300mm a v lokalitě
Jarohněvice opouští katastr potrubí DN200. Z DN300 je pak město zásobováno uličními řady DN 80-150,
včetně připojení některých lokalit mimo souvislou zástavbu. Jsou ovšem i místa závislá na individuálních
zdrojích pitné vody.
Vodovod byl budován postupně od konce 50. let 20. století, materiálem rozvodných řadů je litina, PE
a PVC, v malé míře ocel. Vodovodní síť je ve stavu odpovídajícímu svému stáří (až 60 let) a bude vyžadovat
postupnou rekonstrukci. Vodovod vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Návrh ÚP respektuje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje (PRVK), který počítá
do roku 2025 se setrvalým počtem obyvatel do 6400 osob a s ohledem na uvedený počet obyvatel
nepředpokládá podstatný nárůst potřeby pitné vody. V nejbližší době se nepředpokládají větší zásahy do
stávající sítě s výjimkou plánované rekonstrukce trasy zásobovacího řadu DN 300 v ul. Nádražní (viz dále).
Koncepce zásobování vodou
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Koncepce zásobování vodou se nemění. Rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny
v rámci stávajících a navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury. Pro napojení
nových ploch bydlení, rekreace, občanské vybavenosti, komerčních zařízení a služeb je využito stávajících
uličních řadů. Zásobování vodou v jednotlivých lokalitách bude řešeno přednostně zaokruhováním tras,
v některých případech jsou dimenze původních tras posilovány z DN 80 na DN100 i s ohledem na vnější
požární zásah. Nové zastavitelné plochy průmyslu a skladování, které jsou vymezeny mimo souvisle zastavěné
území města v návaznosti na stávající průmyslové areály, jsou napojeny na stávající rozvody.
Ze zásobovacích řadů se počítá s postupnou rekonstrukcí a posílením trasy přivaděče DN 300
vedeného městem ve směru V-Z podél silnice Ratíškovice – Mutěnice, především v ulici Nádražní (cca 470 m
ocel). Severně od zastavěného území města je paralelně vymezena návrhová trasa řadu DN400 (Z 34).
Variantou paralelního řadu je posílení současné trasy vedené městem při výhledové rekonstrukci na DN500.
Návrhová trasa nového vodovodu je vyznačena ve výkresové části ÚP.
Spotřeba vody v obci a trend jejího rozvoje:
Parametr

Jedn.

1995

2015

2025

Počet obyvatel

obyv.

6344

6465

6290

Voda vyrobená celkem

m3/rok

427810

342200

302800

Voda fakturovaná celkem

m3/rok

410540

333700

275900

Z toho:

obyvatelstvo

m3/rok

223880

224200

226600

průmysl

m3/rok

112510

109500

49300

zemědělství

m3/rok

74150

Ochranná pásma
Ochranná pásma, kde lze provádět zemní práce aj. jen se souhlasem provozovatele, jsou vymezena
dle průměru potrubí a hloubky dna. Potrubí do DN500mm 1,5 od povrchu trouby, nad DN 500 2,5m. Při
hloubce dna nad 2,5m se OP zvýší o 1m. Pro krytí potrubí, souběh a křížení sítí je nutné zohlednit ČSN 736005
- Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Nad trasou přívodního vodovodního řadu musí být
respektován manipulační pruh o šířce 5-6m.
Řešení odkanalizování
Stávající stav
Město Dubňany má stabilizovanou kanalizační síť napojenou na městskou ČOV. Kanalizační stoky ve
městě jsou jednotné z betonových trub, PVC a kameniny DN 300-1200, nepokrývají však celé zastavěné území.
Kanalizační síť je na více místech odlehčena do svodnic a vodotečí. Není odkanalizována část Jarohněvice a
Horní Huť, ležící severozápadně mimo souvislou zástavbu, které nelze napojit na stávající kanalizační síť, ale
i např. část ulice Nádražní v centru města. Nakládání s odpadními vodami je zde řešeno individuálně, většinou
jímkami na vyvážení, v případě Nádražní ul. i domovními čistírnami odpadních vod (DČOV) s vyústěním do
Rumzovského járku, který je neúměrně zatěžován. Zařízení pro čerpání odpadních vod nejsou na veřejné
kanalizaci provozována.
Pro čištění odpadních (městských) vod je ve městě provozována ČOV pro 6500EO (1190m3/d),
situovaná na jižním okraji města. Je konstruována jako mechanicko-biologická s aerobní stabilizací kalu.
Ochranné pásmo je stanoveno na 100m od vnějšího líce aktivace k okraji souvislé zástavby. Ve vymezeném
pásmu nebudou umísťovány hygienicky chráněné stavby (potravinářské objekty, stavby pro sport, stavby pro
trvalý pobyt osob – stavby pro bydlení, stavby pro rekreaci).
Stokovou síť provozuje společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., která je i vlastníkem většiny
řadů včetně ČOV, ostatní vlastní město Dubňany. Kanalizační síť byla budována postupně a stav jednotlivých
zařízení a řadů odpovídá době jejich vzniku. V dohledné době se neuvažuje s významnými zásahy do
kanalizační sítě ani ČOV, údržba a obnova se řídí plánem obnovy. Stávající kanalizační síť je v návrhu ÚP
respektována včetně trasy „A“1 výtlačného řadu jednotné kanalizace PE 225mm, napojené na ČOV Mistřín,
která se okrajově dotýká severní hranice k.ú Dubňany v návaznosti na k.ú. Mistřín.
Koncepce odkanalizování
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Koncepce okanalizování se nemění. Nové kanalizační stoky v zastavěném a zastavitelném území
budou řešeny v rámci stávajících a navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury.
Dešťové vody ze zastavitelných ploch budou vždy přednostně zasakovány nebo jímány k dalšímu použití na
pozemku investora v souladu s platnými právními předpisy.
Pro odkanalizování nových zastavitelných ploch bydlení, rekreace, občanské vybavenosti,
komerčních zařízení, průmyslu, služeb a dalších je navržena přednostně oddílná kanalizace zaústěná do
stávajících veřejných rozvodů jednotné kanalizace. Odpadní vody z průmyslových areálů musí být před
vypouštěním do kanalizace předčištěny v místě vzniku na požadované parametry. Do kanalizace nebudou také
vypouštěny splaškové vody z chovů hospodářských zvířat.
V souladu s vodním i stavebním zákonem mají vlastníci budovaných staveb povinnost srážkové vody
ze svých pozemků zasakovat. Pokud to není s ohledem na hydrogeologické podmínky možné, jsou povinni
před zaústěním do kanalizace zajistit retenci těchto vod, aby nedocházelo k průtokovým problémům na
stávající kanalizační síti obce. S budováním nové oddílné kanalizační sítě pro srážkové vody se nepočítá.
Pro odkanalizování části Jarohněvice a Horní Huť vymezuje územní plán nové plochy technické
infrastruktury (Z 23). V rámci těchto ploch je navržena nová oddílná kanalizace a kořenová čistírna odpadních
vod (KČOV) pro 300EO (viz dále). Nové trasy dešťové kanalizace se sbíhají do stávajícího kanalizačního řadu
DN400mm, který vede Jarohněvicemi ve směru východ-západ a ústí do Jarohněvického rybníka jako
sledovaná volná výusť. V území je doporučeno srážky přednostně zadržet. Splaškové vody budou svedeny
gravitačně novou oddílnou větvenou kanalizační sítí DN 250-300 do KČOV a po vyčištění pokračují
stávajícím kanalizační řadem DN400mm do rybníka. V případech nových návrhových ploch průmyslu a
skladování, které jsou vymezeny v návaznosti na stávající průmyslové areály, je využito převážně stávajícího
připojení, případně jsou tyto plochy napojeny na výše uvedenou navrženou kanalizaci a KČOV u
Jarohněvického rybníku.
V centrální části města je navrženo odkanalizování levé strany ul. Nádražní od křižovatky s ul.
Hodonínskou až po ul. Františka Vlacha (550m, asi 40 nemovitostí), které není doposud uspokojivě vyřešeno.
Nejblíže je možnost připojení na řad v hloubce 2,5-3,0 m (přes ulici), který je od zástavby vzdálený cca 15m
(sdružené přípojky vždy pro dvě sousední nemovitosti), vhodnější je provést protlaky pod komunikací v rámci
plánované rekonstrukce vodovodního přivaděče, který trasu přípojek kopíruje.
ČOV pro Jarohněvice a Horní Huť
Lokality Jarohněvice a Horní huť jsou situovány mimo souvisle zastavěnou část obce a řeší nakládání
s odpadními vodami individuálně, tj. většinou jímkami na vyvážení nebo přepadem biologických septiků do
potrubí jednotné kanalizace. Stejně tak nakládají s odpadními vodami některé osamocené domy a výrobní
podniky v místech, kde není kanalizační síť. Lokality jsou trvale obydlené, připojené na veřejný vodovod.
Trvale je zde hlášených celkem 275 obyvatel.
Nově navržená kanalizace Horní huti bude připojena jako splašková oddílná, stejně jako nové větve
v části Jarohněvice, na jednotnou kanalizaci DN400mm, která ústí do Jarohněvického rybníka (viz výše). Pro
čištění odpadních vod v této lokalitě je navržena vegetační (kořenová) čistírna odpadních vod (KČOV),
konstruovaná jako vertikální pulsně vypouštěná. Situována je v mírném svahu mezi zástavbu v Jarohněvicích
a rybníkem, kde je možné využít přirozeného sklonu terénu a stávající jednotné kanalizace. Celá sestava se
bude skládat z odlehčovací komory, objektu předčištění (česle, lapák písku, usazovací nádrž – v kombinaci
biologických septiků u domů ), biologické části (fólie, kamenivo, mokřadní rostliny) a kalového hospodářství.
Pro odvodnění kalu se předpokládá systém reed-bed, opět s využitím mokřadních rostlin. KČOV je navržena
pro 300 EO s celkovou účinnou plochou (biologický stupeň+kal) 2500m2. Životnost biologického stupně lze
odhadovat na 30-40let (pak praní štěrkové náplně), u kalových polí cca 10-15 let (pak odvoz jako kompost).
Navržená KČOV je čistírnou kategorie do 500EO. Pro čistotu vypouštěných vod musí splnit emisní
standardy NV 401/2015 Sb. pro CHSK, BSK5 a NL. Předepsána je také minimální účinnost technologie čištění
pro CHSK a BSK5. V neposlední řadě bude nutné posoudit působení vyčištěných vod na stávající vodoteč
nebo rybník.
Produkce odpadní vody v obci a trend jejího rozvoje:
Parametr

Jedn.

1995

2015

2025

Množství splaškových vod

m3/r

308430

312805

302950
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Počet obyvatel

obyv.

-

6465

6290

Počet EO

obyv.

6500

6570

6370

Produkce odpadních vod

m3/d

845

857

830

BSK5

kg/den

12,7*

394

380

NL

kg/den

15,2*

363

350

CHSK

kg/den

59,2*

789

760

* Výstup z ČOV kg/den
Ochranná pásma
Ochranná pásma, kde lze provádět zemní práce aj. jen se souhlasem provozovatele, jsou vymezena dle
průměru potrubí a hloubky dna. Potrubí do DN500mm 1,5 od povrchu trouby, nad DN 500 2,5m. Při hloubce
dna nad 2,5m se OP zvýší o 1m. Pro krytí potrubí, souběh a křížení sítí je nutné zohlednit ČSN 736005Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Nad stávajícími i navrženými stokami musí být respektován
manipulační pruh o šířce 5-6m.
Další zařízení technické infrastruktury
V rámci návrhu ÚP je navrženo dle požadavku města rozšíření stávajícího sběrného dvoru východním
směrem (Z 77). Rozšířená plocha zabírá i část místní komunikace směrem k areálu Horní Huť, která tak bude
sloužit pouze pro přístup ke sběrnému dvoru. Doprava z původní komunikace bude převedena na místní
komunikaci vedoucí západně od sběrného dvoru mezi garážemi.

C.5.6 Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny
C.5.6.a) Zdůvodnění řešení krajiny
Koncepce řešení krajiny respektuje charakteristické přírodní podmínky území, rozvíjí historicky
utvářené způsoby využití krajiny a její hospodářský potenciál. Zásady řešní krajiny a ochrany krajinného rázu
města Dubňany vychází ze základního členění území, které tvoří:
•

Krajina širokých říčních niv (niva Kyjovky) - zahrnuje oblast Jarohněvického rybníka a Bažantnice.
Převládají tu vodní plochy a podmáčená travobylinná společenstva, menší zastoupení mají smíšené
listnaté lesní porosty. Přestože je rybník rybochovně využívaný, je zároveň významnou ornitologickou
lokalitou díky pestré skladbě litorálu a příbřežních porostů. Spolu s Bažantnicí je Jarohněvický rybník a
jeho okolí součástí evropsky významné lokality Hodonínská doubrava (EVL CZ0624070).

Územní plán zde navrhuje převážně plochy smíšené nezastavěného území – krajinnou zeleň a
mokřady.
•

Krajina plošin a pahorkatin Ratiškovické pahorkatiny – zaujímá východní část území, leží tu i historická
část obce. Je charakteristická velkými plochami orné půdy.

Územní plán zde navrhuje základní větev ÚSES, detailní členění území interakčními prvky bude
realizováno při řešení pozemkové držby v rámci komplexních pozemkových úprav.
•

Krajina vátých písků Ratíškovické pahorkatiny - zahrnuje západní a jižní část řešeného území včetně
západní a jižní části zastavěného území. Zasahuje sem evropsky významná lokalita Hodonínská doubrava
(EVL CZ0624070). Převládají tu lesní porosty, ladem ležící půda, průmyslové areály s různou intenzitou
využití, případně nevyužívané. Charakteristické jsou pískové duny a zamokřené deprese.

Při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení jejich podmínek plošného a
prostorového uspořádání bylo sledováno:
• podpora udržitelného zemědělství - vymezení zemědělských ploch v členění na ornou půdu (intenzivně
využívané plochy), trvalé travní porosty, drobnou držbu (malé pozemky, střídání kultur, návaznost na
zastavěné území), sady, vinice a jiné kultury a zahrádkářské osady, dále sem patří porosty dřevin
rostoucích mimo les, např. porosty na mezích, aleje a stromořadí, remízky a solitéry
• zajištění podmínek krátkodobé rekreace - plochy lesa, plochy smíšené nezastavěného území, plochy vodní
a vodohospodářské
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•
•

podpora ekologické stability území - vymezení územního systému ekologické stability - plochy smíšené
nezastavěného území (SNK), větrolamy, porosty na mezích, aleje a stromořadí, remízky a solitéry
zajištění dopravních tahů a prostupností krajiny – plochy dopravní včetně zemědělských účelových
komunikací, chodníků a stezek

Významným způsobem zasáhnou do způsobu využití krajiny komplexní pozemkové úpravy,
respektive plán společných zařízení, stanovený § 9 odst. 8 až 11 zákona 139/2002 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Komplexní pozemkové úpravy byly formálně zahájeny veřejnou vyhláškou dne 20.8.2015, doposud
však neprobíhají.
Řešení ÚP respektuje zásady ochrany přírodních hodnot v rámci katastrálního i širšího území
v souladu s principy udržitelného rozvoje.
Na katastrálním území obce Dubňany je třeba respektovat:
•
•
•

Evropsky významnou lokalitu Hodonínská doubrava (EVL CZ0624070),
významné krajinné prvky vyjmenované zákonem ve vymezitelných hranicích
navržené prvky územního systému ekologické stability jako ucelený systém
C.5.6.b) Odůvodnění vymezení územního systému ekologické stability

Územní systém ekologické stability krajiny ve smyslu zákona 114/92, ve znění pozdějších přepisů a
novely č. 349/2009 Sb., je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém
ekologické stability.
Nadregionální a regionální úroveň ÚSES je stanovena v Zásadách rozvoje Jihomoravského kraje
(nabyly účinnosti dne 03. 11. 2016) a do řešeného území nezasahuje.
Nadregionální úroveň ÚSES reprezentuje biocentrum navržené mimo řešené území při jeho JZ hranici
v k.ú. Hodonín ( NRBC 108 Černé Bláto).
Regionální úroveň ÚSES reprezentuje větev procházející mimo řešené území Dubňan lesními porosty
podél jeho západní hranice v k.ú. Mutěnice a Hovorany (tvoří ji 3 regionální biokoridory a 2 regionální
biocentra).
V řešeném území se nacházejí pouze prvky ÚSES na lokální úrovni.
Koncepce rozvoje ÚSES
Návrh územního plánu respektuje základní principy vymezování ÚSES stanovené metodickými
pokyny, a to:
•
•
•
•
•
•

•

princip biogeografické reprezentativnosti - základní rámec pro vymezení soustavy ÚSES – jednotlivé
větve ÚSES reprezentují biochory a skupiny typů geobiocénů v území
princip funkčních vazeb ekosystémů - byly stanoveny základních trasy větví ÚSES zajišťující jejich
funkčnost
princip přiměřených prostorových nároků - byly stanoveny přiměřené parametry velikosti biocenter a
biokoridorů a celkové hustoty sítě ÚSES
princip zohlednění aktuálního stavu krajiny - bylo maximálně využito vhodných stávajících ekologicky
cenných biotopů s cílem co nejvíce zefektivnit proces tvorby ÚSES
princip zohlednění jiných limitů a zájmů v krajině - jedná se o koordinaci vymezení skladebných prvků
ÚSES s jinými limity či zájmy využití území
princip posloupnosti a vzájemné návaznosti hierarchických úrovní ÚSES - vymezení skladebných částí
hierarchicky nižších úrovní ÚSES územně i funkčně navazuje na hierarchicky vyšší úrovně ÚSES
(nadregionální biocentrum Černé Bláto)
princip přiměřené konzervativnosti – návrh ÚSES respektuje předchozí územní plán, proto byly
minimalizovány zásahy do stávajícího vyhovujícího vymezení skladebných částí ÚSES - výraznější změna
byla provedena pouze tam, kde se část větve ÚSES dostávala do bezprostředního ohrožení v kontaktu
s plochami výroby a bydlení
Vymezení lokálního ÚSES
Lokální úroveň ÚSES v řešeném území je tvořena 4 větvemi, které procházejí všemi čtyřmi
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biochorami, které se na území Dubňan nacházejí. Lokální biocentra pak reprezentují tyto biochory a jim
odpovídající skupiny typů geobiocénů.
První větev ÚSES (hydrofilní) reprezentující vlhká až podmáčená stanoviště sleduje vodní tok a nivu
Kyjovky (biochora 2NH - užší hlinité nivy 2. vegetačního stupně). Větev vychází z nadregionálního biocentra
NRBC 108 Černé Bláto (mimo řešené území) a v řešeném území je tvořena lokálním biokoridorem sledujícím
upravený tok Kyjovky s vloženými biocentry LBC Mezi rybníky (levobřežně), LBC Jarohněvický rybník
(vodní a podmáčené plochy) a LBC Kyseliska (pravobřežně).
Druhá větev ÚSES (mezofilně hydrofilní) se odpojuje od biokoridoru Kyjovky a souběžně s ní
prochází okrajem nivy (biochora 2NH - užší hlinité nivy 2. vegetačního stupně a biochora 2RN - plošiny na
zahliněných píscích 2. vegetačního stupně) střídavě podmáčenými lesními a travobylinnými společenstvy a
opět se k ní připojuje již mimo řešené území v k. ú. Mistřín. Větev tvoří dva lokální biokoridory a jedno lokální
biocentrum LBC Na Dubňansku. Návrh využívá i projekt přírodních biotopů navržených pro soukromého
vlastníka pozemků.
Třetí větev ÚSES (mezofilně hydrofilní) byla oproti předchozímu územnímu plánu přeřešena z důvodů
omezeného prostoru a nepříznivého kontaktu s plochami výroby a bydlení. Nově navržená část vychází z
nadregionálního biocentra NRBC 108 Černé Bláto (mimo řešené území) a v řešeném území je tvořena
biokoridorem, který prochází souvislým lesním porostem (biochora 1RV - plošiny s pahorky na vátých píscích
1. vegetačního stupně) v jihozápadní části území, směřuje do nově navrženého biocentra Mezi rybníky
(biochora 2NH - užší hlinité nivy 2. vegetačního stupně), odtud opět lesními porosty do biocentra Jarohněvický
rybník. Z tohoto biocentra pokračuje větev lokálním biokoridorem do LBC Dubčeny, vymezeném již v
předchozím územním plánu, pokračuje lesními porosty jihovýchodním směrem a využívá z velké části
stávajících větrolamů. Protože původní délka biokoridoru však překračovala metodikou doporučené
parametry, je v polní trati Díly pod Kyjovskou cestou navrženo další nové biocentrum - LBC Pod cestou. Větev
pak pokračuje do navrženého LBC U kamene, odkud sleduje hranice obcí Milotice a Ratíškovice. Zde už větev
reprezentuje biochoru 2PB - plošiny na slínech 1. vegetačního stupně a sleduje východní hranici katastru s
obcí Milotice (okraj viniční trati Šidleny) a Ratíškovice.
Čtvrtá větev ÚSES prochází v k. ú. Dubňany při jeho zalesněné jihovýchodní hranici (biochora 1 RV plošiny s pahorky na vátých píscích 1. vegetačního stupně) a je do ní vložené biocentrum Zármuza.
Vedení ÚSES bylo porovnáno s jeho vedením v platných územních plánech navazujících obcí dle
generelu ÚSES okresu Hodonín, kde došlo ke shodě.
Prostorové parametry pro biocentra a biokoridory v rozlišení podle jejich biogeografického významu
a podle typů požadovaných cílových společenstev vycházejí z doporučené metodické příručky pro tvorbu
ÚSES – Metodické postupy projektování lokálního ÚSES, v případě regionální a nadregionální úrovně ÚSES
vycházejí z Návrhu ZÚR Jihomoravského kraje pro společné jednání (2016).
Prostorové nároky na tvorbu funkčních biocenter a biokoridorů se u různých typů společenstev
poněkud liší. Konkrétní vymezení skladebných částí ÚSES závisí především na vhodných přírodních
podmínkách a na aktuálním stavu využití území. Plochy biocenter a biokoridorů by měly co nejlépe
reprezentovat pestrou škálu typických geograficky původních společenstev v území.
Doporučená minimální velikost navržených lokálních biocenter:
•
•
•
•

společenstva lesní - 3 ha
společenstva luční - 3 ha
společenstva mokřadní - 1 ha
společenstva kombinovaná - 3 ha
Doporučená maximální délka lokálních biokoridorů a možnost jejich přerušení:

•
•
•
•

společenstva lesní - 2 000 m, možnost přerušení do 15 m
společenstva mokřadní - 2 000 m, možnost přerušení do 50 m zastavěnou plochou, do 80 m ornou půdou,
do 100 m ostatními kulturami
společenstva luční - 1 500 m, možnost přerušení do 50 m
společenstva kombinovaná - 2 000 m, možnost přerušení do 50 m zastavěnou plochou, do 80 m ornou
půdou, do 100 m ostatními kulturami
Doporučená minimální šířka lokálních biokoridorů:
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•
•
•

společenstva lesní - 15 m
společenstva mokřadní - 20 m
společenstva luční - 20 m

Návrh ÚSES je v hlavním výkresu znázorněn převážně jako překryvný režim nad plochami s různým
způsobem využití – zásadně jsou jako cílový stav navrženy plochy lesní, plochy vodní a plochy smíšené
nezastavěného území.
Všechna biocentra jsou s ohledem na neutěšený stav krajiny navržena větší než je jejich minimální
velikost, délka biokoridorů nedosahuje maximálních délek, minimální šířka lokálních biokoridorů je vždy
dodržena, v případě potřeby a hospodářských možností území mírně překročena.
C.5.6.c) Přehled ploch změn v krajině
Ozn. pl. Lokalita

Č. pl.

