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a) údaje o způsobu pořízení regulačního plánu 
 

Městským úřadem Hodonín, odborem rozvoje a investic (oddělením rozvoje a dotací), 
tj. Úřadem územního plánování (dále také „pořizovatel“) byl na základě vlastního podnětu 
Zastupitelstva obce Lužice zpracován v červnu 2011 návrh zadání regulačního plánu Lužice – 
lokalita Vinohrádky – II. etapa (dále také „RP“). Zastupitelstvo obce Lužice rozhodlo o 
pořízení RP usnesením č. 6/7 ze dne 22. června 2011 a bez dalších svých požadavků předalo 
návrh zadání RP pořizovateli k projednání. Zadání RP bylo po projednání schváleno 
Zastupitelstvem obce Lužice usnesením č. 9/6 ze dne 27. října 2011. Zpracovatelem RP se dle 
výsledků výběrového řízení stala společnost H.arch projekt s.r.o., se sídlem Dobrovolského 5, 
Hodonín, projektanti Ing. arch. Lenka Holoušová Pecuchová, autorizovaný architekt České 
komory architektů a Ing. arch. Pavel Holouš, autorizovaný architekt České komory architektů. 
Na základě schváleného zadání pořizovatel pro obce Lužice zajistil zpracování návrhu RP, 
součástí návrhu RP nebyla požadována dokumentace vlivů provedení záměru na životní 
prostředí ani posouzení vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

Společné jednání o návrhu RP se uskutečnilo dne 28. listopadu 2011 na Městském 
úřadě v Hodoníně. Místo a doba konání společného jednání byly dotčeným orgánům a Obci 
Lužice oznámeny jednotlivě nejméně 15 dnů předem. Zároveň byly dotčené orgány vyzvány 
pořizovatelem k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dní ode dne jednání. Po tuto dobu mohli 
dotčené orgány nahlížet do návrhu RP. Návrh RP byl v termínu do 15.2.2012 projektantem 
upraven dle dosažených dohod s dotčenými orgány k vypořádání stanovisek, uplatněných v 
rámci projednání návrhu RP.  

O návrhu RP projednaném s dotčenými orgány se dne 11. dubna 2012 konalo veřejné 
projednání. Námitky proti návrhu RP mohly podat nejpozději při veřejném jednání pouze 
dotčené osoby oprávněné k podání námitek (uvedené v § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona), 
ve stejné lhůtě mohl každý podat své připomínky k návrhu RP a dotčené orgány stanoviska. 
K námitkám a připomínkám uplatněným k věcem, o kterých bylo rozhodnuto v územním 
plánu nebo zásadách územního rozvoje, se nepřihlíží. V rámci veřejného projednání byla 
podána 1 námitka Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno, která byla následně 
pořizovatelem vypořádána a se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno dohodnuta 
(viz kapitola h) odst. Návrh rozhodnutí o námitkách). Z výsledků projednání vyplynula 
úprava návrhu RP, která byla provedena před vydáním RP. 

Pořizovatel poté připravil návrh na vydání RP formou opatření obecné povahy. Vydání 
RP je v kompetenci Zastupitelstva obce Lužice. 
 

 
b) vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních 

vztahů, včetně vyhodnocení souladu regulačního plánu s územním plánem   
 

Dotčená plocha je situována na severním okraji obce v návaznosti na původní zástavbu 
obce a novou zástavbu rodinných domů v lok. Vinohrádky, vybudovanou v I. etapě. Podél 
severozápadního okraje lokality vede silnice č. I/55 a ze severovýchodní strany lokalitu 
kopíruje silnice č. III/42222. Z urbanistického hlediska lokalita vhodným způsobem doplňuje 
plochy stávající obytné zástavby v severovýchodní části obce do  kompaktního celku. Jejími 
výhodami jsou mj. dobré komunikační napojení, přirozené přírodní prostředí a snadná 
dostupnost města Hodonín. V současné době je území bez zástavby a tvoří je převážně orná 
půda.  