Způsob využití

Z/N 27

Plocha zemědělská – sady,
vinice a jiné kultury

NZV

Lokalita sadů Zelničky severně od nádrží Močidla

Z/N 28

Plocha zemědělská – sady,
vinice a jiné kultury

NZV

Plocha pro pěstování ovoce a zeleniny u FWE
západně od města

Z/N 32

Plocha zemědělská – sady,
vinice a jiné kultury

NZV

Plochy pro pěstování speciálních plodin na JZ
okraji k.ú. jižně od Jarohněvického rybníku

Z/N 33

Plocha zemědělská – sady,
vinice a jiné kultury

NZV

Výsadba sadu severně od města ve volné krajině

Z/N 60

Plocha zemědělská –
zahrádkářské lokality

NZZ

Plocha zahrádkářské lokality jihovýchodně od
Jarohněvického rybníku u Mutěnky

Z/N 63

Plocha smíšená nezastavěného
území – krajinná zeleň

SNK

Plocha krajinné zeleně podél jižního břehu nádrží
Močidla

Plochy smíšené nezastavěného
Z/N 69
(69-1 až 69-8) území – krajinná zeleň

SNK

Skladebné prvky lokálního ÚSES – biokoridory,
biocentra v celém katastr. území

Plochy smíšené nezastavěného
území – krajinná zeleň

SNK

Přírodní biotopy v celém katastr. území

Z/N 70

Plochy vodní a
Z/N 71
(71-1 až 71-5) vodohospodářské

W

Protipovodňová opatření v povodí Rumzovského
járku (poldry, retenční nádrže)

C.5.6.d) Odůvodnění ploch změn v krajině
V rámci ploch s rozdílným způsobem využití, které byly vymezeny v nezastavěném území, vymezuje
územní plán plochy změn v krajině (Z/N).
Vymezení těchto ploch je jedním ze základních úkolů územního plánování, a to s ohledem na rozdílné
nároky na prostředí a na jeho stávající charakter a hodnoty, dále pro snížení ekologických a přírodních katastrof
a odstraňování jejich následků. Plochy byly vymezeny rovněž s ohledem na §18 odst. 5) zák. č. 183/2006 Sb.,
v platném znění. Účelem vymezení ploch je předejít střetům vzájemně neslučitelných činností a požadavků na
uspořádání a využití nezastavěného území. V souladu s §3 odst. 4) vyhl. 501/2006 Sb., v platném znění, jsou
některé plochy podrobněji členěny, a to vzhledem k možnosti specifikovat podrobněji podmínky jejich využití
z důvodů jejich různorodých funkcí v systému krajiny.
•

•

Navržené plochy změn v krajině mj.:
podporují udržení krajinného rázu – např. plochy zahrádkářských kolonií, které byly vymezeny jako
zemědělské plochy, tvoří svým charakterem hospodaření v drobném rozsahu tradiční obraz zemědělské
krajiny rozdrobené do malých obhospodařovaných celků a vytvářejí lidské měřítko krajiny v
bezprostředním okolí obce
přispívají k udržení ekologické rovnováhy v krajině – např. doplnění prvků ÚSES, které rozčleňují krajinu
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•

na menší celky, zabraňují větrné a vodní erozi a umožňují udržet přirozená živočišná společenstva
v krajině, podporují retenci vody a přirozenou vodní dotaci okolních ploch
hrají významnou roli izolační – např. koridory zeleně, které tvoří přirozenou bariéru hlukovým emisím
vzhledem k venkovním chráněným prostorům staveb

Návrh ploch krajinné zeleně je v souladu s cíli územního plánování, navržená zeleň chrání krajinu jako
podstatnou složku prostředí života obyvatel a složku jejich totožnosti a určuje podmínky pro hospodárné
využití a ochranu nezastavěného území.
Odůvodnění ploch vodních a vodohospodářských
Stávající vodní toky a vodní plochy mají významnou krajinotvornou funkci a jsou v návrhu ÚP
chráněny a respektovány jako stabilizované. Z vodních ploch se jedná zejména o rozsáhlou plochu
Jarohněvického rybníku, rybníku Bažantnice a další vodní plochy v Evropsky významné lokalitě Hodonínská
Doubrava, vodní nádrže Močidla na vých. okraji města s protipovodňovou funkcí a Nálezný rybník v jižní
části území. Z vodních toků je významná zejména řeka Kyjovka se stanoveným záplavovým územím Q100
v západní části území a Rumzovský járek, protékající zastavěným územím. Respektovány jsou i další menší
vodní plochy a toky. Územní plán zachovává taktéž samovolně vytvořené podmáčené plochy (mokřady),
vzniklé v poklesových depresích v důsledku poddolování jako cenné biotopy s velkou retenční schopností,
tvořící přechod mezi suchozemským a vodním ekosystémem.
Správci vodního toku jsou oprávněni dle zák. č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) v aktuálním znění při
výkonu správy na toku užívat pozemky sousedící s korytem vodného toku. U významných vodních toků se
jedná o pozemky ve vzdálenosti do 8 m od břehové čáry toku, u drobných vodních toků o pozemky nejvýše
do 6 m od břehové čáry toku.
Podél toku koryta Kyjovka je z důvodu protipovodňové ochrany nutné ponechat ochranné pásmo o
šířce 15m, do něhož nelze umísťovat trvalé stavby.
Na katastrálním území města jsou realizována protipovodňová opatření v lokalitě Včelínek (ochranná
vodní nádrž) a na vodní nádrži Močidla I (zvýšení protipovodňové ochrany pod vodním dílem), částečně byl
zrevitalizován Rumzovský járek.
V rámci ploch změn v krajině vymezuje územní plán jako protipovodňová opatření tyto nové plochy
vodní a vodohospodářské W:
•

Poldry a retenční nádrže v povodí Rumzovského járku (Z/N 71-1 až Z/N 71-5) – částečně převzato
z původního ÚP

Uvedená protipovodňová opatření byla do návrhu ÚP převzata z původního ÚP a dále doplněna na
základě zpracované projektové dokumentace „Protierozní a protipovodňová opatření v povodí Rumzovského
járku“ (zprac. Ing. Vladimír Legát, 05/2011). Plochu poldrů lze zemědělsky využívat zpravidla jako travní
porost, příp. může být ponechána jako mokřad. V rámci záměru (Z/N 71) jsou navržena tato stavební opatření:
retenční prostor č. 1 a 2 - východně od města v lok. Díly mezi cestami (také Díly u Ratíškovské cesty) využití a zvýšení retence stávajících terénních depresí, povodí Rumzovského járku (Z/N 71-1, Z/N 71-2)
suchý poldr č. 1 „Včelínek“ - severně od města nedaleko Kempu Josef - povodí Včelínku, lok. Díly u
Barnavé kůlny (Z/N 71-3)
suchý poldr č. 2 „Kolářova zahrádka“ - na vých. okraji sídla v těsné návaznosti na zastavěné území, povodí
Rumzovského járku (Z/N 71-4)
suchý poldr č. 3 „U lípy“ - východně od města, povodí Rumzovského járku (Z/N 71-5)
Součástí poldrů jsou zemní hráze a bezpečnostní přelivy. V rámci protierozních a protipovodňových
opatření na Rumzovském járku jsou dále navrženy záchytné průlehy, svodné příkopy a rekonstrukce
výpustných objektů na vodních nádržích Močidla. Průlehy budou trvale zatravněny, na okraji průlehů bude
provedena liniová výsadba dřevin.
Odůvodnění ploch zemědělských
Zemědělské plochy jsou tvořeny především zemědělským půdním fondem, definovaným zákonem č.
334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, a zahrnují pozemky orné půdy, sadů,
trvalých travních porostů, patří sem i polní cesty, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před
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zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi, porosty dřevin rostoucích mimo les, jako jsou porosty
na mezích, aleje a stromořadí, remízky a solitéry. Dále zahrnují pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro
zemědělství umístěných v krajině (mimo výrobní zemědělské areály) a pozemky související dopravní a
technické infrastruktury.
V rámci ploch změn v krajině jsou v ÚP navrženy tyto nové plochy zemědělské – sady, vinice a jiné
kultury NZV:
•

Plocha sadů v lokalitě Zelničky (Z/N 27)

Jedná se o plochu stávajících záhumenek na východním okraji města v návaznosti na nádrže Močidla.
Plocha byla v původním plánu vymezena jako územní rezerva pro bydlení, záměr byl však přehodnocen a
plocha byla s ohledem na dostatek zastavitelných ploch pro bydlení z ÚP vypuštěna. Nyní je plocha vymezena
pro výsadbu sadů, vinic, příp. jiných trvalých kultur na drobných pozemcích, které budou tvořit postupný
přechod zastavěného území do volné krajiny.
•

Plocha pro pěstování ovoce a zeleniny u FWE (Z/N 28)

Plocha, vymezená v původním ÚP pro výrobu a tech. zařízení, byla na základě požadavku konkrétního
zájemce nově vymezena pro pěstování ovoce a zeleniny. Jedná se o nevyužívanou ornou půdu, která bude
realizací tohoto záměru zhodnocena.
•

Plochy pro pěstování speciálních plodin západně od města (Z/N 32)

Jedná se o dvě rozsáhlé plochy západně od města v návaznosti na fotovoltaickou elektrárnu, jižně od
Jarohněvického rybníku. Plochy byly původně určeny pro rozvoj výroby a tech. zařízení (rozšíření FWE), na
základě požadavku města a s ohledem na dostatek průmyslových ploch byly z ÚP v této podobě vypuštěny.
V novém územním plánu jsou plochy vymezeny pro intenzivní pěstování speciálních plodin na základě
konkrétního požadavku investora, a to ve fóliovnících, které však lze na uvedených plochách umístit pouze
v omezeném rozsahu. Přesto je záměr oproti původně zamýšlenému využití (FWE) s ohledem na ochranu
životního prostředí a krajinný ráz jednoznačně příznivější. Záměr byl posouzen z hlediska vlivů na životní
prostředí (obě plochy leží v ELV Hodonínská Doubrava) – viz ÚP Dubňany - SEA hodnocení.
•

Výsadba sadu severně od města ve volné krajině (Z/N 33)

Plocha je situována severně od města ve volné krajině na orné půdě. Do ploch zemědělských - sady,
vinice a jiné kultury byla zahrnuta na základě konkrétního záměru vlastníka pozemku. Záměr je možný za
dodržení regulativů, stanovených pro tuto PRVZ.
V rámci ploch změn v krajině je dále navržena tato rozvojová plocha zemědělská – zahrádkářská
lokalita NZZ:
•

Zahrádkářská lokalita u cyklotrasy „Mutěnka“ (Z/N 60) - převzato z původního ÚP

Nová plocha zahrádkářské lokality je vymezena SZ od města nedaleko Jarohněvického rybníku mezi
cyklotrasou „Mutěnka“ a silnicí III/4254. Byla převzata z platného územního plánu a je určena pro rekreační
zahrádkářskou činnost zejména obyvatel sídliště Horník. O zahrádky je ve městě velký zájem.
Odůvodnění ploch smíšených nezastavěného území
Plochy smíšené nezastavěného území tvoří krajinná zeleň. Jsou vymezeny tehdy, kdy s ohledem na
charakter nezastavěného území nebo jeho ochranu není žádoucí nebo potřebné jeho členění na jiné konkrétnější
typy plochy s rozdílným využitím. Pozemky zahrnuté do těchto ploch mohou svým charakterem odpovídat
plochám zemědělským, lesním, vodním a vodohospodářským, příp. i plochám rekreace.
Krajinnou zeleň tvoří zejména vysoká zeleň na pozemcích, které nejsou zahrnuty do lesních ploch.
Zeleň je fragmentálně rozmístěna v krajině ve formě zcela nebo z části nesouvislých, většinou lineárních prvků.
Charakteristická je vysoká druhová rozmanitost, vykazující znaky přirozených společenstev s vývinem
jednotlivých vegetačních pater. Důležitá je funkce biotechnická (ochrana proti erozi), krajinotvorná a je
vhodná také jako potencionální skladebná část systému ÚSES.
Stávající krajinná zeleň je v návrhu ÚP respektována a doplněna o nové plochy. Rozšíření ploch
krajinné zeleně je navrženo zejména formou rozšíření a doplnění lokálního územního systému ekologické
stability a přírodních biotopů.
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V rámci ploch změn v krajině jsou vymezeny tyto plochy smíšené nezastavěného území - krajinná
zeleň SNK:
•

Plocha krajinné zeleně u nádrží Močidla (Z/N 63) - převzata z původního ÚP

Plocha je vymezena podél jižního břehu nádrží Močidla zejména z důvodu zachování přírodního rámce
vodních nádrží a pro přirozený přechod mezi zastavitelnou plochou bydlení v lok. Mírová a volnou krajinou.
Plocha dále navazuje na břehový porost podél Rumzovského járku. Vzhledem k těsné blízkosti obytné
zástavby bude sloužit i jako přírodní rekreační plocha pro obyvatele města.
•

Skladebné prvky lokálního ÚSES (Z/N 69-1 až Z/N 69-8)

Jedná se o plochy nově vymezených biocenter a biokoridorů zejména severně od města, doplňujících
lokální systém ekologické stability do jednoho funkčního celku. Podrobně viz kap. D.5.6.b) Odůvodnění
vymezení územního systému ekologické stability. Navržené prvky ÚSES včetně názvů jsou znázorněny
v grafické části ÚP.
•

Přírodní biotopy (Z/N 70)

Plochy přírodě blízkých biotopů byly převzaty do územního plánu z dokumentace, která byla
vypracována pro soukromého vlastníka pozemků. Biotopy jako stanoviště určitých přírodních společenstev
jsou souborem všech vlivů, které vytvářejí životní prostředí všech zde žijících organismů. Uvedené biotopy
byly vymezeny v rámci změn v nezastavěném území jako krajinná zeleň, příp. jako součást ÚSES a v tomto
smyslu je třeba je chránit.

C.5.7 Zdůvodnění stanovení podmínek pro využití a prostorové uspořádání ploch s
rozdílným způsobem využití
Územní plán člení řešené území v souladu s vyhl. č. 501/2006 S., v platném znění, na plochy s
rozdílným způsobem využití (dále jen PRZV), které jsou s ohledem na specifické podmínky využití a charakter
území dále podrobněji členěny dle platné legislativy. Pro tyto plochy stanovuje ÚP podmínky pro využití
(přípustné, podmínečně přípustné, nepřípustné využití), a to s ohledem na účelné využití zastavěného území a
ochranu nezastavěné krajiny. Podmínky pro využití se týkají stabilizovaných ploch, zastavitelných ploch,
ploch přestavby a ploch změn v nezastavěné krajině a jsou uvedeny v Textové části ÚP, v kap. F. Podmínky
využití jsou stanoveny tak, aby jednotlivé PRVZ nebyly navzájem v kolizi a umožnily vyvážený rozvoj území.
Pro stabilizované a zastavitelné plochy stanovuje ÚP dále podmínky pro prostorové uspořádání území,
a to zejména max. výšku zástavby, danou počtem podlaží, příp. maximální výškou stavby, a intenzitu využití
pozemku, udávající % zastavění pozemku z jeho celkové plochy. Intenzita využití pozemku není stanovena
pro stabilizované plochy - jednotlivé stavby, přestavby a nástavby v těchto plochách budou posuzovány dle
stavebního zákona a příslušných vyhlášek s ohledem na charakter okolní zástavby.
V následující tabulce jsou uvedeny další podrobné podmínky pro využití jednotlivých zastavitelných
ploch, ploch přestavby a ploch změn v nezastavěné krajině a jejich odůvodnění. Uvedeny jsou pouze plochy se
specifickými podmínkami využití, které vyplývají z větší části ze SEA hodnocení ÚP Dubňany, tj. z hodnocení
vlivů koncepce na životní prostředí.
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Označení plochy

Stanovené podmínky prostorového uspořádání
•

výška zástavby v plochách bydlení BI max. 2 NP + podkroví (s
Výška zástavby je stanovena s ohledem na stávající výškovou hladinu zástavby RD, příp. BD ve městě a
výjimkou lok. Z 47), v plochách bydlení BH max. 3NP + podkroví, v s ohledem na polohu návrhových ploch bydlení v okrajových částech města. Důvodem je ochrana jednotné
souvislé uliční zástavbě bude zohledněna výšková hladina okolních
výškové hladiny zástavby jako celku.
staveb

•

intenzita využití pozemků v plochách bydlení BI max. 40% (s
výjimkou lok. Z 47), v plochách BH max. 50%

Intenzita využití ploch je stanovena s ohledem na druh zástavby tak, aby bylo možno účelně využít pozemky
pro bydlení s dostatečnou velikostí přilehlých zahrad, příp. ploch zeleně a nedocházelo přitom k přílišnému
zahušťování zástavby. Intenzita využití odpovídá stávajícím plochám bydlení.

•

zástavba v plochách Z 43 (lok. Mírová) a Z 48 (lok. U sportoviště) je
podmíněna zpracováním územní studie dle požadavků SEA
hodnocení
postup výstavby (etapizace) v pl. Z 43 a Z 48 bude od sídla do krajiny

Podmínka vyplývá z velikosti (nad 2 ha), složitého tvaru a polohy obou ploch a je součástí závěrů SEA.
Plocha Z 48 navazuje na hranici EVL Natura 2000 Hodonínská Doubrava, plocha Z 43 leží v blízkosti
vodních nádrží Močidla a plochy krajinné zeleně. V rámci ÚS je nutno stanovit základní urbanistickou
koncepci území vč. etapizace s důrazem na ochranu přírody a krajiny.

•

zástavba v ploše Z 47 (lok. U ČOV) je podmíněna zpracováním
územní studie

Podmínka vyplývá z možnosti variantního řešení zástavby, zejména z hlediska intenzity využití plochy.

•

plocha může být využita pro zástavbu malometrážními rod. domy,
intenzita využití pozemků max. 60%, výška zástavby max. 1 NP +
podkroví

Jedná se o lokalitu, kde je již realizována intenzivní řadová zástavba. Malometrážní domy mohou sloužit jako
startovací byty pro mladé rodiny, příp. pro samostatně žijící osoby.

•

v nových lokalitách situovaných na okraji zast. území budou zahrady Podmínka je stanovena z důvodu pozvolného přechodu urbanizovaného území do volné krajiny, příp. lesa.
RD v max. míře orientovány směrem do krajiny, příp. k lesu

•

podmínkou realizace zástavby v pl. Z 42 (lok. Na Dílech) a Z 46 (lok. Podmínka provedení biol. průzkumu je stanovena pro ověření aktuálního stavu bioty a ekosystémů v
U koupaliště) je provedení biologického průzkumu, v pl. Z 46 vč.
zájmovém území, cílem dendrolog. průzkumu je zachování kvalitních ploch mimolesních porostů dřevin
dendrologického průzkumu
nebo ploch kvalitních biotopů.

•

v ploše Z 44 (lok. BD Hornická) bude navržena pl. ochranné zeleně o Jedná se o plochu bydlení v bytových domech , podmínka vymezení plochy ochranné zeleně je stanovena
vel. min. 20% z celk. plochy pro bydlení, a to v SV části území
z důvodu odclonění areálu Traktorka (pl. řemeslné výroby a výr. služeb) ze severní strany území.

•

výška zástavby max. 2 NP + podkroví (s výjimkou pl. Z/P 5), v
souvislé uliční zástavbě bude zohledněna výšková hladina okolních
staveb

Výška zástavby je stanovena s ohledem na stávající výškovou hladinu smíšené obytné zástavby ve městě,
zejména podél průjezdních komunikací. Důvodem je ochrana jednotné výškové hladiny zástavby jako celku.

•

výška zástavby v ploše přestavby Z/P 5 (plocha SO u Dubňanského
háje) max. 4 NP s tím, že plocha bude doplněna novými výsadbami
dřevin

Jedná se o plochu přestavby, výška zástavby vychází z výškové hladiny stávajících objektů v samotném
areálu a z ekonomiky jeho využití a dále z max. výšk. hladiny areálu bývalého hornického učiliště
v sousedství (3NP + šikmá střecha). Podmínka výsadby dřevin je stanovena s ohledem na sousedství lesa umožní přirozené začlenění areálu do prostředí.

•

při realizaci záměru v pl. Z/P 5 je nutno dodržet odstupovou
vzdálenost od stávající zástavby dle platných předpisů

Vzájemné odstupy staveb stanovuje vyhláška č. 501/2006 Sb. v platném znění.

•

intenzita využití pozemků max. 50%

Intenzita využití ploch je stanovena s ohledem na druh zástavby (SO) tak, aby bylo možno účelně využít
pozemky jak pro bydlení, tak i pro další funkce, např. občanskou vybavenost a nedocházelo přitom
k přílišnému zahušťování zástavby.

•

ve stabilizovaných plochách je stanovena max. velikost prodejní
plochy komerčních zařízení 300m2
ve stabilizovaných plochách lze umístit pouze taková zařízení, která
svým provozem nezvýší dopravní zátěž v území

Podmínka je stanovena z důvodu kompaktnosti stávající uliční zástavby v plochách SO, která neumožňuje
umístění větších obchodních zařízení bez dopadu na urbanistickou strukturu a charakter zástavby v daném
území. Umístěním kapacitně většího zařízení by docházelo také ke zvýšení dopravní zátěže v území, zejména
na průjezdních komunikacích, které je nepřípustné.

•

výška zástavby v pl. Z 59 max. 2 NP

Výška zástavby je stanovena s ohledem na stávající výškovou hladinu okolní zástavby a zástavby koupaliště.
Důvodem je ochrana jednotné výškové hladiny zástavby jako celku.

•

intenzita využití pozemků max. 30%

Intenzita využití ploch je stanovena s ohledem na druh zástavby (RV) tak, aby bylo možno účelně využít
pozemky pro rekreaci při zachování dostatečné velikosti ploch zeleně.

•

zástavba hlavními objekty v ploše Z 59 (rozšíření koupaliště) bude Podmínka je stanovena z důvodu návaznosti nově navržených objektů na stávající koupaliště a ponechání co

•
Plochy bydlení
BI, BH

Plochy smíšené
obytné SO

•

Plochy veřejné
rekreace RV

Odůvodnění stanovení podmínek
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orientována do severní části území ke koupališti a do vých. části ke nejvíce volných ploch pro zeleň směrem ke stávajícímu lesu.
stávající zástavbě, plochy zeleně zejména k jihozápadu do krajiny

Plochy rekreace cestovní ruch,
agroturistika RC

•

po obvodu pl. Z 59 bude realizována výsadba ochranné zeleně, celk. Ochranná zeleň po obvodu areálu je navržena pro odclonění navazujících ploch bydlení, současně bude zeleň
podíl zeleně bude činit min. 25% z vymezené plochy
sloužit pro pozvolný přechod urbanizovaného území do navazujících lesních porostů.

•

výška zástavby max. 2 NP + podkroví

Výška zástavby je stanovena s ohledem na stávající výškovou hladinu stávajících staveb a zařízení a
s ohledem na okolní krajinu. Důvodem je zejména zamezení vzniku dominantních objektů v krajině.

•

intenzita využití pozemkůmax. 40%

Intenzita využití ploch je stanovena s ohledem na druh zástavby (RC) tak, aby bylo možno účelně využít
pozemky pro rekreaci při dostatečně rozvolněné zástavbě a dostatečné velikosti ploch zeleně.

•

v plochách RC bude vymezena plocha pro vzrostlou zeleň o vel. min. Podmínka je stanovena za účelem vymezení dostatečných ploch zeleně pro venkovní rekreaci a pro pozvolný
přechod urbanizovaných ploch do volné krajiny.
20% z celk. plochy

•

nová zástavba v pl. Z 6 a Z/P 6a bude umísťována přednostně v SZ Podmínka je stanovena z důvodu ochrany krajinného rázu, zejména z otevřeného pohledu od JZ až JV.
části areálu ke komunikaci, plochy zeleně k JV do krajiny

•

podmínkou realizace zástavby v pl. Z 6 a Z/P 6a je provedení
biologického průzkumu

•

nová zástavba v pl. Z/P 31 (býv. farma Písky) bude umísťována Podmínka je stanovena za účelem pozvolného přechodu urbanizovaných ploch do krajiny a začlenění areálu
přednostně ve vých. části areálu ke komunkaci a stáv. objektu, plochy do přírodního prostředí. Současně je třeba využít pro potřeby rekreace stávající dvoupodlažní objekt u
zeleně k jihu a západu do krajiny, do indexu využití plochy 40% bude komunikace.
započítán i stávající objekt

•

podmínkou realizace zástavby v pl. Z/P 31 je provedení biologického Podmínka provedení biol. průzkumu je stanovena pro ověření aktuálního stavu bioty a ekosystémů v
zájmovém území, cílem dendrolog. průzkumu je zachování kvalitních ploch mimolesních porostů dřevin
průzkumu včetně dendrologického průzkumu
nebo ploch kvalitních biotopů.

•

podmínkou realizace záměrů v pl. Z 3 a Z/P 3 (areál fy Hadraulika Podmínka vyplývá ze zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, v platném znění. V případě uvedené plochy je
Lesák) je důsledná ochrana vzdálenosti 50m od okraje lesa na západě důsledná ochrana nutná zejména z důvodu ochrany EVL Hodonínská Doubrava, která s plochou
bezprostředně souvisí.
až SZ, který je součástí EVL Hodonínská Doubrava

•

nová zástavba a přestavba objektů v pl. Z/P 3 bude využívat stávající Důvodem je snaha hospodárně využít stávající prázdné objekty bez záboru dalších ploch zemědělské nebo
zpevněné a zastavěné plochy
lesní půdy.

•

výška zástavby v pl. Z 51 max. 3NP + podkroví, v souvislé uliční Výška zástavby je stanovena s ohledem na stávající výškovou hladinu okolní zástavby a zástavby ZŠ.
zástavbě bude zohledněna výšková hladina okolních staveb

•

intenzita využití pozemků max. 60%

•
Plochy občan.
vybavení
- veřejná vybavenost
•
OV
- hřbitovy OH

Plochy veř.
prostranství
- sídelní zeleň VZ
Plochy technické
infrastruktury T

Podmínka je stanovena pro ověření aktuálního stavu bioty a ekosystémů v zájmovém území.

Intenzita využití ploch je stanovena s ohledem na druh zástavby (OV) tak, aby bylo možno účelně využít
pozemky pro občanské vybavení a nedocházelo přitom k přílišnému zahušťování zástavby.

nová zástavba v pl. Z 51 (rozšíření ZŠ) bude situována pouze na Pozemky pro rozvoj Základní školy zasahují do EVL Hodonínská Doubrava, podmínka je stanovena za
účelem ochrany EVL.
odlesněné části pozemků mimo výskyt porostů dřevin
podmínkou realizace náplně plochy Z 51 je důsledná ochrana Podmínka vyplývá ze zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, v platném znění a z důvodu ochrany EVL Hodonínská
vzdálenosti 50m od okraje lesa na západě a jihu území, který je Doubrava, která s plochou bezprostředně souvisí.
součástí EVL Hodonínská Doubrava

•

podmínkou realizace záměru v pl. Z 73 (rozšíření hřbitova) je Podmínka je stanovena za účelem ochrany kvalitní vzrostlé zeleně.
zachování aleje vzrostlých stromů podél hřbitovní zdi na východě
území

•

V případě pohřbívání v hrobech je nutno provést v pl. Z 73 Hydrogeol. průzkum prokáže vhodnost tohoto způsobu pohřbívání a bude jedním z podkladů pro stanovení
hydrogeologický průzkum.
tlecí doby v řádu veřejného pohřebiště.

•

plocha ochranné zeleně Z 78 bude vysazena v pásu š. min. 30m,
použity budou dřeviny místní druhové skladby

•

v ploše koridoru nadřazené technické infrastruktury Z 40 lze připustit Podmínka je stanovena za účelem zajištění volného koridoru pro vedení VVN 110kV a umožnění přístupu

Podmínka je stanovena pro odclonění plochy bydlení Z 45 od ploch farmářské činnosti Z 2. Doporučuje se
použití místních druhů dřevin.
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vzrostlou zeleň (dřeviny) s výškou max. do 3m

ke stavbám v koridoru.

•

podmínkou realizace záměru v pl. Z 23 (odkanalizování části
Jarohněvice vč. KČOV) je provedení biologického průzkumu

Cílem stanovení podmínky je minimalizovat vliv záměru na předmět ochrany EVL (kuňka ohnivá) a na
přírodní biotopy v dosahu této plochy.

•

výška zástavby max. 12m nad upraveným terénem (mimo pl. Z 7) s Výška zástavby je volena s ohledem na možnost budování halových objektů pro výrobu, výškové omezení
tím, že vyšší objekty budou vždy orientovány směrem ke stávající na okraji ploch je uplatněno zejména z důvodů ochrany krajinného rázu. Důvodem je zejména zamezení
zástavbě a nižší směrem do krajiny
vzniku nežádoucích dominant v krajině.

•

intenzita využití pozemků max. 60 %

•

podmínkou pro využití plochy Z 7 (prům. zóna Důbkové louky) je Podmínka vyplývá z velikosti (cca 15 ha), složitého tvaru plochy a její polohy v blízkosti obytné zástavby a
zpracování územní studie dle požadavku SEA hodnocení
je součástí závěrů SEA. V rámci ÚS je nutno stanovit základní urbanistickou koncepci území s ohledem na
ekonomické využití plochy a posoudit dopad na obytné prostředí a krajinu.
v rámci úz. studie pl. Z 7 bude řešeno zejména:
zastavitelnost a vnitřní struktura plochy
vymezení ploch zeleně (vnitřních, obvodových)
ochrana kvalitních porostů dřevin a přír. biotopů mokřadního
charakteru podél strouhy
důsledná ochrana strouhy před negat. účinky výstavby a provozu a
před příp. úniky kontaminovaných vod
ochrana zástavby Jarohněvic severně a SZ (výsadba zeleně)
zásobování vodou a odvod odpadních vod
zajištění retenč. prostorů a prostorů pro odvod dešťových vod a pro
průchod přívalových vod
zmírnění měřítka a výšky halových objektů od jihu k severu
etapovitost zástavby s postupem od stávajícího sídla do krajiny
zajištění kapacitního napojení plochy na sil. III/4254 při respektování
platného SP pro účelovou komunikaci v trase Z 67
předčišťování odpadních vod z průmyslové výroby v místě vzniku

•
Plochy výroby a
skladování průmysl, zemědělská
výroba VP
-

Plochy výroby a
skladování řemeslná výroba,

Intenzita využití ploch je stanovena s ohledem na druh zástavby (VP) tak, aby bylo možno účelně využít
pozemky pro průmysl, příp. zeměděl. výrobu při zachování dostatečné velikosti ploch zeleně.

•

celkový podíl zeleně bude činit min. 30% plochy Z 7 s tím, že pl. Podmínka je stanovena z důvodu odclonění nejblíže položených ploch bydlení a ploch smíšených obytných
zeleně budou orientovány podél severní a SZ hranice a do ploch podél a pro příznivější přechod urbanizovaného území do krajiny.
strouhy

•

podmínkou realizace záměru v pl. Z 7 je zpracování oznámení EIA Podmínka vyplývá ze SEA hodnocení ÚP Dubňany. EIA bude zpracována dle § 6 přílohy č. 3 zák. č.
dle požadavků SEA hodnocení
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Účelem je zejména ochrana
životního prostředí a přírodních hodnot před negativními účinky z průmyslové výroby.

•

dále je podmínkou provedení
dendrologického průzkumu

•

výška zástavby v pl. Z 7 max. 12m nad upraveným terénem v jižní a Výška zástavby je stanovena tak, aby umožnila budování halových prům. objektů s tím, že bude vzhledem
JV části plochy směrem ke stávajícím výr. areálům v ul. Nádražní a k okolní zástavbě a krajině uplatněna výšková regulace staveb se zmírněním měřítka objektů od jihu
max. 8m nad upraveným terénem směrem do krajiny, tj. k SZ až SV k severu.

•

podmínkou realizace záměru v pl. Z 54 (pl. u stávající FWE záp. od Podmínka vyplývá ze SEA hodnocení ÚP Dubňany. EIA bude zpracována dle § 6 přílohy č. 3 zák. č.
města) je zpracování oznámení EIA dle požadavků SEA hodnocení
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Účelem je zejména ochrana
životního prostředí a přírodních hodnot před negativními účinky z průmyslové výroby.

•

podmínkou realizace záměru v pl. Z/P 56 (areál býv. jatek u prům.
zóny) je provedení biologického průzkumu a dendrologického
průzkumu

•

výška zástavby max. 8m nad upraveným terénem s tím, že vyšší Výška zástavby je stanovena tak, aby umožnila budování výrobních objektů s tím, že bude vzhledem k okolní
objekty budou situovány směrem ke stávající zástavbě (stáv. zástavbě a krajině uplatněna výšková regulace staveb se zmírněním měřítka objektů od zástavby směrem do

biologického

průzkumu

vč. Podmínka provedení biol. průzkumu je stanovena pro ověření aktuálního stavu bioty a ekosystémů v
zájmovém území, cílem dendrolog. průzkumu je zachování kvalitních ploch mimolesních porostů dřevin
nebo ploch kvalitních biotopů.

Podmínka provedení biol. průzkumu je stanovena pro ověření aktuálního stavu bioty a ekosystémů v
zájmovém území, cílem dendrolog. průzkumu je zachování kvalitních ploch mimolesních porostů dřevin
nebo ploch kvalitních biotopů.
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areálům), nižší objekty směrem do krajiny

výrobní služby VR
Plochy smíšené
výrobní VS

krajiny.

•

u menších ploch (do 1ha) a ploch v kompaktně zastavěném území Podmínka vyplývá ze skutečnosti, že jsou menší plochy situovány blíže k plochám bydlení, příp. přímo
bude zohledněna výšková hladina okolních staveb
v návaznosti na souvislou zástavbu.

•

intenzita využití pozemků max. 60%

•

podmínkou realizace záměru v pl. Z 4 (pl. pro rozvoj fy Rigum) je Podmínka vyplývá ze SEA hodnocení ÚP Dubňany. EIA bude zpracována dle § 6 přílohy č. 3 zák. č.
zpracování oznámení EIA dle požadavků SEA hodnocení
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Účelem je zejména ochrana
životního prostředí a přírodních hodnot před negativními účinky z ploch výroby.

•

dále je podmínkou provedení biologického
dendrologického průzkumu v této ploše

•

podmínkou realizace záměru v pl. Z 58 (areál Traktora) je zpracování Podmínka vyplývá ze SEA hodnocení ÚP Dubňany. EIA bude zpracována dle § 6 přílohy č. 3 zák. č.
oznámení EIA dle požadavků SEA hodnocení
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Účelem je zejména ochrana
životního prostředí a přírodních hodnot před negativními účinky z ploch výroby.

•

navržená zeleň v pl. Z 58 bude situována do JZ části území

•

u plochy Z/P 41 (pl. v sousedství fy Okna Macek u prům. zóny) bude Podmínka vyplývá z požadavku ochrany enklávy stávající zeleně a mokřadu mezi dvěma výrobními
zachován stávající vzrostlý porost a mokřad
plochami.

•

plocha Z 55 (býv. „Skleník“ sev. od města) byla redukována Redukování plochy vyplynulo z vyhodnocení SEA, důvodem je ochrana v současné době nezastavěné krajiny
s ponecháním severní části
a zachování ostrovního lesního porostu v jižní části plochy.

•

podmínkou realizace náplně plochy Z/P 6b je zpracování oznámení Podmínka vyplývá ze SEA hodnocení ÚP Dubňany. EIA bude zpracována dle § 6 přílohy č. 3 zák. č.
EIA dle požadavků SEA hodnocení
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Účelem je zejména ochrana
životního prostředí a přírodních hodnot před negativními účinky z ploch výroby.

•

dále je podmínkou provedení biologického průzkumu v této ploše

•

plochy pro těžbu štěrkopísku Z 74 a Z 75 budou řešeny jako dvě Jedná se o dvě rozsáhlé plochy na severním okraji k.ú v návaznosti na stávající plochy těžby. Vzhledem
oddělené plochy s tím, že přednostně bude využita pl. Z 75 (I. etapa) k tomu, že bude realizace záměru znamenat velkoplošnou změnu v krajině s dopadem na zemědělskou půdu a
a po ukončení těžby plocha Z 74 (II. etapa)
na krajinný ráz, byl v rámci návrhu ÚP zpracován samostatný posudek „Územní plán Dubňany - Doplněk
SEA hodnocení“, zprac. RNDr. Milan Macháček, 07/2018. V posudku jsou stanoveny uvedené a další
mezi oběma plochami bude dostatečně územně zabezpečen
podmínky pro využití ploch Z 74 a Z 75.
mezilehlý ochranný pilíř

•

Intenzita využití ploch je stanovena s ohledem na druh zástavby (VR) tak, aby bylo možno účelně využít
pozemky pro řemeslnou výrobu a služby při zachování dostatečné velikosti ploch zeleně.

průzkumu

vč. Podmínka provedení biol. průzkumu je stanovena pro ověření aktuálního stavu bioty a ekosystémů v
zájmovém území, cílem dendrolog. průzkumu je zachování kvalitních ploch mimolesních porostů dřevin
nebo ploch kvalitních biotopů.

•

pl. Z 74 a Z 75 nebudou dále rozšiřovány a nebudou zasahovat do
ploch v I. tř ochrany ZPF směrem k toku Kyjovky

Plochy těžby nerostů •
T

v severní části pl. Z 74 bude respektována vzdálenost 50m od okraje
lesa a tím současně zajištěn dostatečný ochranný pilíř vč. stávající
komunikace

•

podmínkou realizace náplně ploch Z 74 a Z 75 je dále zpracování
oznámení EIA dle požadavků SEA hodnocení a provedení
biologického průzkumu s cílem navrhnout optimální zásady
biologické rekultivace

•

po ukončení těžby bude provedena postupná biologická rekultivace
území dle stanovených zásad vč. podpory vzniku a rozvoje přír.
biotopů

Podmínka je stanovena z důvodu odclonění plochy Z 58 od ploch bydlení v byt. domech Z 44 JZ od areálu a
od stávající zástavby.

Podmínka provedení biol. průzkumu je stanovena pro ověření aktuálního stavu bioty a ekosystémů v
zájmovém území.
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•

výška zástavby max. 1NP + podkroví

Výška zástavby je stanovena zejména s ohledem na krajinný ráz. Důvodem je zejména zamezení vzniku
dominantních objektů na okrajích zastavěného území.

•

intenzita využití pozemků max. 20%, v ploše Z 1 30%

Intenzita využití ploch je stanovena s ohledem na druh zástavby (ZF) tak, aby bylo možno účelně využít
pozemky pro farmářskou činnost (drobné pěstitelství a chovatelství) při dostatečně rozvolněné zástavbě a
dostatečné velikosti ploch zeleně.

•

v pl. Z 1 (biofarma Jarohněvice) bude zachována a dále podporována
přírodní diverzita (různorodost)
v území budou ponechány určující prvky dřevin a podpořeny
extenzivní biotopy na úkor ruderálních lad

Uvedené podmínky vyplývají ze SEA hodnocení a jsou stanoveny s cílem zachovat přírodní charakter území
s přirozenou diverzitou a vhodnými opatřeními zvyšovat jeho hodnotu. Uvedená opatření jsou uplatněna mj.
v zájmu ochrany některých chráněných druhů živočichů a rostlin, které se v území vyskytují (viz Biologický
průzkum „Zhodnocení stavu bioty a ekosystémů na ploše Z 1“, zprac. RNDr. Milan Macháček, 01/2019).

•
•

v rámci využití plochy Z 1 bude zabezpečena vhodná akumulace Potřeba kumulace srážkových vod je uplatněna zejména z důvodu postupného vysychání a poklesávání
srážkových vod
hladiny podzemní vody v území, která způsobuje vysychání mokřadu (dnes již bez výskytu vody nad
terénem.

•

případnou zástavbu v pl. Z 1 budou tvořit objekty přiměřené velikosti Důvodem je zejména ochrana krajinného rázu v okrajové ploše zastavěného území.
s přednostním použitím tradičních materiálů

•
Plochy zemědělské drobná farmářská
•
činnost ZF

nová zástavba bude situována do východní části plochy

Podmínka je stanovena za účelem ochrany kompaktních porostů dřevin a ploch s rozvolněnou vegetací (SZ a
severní část plochy).

splaškové vody z případného chovu zvířat nebudou vypouštěny do Podmínka vyplývá z ochrany technických zařízení VaK a z ochrany životního prostředí.
kanalizace

•

podmínkou realizace záměru v pl. Z 1 je provedení biologického Podmínka provedení biol. průzkumu je stanovena pro ověření aktuálního stavu bioty a ekosystémů v
průzkumu vč. dendrologického průzkumu
zájmovém území, cílem dendrolog. průzkumu je zachování kvalitních ploch mimolesních porostů dřevin
nebo ploch kvalitních biotopů.

•

v ploše Z 2 (zem. farma Důbky) bude respektována stavba objektu Pro objekt bylo vydáno platné stavební povolení vč. souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF.
pro zemědělskou prvovýrobu s platným stavebním povolením

•

případnou zástavbu v pl. Z 2 budou tvořit objekty přiměřené velikosti Důvodem je zejména ochrana krajinného rázu v okrajové ploše zastavěného území.
s přednostním použitím tradičních materiálů

•

nová zástavba v ploše Z 2 bude situována v dostatečné vzdálenosti od Podmínka je stanovena z důvodu ochrany rozvojové plochy bydlení Z 45 jižně od pl. farmářské činnosti vč.
stávající a navržené obytné zástavby
navazujících stabilizovaných ploch.

•

mezi pl. Z 2 a rozvojovou plochou bydlení (lok. Z 45) bude Podmínka je stanovena z důvodu ochrany rozvojové plochy bydlení Z 45 jižně od pl. farmářské činnosti vč.
realizován pás ochranné zeleně š. min. 30m, ochranná zeleň bude navazujících stabilizovaných ploch a pro příznivější přechod urbanizovaného území do krajiny. Doporučuje
realizována taktéž kolem polohy staveb
se použití místních druhů dřevin.

•

splaškové vody z případného chovu zvířat nebudou vypouštěny do Podmínka vyplývá z ochrany technických zařízení VaK a z ochrany životního prostředí.
kanalizace

•

výška zástavby max. 1NP + podkroví + 1PP

Výška zástavby je stanovena s ohledem na stávající zástavbu v lokalitách NZZ a účel staveb (zahrádkářské
objekty) a také s ohledem na ochranu nezastavěné krajiny a krajinného rázu.

intenzita využití pozemků není stanovena

Z důvodů různé velikosti pozemků a omezení velikosti staveb není stanovena intenzita využití plochy.

Plochy zemědělské - •
zahrádkářské
•
lokality NZZ

v plochách NZZ lze umístit pouze 1 hospodářský objekt na pozemku, Podmínka je stanovena za účelem zachování původního charakteru zahrádkářských lokalit, určených pro
a to do 50 m2 zastavěné plochy a do 6m výšky (ve stávající zástavbě drobné pěstitelství a aktivní rekreaci, současně je však nutno respektovat výšku stávajících právoplatně
bude zohledněna výšková hladina okolních staveb), součástí objektu povolených objektů. Plocha je součástí nezastavěného území a není určena pro bydlení.
může být odpočinková místnost a nezbytné hygienické zázemí

•

pro pl. Z/N 32 je stanovena intenzita využití pozemků pro fóliovníky Jedná se o dvě rozsáhlé plochy (severní - 15,8 ha, jižní -10,8 ha) situované volné krajině v rámci EVL
max. 30% s tím, že fóliovníky budou situovány ve východní části Hodonínská Doubrava. Podmínky jsou stanoveny za účelem ochrany zejména krajinného rázu a přírodních
území u komunikace, směrem k západu budou volné pěstební plochy hodnot EVL (navazujících ploch krajinné zeleně a lesů) a vyplývají ze SEA hodnocení.
v terénu

•

před realizací záměru je nutno prověřit systém zásobování vodou pro Podmínka vyplývá z požadavku na ochranu systému podzemních vod, který by byl při velkokapacitním
pěstování plodin, jímání podzemních vod jako zdroj vody je odčerpávání vod ze studní vážně narušen. Tím by došlo k ohrožení stability okolních ekosystémů.

Plochy zemědělské sady, vinice a jiné
kultury NZV
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nepřípustné
•

podmínkou realizace náplně plochy Z/N 32 je provedení biologického Podmínka provedení biol. průzkumu je stanovena s ohledem na rozsah záměru a jeho případný negativní vliv
průzkumu
na EVL s cílem minimalizovat vliv na předmět ochrany EVL Hodonínská Doubrava (kuňka ohnivá) a na přír.
biotopy. Podmínky vyplynuly ze závěrů SEA hodnocení.

•

v ploše zasahující do výhradního ložiska, dobývacího prostoru a
CHLÚ musí být přípustné činnosti dle ÚP v souladu s povolenou
hornickou činností v dobývacím prostoru

•

výška zástavby max. 1NP + 1PP

Výška zástavby je stanovena s ohledem na účel staveb (malý hospodářský objekty) a s ohledem na ochranu
nezastavěné krajiny a krajinného rázu.

intenzita využití pozemků není stanovena

Z důvodů různé velikosti pozemků a omezení velikosti staveb není stanovena intenzita využití plochy.

Plochy zemědělské – •
drobná držba NZD
•

v plochách NZD lze umístit pouze 1 malý hospodářský objekt na Podmínka je stanovena za účelem zachování původního charakteru lokalit s drobnými záhumenkami,
pozemku, a to do 16 m2 zastavěné plochy a do 4m výšky bez obytné určenými pouze pro drobnou zemědělskou činnost. Plocha je součástí nezastavěného území a není určena pro
místnosti a hyg. zařízení
rekreaci ani pro bydlení.
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C.5.8 Zdůvodnění návrhu veřejně prospěšných staveb a opatření
Do ploch veřejně prospěšných staveb (dále jen VPS) a veřejně prospěšných opatření (dále jen VPO) s
možností vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám dle § 170 stavebního zákona jsou zahrnuty:
(Z xx) = označení dle tabulky zastavitelných ploch – viz kap. D.5.3.a).
C.5.8.a) Veřejně prospěšné stavby
Dopravní a technická infrastruktura
Ozn. Účel VPS, lokalizace
VPS
VDT 1 Komunikace a inženýrské sítě pro
napojení plochy bydlení v RD lokalita Na Dílech (Z 42)

Popis, zdůvodnění
Vybudování dopravní a tech. infrastruktury v rámci ploch
veřejných prostranství, nezbytné pro napojení a obsluhu
zastavitelné plochy bydlení v lokalitě Na Dílech.
Jedná se o zástavbu druhé strany jednostranně zastavěné ul. na
vých. okraji zastavěného území (dle platného regulačního
plánu) a dále o zadní část zahrad stávajících rodinných domů v
ul. Na Dílech. V lokalitě byly realizovány již dva rodinné
domy.
Plocha bydlení byla převzata z pův. územního plánu města.

VDT 2 Komunikace a inženýrské sítě pro Vybudování dopravní a tech. infrastruktury v rámci ploch
napojení plochy bydlení v RD – veřejných prostranství, nezbytné pro napojení a obsluhu
lokalita Mírová (Z 43)
zastavitelné plochy bydlení v lokalitě Mírová.
Lokalita bydlení jižně od nádrží Močidla navazující na
stabilizované plochy bydlení. V lokalitě jsou realizovány již 3
rodinné domy. Vzhledem k velikosti plochy je rozhodování o
změnách v území v této lokalitě podmíněno zpracováním
územní studie.
Plocha bydlení byla převzata z pův. územního plánu města.
VDT 3 Komunikace a inženýrské sítě pro Vybudování dopravní a tech. infrastruktury v rámci ploch
napojení plochy bydlení v RD - veřejných prostranství, nezbytné pro napojení a obsluhu
lokalita U koupaliště (Z 46)
zastavitelné plochy bydlení v lokalitě U koupaliště (Obecnica).
Lokalita je situována v návaznosti na zastavěné území města
mezi Rumzovským járkem a lesem západně od koupaliště, kde
logicky doplňuje stávající zástavbu. Výstavba nových RD zde
prozatím neprobíhá.
Plocha bydlení byla převzata z pův. územního plánu města.
VDT 4 Komunikace a inženýrské sítě pro Vybudování dopravní a tech. infrastruktury v rámci ploch
napojení plochy bydlení v RD - veřejných prostranství, nezbytné pro napojení a obsluhu
lokalita U ČOV (Z 47)
zastavitelné plochy bydlení v lokalitě U ČOV. Na základě
námitek občanů je rozhodování o změnách v území v této
lokalitě podmíněno zpracováním územní studie.
Lokalita je na okraji zastavěného území v blízkosti lesa, SZ od
městské ČOV v návaznosti na stabilizované plochy bydlení.
Přístup je zajištěn z ul Husovy. Výstavba RD nebyla v lokalitě
doposud zahájena.
Plocha bydlení byla převzata z pův. územního plánu města.
VDT 5 Komunikace a inženýrské sítě pro Vybudování dopravní a tech. infrastruktury v rámci ploch
napojení plochy bydlení v RD - veřejných prostranství, nezbytné pro napojení a obsluhu
zastavitelné plochy bydlení v lokalitě U sportoviště.
lokalita U sportoviště (Z 48)
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Jedná se o plochu na JZ okraji zastavěného území v blízkosti
sportovišť u ZŠ, logicky doplňující půdorysný tvar města.
Výstavba RD zde nebyla doposud zahájena. Vzhledem
k velikosti a tvaru plochy je rozhodování o změnách v území
v této lokalitě podmíněno zpracováním územní studie.
Plocha bydlení byla převzata z pův. územního plánu města.
VDT 6 Komunikace a inženýrské sítě pro
napojení plochy smíš. bydlení pův. zahrádkářská lokalita na JZ
okraji města (Z/P 39)

Vybudování dopravní a tech. infrastruktury v rámci ploch
veřejných prostranství, nezbytné pro napojení a obsluhu plochy
smíšeného bydlení na jižním okraji města (plocha přestavby).
Plocha na JZ okraji zastavěného území je dle platného ÚP
užívaná jako zahrádkářská lokalita, dnes již částečně i
k bydlení. Lokalita bude přebudována na plochu smíšeného
bydlení pro rodinné domy s možností zachování individuální
rekreační funkce.
Plocha bydlení byla v původním ÚP vymezena jako
zahrádkářská lokalita.
VDT 7 Komunikace a inženýrské sítě pro Vybudování dopravní a tech. infrastruktury v rámci ploch
napojení plochy bydlení v RD – veřejných prostranství, nezbytné pro napojení a obsluhu
rozšíření lok. Na dílech (Z 79)
zastavitelné plochy bydlení v lok. Na dílech (rozšíření lok.).
Plocha situovaná jižně od lokality bydlení Z 42 je přístupná ze
stávající účelové cesty, kde logicky doplňuje druhou stranu
navržené, původně jednostranné zástavby s bezprostřední
návazností na zastavěné území města.
VDT 8 Komunikace a inženýrské sítě pro Vybudování dopravní a tech. infrastruktury v rámci ploch
napojení plochy průmyslové
veřejných prostranství, nezbytné pro napojení a obsluhu
zóny Důbkové louky (Z 67)
průmyslové zóny Důbkové louky. Plocha průmyslu umožňuje
efektivní využití území a je pro město důležitým potenciálem
pro rozvoj pracovních příležitostí. Vzhledem k velikosti
plochy a složitým podmínkám v území je rozhodování o
změnách v území v této lokalitě podmíněno zpracováním
územní studie.
Plocha průmyslu byla z větší části převzata z původního
územního plánu města.
Dopravní infrastruktura
Ozn.
VPS
VD1

Účel VPS, lokalizace

Popis, zdůvodnění

Cyklotrasa Dubňany –
Ratíškovice (Z 9) na jižním
okraji k.ú.

VD2

Pěší komunikace Traktorka Horní Huť (Z 14) severně od
města

VD3

Část cyklotrasy Dubňany –
Milotice (Šidleny) z Jarohněvic
ke Kumbálku (Z 25)

Navržená cyklistická trasa vedoucí jižním okrajem řešeného
území až na hranici katastru, kde navazuje na cyklotrasu v k.ú.
Ratíškovice. Trasa využívá v max. míře stávajících polních a
lesních cest a umožňuje bezpečné cyklistické spojení mezi
oběma obcemi. Současně podporuje rozvoj cykloturistiky
v regionu.
Nová pěší komunikace vymezená severně od města podél
stávající účelové cesty od areálu Traktorka do Horní Huti.
Jedná se o významný pěší tah, umožňující spojení města
s průmyslovými areály v část Horní Huť a tím bezkolizní
pohyb obyvatel za prací.
Navržená trasa vede z Jarohněvic od cyklotrasy Mutěnka po
silnici II/431 U Kumbálku a je součástí cyklotrasy Dubňany (Kemp Josef) - Milotice - vinné sklepy Šidleny. Trasa využívá
v max. míře stávajících účelových cest a umožňuje spojení
s obcí Milotice (Milotický zámek) a lokalitou vinných sklepů.
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Je důležitá z hlediska rozvoje cykloturistiky a cestovního
ruchu.
VD4

VD5

VD6

Pěší komunikace Jarohněvice –
Pěší komunikace navazuje na chodník vedoucí od stávající
pokračování stáv. trasy po točnu cyklostezky „Mutěnka“ po obchod (Z 16) a pokračuje k točně
místní komunikace (Z 17)
místní komunikace. Je významná především pro spojení
jednotlivých oddělených částí obytné zástavby v lokalitě
Jarohněvice a pro napojení na město.
Úprava křižovatky sil. II.a III.tř. Jedná se o hlavní křižovatku ul. Komenského – Hodonínská
v centru města (Z 72)
v centru města, která je dle sčítání dopravy značně kapacitně
zatížena. Pro úpravu křižovatky je ponechána plocha,
umožňující umístění např. okružní křižovatky. Z dlouhodobého
hlediska je úprava křižovatky nezbytná.
Komunikace pro napojení plochy Komunikace jsou součástí budování veřejné infrastruktury pro
průmyslové zóny Důbkové louky napojení a obsluhu průmyslové zóny Důbkové louky a
(Z 67)
navazují na veřejně prospěšnou stavbu VDT8 (viz výše).

Technická infrastruktura
Ozn.
VPS
VKT

VT1

VT2

Účel VPS, lokalizace

Popis, zdůvodnění

Nadmístní koridor TI pro vedení
VVN severně od města (Z 40)

Koridor severně od města pro vedení nadřazené technické
infrastruktury je vymezen jako ochrana území pro realizaci
záměrů výstavby TI a zajištění prostoru pro umístění staveb v
navazujících řízeních (včetně prostoru pro OP), případně také
pro následný přístup k nim. Jedná se o koridor TEE 10 pro el.
vedení 110 kV.
Trasa koridoru byla převzata ze Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje.
Kanalizace v části Jarohněvice a Část Jarohněvice a Horní Huť nelze napojit na stávající
Horní Huť včetně kořenové ČOV kanalizační síť, nakládání s odpadními vodami je zde řešeno
(Z 23)
individuálně, většinou jímkami a odvozem na ČOV. Územní
plán proto vymezuje nové plochy technické infrastruktury pro
odkanalizování této části města, a to pro umístění nových
kanalizačních stok a navrženou kořenovou čistírnu odpadních
vod u Jarohněvického rybníku.
Návrhová trasa vodovodního
Severně od města, částečně v severní části zastavěného území
řadu DN400 v severní části
je vymezena návrhová trasa řadu DN400, který vede
města (Z 34)
v současné době městem ve směru V-Z ulicí Nádražní. Trasa
je v souladu s PRVK Jihomoravského kraje.
Záměr byl převzat z původního územního plánu města.

Pozn.: Trasování VPS dopravní a technické infrastruktury ve výkresové části je pouze orientační a
bude upřesněno dle konkrétního návrhu zástavby v jednotlivých plochách, příp. bude řešeno v rámci
územních studií.
C.5.8.b) Veřejně prospěšná opatření
Plochy pro založení prvků územního systému ekologické stability:
Ozn.
VPO
VUS 1

Účel VPO, lokalizace

Popis, zdůvodnění

Doplnění skladebného prvku k vytvoření uceleného funkčního
Rozšíření LBC Kyseliska u
řeky Kyjovky na sev. okraji k.ú. systému ÚSES. LBC tvoří krajinná zeleň na úkor ploch orné
(Z/N 69-1)
půdy. Je navrženo jako rozšíření stávajícího LBK 3 podél řeky
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Kyjovky tak, aby délky navazujícího
nepřesahovaly doporučené parametry.

biokoridoru

VUS 2

Biocentrum Díly pod cestou u
účelové komunikace ke Kempu
Josef – návrh
(Z/N 69-2)

Doplnění skladebného prvku k vytvoření uceleného funkčního
systému ÚSES. LBC tvoří krajinná zeleň na úkor ploch orné
půdy. Do LBC ústí ze SZ stávající biokoridor LBK 10, ze
severovýchodu navržený LBK 12. LBC je vymezeno tak, aby
nebyla překročena max. doporučená délka biokoridorů mezi
LBC.

VUS 3

Rozšíření LBC U kamene
severových. od města u hranice
s k.ú. Milotice
(Z/N 69-3)

Doplnění skladebného prvku k vytvoření uceleného funkčního
systému ÚSES. LBC tvoří krajinná zeleň na úkor ploch orné
půdy. Do LBC ústí z JZ stávající biokoridor LBK 11, ze
severovýchodu navržený LBK 12. LBC je vymezeno tak, aby
nebyla překročena max. doporučená délka biokoridorů mezi
LBC.

VUS 4

Biokoridor LBK5 severně od
města mezi LBC Na
Dubňansku a řekou Kyjovkou –
návrh
(Z/N 69-4)
Biokoridor LBK6 severně od
města od LBC Na Dubňansku
podél „Mutěnky“ na k.ú.
Milotice – návrh (Z/N 69-5)

Doplnění skladebného prvku k vytvoření uceleného funkčního
systému ÚSES. Navržený biokoridor tvoří chybějící propojení
mezi LBC Na Dubňansku a biokoridorem LBK 3 podél řeky
Kyjovky a využívá enklávy stávajícího lesního porostu.

VUS 6

Biokoridor LBK9 severně od
průmyslové zóny mezi
Jarohněvickým rybníkem a
LBC Dubčeny – návrh
(Z/N 69-6)

Doplnění skladebného prvku k vytvoření uceleného funkčního
systému ÚSES. Navržený biokoridor doplňuje chybějící
propojení mezi LBC Jarohněvický rybník a LBC Dubčena.
Trasa koridoru využívá stávajícího lesního porostu a plochy
krajinné zeleně.

VUS 7

Biokoridor LBK10 severně od
města podél účelové kom.
Horní Huť – Kumbálek – návrh
(Z/N 69-7)

Doplnění skladebného prvku k vytvoření uceleného funkčního
systému ÚSES. Jedná se o chybějící část stávajícího
biokoridoru mezi LBC Dubčeny a LBC Díly pod cestou. Větší
část biokoridoru je tvořena stávajícím lesním porostem.

VUS 8

Biokoridor LBK12 severozáp.
od města po hranici s k.ú.
Milotice a Ratíškovice – návrh
(Z/N 69-8)

Doplnění skladebného prvku k vytvoření uceleného funkčního
systému ÚSES. Biokoridor vychází z navrženého LBC U
kamene SV směrem a pokračuje podél hranice většinou již na
sousedních k.ú. Milotice a Ratíškovice. Umožňuje tak
propojení s ÚSES sousedních obcí.

VUS 5

Doplnění skladebného prvku k vytvoření uceleného funkčního
systému ÚSES. Navržený biokoridor vychází z LBC Na
Dubňansku a pokračuje podél „Mutěnky“ dále na k.ú. Milotice.
Navržená trasa využívá stávajících lesních ploch a ploch
krajinné zeleně. Umožňuje propojení s ÚSES sousední obce.

Opatření ke snižování ohrožení území povodněmi:
Ozn.
VPO
VPP 1

VPP2

Účel VPO, lokalizace

Popis, zdůvodnění

Retenční nádrž č. 1 východně
od města v lokalitě Díly mezi
cestami (Z/N 71-1)

Retenční nádrž je součástí protipovodňových opatření v povodí
Rumzovského járku a slouží ke zvýšení retence stávající terénní
deprese, vzniklé v důsledku důlní činnosti. Retenční prostor
zvyšuje kapacitu deprese umístěním zemní hráze. Plochu lze
zemědělsky využívat jako travní porost, příp. může být
ponechána jako mokřad.
Retenční nádrž je součástí návrhu protipovodňových opatření
v povodí Rumzovského járku a je určena ke zvýšení retence
stávající terénní deprese, vzniklé v důsledku důlní činnosti.
Retenční prostor zvyšuje kapacitu deprese umístěním zemní

Retenční nádrž č. 2 východně
od města v lokalitě Díly mezi
cestami (Z/N 71-2)
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VPP 3

VPP 4

VPP 5

hráze. Plochu lze zemědělsky využívat jako travní porost, příp.
může být ponechána jako mokřad.
Suchý poldr č. 1 Včelínek 2
Suchý poldr je součástí návrhu protipovodňových opatření
severně od města nedaleko
v povodí Včelínku a je určen ke snížení rizika vodní eroze
Kempu Josef
v území. Pro umístění poldru jsou zde příhodné terénní
podmínky – polní cesta překlenuje širší údolnici. Plochu lze
(Z/N 71-3)
zemědělsky využívat jako travní porost, příp. může být
ponechána jako mokřad.
Suchý poldr č. 2 Kolářova Suchý poldr je součástí návrhu protipovodňových opatření
zahrádka na vých. okraji sídla
v povodí Rumzovského járku a je určen k zachycení
extrémních odtoků z povodí. Je umístěn v terénní sníženině na
(Z/N 71-4)
vých. okraji sídla v těsné blízkosti zastavěného území. Plochu
lze zemědělsky využívat jako travní porost, příp. může být
ponechána jako mokřad.
Suchý poldr č. 3 U lípy (Z/N
Suchý poldr je součástí návrhu protipovodňových opatření
71) východně od města na
v povodí Rumzovského járku a je určen ke snížení rizika vodní
Rumzovském járku (Z/N 71-5) eroze v území. Je situován na Rumzovském járku východně od
města. Plochu lze zemědělsky využívat jako travní porost, příp.
může být ponechána jako mokřad.

Do ploch veřejně prospěšných opatření s možností uplatnění předkupního práva dle § 101
stavebního zákona jsou zahrnuty:
Plochy sídelní zeleně
Ozn.
VPZ 1

Účel, lokalizace

Popis, zdůvodnění

Sídelní zeleň v lok. Včelínek
(Z 30)

Rozšíření plochy původně krajinné zeleně na SV okraji města
a její zahrnutí do zastavěného území. Plocha zeleně navazuje
bezprostředně na stabilizované a rozvojové plochy bydlení a
vytváří vhodný přechod zástavby do volné krajiny. Plocha bude
sloužit jako oddychová zóna s možností rekreačního
sportovního vyžití.

C.6 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch
C.6.1 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území
Jedním z podstatných úkolů územního plánu je zabezpečení vyváženého rozvoje sídla a současně
ochrana krajiny jako podstatné složky životního prostředí. Nedílnou částí je také účelné využití zastavěného
území, v rámci něhož územní plán posuzuje mj. využitelnost zastavěných a zastavitelných ploch. Toto
vyhodnocení stanovuje potenciál území a určuje potřebu vymezení dalších rozvojových ploch.
Návrh územního plánu Dubňany vytváří podmínky pro účelné využití zastavěného území zejména
umožněním polyfunkčního využití ploch (plochy smíšené obytné, plochy smíšené výrobní), přestavbou a
rekonstrukcemi staveb a veřejných prostranství, intenzifikací stávajících zařízení a ploch apod. Jako jeden
z předpokladů účelného využití území navrhuje ÚP obnovu opuštěných výrobních areálů (brownfield), kterých
je na území města několik a intenzivnější využití stávajících ploch průmyslu a skladování, zejména v areálech
bývalých lignitových dolů a zemědělských farem západně a SZ od města. Intenzivnější využití zastavěného
území je dále umožněno stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
Územní plán města Dubňany přizpůsobuje rozsah rozvojových ploch demografickým podmínkám při
zachování koncepce původního územního plánu, plní požadavky zadání ÚP a zároveň zohledňuje požadavky
města na přiměřený rozvoj, ať už v otázce bydlení, rekreace, občanské vybavenosti, výrobních aktivit a dalších.
Mimo zastavěné území navrhuje v odůvodněných případech pouze plochy, jejichž vymezení je pro
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harmonický rozvoj obce nezbytné a jejichž umístění není v rámci zastavěného území možné. Rozsah nových
zastavitelných ploch byl stanoven na základě současné a výhledové potřeby rozvoje obce s ohledem na
konkrétní a potencionální záměry v území.
Zastavěné území města Dubňany (mimo průmyslové areály) je v současné době intenzivně využito a
poskytuje omezené možnosti pro novou výstavbu. Většinu města tvoří kompaktní ulicová zástavba, která
umožňuje pouze přestavbu jednotlivých objektů. Přestavba větších ploch není v kompaktním zastavěném
území možná. Plochy průmyslových areálů, zejména areály bývalých lignitových dolů, nejsou zcela využity a
doporučuje se jejich intenzifikace.
Podmínky pro využití zastavitelných ploch jsou stanoveny v Textové části ÚP v kap. F.

C.6.2 Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch bydlení
Rozvoj města se odvíjí zejména od potřeby nových ploch pro bydlení, která vyplývá z kapacity a
kvality stávajícího bytového fondu, z demografického vývoje obyvatelstva a s tím související potřeby
pracovních příležitostí a v neposlední řadě ze zvyšujících se nároků na standard bydlení (snížení obložnosti
bytů, prostorové nároky na byt, zájem o klidové lokality apod.).
Všechny zastavitelné plochy bydlení, s výjimkou plochy rozšíření lok. Na dílech a jednotlivých
pozemků, byly převzaty z platného územního plánu města a v rámci nového návrhu ÚP vyhodnoceny
z hlediska jejich aktuálního stavu a další využitelnosti. Plochy, které byly již zastavěny, byly zahrnuty do ploch
stabilizovaných. Ostatní plochy byly převzaty jako nadále zastavitelné s tím, že jsou pro rozvoj bydlení ve
městě s ohledem na demografický vývoj dostačující (viz dále). Vzhledem k této skutečnosti byly z ÚP
vypuštěny původně vymezené plochy územních rezerv v lok. Zelničky, Na dílech a v lok. Mírová.
Plochy pro výstavbu rodinných domů
•

Lokalita Na dílech – dostavba cca 3 RD (dle platného RP) + cca 10 RD v zahradách rodinných domů v ul.
Na dílech (Z 42) - převzata z původního ÚP

Jedná se o lokalitu na vých. okraji zastavěného území, která zahrnuje druhou stranu jednostranně
zastavěné ulice a dále zadní část zahrad stávajících rodinných domů v ul. Na Dílech V souladu s regulačním
plánem byly v lokalitě realizovány již dva rodinné domy.

•

Zastavitelná plocha

19 200 m2

Současně zastavěná plocha

1 600 m2

Zbývající zastavitelná plocha

17 600m2

Lokalita Mírová – dostavba cca 18 RD (Z 43) - převzata z původního ÚP

Lokalita bydlení jižně od nádrží Močidla navazující na stabilizované plochy bydlení. V lokalitě jsou
v návaznosti na ul. Na trninách realizovány již 3 rodinné domy.

•

Zastavitelná plocha

21 800 m2

Současně zastavěná plocha

6 600 m2

Zbývající zastavitelná plocha

15 200 m2

Lokalita Za sídlištěm – dostavba cca 18 RD (Z 45) - převzata z původního ÚP

Jedná se o plochu bydlení v RD na severním okraji města. V lokalitě je realizováno několik rodinných
domů a 1 nízkopodlažní bytový dům. Navržená plocha doplňuje jednostrannou zástavbu v ul. Palackého.

•

Zastavitelná plocha

27 800m2

Současně zastavěná plocha

11 800m2

Zbývající zastavitelná plocha

16 000 m2

Lokalita U koupaliště (Obecnica) - cca 10 RD (Z 46) - převzata z původního ÚP

Lokalita doplňuje stávající zástavbu mezi Rumzovským járkem a lesem západně od koupaliště.
Výstavba nových RD zde prozatím neprobíhá.
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•

Zastavitelná plocha

14 700 m2

Současně zastavěná plocha

-

Zbývající zastavitelná plocha

14 700 m2

Lokalita U ČOV - cca 8 RD, příp. intenzivní zástavba malometrážními domy - cca 20 RD (Z 47) - převzata
z původního ÚP

Lokalita je situována na JZ okraji města u městské ČOV (mimo vymezené PHO), v návaznosti na
stabilizované plochy bydlení. Výstavba RD nebyla v lokalitě doposud zahájena.

•

Zastavitelná plocha

6 700 m2

Současně zastavěná plocha

-

Zbývající zastavitelná plocha

6700 m2

Lokalita U sportoviště - cca 15 RD (Z 48) - převzata z původního ÚP

Jedná se o plochu na JZ okraji zastavěného území, doplňující půdorysný tvar města. Výstavba RD zde
nebyla doposud zahájena.

•

Zastavitelná plocha

20 700 m2

Současně zastavěná plocha

-

Zbývající zastavitelná plocha

20 700 m2

Lokalita Včelínek - dostavba cca 4 RD (Z 49) - převzata z původního ÚP + 1 RD JZ od lokality (Z22)

Lokalita se nachází na severním okraji města (Horní konec) a doplňuje druhou stranu ul. Včelínek.
V lokalitě již byly realizovány 2 rodinné domy.

•

Zastavitelná plocha

7 200 m2

Současně zastavěná plocha

1 000 m2

Zbývající zastavitelná plocha

6 200 m2

Rozšíření lokality Na dílech – cca 5 RD (Z 79)

Lokalita je situována na vých. okraji města v návaznosti na lok. bydlení Z 42. Lokalita Navazuje na
stávající obytnou zástavbu a na rozvojové plochy vymezené platným regul. plánem.

•

Zastavitelná plocha

2 800 m2

Současně zastavěná plocha

-

Zbývající zastavitelná plocha

2 800 m2

Část Jarohněvice - rozšíření pl. bydlení stávajícího 1 RD (Z 76)

Jedná se o pozemek v zahrádkář. lokalitě, který přiléhá jako zahrada k ploše bydlení v RD a je nově
zahrnut do ploch bydlení.
Zastavitelná plocha

1 800 m2

Současně zastavěná plocha

-

Zbývající zastavitelná plocha

1 800 m2

Dále je do ploch bydlení v rodinných domech zahrnuta plocha přestavby:
•

Rodinný dům v části Jarohněvice (Z/P 38)

Plocha rodinného domu, původně v zahrádkářské lokalitě (východní okraj), je nově zahrnuta do ploch
bydlení v části Jarohněvice, na niž navazuje.
Zastavitelná plocha

-
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Současně zastavěná plocha

700 m2

Zbývající zastavitelná plocha

-

Plochy pro výstavbu BD
•

Lokalita Hornická ul. - cca 40 bytů (Z 44) - převzata z původního ÚP

Návrhová plocha je vymezena v návaznosti na východní část sídliště Horník a doplňuje nezastavěné
území mezi Traktorkou a stávajícími byt. domy. Výstavba zde prozatím neprobíhá.
Výměra dle původního ÚP (lok. F)

7 900 m2

Současně zastavěná plocha

-

Zbývající zastavitelná plocha

7 900 m2

Plochy smíšené obytné
Dále jsou pro bytovou výstavbu (v rámci ploch smíšených obytných) navrženy tyto plochy přestavby:
•

Areál bývalé Báňské záchranné stanice - cca 45 bytů (Z/P 5)

Plocha je situována v návaznosti na stabilizované plochy bydlení v lokalitě Dubňanský háj na
severozáp. okraji města. Původní areál bývalé Báňské záchranné stanice bude přebudován na bytový dům se
45 byty a Komunitní centrum pro seniory.

•

Zastavitelná plocha

-

Současně zastavěná plocha

4150 m2

Zbývající zastavitelná plocha

-

Pův. zahrádkářská lokalita na jižním okraji města (Z/P 39)

Jedná se o plochu na jižním okraji zastavěného území, která je v současné době využívána jako
zahrádkářská lokalita a slouží již částečně k bydlení. Plocha bude přebudována na plochu smíšeného bydlení
pro rodinné domy s možností zachování individuální rekreace.
8 000 m2

Zastavitelná plocha

600 m2

Současně zastavěná plocha

7 400 m2

Zbývající zastavitelná plocha
•
•

Celková plocha určená pro bytovou výstavbu dle návrhu ÚP : cca 116 500 m2
Z toho pro zástavbu v RD:
cca 109 100 m2
Demografický vývoj obyvatelstva

Prognóza obyvatelstva Jihomoravského kraje do r. 2025

Jihomoravský kraj

2001

2005

1 134 786

1 130 240

2010
2015
Absolutní počet obyvatel
1 133 000
1 133 000

2020

2025

1 131 000

1 128 000

Zdroj: ČSÚ, prognóza krajů - vlastní výpočty ÚRS PRAHA, a.s.
Vývoj počtu obyvatelstva ve městě Dubňany v období 2009 – 2018
Dubňany

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

6514

6509

6430

6388

6381

6391

6362

6376

6338

6357

Zdroj: Český statistický úřad (údaje vždy k 1.lednu roku)
Dle prognózy bude počet obyvatel v Jihomoravském kraji do roku 2025 stagnovat nebo spíše mírně
klesat. Cílem návrhu územního plánu je zamezit úbytku obyvatel v městě Dubňany a dosáhnout v tomto období
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stagnace nebo mírného nárůstu v počtu obyvatel a tím vytvořit adekvátní nabídku příležitostí pro bydlení, a to
zejména pro mladé rodiny.
•

Odhad počtu obyvatel města do r. 2030:

6 500 obyvatel

Stávající počet bytů
Obydlené byty podle užívání a počtu obytných místností SLDB 2011 (sčítání z r. 2011)
Území: Město Dubňany

Obydlené

byty celkem

v rodinných
domech

v bytových
domech

ostatní budovy

2179

1383

783

13

Z toho právní důvod užívání:

0

- ve vlastním domě

1196

1190

3

- v osobním vlastnictví

433

1

432

- nájemní

330

16

308

Zdroj: Český statistický úřad
Dokončené byty a domy do r. 2017
Dubňany
Byty v rodin.domech

2011
9

2012
10

2013
9

2014
5

2015
8

2016
4

2017
15

Byty ostatní

0

16

17

2

1

13

23

Byty celkem

9

26

26

7

9

17

38

Zdroj: Český statistický úřad
Dle údajů ČSÚ bylo ve městě postaveno v uvedeném období, tj. od r. 2011 do r. 2017, celkem 132
nových bytů, z toho 60 v rodinných domech a 72 bytů ostatních.
•

Celkový počet bytů postavených v r. 2017:

2311 bytů

Bilanční úvaha
Stávající stav r. 2017:
počet obyvatel

6 338

počet obydlených bytů celkem

2311

obsazenost bytů (obložnost)

2,74 obyv./1 obydlený byt

Předpoklad r. 2030:
počet obyvatel

6500

obsazenost bytů (obložnost)

2,5 obyv./1 obydlený byt

plocha k zastavění pro RD dle ÚP

10,96 ha

Při stávajících trendech bydlení lze za standard považovat cca 2,5 obyv./1 obydlený byt. Uvedená
hodnota odpovídá trendu v ČR i EU, kdy dochází k setrvalému poklesu obložnosti, mj. i vzhledem
k předpokládanému zvyšování standardu bydlení.
•

Potřeba nových bytů do r. 2030 (6500 obyvatel/2,5 obyv. na 1 byt):

2600 bytů

Z uvedené bilance vyplývá, že deficit bytů v roce 2030 oproti r. 2017 je 289 b.j. Dle územního plánu
je navrženo celkem 123 b.j. v rodinných domech a 85 b.j. ostatních. Zbývající část pokrývají neobydlené byty,
kterých je v Dubňanech cca 90-100. V rámci ploch bydlení vymezuje tedy ÚP plochu pro 123 rodinných domů,
každý s jednou bytovou jednotkou.
Potřeba ploch pro bydlení v RD
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počet bytů v RD

2

123
•

průměrná velikost parcely
800 m

cca potřebná plocha bydlení
9,84 ha

Celková potřeba ploch bydlení (9,84 ha + 10% ) = 10,82 ha.
(Navýšení 10%, tj. 0,98 ha = plocha pro související komunikace a veřejná prostranství).

Celková potřeba ploch pro bydlení v RD do r. 2030

10,82 ha

Celková zastavitelná plocha pro bydlení v RD dle návrhu ÚP

10,91 ha

Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch
Z uvedených statistických předpokladů vyplývá pro město Dubňany vyrovnaná bilance potřeby ploch
bydlení do r. 2030 a ploch bydlení navržených v územním plánu. Rozdíl 0,08 ha představuje rezervu pro
zohlednění dalších faktorů, které mají vliv na celkový počet disponobilních bytů, jako je úbytek bytů
v důsledku neobydlenosti, využití bytů pro druhé bydlení, příp. nutnost jejich prosté reprodukce.
Celkem jsou v územním plánu navrženy plochy bydlení pro 123 b.j. v rodinných domech a plochy
bydlení pro 85 b.j. v bytových domech. Navržené zastavitelné plochy bydlení odpovídají přepokládanému
demografickému vývoji počtu obyvatel a jsou potřebné pro harmonický rozvoj města.
Podrobné odůvodnění potřeby vymezení dalších zastavitelných PRZV je obsaženo v kapitole C.5.3
Odůvodnění zastavitelných ploch.

D. NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB, PŘÍLOHY Č. 7

D.1 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
ÚP Dubňany respektuje všechny nadmístní systémy veřejné infrastruktury a přírodních hodnot a řeší
návaznost na územní plány sousedních obcí. Řešení ÚP je v souladu s nadřazenou územně plánovací
dokumentací a neovlivňuje negativně širší vztahy v území.
Podrobněji – viz kap. B.

D.2 Vyhodnocení splnění požadavků zadání
ÚP Dubňany je zpracován na základě „Zadání ÚP Dubňany“, schváleného usnesením Zastupitelstva
města Dubňany č. 2/3/III/16 ze dne 7. 9. 2016. Požadavky vyplývající ze zadání ÚP byly respektovány. V
průběhu prací na návrhu ÚP se uskutečnila pracovní jednání se zástupci města Dubňany a pořizovatele, na
kterých byly konkretizovány a zpřesňovány požadavky města a koordinovány jednotlivé záměry do výsledné
podoby. ÚP představuje kompromis mezi požadavky města, soukromých investorů, dotčených orgánů státní
správy a vlastníků inž. sítí, mezi technickými, kulturními, přírodními a dalšími limity území a odborným
názorem projektanta na řešenou problematiku.
Požadavky vyplývající ze zadání ÚP jsou řešeny v jednotlivých částech ÚP.
Označení kapitol dle Zadání ÚP Dubňany:
D.2.1 Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce
•
•
•

ÚP je koncipován jako nástroj iniciace změn v území. Vytváří podmínky pro rozvoj území města s důrazem
na vyvážený vztah hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti a příznivého životního prostředí.
ÚP stanovuje účelné využití a prostorové uspořádání území včetně podmínek pro hospodárné využití
zastavěného území a pro ochranu nezastavěného území a nezastavitelných ploch.
ÚP vytváří podmínky pro růst počtu obyvatel a zlepšení věkové struktury obyvatelstva zejména
vymezením dostatečného množství ploch pro kvalitní bydlení a ploch pro rozvoj veřejné infrastruktury.
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•
•
•

V rámci návrhu veř. infrastruktury je zajištěna obslužnost celého území dopravní a technickou
infrastrukturou a vytvořeny podmínky pro rozvoj a revitalizaci míst sociálních kontaktů.
ÚP navrhuje podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území, pro dotváření krajiny a ochranu zdravých
životních podmínek a životního prostředí.
ÚP respektuje a posiluje všechny krajinné, kulturně-historické a civilizační hodnoty, které jsou nositeli
identity a obrazu města.
Požadavky Zadání byly splněny.
D.2.1.a) Požadavky na urbanistickou koncepci

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

V ÚP bylo vymezeno dle platné legislativy zastavěné území ke dni zpracování návrhu ÚP v souladu se
současným stavem území.
ÚP respektuje urbanistickou strukturu, charakter a vývoj města, posiluje centrum města, významné plochy
sídelní zeleně, respektuje významné prostory a stavby a další hodnoty.
ÚP respektuje a chrání území archeologických nálezů ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové
péči v aktuálním znění a dále památky zapsané v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek.
ÚP navrhuje rozvoj urbanizovaných ploch v max. míře v rámci zastavěného území, resp. v přímé
návaznosti na zastavěné území, s cílem efektivního využití území a stávající dopravní a technické
infrastruktury.
Plochy změn jsou navrženy tak, aby vhodně zahušťovaly, příp. doplnily urbanistickou strukturu sídla.
Návrh ploch vychází z dosavadního ÚP, u původních zastavitelných ploch byla ověřena jejich reálná
potřeba.
Pro plošně rozsáhlé plochy změn stanovuje ÚP povinnost zpracovat územní studii se stanovením
podmínek pro jejich koordinovaný rozvoj (pořadí změn v území – etapizace).
Byly vymezeny ploch přestavby v místě nevyužívaných ploch a objektů a navrženo jejich využití.
ÚP prověřil možnost vymezení zastavitelné plochy pro zemědělskou farmu v lokalitě Důbka na
severozápadním okraji města a tuto plochu v rámci PRZV vymezil.
Zastavitelné plochy nejsou vymezeny v záplavovém území. Dle požadavku byla do ÚP zapracována
opatření ochrany obyvatelstva města.
Byly zohledněny všechny stávající limity využití území vyplývající z ÚAP a doplňujících průzkumů a
rozborů.. ÚP respektuje všechna ochranná pásma vyskytující se v řešeném území.
ÚP stanovuje v rozsahu zastavěného a zastavitelného území maximální výškovou hladinu zástavby, pro
zastavitelné plochy je vymezena maximální intenzita využití pozemků.
Požadavky Zadání byly splněny.
Rozvoj bydlení

•

•
•

V plošně rozsáhlých zastavitelných plochách bydlení (lok. Mírová, lok. U sportoviště) a v ploše bydlení
U ČOV stanovuje ÚP podmínku zpracování územní studie, v rámci níž budou vymezeny plochy veřejných
prostranství v souladu s platnými předpisy a stanovena etapizace výstavby.
ÚP prověřil urbanizovaný rozvoj bydlení v požadovaných lokalitách, neuvažuje se nadále s bydlením v lok.
Zelničky. Nově navržené plochy bydlení jsou vymezeny přednostně pro bydlení v RD.
Nové plochy bydlení jsou navrženy vždy ve vazbě na stabilizované plochy bydlení tak, aby nedocházelo
k jejich sociálnímu a prostorovému vyloučení.
Požadavky Zadání byly splněny.
Rozvoj rekreace

•
•

•
•

Jsou stabilizovány plochy zahrádkářských lokalit, z původního ÚP je převzata návrhová plocha jižně od
Jarohněvického rybníku.
ÚP posiluje rekreační potenciál území především s ohledem na cykloturistiku a turistiku spojenou
s vinařstvím a vytváří podmínky pro zvýšení prostupnosti území pro chodce a cyklisty (nové pěší a
cyklistické trasy).
ÚP prověřil vhodné plochy pro kulturní a sportovní aktivity, které mohou být zdrojem hluku a stanovil
regulativy pro jejich užívání.
Byla vymezena a rozšířena plocha klidové zóny (park, sportoviště, odpočinkové plochy) v lokalitě
Včelínek (severovýchodní část města) a vymezena plocha pro rozvoj městského koupaliště.
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Požadavky Zadání byly splněny.
Plochy smíšené obytné
•

•

Na základě prověření možností byly vymezeny jako smíšené obytné dvě plochy přestavby - bývalá
železniční stanice v části Jarohněvice a bývalý areál záchranné služby JML. Plocha SZ od města u areálu
Okna Macek byla zahrnuta do ploch smíšených výrobních.
Území v centrální části města podél páteřních komunikací v ul. Nádražní, Hodonínské a J. A. Komenského
bylo s ohledem na kumulaci drobné občanské vybavenosti a služeb zahrnuto do ploch smíšených obytných.
Požadavky Zadání byly splněny.
Rozvoj výroby a skladování

•
•
•
•

ÚP vytváří podmínky pro stabilizaci hlavních produkčních území (především v části Jarohněvice a v
lokalitě Horní Huť) a stanovuje způsob využití areálů bývalých dolů s ohledem na současný stav.
ÚP vymezuje plochy pro rozvoj výroby s ohledem na eliminaci negativních vlivů na životní prostředí
zejména v návaznosti na stávající produkční území (severně a SV od areálu Okna Macek a.s.).
Nové zastavitelné plochy a plochy přestavby, situované v blízkosti obytného území nebo rekreace, jsou
přednostně vymezeny pro řemeslnou výrobu, příp. jako plochy smíšené výrobní.
ÚP respektuje stávající plochy fotovoltaických elektráren, nové plochy pro tento účel nejsou vymezeny.
Požadavky Zadání byly splněny.
Požadavky vyplývající z ÚAP

•

•

ÚP respektuje limity využití území, vymezené v ÚAP (horninové prostředí, příroda a krajina, kulturní a
historické dědictví a ostatní), respektuje a posiluje stávající hodnoty území (kulturní a historické hodnoty,
přírodní a krajinné hodnoty – EVL Hodonínská Doubrava a další).
Vymezením PRVZ a stanovením regulativů pro tyto plochy ÚP minimalizuje střety a problémy v území.
Požadavky Zadání byly splněny.
Požadavky vyplývající z projednání zadání

•

Do návrhu ÚP byly v příslušných kapitolách zapracovány konkrétní požadavky HZS Jm kraje, KHS Jm
kraje, Města Dubňany a soukromých subjektů.
Požadavky Zadání byly splněny.
D.2.1.b) Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury
Dopravní infrastruktura

•
•
•
•
•

•

•
•

Koncepce dopravní infrastruktury je zpracována pro jednotlivé druhy dopravy jako jeden dopravní systém,
který je koordinován s koncepcí dopravy v ÚP sousedních obcí.
Koncepce dopravní infrastruktury je navržena v souladu s navrhovanou koncepcí rozvoje města. Stávající
komunikační systém byl doplněn o nové komunikace s ohledem na navrhovaný rozvoj města.
Dopravní systém je v ÚP hierarchicky rozlišen podle významu komunikací. ÚP vymezuje a respektuje
v souladu s platnými předpisy stávající silnice včetně ochranných pásem.
V rámci ÚP byly prověřeny dopravní závady a navrženo jejich řešení (okružní křižovatka Komenského –
Hodonínská).
V návaznosti na vymezení jednotlivých PRVZ byly prověřeny a doplněny plochy pro dopravu v klidu
(odstavná a parkovací stání), zejména pro občanské vybavení. Neuvažuje se s vymezením plochy pro
řadové garáže.
ÚP vymezil dle konkrétní potřeby parkovací stání v ul. Malá Strana (SV část města), u základní umělecké
školy (SV část města), v lokalitě u kostela (severovýchodní část města), v sídlišti Horník a dalších
lokalitách.
ÚP vytváří podmínky pro prostupnost zastavěného území města do navazující volné krajiny a prostupnost
krajiny návrhem nových účelových komunikací, zejména pro pěší a cyklisty.
Na území města jsou zajištěny příznivé podmínky pro pohyb pěších a cyklistů v rámci ploch veřejných
prostranství.
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•

•
•

Pro zlepšení propojení města s územím okolních obcí pro cyklisty jsou navrženy nové cyklistické trasy
(Dubňany - Ratíškovice, část trasy Dubňany - Milotice) s využitím účelových komunikací. Je respektována
stávající cyklotrasa „Mutěnka“.
ÚP vymezuje novou pěší komunikaci od areálu Traktorky (v ul. Hornické) k lokalitě Horní Huť a od
bývalé železniční st. po točnu komunikace v Jarohněvicích.
Stavby a zařízení dopravní infrastruktury ve veřejném zájmu byly vymezeny jako veřejně prospěšné stavby.
Požadavky Zadání byly splněny.
Požadavky vyplývající z projednání zadání

•

Do návrhu ÚP byly v příslušných kapitolách zapracovány konkrétní požadavky Krajského úřadu Jm kraje,
odboru rozvoje dopravy.
Požadavky Zadání byly splněny.
Technická infrastruktura

•

•
•

•
•

•
•

Koncepce řešení tech. infrastruktury je navržena s ohledem na ochranu životního prostředí, s důrazem na
ochranu ZPF, PUPFL, vodního režimu v území a ochranu ovzduší. Řešení bylo koordinováno s koncepcí
technické infrastruktury v ÚP sousedních obcí.
Návrh koncepce technické infrastruktury je koordinován s dalšími systémy veřejné infrastruktury v území,
zejména s dopravním systémem.
ÚP bude v rámci koncepce technické infrastruktury chránit veřejná prostranství a bude respektovat jejich
pobytovou a společenskou funkci. Plošné a prostorové nároky na řešení vedení staveb technické
infrastruktury nebudou snižovat hodnotu a obytnou kvalitu veřejných prostranství.
V rámci technické infrastruktury je respektována funkce veřejných prostranství, zejména jejich obytná
kvalita a společenská funkce.
Nová tech. infrastruktura je navržena v návaznosti na zastavitelné plochy tak, aby bylo jejich napojení co
nejjednodušší a aby bylo možno stanovit etapizaci výstavby.
Pro návrh TI byl proveden bilanční výpočet potřeb a nároků na jednotlivé systémy se zohledněním
navrhovaného rozvoje území.
ÚP vymezuje plochy a koridory technické infrastruktury tak, aby neměly negativní dopad na ostatní
způsoby využití území a na krajinný ráz.
Stavby a zařízení technické infrastruktury ve veřejném zájmu byly vymezeny jako veřejně prospěšné
stavby.
Požadavky Zadání byly splněny.
Zásobování vodou a odkanalizování

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÚP respektuje koncepci zásobování města vodou ze stávajícího skupinového vodovodu.
Návrh koncepce zásobování vodou a odkanalizování vychází z koncepce PRVK. Jsou respektovány
podmínky ochranných pásem vodohospodářských zařízení.
Zásobování vodou je řešeno se zohledněním potřeby požární vody a upřednostněním zaokruhování
vodovodních řadů.
Koncepce odkanalizování je řešena ve vazbě na koncepci zásobování vodou a s ohledem na čistotu vodních
toků a protipovodňovou ochranu.
Byla posouzena bilance nároků na zásobování vodou a množství odpadních vod s ohledem na nové
rozvojové plochy.
Je kladen důraz na hospodaření s dešťovou vodou a likvidaci srážkových vod v místě jejich vzniku a tím
zpomalení odtoku povrchových vod ze zastavěného území.
Je řešeno odkanalizování části Jarohněvice včetně umístění nové kořenové ČOV u Jarohněvického rybníku
a odkanalizování stávající zástavby v části ul. Nádražní.
Odkanalizování nově navržených zastavitelných ploch je řešeno přednostně oddílnou kanalizací se
zaústěním na ČOV.
V grafické části ÚP je vymezeno stanovené ochranné pásmo ČOV 100m od vnějšího líce aktivace ČOV.
Požadavky Zadání byly splněny.
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Zásobování el. energií, veřejná komunikační síť
•
•
•
•
•

V rámci ÚP byl vymezen a zpřesněn navržený koridor nadzemního vedení VVN 110 kV (severně od města)
s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na okolí a minimalizaci střetů s limity využití území.
Byla posouzena bilance nároků na zásobování el. energií s ohledem na nové rozvojové plochy a upřesněn
požadavek na nové trafostanice.
V zastavitelných plochách a při rekonstrukcích a opravách v zastavěné části navrhovat postupnou
kabelizaci vedení VN 22 kV.
ÚP respektuje stávající elektronické komunikační sítě. Byly vyhodnoceny nároky na jejich další rozvoj.
V zastavěných a zastavitelných plochách je počítáno s postupnou kabelizací vedení VN 22 kV. Jsou
respektovány podmínky ochranných pásem elektrických zařízení.
Požadavky Zadání byly splněny.
Zásobování plynem

•
•

ÚP respektuje stávající plynovodní síť jako významnou strategickou hodnotu a navrhuje rozšíření sítě do
nově vymezovaných rozvojových ploch.
Jsou respektovány podmínky bezpečnostních a ochranných pásem plynárenských zařízení (ochrana území
před účinky možných havárií).
Požadavky Zadání byly splněny.
Odpadové hospodářství

•
•
•

Koncepce odpadového hospodářství je řešena v souladu s POH JMK 2016 – 2025, není potřeba navrhovat
nová opatření.
ÚP podporuje hospodárné nakládání s odpady v rámci systému města.
ÚP respektuje stabilizovanou polohu sběrného dvora severně od města. Z hlediska ÚP je poloha vyhovující
a není třeba navrhovat jiné řešení.
Požadavky Zadání byly splněny.
Ohrožení území živelnými a jinými pohromami

•
•
•
•

V rámci plošného a prostorového uspořádání území navrhuje ÚP opatření pro snižování odtoku
povrchových vod a pro zvýšení retenční schopnosti území, zejména volné krajiny.
Jsou respektována stávající protipovodňová opatření a revitalizace Rumzovského járku. Východně a SV
od města jsou v povodí Rumzovského járku navržena další protipovodňová opatření.
Dle stávající dokumentace jsou v rámci protipovodňových opatření vymezeny plochy suchých poldrů a
retenčních nádrží.
Jsou specifikovány možné zdroje ohrožení na k.ú. města a stanoven způsob řešení mimořádných událostí.
Požadavky Zadání byly splněny.
Požadavky vyplývající z PÚR ČR a ÚAP

•
•
•

ÚP respektuje stávající stavby nadřazené technické infrastruktury (el. vedení 400kV).
ÚP respektuje limity využití území (plynovod VTL, el. vedení 400kV) a vymezený koridor pro elektrické
vedení 110kV v severní části k.ú. Dubňany.
Koncepce TI je řešena s ohledem na minimalizaci střetů a problémů v území.
Požadavky Zadání byly splněny.
Požadavky vyplývající z projednání zadání

•

Do návrhu ÚP byly v příslušných kapitolách zapracovány konkrétní požadavky Ministerstva obrany a
organizace MND a.s.

Požadavky Zadání byly splněny.
Veřejné občanské vybavení
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•

•

•

•

ÚP respektuje stabilizované plochy občanského vybavení, zejména veřejného. S ohledem na dostatečnou
vybavenost města a dobrou dostupnost občanských staveb jsou navrženy pro rozvoj OV pouze menší
plochy dle původního územního plánu.
ÚP vymezuje administrativní centrum města v sídlišti Horník a vytváří podmínky pro integraci zařízení
občanského vybavení v této části města a dále podél páteřních komunikací. Pro tyto plochy stanovuje
podmínky přípustného využití.
V rámci návrhu ÚP byla zvážena plocha pro komerční občanské vybavení (obchodní zařízení, služby apod.)
na severním okraji města při silnici II/431 (v lokalitě za benzinkou) s tím, že nové rozvojové plochy zde
nebyly ze strany města nárokovány.
V souladu s požadavky města byla vymezena plocha pro rozšíření hřbitova.
Požadavky Zadání byly splněny.
Veřejná prostranství

•

•
•
•
•

•

Systém veřejných prostranství je koncipován jako základní systém území města. ÚP vytváří podmínky pro
ochranu a zkvalitnění stávajících veřejných prostranství a navrhuje nová VP v souvislosti s rozvojovými
plochami.
ÚP vytváří podmínky pro stabilizaci a další rozvoj významných ploch veřejné zeleně v rámci zastavěného
území města a podporuje jehjich společenskou funkci.
ÚP stanovuje požadavek na bezbariérové řešení veřejných prostranství a jeho maximální provázanost se
zastavitelnými plochami a volnou krajinou.
ÚP umožňuje zlepšení veřejné prostupnosti podél vodních toků na území města pro zajištění provázanosti
urbanizovaného území s volnou krajinou.
Plochy veřejných prostranství tvořené veřejnou zelení a mobiliářem budou vnímány jako hodnota území
a místo pro setkávání obyvatel. ÚP bude jeho pobytovou a společenskou funkci respektovat a vhodně
rozvíjet.
ÚP prověřil možnost umístění ploch veřejných prostranství a veřejné zeleně v konkrétních lokalitách.
Plocha v lok. Zelničky byla na základě požadavku města vymezena jako krajinná zeleň, plochy pro rozvoj
VP byly vymezeny v lok. Včelínek a v lokalitě jižně od koupaliště.
Požadavky Zadání byly splněny.
Koncepce uspořádání krajiny

•
•
•
•
•
•

ÚP rozvíjí potenciál intenzivně hospodářsky využívané krajiny a chrání hodnoty chráněných území přírody
a krajiny – prvky soustavy Natura 2000 (EVL Hodonínská doubrava).
Návrhem nových ploch zeleně vytváří podmínky pro přirozený a plynulý přechod zastavěných a
zastavitelných území do volné krajiny.
Jsou respektovány všechny významné plochy zeleně v rámci zastavěného území (parkově upravené plochy,
plocha hřbitova atd.).
ÚP vytváří předpoklady pro zvyšování ekologické stability krajiny (návrh ÚSES) při umožnění jejího
hospodářského využití.
Jsou respektovány vodní toky a nádrže a posilována retenční schopnost krajiny návrhem nových zařízení
protipovodňové ochrany.
V rámci zlepšení prostupnosti krajiny byly prověřeny stávající účelové komunikace a doplněny nové s
ohledem na potřeby zemědělství, lesního hospodářství, cykloturistiky a pěší turistiky.
Požadavky Zadání byly splněny.
Vymezení ploch změn v krajině

•
•
•

Při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití byly respektovány přírodní hodnoty území, krajinný
ráz a ekostabilizační a retenční funkce krajiny.
V rámci ekologické stability krajiny navrhuje ÚP kromě ÚSES také ochranu mokřadů, doprovodné zeleně
vodních toků, polních cest apod. za účelem zvýšení rekreačních hodnot území.
ÚP respektuje stávající nevýhradní ložisko štěrkopísků v SZ části území (Pískovna Mistřín) a vymezuje
nové plochy těžby v návaznosti na stávající zařízení.
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•

V rámci návrhu ÚP byly vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území. S
ohledem na § 18 odst. 5 stavebního zákona byly v těchto plochách vyloučeny některé stavby – viz kap.
D.5.7.
Požadavky Zadání byly splněny.
Ochrana přírody a krajiny, ÚSES

•

•
•
•
•

ÚP navrhuje ucelený ÚSES v prostorových parametrech dle platných metodik tak, aby byla zajištěna jeho
funkčnost, vzájemná návaznost skladebných částí s ohledem na biogeografické charakteristiky a aby byla
zajištěna rozmanitost ekosystémů.
Návrh respektuje stávající prvky ÚSES a doplňuje je do funkčního systému. Navržené prvky ÚSES jsou
vymezeny jako plochy změn v nezastavěném území.
ÚP upřesnil navržené prvky ÚSES nadregionální a regionální úrovně (NRBC 108 Černé bláto, RBC 12
Mistřín, RBC JM51 Nad Jarohněvickým rybníkem a RK JM047). Tyto prvky nezasahují do k.ú. Dubňany.
Vymezení prvků ÚSES bylo v rámci ÚP koordinováno s vymezením ÚSES v ÚP sousedních obcí. ÚP
respektuje prvky soustavy Natura 2000 a podmínky jejich využití.
Jsou respektovány obecné podmínky ochrany přírody vyplývající ze zákona.
Požadavky Zadání byly splněny.
Protierozní opatření

•
•
•

Jako opatření proti vodní a větrné erozi navrhuje ÚP rozvoj krajinných prvků zvyšujících ekologickou
stabilitu krajiny a zlepšujících retenční schopnost území nad rámec ÚSES.
Proti ohrožení vodní erozí a lokálním záplavám navrhuje ÚP protipovodňová opatření v povodí
Rumzovského járku a na nádržích Močidla.
V rámci zástavby podporuje ÚP retenci a zasakování dešťových vod v místě jejich vzniku.
Požadavky Zadání byly splněny.
Ochrana ZPF

•

•

•

Návrhem uspořádání krajiny a vymezením účelových cest vytváří ÚP podmínky pro účelné hospodaření
na zemědělské půdě a pro dostatečnou prostupnost krajiny, příp. její rekreační využití (cyklotrasy,
turistické trasy).
S ohledem na zábor půdy navrhuje ÚP nejvýhodnější řešení a vyhodnocuje důsledky tohoto řešení na ZPF.
V tabulce je uvedena výměra záboru dle tříd ochrany ZPF, jsou rozlišeny plochy převzaté z původního
územního plánu a je uvedeno původní funkční využití a původní výměra ploch.
Při vymezování nových ploch byla přednostně využita nezemědělská půda a pozemky v zastavěném území.
Na zemědělské půdě I. třídy ochrany je navržen pouze min. zábor 0,03 ha pro účelové komunikace (VPS),
na půdě II. třídy ochrany taktéž 0,03 ha pro veřejnou zeleň VPO s předkupním právem.
Požadavky Zadání byly splněny.
Dobývání ložisek nerostných surovin

•

•

ÚP respektuje stávající CHLÚ a výhradní ložiska lignitu, ropy a zemního plynu, průzkumná území a
dobývací prostory pro ropu a zemní plyn, nevýhradní ložisko štěrkopísků. Byly vyhodnoceny a do ÚP
zapracovány dostupné podklady týkající se těchto území.
Hranice území jsou vymezeny v grafické části ÚP, v rámci regulativů pro PRZV jsou stanoveny
podmínky pro případnou těžbu surovin.
Požadavky Zadání byly splněny.
Požadavky vyplývající z ÚAP

•
•
•

ÚP respektuje limity využití území (záplavové území Q100 – vodní tok Kyjovka).
ÚP respektuje a chrání hodnoty území (území s archeologickými nálezy, Natura 2000 – evropsky
významná lokalita >25ha, zvláště kvalitní zemědělská půda I. třídy ochrany BPEJ).
ÚP prověřil vymezení skladebných prvků neregionálního ÚSES – tyto prvky jsou situovány mimo k.ú.
Dubňany.
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•

ÚP je řešen s ohledem na minimalizaci střetů a problémů v území, uvedených v ÚAP.
Požadavky Zadání byly splněny.
Požadavky vyplývající z projednání zadání

•

Do návrhu ÚP byly v příslušných kapitolách zapracovány konkrétní požadavky Města Dubňany,
organizace DIAMO, s.p., odštěpný závod GEAM a MND a.s.
Požadavky Zadání byly splněny.
D.2.2 Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv

•

V rámci návrhu ÚP nebyly plochy územních rezerv vymezeny. Dostatečný rozvoj města je zajištěn v rámci
nových zastavitelných ploch a ploch přestavby.
D.2.3 Požadavky na vymezení VPS, VPO a asanací

•

•
•

V rámci návrhu ÚP byly jako veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření s možností uplatnění
vyvlastnění vymezeny:
- stavby dopravní infrastruktury,
- stavby technické infrastruktury,
- stavby protipovodňové ochrany.
Jako veřejně prospěšná opatření s možností uplatnění vyvlastnění byly v ÚP vymezeny všechny navržené
skladebné prvky ÚSES.
V rámci návrhu ÚP bylo jako veřejně prospěšné opatření s možností uplatnění předkupního práva
vymezeno:
- veřejné prostranství – veřejná zeleň v lok. Včelínek
- veřejné prostranství – ochranná zeleň v lok. Důbka
Požadavky Zadání byly splněny.
D.2.4 Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování v území podmíněno
vydáním RP, zpracováním ÚS nebo uzavřením dohody o parcelaci

•
•

•

ÚP respektuje platný regulační plán pro lokalitu Na Dílech.
ÚP stanovuje podmínku zpracování ÚS za účelem prověření uspořádání území v detailnějším měřítku v
plochách bydlení Mírová, U sportoviště, U ČOV a v průmyslové zóně Důbkové louky. Podmínka
zpracování regulačního plánu nebyla stanovena.
Součástí ÚP jsou konkrétní podmínky pro pořízení ÚS a lhůta 4 roky pro vložení dat do evidence územně
plánovací činnosti.
Požadavky Zadání byly splněny.
D.2.5 Případný požadavek na zpracování variant řešení
Nebyl stanoven.
D.2.6 Požadavky na uspořádání návrhu ÚP a jeho odůvodnění

•
•
•

Návrh ÚP je zpracován v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce se základním členěním na textovou a grafickou
část a dále v členění na výrok a odůvodnění.
Byly dodrženy technické požadavky na zpracování ÚP, požadavky na uspořádání návrhu a odůvodnění
návrhu ÚP a požadavky na počet vyhotovení.
Bylo vypracováno vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí a udržitelný rozvoj území, kde byly
zohledněny požadavky Krajského úřadu JmK.
Požadavky Zadání byly splněny.
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D.3 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje
V rámci zpracování územního plánu byl ze ZÚR JmK převzat a v měřítku ÚP dále zpřesněn tento
nadmístní záměr:
•

TEE10 – Vedení 100 kV; Rohatec – Čejč

V souladu s tímto záměrem byla ve zpřesněné poloze v ÚP Dubňany vymezena plocha změny v
nezastavěném území – koridor technické infrastruktury (T) ozn. Z/N40.
Jiné záležitosti nadmístního významu nebyly v ÚP vymezeny.

D.4 Výčet prvků regulačního pánu s odůvodněním jejich vymezení
Územní plán Dubňany nevymezuje plochy, ve kterých by bylo rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu.

D.5 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
a pozemky určené k plnění funkcí lesa
D.5.1 Zemědělský půdní fond
D.5.1.a) Vyhodnocení zemědělského půdního fondu v řešeném území
Použitá metodika
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územního plánu na zemědělský půdní
fond (dále jen ZPF) je provedeno ve smyslu:
• zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
• vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany
• společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a odboru horninového a půdního
prostředí MŽP: Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
v územním plánu
Jako podklad pro zpracování zemědělské přílohy byl použit návrh územního plánu, zpracovaný ve
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a souvisejících
předpisů. Dle § 58 tohoto zákona byla vymezena hranice zastavěného území, a to způsobem, jakým ji
interpretuje výklad poskytovaný MMR a jeho organizační složkou ÚUR.
Pro zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti vycházeli
zpracovatelé územně plánovací dokumentace ve smyslu § 5 odst. 1 ze zásad této ochrany (§ 4) a navrhli takové
řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných
zájmů nejvýhodnější ve srovnání s jiným možným řešením.
Při odnímání zemědělského půdního fondu pro nové zastavitelné plochy byla uplatněna snaha co
nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, síť zemědělských účelových komunikací a
hydrologické a odtokové poměry v území.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků návrhu ÚP na ZPF se skládá z části textové, tabulkové a části
grafické.
Struktura půdního fondu v území
Struktura půdního fondu. Data dle ČÚZK, platná k 12. 9. 2017
Dubňany

plocha (ha)

podíl ploch (%)

Výměra celkem

2 258,15

100,00

Zemědělská půda celkem

1 408,62

62,38

z toho: orná půda

1 201,04

53,19

415,53

18,40

Lesní pozemky

100

Vodní toky a plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

160,97

7,13

64,67

2,86

208,36

9,23

Z uvedeného přehledu vyplývá, že zemědělská půda zaujímá téměř dvě třetiny z celkové výměry
řešeného území. Výrazně převažuje orná půda, která tvoří více než polovinu výměry katastru, ostatní kultury
mají řádově menší zastoupení.
Agronomická kvalita půd
Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou
bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen BPEJ). Pětimístný kód půdně ekologických jednotek
definovaných vyhláškou č. 327/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyjadřuje:
1. místo - Klimatický region.
2. a 3. místo - Hlavní půdní jednotka - je syntetická agronomická jednotka charakterizovaná půdním typem,
subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu
a vláhového režimu v půdě.
4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice.
5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy.
Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské půdy (I.
– V.) dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany.
•

Klimatický region
Celé řešené území náleží do klimatického regionu VT - velmi teplém, suchém, v kódu BPEJ
označeném číslicí 0.

•

Hlavní půdní jednotky

V řešeném území jsou zastoupeny tyto hlavní půdní jednotky (HPJ):
01 - Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy středně těžké, bez
skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým vodním režimem.
04 - Černozemě arenické na píscích nebo na mělkých spraších (maximální překryv do 30 cm), uložených na
píscích a štěrkopíscích, zrnitostně lehké, bezskeletovité, silné propustné půdy s výsušným režimem.
05 - Černozemě modální a černozemě modální karbonátové, černozemě luvické a fluvizemě modální i
karbonátové na spraších s mocností 30 až 70 cm na velmi propustném podloží, středně těžké, převážně
bezskeletovité, středně výsušné, závislé na srážkách ve vegetačním období.
06 - Černozemě pelické a černozemě černické pelické na velmi těžkých substrátech (jílech, slínech,
karpatském flyši a tercierních sedimentech), těžké až velmi těžké s vylehčeným orničním horizontem,
ojediněle štěrkovité, s tendencí povrchového převlhčení v profilu.
21 - Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na lehkých,
nevododržných, silně výsušných substrátech.
23 - Regozemě arenické a kambizemě arenické, v obou případech i slabě oglejené na zahliněných píscích a
štěrkopíscích nebo terasách, ležících na nepropustném podloží jílů, slínů, flyše i tercierních jílů, vodní
režim je značně kolísavý, a to vždy v závislosti na hloubce nepropustné vrsty a mocnosti překryvu.
55 - Fluvizčemě psefitické, arenické stratifikované, černíce arenické i pararendziny arenické na lehkých
nivních uloženinách, často s podložím teras, zpravidla písčité, výsušné.
56 - Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické; koluvizemě modálční na nivních
uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově
příznivé.
60 - Černice modální, černice modální karbonátové a černice arenické na nivních uloženinách, spraši i
sprašových hlínách, středně těžké, bez skeletu, příznivé vláhové podmínky až mírně vlhčí.
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61 - Černice pelické i černice pelické karbonátové na nivních uloženinách, sprašových hlínách, spraších, jílech
i slínech, těžké i velmi těžké, bez skeletu, sklon k převlhčení.
62 - Černice glejové, černice glejové karbonátově na nivních uloženinách, spraši i sprašových hlínách, středně
těžké i lehčí, bez skeletu, dočasně zamokřené spodní vodou kolísající v hloubce 0,5 -1 m.
63 - Černice pelické glejové i karbonátové na nivních uloženinách, jílech a slínech, těžké a velmi těžké, bez
skeletu, nepříznivé vláhové poměry v důsledku vysoké hladiny spodní vody.
68 - Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na nivních uloženinách v
okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, obtížně vymezitelné, středně těžké až
velmi těžké, nepříznivý vodní režim.
69 - Gleje akvické, gleje akvické zrašeliněné a gleje histické na nivních uloženinách nebo svahovinách,
převážně těžké, výrazné zamokřené, půdy depresí a rovinných celků.
72 - Gleje fluvické zrašelinělé a gleje fluvické histické na nivních uloženinách, středně těžké až velmi těžké,
trvale pod vlivem hladiny vody v toku.
•

Třídy ochrany zemědělských půd

Z agronomického hlediska lze řešené území posuzovat jako podprůměrné, v němž výrazně převažují
půdy IV. třídy ochrany.
I. třída: Bonitně nejcennější půdy, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze
výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně
pro liniové stavby zásadního významu. Tyto půdy se nacházejí mimo zastavěné území města v
severozápadní, severní a východní části řešeného území. Tvoří 14 % z celkové výměry zemědělské
půdy v katastru.
II. třída: Zemědělské půdy, které mají nadprůměrnou produkční schopnost. Jde o půdy vysoce chráněné, jen
podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. Tyto
půdy se nacházejí mimo zastavěné území města v převážně v severovýchodní části řešeného území.
Tvoří 9 % z celkové výměry zemědělské půdy v katastru.
III. třída: Půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním
plánování využít event. pro výstavbu. V řešeném území se nevyskytují.
IV. třída: Půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností s jen omezenou ochranou, využitelné pro
výstavbu. Tyto půdy převažují v celém řešeném území včetně zastavěného území města. Tvoří 67 %
z celkové výměry zemědělské půdy v katastru.
V. třída:

Půdy s velmi nízkou produkční schopností, u nichž lze předpokládat efektivnější nezemědělské
využití. Nacházejí především v nivě Kyjovky v severozápadní části řešeného území. Tvoří 10 % z
celkové výměry zemědělské půdy v katastru.

Investice do půdy
Na 70 ha severovýchodně a východně od zastavěného území bylo v minulosti vybudováno odvodnění..
Dvě z návrhových lokalit se částečně dotýkají odvodněných lokalit. Před zahájením výstavby
v odvodněném území je třeba prověřit funkčnost zařízení, aby při jeho porušení nedošlo k podmáčení širšího
okolí lokality.
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby
V řešeném území se nenachází žádný areál zemědělské výroby.
Uspořádání zemědělského půdního fondu
Zemědělská půda mimo zastavěné území je převážně tvořena ornou půdou, sloučenou do velkých
celků. Většinu půdy v řešeném území obhospodařují ZERA, a.s., Slovácký statek, spol. s r.o. a Agrovit KRATINA, a.s. V menší míře zde hospodaří několik dalších zemědělských organizací a soukromých
zemědělců.
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Pozemkové úpravy
V r. 2015 byly formálně zahájeny komplexní pozemkové úpravy, a to oznámením veřejnou vyhláškou
ze dne 20.8.2015, v praxi však doposud neprobíhají. Jejích ukončení se předpokládá do konce roku 2023.
V 90. letech proběhly v k.ú. Dubňany jednoduché pozemkové úpravy s výměnou vlastnických práv
v lokalitách Díly mezi cestami I a II a Zárumza.
D.5.1.b) Opatření k zajištění ekologické stability
Hlavním opatřením k zajištění ekologické stability je návrh územního systému ekologické stability
(ÚSES) s plošným vymezením základních skladebných částí (biocenter a biokoridorů).
Nadregionální a regionální úroveň ÚSES je stanovena Zásadami územního rozvoje Jihomoravského
kraje) a do řešeného území nezasahuje. Lokální úroveň ÚSES v řešeném území je tvořena 4 větvemi. Vedení
navržených větví ÚSES navazuje na jejich vedení v platných územních plánech sousedních obcí.
Na pozemky nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby systému ekologické stability
podle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se dle § 59 odst. 3 téhož zákona
nevztahují některá ustanovení o ochraně zemědělského půdního fondu.
D.5.1.c) Zábor ZPF v návrhových plochách s rozdílným způsobem využití
Územní plán navrhuje k záboru ZPF dle funkčního využití tyto plochy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bydlení (BH - bydlení v bytových domech, BI - bydlení v rodinných domech)
smíšené obytné (SO)
rekreace (RV - veřejná rekreace, RC - cestovní ruch, agroturistika)
občanského vybavení (OV - veřejná vybavenost, OK - komerční zařízení, služby, OS - sportovní
vybavenost, OH - hřbitovy)
veřejných prostranství (VK - veřejná prostranství, VZ - sídelní zeleň)
dopravní infrastruktury (DU - účelové komunikace)
těžby nerostů (T)
výroby a skladování (VP - průmysl, zemědělská výroba, VR - řemeslná výroba, výrobní služby)
smíšené výrobní (VS)
technické infrastruktury (T)
zemědělské (NZZ - zahrádkářské lokality, ZF – drobná farmářská činnost)

Pro návrhové smíšené plochy nezastavěného území (NZK), návrhové zemědělské plochy - sady, vinice
a jiné kultury (NZV) - nebyl zábor ZPF vyhodnocován.

D.5.2 Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL)
D.5.2.a) Vyhodnocení pozemků určených k plnění funkce lesa v řešeném území
Použitá metodika
Vyhodnocení předpokládaných důsledků na pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL)
vychází z následujících předpisů:
•
•
•

zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve smyslu pozdějších předpisů
vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení
a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa
směrnice ministerstva zemědělství o postupu při ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa č.
31/2000 ze dne 15. 2.2000

Při využití pozemků určených k plnění funkce lesa k jiným účelům musí být přednostně použity
pozemky méně významné z hlediska plnění funkcí lesa s tím, že musí být zajištěno, aby použití pozemků co
nejméně narušovalo hospodaření v lese a plnění jeho funkcí a aby nedocházelo k nevhodnému dělení lesa z
hlediska jeho ochrany a k ohrožení sousedních lesních porostů.
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Všeobecné údaje o lesích v řešeném území
Výměra lesů v řešeném území činí 415,5 ha. Celková lesnatost území 18 % je oproti průměrné
celorepublikové lesnatosti (34 %) jen mírně nadpoloviční.
Celé řešené území se nachází v přírodní lesní oblasti 35 – Jihomoravské úvaly. Převažují lesy cílových
hospodářských souborů 23 - hospodářství kyselých stanovišť nižších poloh, v menší míře pak 19 - hospodářství
lužních stanovišť, 25 - hospodářství živných stanovišť nižších poloh, 27 - hospodářství oglejených chudých
stanovišť nižších a středních poloh a 29 - hospodářství olšových stanovišť na podmáčených půdách.
Lesní porosty při jižní hranici jsou součástí rozsáhlého lesního komplexu pokračujícího v sousedních
katastrech Hodonín a Ratíškovice. Dále je v západní polovině území zastoupeno několik menších lesních
porostů.
V lesních porostech převládají hospodářské kultury s vysokým zastoupením borovice a dubu s příměsí
jasanu, jilmu a lípy, méně olše a vrb. V porostech ve vlhčích polohách při západní hranici katastru je majoritně
zastoupena olše s příměsí dubu, jilmu a vrb. V drobných lesních porostech v severní části řešeného území je
zastoupen i akát, vyskytují se zde i čistě akátové monokultury.
V území se nacházejí lesy hospodářské, lesy zvláštního určení jsou zastoupeny pouze čtyřmi větrolamy.
D.5.2.b) Zábor PUPFL v návrhových plochách s rozdílným způsobem využití
Územní plán navrhuje k záboru PUPFL dle funkčního využití tyto plochy:
•
•
•
•

občanského vybavení (OV - veřejná vybavenost)
občanského vybavení (OS - sportovní vybavenost)
veřejných prostranství (VZ – sídelní zeleň)
dopravní infrastruktury (DU - účelové komunikace)

D.5.3 Tabulka záborů ZPF a PUPFL
V tabulce jsou uvedeny v členění na jednotlivé PRVZ plochy záborů zemědělského půdního fondu a
zábory pozemků určených k plnění funkce lesa s rozlišením návrhových ploch dle nového územního plánu a
ploch, které byly převzaty z původního ÚP.
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Z8

pl. veř. prostranství

pl. výroby a tech. zařízení
pl. občanského vybavení
pl. zemědělská - zahrádkář. lokalita
pl. občanského vybavení
pl. občanského vybavení
pl. občanského vybavení
orná půda
krajinná zeleň
pl. výroby a tech. zařízení
pl. výroby a tech. zařízení, orná půda, trvalé travní porosty
pl. výroby a tech. zařízení
pl. výroby a tech. zařízení
pl. výroby a tech. zařízení
pl. výroby a tech. zařízení
pl. bydlení, trvalý travní porost
pl. výroby a tech. zařízení
pl. výroby a tech. zařízení, trvalý travní porost
pl. výroby a tech. zařízení, orná půda
pl. smíšená výrobní
trvalé travní porosty, krajinná zeleň
pl. sportu a rekreace
orná půda, trvalý travní porost, mokřad
orná půda
zahrádkářské lokality
krajinná zeleň, lesní plochy, trvalé travní porosty, hosp. cesty
orná půda
orná půda, trvalé travní porosty
zeleň parková,krajinná zeleň, trvalý travní porost,silnice III. třídy
orná půda, trvalé travní porosty, hosp. cesty, místní komunikace
trvalé travní porosty
orná půda
krajinná zeleň, orná půda

2,02
0,64
0,18
0,28
11,99

0,77
0,77
0,33

orná
orná
orná, vinice, zahrada
orná
orná, TTP
orná, zahrada
orná, zahrada, TTP

0,07

orná, zahrada
orná
zahrada
orná

2,02
0,64

ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ne

0,07
1,85
2,10
0,74
2,61
1,43

0,79

0,18
0,00

0,00

orná, TTP
0,00

0,00

orná

0,28
11,74

0,77
0,77
0,33

0,25

0,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,44
0,09

0,63
0,96

orná, neplodná
0,00

13,53
0,82
0,27

orná
orná
orná

0,07
14,69
0,67
1,48
2,15
0,28
0,08

orná

4,61
1,50
6,47
1,26
2,88
4,14
2,52
2,52
0,13
0,44
0,16
0,03
0,18
0,02
0,43
0,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,53

0,00

zahrada, TTP
orná, TTP
0,00

0,00

TTP
zahrada
orná, TTP
orná
0,00

0,00

orná, TTP
orná
0,00

0,00

orná
0,00

0,00

0,01

0,07
14,69
0,67
1,48
2,15
0,28
0,08
4,61
1,50
6,47
1,26
2,88
4,14
2,52
2,52
0,13
0,44
0,16
0,01
0,18
0,02
0,43
0,90

0,00

0,00

0,00
0,67

0,00

0,67

0,00

0,00
ne
ano
0,00
částečně
částečně
ano
ne
ano

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
ano

0,00

0,00

0,00

0,00
0,42

0,01

0,01

ne
ne
ne
ne
ano
ne
ano
ano

II.

IV.

0,18
0,28
0,46

0,28
0,28

0,18

0,63
0,63

0,63
0,63

8,49
0,84
0,35
0,40
0,10
10,18
0,07
2,90
2,97
1,33
0,61
2,95

pl. občanského vybavení, zeleň parková, místní komunikace, parkovací
plochy

0,32
0,21
5,01

0,23

0,16

0,02

2,29

0,03

0,14
0,00

2,25

ne
částěčně
0,01

0,00

0,01

0,42

ano

0,18

1,50
6,39

0,00
2,52
2,52

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-1,42(2,90)
-1,42

-1,42(2,90)
-1,42

-4,61

-4,61

-4,61
-1,01 (2,45)
-2,13 (5,01)
-3,14

-4,61
-1,01 (2,45)
-2,13 (5,01)
-3,14

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

1,25
0,43
0,90

orná půda, trvalé travní porosty, hosp. cesty
krajinná zeleň, orná půda
silnice II. a III. třídy, ostatní plocha

V.

0,23
0,26
0,29
0,15

ne
ne
0,00

I.

0,23

0,70
ne
ano
částečně
ano
ano
ano
ano

13,53
0,82
0,27

0,00

orná, TTP
orná
orná, zahrada, TTP
orná, TTP
orná, TTP
TTP
orná

0,63
0,96

ano
ano
ano
ne

Zábor ZPF dle tříd ochrany [ha]

1,69
2,18
0,79
2,78
1,47
0,67
2,07
0,38

12,03
ne
částečně
ne

Dotčená výměra ZPF
[ha]

V.

Výměra celkem v
souladu s platnou ÚPD
[ha]

IV.

Záměr v souladu s
platnou ÚPD

II.

Dotčená výměra
PUPFL [ha]

I.

Investice do púdy odvodnění [ha]

0,07
0,07
1,85
2,10
0,74
2,61
1,43

Zábor ZPF dle tříd ochrany [ha]

ZPF v zastavěném
území [ha]

0,07
0,07
1,92
2,18
0,79
2,78
1,47
0,67
2,07
0,65
0,18
0,28
13,13
0,41
0,43
0,80
1,64
0,33
0,44
0,19
0,72
1,68
0,37
0,39
14,50
0,84
0,35
0,40
0,10
16,95
0,73
1,48
2,21
1,61
0,76
2,95
5,00
1,50
11,82
1,44
2,88
4,32
2,52
2,52
1,33
0,49
0,25
0,06
1,25
0,02
0,43
0,90

Zastoupené kultury

Dotčená výměra ZPF
[ha]

pl. zemědělská - orná půda
pl. zemědělská - zahrádkář. lokalita
pl. bydlení
pl. bydlení
pl. bydlení
pl. bydlení
pl. bydlení
pl. bydlení
pl. bydlení
pl. bydlení
ostatní zemědělské kultury
orná půda

Výměra celkem [ha]

Z 22
pl. bydlení
Z/P 38
pl. bydlení
Z 42
pl. bydlení
Z 43
pl. bydlení
Z 44
pl. bydlení
Z 45
pl. bydlení
Z 46
pl. bydlení
Z 47
pl. bydlení
Z 48
pl. bydlení
Z 49
pl. bydlení
Z 76
pl. bydlení
Z 79
pl. bydlení
Pl. bydlení celkem
Z/P 5
pl. smíšené obytné
Z/P 35
pl. smíšené obytné
Z/P 39
pl. smíšené obytné
Pl. smíšené obytné celkem
Z 50
pl. občanského vybavení
Z 51
pl. občanského vybavení
Z 53
pl. občanského vybavení
Z 73
pl. občanského vybavení
Pl. občanské vybavenosti celkem
Z4
pl. výroby a skladování
Z/P 6b
pl. výroby a skladování
Z7
pl. výroby a skladování
Z 54
pl. výroby a skladování
Z/P 56
pl. výroby a skladování
Z/P 57
pl. výroby a skladování
Z 58
pl. výroby a skladování
Pl. výroby a skladování celkem
Z/P 41
pl. smíšené výrobní
Z/P 55
pl. smíšené výrobní
Pl. smíšené výrobní celkem
Z 3 + Z/P 3
pl. rekreace
Z 6 + Z/P 6a
pl. rekreace
Z/P 31
pl. rekreace
Z 37
pl. rekreace
Z 59
pl. rekreace
Pl. rekreace celkem
Z1
pl. zemědělské - farmář. činnost
Z2
pl. zemědělské - farmář. činnost
Pl. zemědělské - drobná farm. Činnost celkem
Z 60
pl. zemědělské - zahrádkářksé lok.
Pl. zemědělské -zahrádky celkem
Z9
pl. dopravní infrastruktury
Z 14
pl. dopravní infrastruktury
Z 15
pl. dopravní infrastruktury
Z 17
pl. dopravní infrastruktury
Z 25
pl. dopravní infrastruktury
Z 26
pl. dopravní infrastruktury
Z 65
pl. dopravní infrastruktury
Z 66
pl. dopravní infrastruktury
pl. dopravní infrastruktury (plocha 0,55
Z 67
ha - v rámci plochy Z 7)
Z 68
pl. dopravní infrastruktury
Z 72
pl. dopravní infrastruktury
Pl. dopravní celkem

Funkce využití plochy dle původního ÚP

Změny po společném jednání

Funkce využití plochy návrh

Identifikace plochy

Tabulka záborů ZPF a PUPFL

0,16
2,58

0,23
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Z 10
pl. veř. prostranství
Z 11
pl. veř. prostranství
Z 12
pl. veř. prostranství
Z 13
pl. veř. prostranství
Z 16
pl. veř. prostranství
Z 18
pl. veř. prostranství
Z 19
pl. veř. prostranství
Z 20
pl. veř. prostranství
Z 21
pl. veř. prostranství
Z 24
pl. veř. prostranství
Z 36
pl. veř. prostranství
Pl. veřejených prostranství celkem
Z 29
pl. veř. prostrantví - zeleň
Z 30
pl. veř. prostrantví - zeleň
Z 52
pl. veř. prostranství - zeleň
Z 61
pl. veř. prostrantví - zeleň
Z 62
pl. veř. prostrantví - zeleň
Z 64
pl. veř. prostrantví - zeleň
Z 78
pl. veř. prostrantví - zeleň
Pl. veřejných prostranství - zeleň celkem
Z 23
pl. technické infrastruktury
Z 77
pl. technické infrastruktury
Pl. tech. infrastruktura celkem
Z/N 71/1
pl. vodohospodářské
Z/N 71/2
pl. vodohospodářské
Z/N 71/3
pl. vodohospodářské
Z/N 71/4
pl. vodohospodářské
Z/N 71/5
pl. vodohospodářské
Pl. vodohospodářské celkem
Z 74
pl. těžby nerostů - 2. etapa
Z 75
pl. těžby nerostů - 1. etapa
Pl. těžby nerostů celkem
MĚSTO DUBŇANY CELKEM

zeleň parková
pl. bydlení, místní komunikace, parkovací plochy, chodníky
zeleň parková, parkovací plochy
zeleň parková
zeleň parková, silnice III. třídy
zeleň parková, chodníky
zeleň parková, místní komunikace, chodníky
zeleň parková, místní komunikace, chodníky
zeleň parková
zeleň parková
zeleň parková
pl. zemědělská - zahrádkář. lokalita, trvalé travní porosty
krajinná zeleň, orná půda
orná půda, trvalé travní porosty
pl. zemědělská - zahrádkář. lokalita, trvalé travní porosty
ostatní zemědělské kultury
trvalé travní porosty, sport a rekreace
orná půda
trvalé travní porosty
orná půda, trvalé travní porosty
orná půda
orná půda
orná půda
ostatní zemědělské kultury
orná půda
orná půda
orná půda

0,02
0,28
0,12
0,01
0,07
0,15
0,41
0,05
0,03
0,02
0,01
1,40
0,45
0,95
0,29
0,27
0,17
0,25
0,28
2,66
0,28
0,05
0,33
1,24
0,54
2,19
0,29
2,15
6,41
8,20
8,63
16,83

0,02

0,08
0,28
1,42
0,28
0,04
0,32
1,24
0,54
2,19
0,29
2,15
6,41
8,20
8,45
16,65

86,91

70,80

0,02
0,45
0,32
0,05
0,24

zahrada

0,02

0,00
orná, zahrada
orná
zahrada
orná, zahrada, TTP

0,00
0,03

0,02
0,45
0,29
0,05
0,24

ne
ano
částečně
ne
ne
ano
ano
ano
částečně
ne
ne
0,00

0,00

0,00

0,00

0,03
0,05
0,10

orná
orná
0,00

0,00

0,03

0,00

orná
orná
orná
orná
orná
0,00

0,00

0,08
0,28
1,39
0,04
0,04
1,24
0,54
2,19
0,29
2,15
6,41

0,08
0,00

0,13

0,00

0,02
0,02

0,15
0,41
0,05
0,01

1,18
ne
částečně
ne
ano
ano
ano
ne

0,10

0,59
0,29
0,27
0,17
0,25
1,57

ne
ne

0,00

0,00

0,00

0,03

0,03

53,55

16,91

0,28
0,28

0,28
0,28
0,04
0,04
1,24
0,54
2,19
0,29
2,15
6,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,04
0,04
1,24
0,54
2,19
0,29
2,15
6,41
8,20
8,45
16,65

1,61

0,04

1,05

40,35

14,64

0,00

0,00

0,00
ne
ne
ne
ne
ne

0,00
8,20
8,45
16,65

TTP
TTP, ostatní,vodní pl.

0,03

0,28
0,05

0,00

0,00

0,00
ne
ne

zábor ZPF - návrh

zábor ZPF - dle původního ÚP
Z 76

nové zábory po společném jednání

Z 37

vypuštěno z návrhu ÚP
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0,00

0,00

-0,27

8,20
8,45
16,65

-0,54

16,33

D.5.4 Popis a odůvodnění ploch záboru ZPF a PUPFL
Lokality záboru ZPF jsou v maximální možné míře navrženy v bezprostřední návaznosti na zastavěné
území města tak, aby docházelo k co nejmenšímu narušení zemědělského využívání nezastavěných ploch.
Návrhové lokality jsou v převážné míře situovány na pozemky ve IV. třídě ochrany, tj. na půdy v daném
klimatickém regionu s podprůměrnou produkční schopností, jen omezenou ochranou, využitelné i pro
výstavbu.
Územní plán města Dubňany navrhuje ke změně funkčního využití celkem 87,71 ha půdního fondu,
z nichž 71,07 ha náleží do ZPF. Většina ploch byla převzata z původního územního plánu města.
Plochy záboru lesa tvoří 1,05 ha a zahrnují zčásti již odlesněné pozemky. Většina ploch záboru byla
převzata z původního územního plánu města.
Plochy záboru ZPF
Označení plochy

Odůvodnění záboru
Z 22 – lok. Na Měrově , 1 RD
Z 42 – lok. Na Dílech, dostavba ca 12 RD (dle platného RP)
Z 43 – lok. Mírová, dostavba cca 18 RD
Z 44 – lok. Hornická, cca 44 BJ v byt. domech
Z 45 – lok. Za sídlištěm, dostavba cca 18 RD
Z 46 – lok. U koupaliště, cca 10 RD
Z 47 – lok. U ČOV, cca 8 RD, příp cca 20 malometrážních RD
Z 48 – lok. U sportoviště, cca 15 RD
Z 49 – lok. Včelínek, dostavba cca 4 RD
Z/P 38 – lok. Jarohněvice, pl. přestavby, 1 RD
Z 76 – lok. Jarohněvice, rozšíření pl. bydlení 1 RD
Z 79 – lok. Na dílech (rozšíření), cca 5 RD

Plochy bydlení
- v rodinných domech BI
- v bytových domech BH

•

•
•
•
•
•
•

•
•

plochy pro bydlení (s výjimkou Z 22, Z 76, Z 79) byly schváleny
v rámci původního územního plánu města a převzaty do návrhu nového
ÚP
všechny plochy jsou vymezeny na půdě IV. a V.tř. ochrany
rozsah ploch odpovídá bilančnímu výpočtu potřeby nových bytů dle
demografického vývoje obyvatel - viz kap. D.6
plochy navazují bezprostředně na zastavěné území města – stabilizované
plochy bydlení
svým umístěním a tvarem doplňují plochy bydlení půdorysný tvar města
a uzavírají jeho urbanistickou strukturu
všechny plochy lze napojit na stávající veřejné komunikace a inženýrské
sítě
plochy Z 42, Z 44, Z 45 a Z 49 tvoří druhou stranu doposud jednostranně
zastavěné ulice, mají tedy minimální nároky na budování dopravní a tech.
infrastruktury
v plochách Z 42, Z 43, Z 45 a Z 49 již byla zahájena výstavba RD
pl. Z/P 38 zahrnuje přestavbu chaty na rodinný dům a je vymezena na
okraji zahrádkářské lok. v Jarohněvicích v návaznosti na stávající plochy
bydlení
Z/P 39 – plocha smíšená obytná

•
Plochy smíšené obytné
SO

•

•
•

plocha ZP 39 byla schválena v rámci původního územního plánu města
(pro jiné využití) a převzata do návrhu nového ÚP
pl. ZP/39 je situována na jižním okraji města a je určena k přestavbě na
plochu smíšenou obytnou s možností individuální rekreace, plocha dnes
slouží jako zahrádkářská lokalita
lokalita je napojena na stávající komunikace a inž. sítě
plocha zabírá méně kvalitní zeměděl. půdu IV.tř. ochrany
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•

lokalita slouží již dnes částečně k bydlení, ze strany vlastníků pozemků je
zájem zahrnout ji legálně do ploch bydlení v RD
Z 59 – plocha pro rozvoj městského koupaliště
Z3, Z/P 3 – přestavba a rozšíření fy Hydraulika Lesák pro RC
Z 6, Z/P 6a – přestavba a rozšíření areálu Kemp Josef

•
•

•
•
•
Plochy rekreace
- veřejná rekreace RV
- cestovní ruch,
agroturistika RC

•
•
•
•

•

•

plocha Z 59 byla schválena v rámci původního územního plánu města a
převzata do návrhu nového ÚP
návrhová plocha navazuje bezprostředně na areál koupaliště a lze ji
napojit na rozvody stávajícího zařízení - má tedy min. nároky na
budování dopravní a technické infrastruktury
plocha je vymezena na půdě IV. tř. ochrany
plocha a je určena pro rozvoj areálu, zejména chybějících doplňkových
sportovišť a zeleně
areál je oblíbený a hojně využívaný nejen obyvateli Dubňan, ale i
návštěvníky z okolí, kapacita areálu však již nestačí současným
požadavkům
svým umístěním a tvarem doplňuje plocha půdorysný tvar města v jižní
rozvojové části a uzavírá jeho urbanistickou strukturu
plochy Z3, Z/P 3, Z 6, Z/P 6a byly z větší části převzaty z původního ÚP,
kde byly vymezeny pro jiné využití
plochy jsou součástí zastavěného území a jsou napojeny na veřejné
komunikace a inženýrské sítě, jedná se o plochy přestavby
plocha Z/P 3 a Z 3 (část areálu fy Hydraulika Lesák s rozšířením vých.
směrem) je určena pro přestavbu s možností agropodnikání (chov koní vč.
zázemí a služeb pro návštěvníky), tato změna využití na úkor výrobních
ploch je s ohledem na blízkost EVL Hodonínská Doubrava přínosem
plocha Z/P 6 a Z 6 (část areálu Kemp Josef s rozšířením JZ směrem) slouží
již dnes pro rekreační účely (doposud v ÚP vymezena jako plocha pro
výrobu a tech. zařízení), nadále bude sloužit pro ubytování, stravování,
vzdělávací akce a další služby v rámci cestovního ruchu
realizace navržených záměrů v uvedených plochách podpoří rozvoj
cestovního ruchu, zejména cykloturistiky a agroturistiky, které jsou
v regionu velmi žádané
Z 51 – lok. pro rozvoj základní školy
Z 73 – plocha pro rozšíření hřbitova

•
•
•
Plochy občanského
vybavení
- veřejná vybavenost OV
- hřbitovy OS

•
•
•
•
•
•

plocha Z 51 byla schválena v rámci původního územního plánu města a
převzata do návrhu nového ÚP
plocha je vymezena na odlesněné části pozemků určených k plnění
funkce lesa
plocha zasahuje okrajově do EVL Hodonínská Doubrava, podle SEA
hodnocení však nemá významný negativní vliv na předměty ochrany a
celistvost EVL
plochu lze napojit na rozvody stávajícího areálu školy, nemá tedy nároky
na budování dopravní a technické infrastruktury
návrhová plocha navazuje bezprostředně na stávající areál základní školy
v zastavěném území města
plocha představuje jedinou možnost rozvoje areálu ZŠ
plocha Z 73 je vymezena jako nová návrhová plocha
plocha navazuje bezprostředně na pl. stávajícího hřbitova, kde je
zabezpečno napojení na komunikace a inženýrské sítě
plocha představuje jedinou možnost pro rozšíření hřbitova mimo stávající
zástavbu
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Z 50 – plocha v lokalitě Na Dílech (vymezena dle platného RP)
Z 53 – plocha v lokalitě Mírová – Lesní
Z 73 – plocha pro rozšíření hřbitova
•
•
Plochy občanského
vybavení

•
•

•
- komerční zařízení a
služby OK
- sportovní vybavenost OS •
•
•
•
•

obě plochy byly schváleny v rámci původního územního plánu města a
převzaty do návrhu nového ÚP
plocha Z 50 je vymezena na půdě IV. tř. ochrany, pl. Z 53 na odlesněné
části pozemků určených k plnění funkce lesa
plochy jsou vymezeny v přímé návaznosti na zastavěné území města
plocha Z 50 doplňuje návrhovou plochu bydlení dle platného RP a je
určena pro komerční využití
plocha Z 53 je určena pro rozvoj stávajícího sportovního areálu
v návaznosti na stabilizované plochy bydlení
všechny plochy lze napojit na stávající veřejné komunikace a inženýrské
sítě
svým umístěním a tvarem doplňují plochy OV půdorysný tvar města a
uzavírají jeho urbanistickou strukturu
plocha pro rozšíření hřbitova Z 73 navazuje bezprostředně na stávající
hřbitov a zastavěné území města
dopravní napojení a napojení na IS bude zajištěno ze stávajícího zařízení
nároky na budování veř. infrastruktury jsou tedy minimální
plocha si vyžádá zábor méně hodnotné půdy IV.tř. ochrany a je jedinou
možnou plochu pro realizaci daného záměru
Z 10 – parkoviště u hřbitova (ul. Hřbitovní)
Z 29 – plocha ochranné zeleně Jarohněvice
Z 30 – plocha zeleně v lok. Včelínek (VPS)
Z 52 – plochy zeleně u zdrav. střediska a nádrží Močidla
Z 61 – plocha zeleně u koupaliště
Z 62 – plocha zeleně v lok. Mírová
Z 78 – plocha ochranné zeleně v lok. Důbka

•
Plochy veřejných
prostranství

•
•

- veřejná prostranství VK
•
- sídelní zeleň VZ
•
•
•

•

Plochy dopravní
infrastruktury
- účelové komunikace DU

plochy Z 61, Z 62, Z 52 byly schváleny v rámci původního územního
plánu města (pl. Z 52 pro jiné využití) a převzaty do návrhu nového ÚP
plochy Z 10, Z 52 jsou součástí zastavěného území města
uvedené plochy rozšiřují nedostatečnou sídelní zeleň města, pl. Z 10 slouží
pro rozšíření parkování u hřbitova
plochy zeleně jsou umístěny převážně na okraji zastavěného území, kde
tvoří vhodný přechod do volné krajiny
pl. Z 29 a Z 78 plní funkci ochranné zeleně mezi obytnou zástavbou a pl.
farmářské činnosti
všechny plochy (s výjimkou pl. Z 30) zabírají zemědělskou půdu IV. tř.
ochrany, lok. Z 62 zabírá pozemky PUPFL
část plochy Z 30 zabírá zemědělskou půdu II. tř. ochrany (0,03 ha), jedná
se o ucelenou plochu zeleně s rekreační funkcí na sev. okraji města,
s návazností na krajinnou zeleň, plocha je zařazena do veřejně prospěšných
staveb (VPS)
všechny plochy jsou přístupné ze stávajících komunikací
Z 9 – cyklotrasa Dubňany – Ratíškovice (VPS)
Z 14 – pěší komunikace Traktorka – Horní Huť (VPS)
Z 15 – účel. komunikace Horní Huť – Kumbálek (VPS)
Z 17 – pokračování chodníku Jarohněvice (VPS)
Z 25 – část cyklotrasy Dubňany (Jarohněvice) – Milotice (VPS)
Z 26 – dopravní obsluha RD v lok. Horní Huť
Z 65 – účel. komunikace severně od lok. Za sídlištěm
Z 66 – účel. komunikace podél Rumzovského járku

109

Z 68 – účel. komunikace z lok. Na Dílech po Rumzovský járek
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

plochy Z 25, Z 65 a Z 66 byly schváleny v rámci původního územního
plánu města a převzaty do návrhu nového ÚP
uvedené účelové komunikace zajišťují vesměs obsluhu nezastavěného
území a zlepšují propustnost krajiny
část účelových komunikací vč. cyklotras byla zahrnuta do veřejně
prospěšných staveb (VPS)
cyklotrasy slouží zejména k rozvoji cestovního ruchu a cykloturistiky,
která je v regionu stále více oblíbená
všechny plochy (s výjimkou pl. Z 17 a Z 68) jsou vymezeny na půdě IV.
a V. tř. ochrany, pl. Z 9 zabírá částečně pozemky PUPFL
část plochy Z 17 a Z 68 zabírá zemědělskou půdu I. tř. ochrany (0,01a 0,02
ha)
pěší komunikace Z 14 je vedena v souběhu se stávající účel. cestou a
zajišťuje bezpečné pěší propojení města s průmyslovými areály v lok.
Horní Huť (pohyb obyvatel za prací)
účel. komunikace Z 15 zajišťuje důležité propojení sil. II/431
s průmyslovými areály v lok. Horní Huť bez průjezdu městem
chodník Z 17 navazuje na stávající chodník a doplňuje chybějící
infrastrukturu v oddělené části Jarohněvice
cyklotrasy Z 9 a Z 25 jsou důležitým propojením města se sousedními
obcemi, s návazností na stávající síť cyklistických tras, cyklotrasy
využívají v max. míře stávajících účelových cest
účel. komunikace Z 65 je vymezena v trase vyjeté polní cesty a zajišťuje
obsluhu pozemků drobné držby severně od lokality RD Za sídlištěm - jedná
se o dlouhé parcely, přístupné doposud pouze ze severní strany
účel. komunikace Z 66 a Z 68 vých. od města zajišťují kromě přístupu k
zem. pozemkům zejména obsluhu zařízení protipovodňové ochrany a
vodního toku Rumzovský járek
Z 74 – plocha těžby štěrkopísků (II. etapa)
Z 75 – plocha těžby štěrkopísků (I. etapa)

Plochy těžby nerostů
T

Plochy výroby a
skladování

•
•
•
•

jedná se o plochy bezprostředně navazující na stávající plochy těžby na k.ú.
Dubňany a k.ú. Mistřín
plochy jsou součástí evidovaného ložiska nerostných surovin
plochy zabírají méně kvalitní půdu IV.tř. ochrany
následná rekultivace přinese pozitivní změnu přírodního prostředí (náhrada
velkých bloků orné půdy vodní plochou a břehovými porosty)
Z 7 – průmysl. zóna Důbkové louky (podmíněno zpracováním ÚS)
Z 54 – plocha u stávající FWE záp. od města
Z 58 – plocha pro rozšíření areálu Traktorka
Z/P 56 – nevyužívaný areál býv. jatek u průmyslové zóny
Z/P 57 – nevyužívaný areál Na Větrné

•

- průmysl, zemědělská •
výroba VP
•
- řemeslná výroba, výrobní
služby VR
•

•

všechny plochy (plocha Z 7 z větší části) byly schváleny
v rámci původního územního plánu a převzaty do návrhu nového ÚP
všechny plochy jsou vymezeny na půdě IV. tř. ochrany
plochy bezprostředně navazují na stávající výrobní areály, soustředěné
západně a SZ od města
plochy lze napojit na stávající síť dopravní a tech. infrastruktury
s výjimkou odkanalizování pl. Z 7 (napojení na navrženou kanalizaci a
KČOV Jarohněvice) a pl. Z 54 (jímka na vyvážení)
plocha Z 7 má pro město strategický význam z hlediska rozvoje průmyslu,
řemeslné výroby a služeb a tím zajištění pracovních příležitostí, do plochy
je zahrnuta účelová komunikace Z 67
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•
•

•
•
•

plocha je situována na nevyužívaných zemědělských pozemcích, do plochy
je zahrnuta i účelová komunikace Z 67
větší část plochy Z 7 (10, 06 ha) byla převzata z původního ÚP, nově
navržená část (4,99 ha) doplňuje původní plochu a uzavírá vymezené
území do jednoho celku – kompaktnost plochy zajišťuje její ekonomické
využití
plochy Z/P 56, Z/P 57 zahrnují nevyužívané výr. areály (bývalá jatka na
okraji prům. zóny, býv. důlní dílo)
obě plochy jsou určeny k revitalizaci a využití pro průmysl a skladování,
jedná se tedy o zhodnocení stávajícího stavu
obě plochy jsou součástí zastavěného území města s možností napojení na
komunikace a inž. sítě
Z/P 41 – plocha smíšená výrobní
Z/P 55 – plocha smíšená výrobní

•

Plochy smíšené výrobní
VS

•
•
•

•

plochy Z 55, Z 41 byly schváleny v rámci původního územního plánu
města (plocha Z 41 pro jiné využití) a převzaty do návrhu nového ÚP
obě plochy jsou napojeny na stávající komunikace a inž. sítě
plochy zabírají méně kvalitní zeměděl. půdu IV.tř. ochrany
plocha Z/P 41 v sousedství okna Macek je s ohledem na polohu vymezena
jako smíšená výrobní), pl. bude sloužit pro rozvoj areálu Okna Macek
s příp. občanskou vybaveností při zachování stávající sídelní zeleně
plocha Z/P 55 zahrnuje opuštěný areál býv. „Skleníku“ u Horní Huti,
plocha nemá konkrétní záměr, je proto vymezena jako smíšená výrobní
s možností polyfunkčního využití
• plocha Z 55 byla na základě výsledků společného jednání redukována
Z 1 – rodinná biofarma Jarohněvice
Z 2 – drobná farmářská činnost v lok. Důbka

•
•
Plochy zemědělské

•
•

- drobná farmářská
činnost ZF
•

•
•

obě plochy jsou vymezeny na půdě IV. tř. ochrany
obě plochy navazují na zastavěné území města, plocha Z 2 je umístěna na
dlouho nevyužívaných zemědělských pozemcích
území lze napojit na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
využití plochy Z 1 je zaměřeno na drobné pěstitelství a bioprodukci se
zachováním stávajícího přírodního prostředí území včetně mokřiny, část
plochy bude přístupná veřejnosti jako klidová a naučná zóna
využití části plochy Z 2 (rodinná farma) je zaměřeno na malokapacitní
chov domácího zvířectva včetně souvisejících objektů pro ustájení zvířat,
skladování zeměděl. techniky, krmiv apod.
jedná se o konkrétní záměr y soukromých investorů na podporu rozvoje
drobného farmaření í, které doposud v území chybí a je o ně zájem
plochy Z 1 a Z 2 byly na základě výsledků společného jednání redukovány
Z/N 60 – zahrádkářská lokalita SZ od města

•
Plochy zemědělské

•
•

- zahrádkářské lokality
NZZ

•
•
•

plocha byla schválena v rámci původního územního plánu města a
převzata do návrhu nového ÚP
plocha je vymezena na zem. půdě IV. třídy ochrany
plocha je situována v atraktivní poloze nedaleko Jarohněvického rybníku
mezi cyklotrasou „Mutěnka“ a silnicí III/4254
lokalita má dobrou dostupnost z města a lze ji napojit na veř. vodovod a
rozvody el. energie
plocha je vymezena pro rozvoj rekreační zahrádkářské činnosti a je určena
zejména obyvatelům sídliště Horník
o zahrádky je ve městě velký zájem, z těchto důvodů byla plocha převzata
do nového ÚP
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Podrobný popis a odůvodnění zastavitelných ploch – viz kap. 5.D.3.

E. VÝČET ÚPRAV NÁVRHU ÚP PROVEDENÝCH NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉHO
JEDNÁNÍ PODLE § 50 STAVEBNÍHO ZÁKONA.
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

byla vypuštěna plocha rekreace – zařízení pro cestovní ruch Z 37 na západním výběžku k.ú v blízkosti
Jarohněvického rybníku
plošně byla redukována na severní část plocha smíšená výrobní Z/P 55 – býv. Skleník u Horní Huti SZ od
města
plošně byly redukovány pl. zemědělské – drobná farmářská činnost, a to pl. Z 1 v části Jarohněvice a pl.
Z 2 v SZ části města v lok. Důbka
pl. zemědělské – farmářská činnost, agropodnikání byly přejmenovány na pl. zemědělské – drobná
farmářská činnost, možnost agropodnikání byla z těchto ploch vyloučena
pl. rekreace – zařízení pro cestovní ruch byly přejmenovány na plochy rekreace – cestovní ruch,
agropodnikání s umožněním uvedené činnosti
plocha zemědělská – pův. farmářská činnost, agropodnikání Z 3 a Z/P 3 byla nově zahrnuta do ploch
rekreace – cestovní ruch, agropodnikání
z ploch dopravní infrastruktury – účelových komunikací byla vypuštěna účel. komunikace Z 15
propojující Horní Huť se sil II/431 u Kumbálku a část komunikace pro obsluhu průmyslové zóny Důbkové
louky Z 67 – komunikace byly již realizovány
z plochy výroby a skladování – průmysl, zemědělská výroba Z 7 (prům. zóna Důbkové louky SZ od města)
byla vypuštěna část ve vých. cípu území, kde bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území – funkční
využití pl. zůstává, plocha je vymezena již jako stabilizovaná
v souvislosti s výše uvedeným bodem byla v této části území změněna trasa účelové komunikace Z 67 pro
obsluhu průmyslové zóny
do Textové části územního plánu byly do kap. F zapracovány podmínky stanovené v dokumentu „Územní
plán Dubňany – SEA hodnocení“, zprac. RNDr. Milan Macháček, 12/2017 (dále jen SEA hodnocení)
ve Výkresové i Textové části ÚP byla doplněna trasa „A“ 1 výtlačného řadu kanalizace PE 225 na hranici
s k.ú. Mistřín
nově byly do ÚP zahrnuty tyto zastavitelné plochy:
plochy bydlení
Z 76 – rozšíření pl. bydlení stávajícího RD v Jarohněvicích
Z 79 – rozšíření lok. Na dílech na vých. okraji města
plochy občanského vybavení
Z 73 – rozšíření stávajícího hřbitova vých. směrem
plochy veřejných prostranství
Z 78 – ochranná zeleň mezi pl. bydlení a pl. pro drobnou farmářskou činnost v SZ části města v lok. Důbka
plochy technické infrastruktury
Z 77 – rozšíření plochy stávajícího sběrného dvoru vých. směrem
plochy těžby nerostů na severním okraji k.ú
Z 74 – pl. těžby štěrkopísku II. etapa
Z 75 – pl. těžby štěrkopísků I. etapa
plochy Z 74 a Z 75 byly vyhodnoceny z hlediska vlivu koncepce na životní prostředí samostatným
Doplňkem SEA hodnocení
výše uvedené nové zastavitelné byly vyhodnoceny z hlediska záborů ZPF a PUPFL a doplněny do tabulky
záborů v kap. E.4.3 v Textové části odůvodnění
tabulka záborů ZPF a PUPFL byla doplněna o samostatnou část s přehledem záborů, které byly doplněny
do ÚP, příp. vypuštěny z ÚP po společném jednání
v kap. C3 Textové části byl doplněn střet pl. Z 23 (odkanalizování části Jarohněvice vč. KČOV) s EVL
Hodonínská Doubrava a vypuštěn střet EVL s plochou Z 40 (plocha koridoru pro vedení nadřazené TI)
v Textové části i Výkresové části ÚP byl uveden správně termín „ochranné pásmo radiolokačních zařízení“,
podmínky ochranného pásma byly zapracovány do kap. C.4 Textové části odůvodnění
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•
•

•
•
•
•
•

•

•

plochy vodní a vodohospodářské Z 71 (Z 71-1 až Z 71-5) – poldry a protipovodňová opatření - byly řádně
vyhodnoceny z hlediska záboru ZPF a doplněny do příslušné tabulky v Textové části odůvodnění
v části G Textové části odůvodnění byla doplněna veřejně prospěšná stavba VDT7 - komunikace a IS pro
napojení nové plochy bydlení v RD (rozšíření lok. Na dílech), dále byla doplněna veř. prospěšná stavba
VD5 – úprava křižovatky sil. II. a III.tř. (ul.Komenského – Hodonínská)
dále bylo v části G Textové části odůvodnění doplněno veřejně prospěšné opatření VPZ 2 – ochranná
zeleň v lok. Důbka SZ od města
v kap. F.1 Textové části ÚP byly pro využití ploch s rozdílným způsobem využití doplněny podmínky pro
zajištění zdravého životního prostředí z hlediska ochrany před nepříznivými účinky hluku a vibrací
v plochách výroby a skladování – průmysl, zemědělská výroba VP byla vypuštěna možnost umístění
doplňkového bydlení ( bytu správce, majitele, ostrahy)
na základě prověření počtu automobilů ve městě dle statistiky byl v souladu s ČSN 736110/Z1
Projektování místních komunikací upraven stupeň automobilizace na 1 : 2 (pův. 1:2,5)
v lok. bydlení U ČOV Z 47 byla provedena změna intenzity využití pozemků z pův. 40% na 60% z důvodu
možnosti realizovat zde malometrážní RD jako ekonomicky dostupné bydlení, dále byla pro využití plochy
stanovena podmínka zpracování územní studie a bylo vypuštěno trasování koridoru pro komunikace a IS
(bude řešeno v rámci ÚS)
v souvislosti s nově vymezenými plochami pro bydlení a s ohledem na aktuální statistické údaje byl
proveden přepočet potřeby nových bytů a s tím související potřeby vymezení nových zastavitelných ploch
pro bydlení (kap. D.6.2 Textové části odůvodnění)
dále byly do Textové a Výkresové části ÚP zapracovány veškeré další připomínky a požadavky ze
společného jednání

F. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEJICH ODŮVODNĚNÍ
Námitky proti návrhu ÚP Dubňany mohou podat ve smyslu § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona
nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky musí být v takovém případě odůvodněné, musí obsahovat
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a musí být doloženy vymezením území dotčeného
námitkou.
V rámci řízení o ÚP Dubňany byly k veřejnému projednání uplatněny námitky dle § 52 odst. 2 a 3
stavebního zákona, které vyhodnotil a vypořádal pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a jsou
součástí samostatné přílohy označené jako „část B“.

G. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK
V rámci společného jednání o návrhu ÚP Dubňany ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona mohly
uplatnit sousední obce připomínky nejpozději do 30 dnů ode dne jednání. Dále do 30 dnů ode dne doručení
veřejné vyhlášky oznamující projednávání návrhu ÚP Dubňany podle § 50 odst. 3 stavebního zákona mohl
každý uplatnit písemné připomínky.
V rámci neveřejného projednání návrhu ÚP Dubňany podle § 50 stavebního zákona (tzv. společného
jednání o návrhu ÚP) byly uplatněny stanoviska a připomínky dle § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona, které
vyhodnotil a vypořádal pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a jsou součástí samostatné přílohy
označené jako „část A“.
V rámci veřejného projednání upraveného návrhu ÚP Dubňany podle § 52 stavebního zákona (tzv.
řízení o ÚP) byly uplatněny připomínky dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, které vyhodnotil a vypořádal
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a jsou součástí samostatné přílohy označené jako „část B“.
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