Katastrální území obce Lužice je součástí nadřazené územně plánovací dokumentace, 
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jejímž pořizovatelem je Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně, odbor územního 
plánování a stavebního řádu. Jedná se o Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, 
které byly vydány na 25. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje, konaném dne 
22.09.2011 a dne 17.2.2012 nabyly účinnosti. Z této dokumentace nevyplývají pro řešenou 
lokalitu žádné konkrétní požadavky. Přímé požadavky na řešené území nedefinuje ani Politika 
územního rozvoje ČR. 

Obec Lužice má platný územní plán obce zpracovaný v březnu 2000 (Urbanistické 
středisko Brno, spol. s r.o.(dále jen „ÚPO“) a schválený zastupitelstvem obce dne 20.6.2001. 
Následně byly v průběhu let 2008 – 2010 zpracovány a vydány změny č. 1 a č. 2 ÚPO (s 
účinností od 7.5.2009) a změna č. 3 ÚPO (s účinností od 25.7.2011). 

Platný ÚPO Lužice vymezuje v severovýchodní části obce (v lokalitě Vinohrádky) 
zastavitelnou plochu bydlení (ozn. Br), určenou pro výstavbu rodinných domů. Následná 
změna č. 2 (i.č. 2.02) z r. 2009 stanovuje požadavek na upřesnění plochy bydlení  vč. 
dopravního napojení této plochy a s tím související změny ve veřejně prospěšných stavbách  a 
požadavek na upřesnění technického vybavení a komunikací. Dílčí změna i.č. 2.02 požaduje 
dále respektovat podmínky ochranných pásem vodohospodářských zařízení a energetických 
zařízení a prověřit hlukovou zátěž od silnice č. I/55 hlukovou studií. Nebylo požadováno 
vyhodnocení vlivů provedení záměru na životní prostředí ani posouzení vlivu záměru na 
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

Požadavky územního plánu obce byly v návrhu regulačního plánu splněny s výjimkou  
požadavku týkajícího se budoucí rychlostní silnice R 55 – viz kapitola h, odst. Návrh 
rozhodnutí o námitkách. V rámci dílčí změny i.č. 2.02 byly změnou č. 2 ÚPO zrušeny veřejně 
prospěšné stavby schválené v územním plánu a vymezené v této ploše, a to z důvodů výše 
uvedeného požadavku na upřesnění řešení v této části lokality Vinohrádky. Jako veřejně 
prospěšné stavby jsou navrženy pouze zásadní inženýrské sítě a komunikace pro obsluhu 
lokality i.č. 2.02. 

Důvodem pořízení regulačního plánu (dále jen „RP“) pro předmětnou lokalitu bylo 
v souladu s požadavkem změny č. 2 (i.č. 2.02) stanovení bližších regulačních zásad pro 
konkrétní výstavbu s ohledem na platný ÚPO Lužice.  

Regulační plán zachovává rozsah a funkční využití území dle ÚPO jako celku. 
Zpracovaný návrh vychází z celkové urbanistické struktury daného území a respektuje dané 
vazby na okolí a záměry stanovené platným ÚPO. Základem koncepce řešení bylo vymezení 
uličních prostorů a pozemků pro novou obytnou zástavbu podle již zpracované projektové 
dokumentace „ZTV pro výstavbu rodinných domů Lužice – Vinohrádky II. etapa“ (zprac. 
Prost Hodonín s.r.o., 10/2012). 

V rámci regulačního plánu byla upřesněna urbanistická koncepce území a stanoveny 
konkrétní podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání 
staveb veřejné infrastruktury, dále podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území, pro 
vytváření příznivého životního prostředí a ochranu veřejného zdraví.  

Dle zpracovaného regulačního plánu je řešené území určeno pro bydlení v 
nízkopodlažních rodinných domech, a to v návaznosti na stávající obytnou zástavbu.  V rámci 
této funkce byly vymezeny pozemky pro bydlení, pozemky pro veřejná prostranství a 
veřejnou zeleň a pozemky pro technické vybavení. Byly stanoveny podmínky pro umístění 
jednotlivých staveb (stavební čára, hranice zastavitelné plochy, index zastavitelnosti), pro 
prostorové uspořádání staveb (forma zástavby, podlažnost, výška zástavby, způsob zastřešení) 
a další regulativy.  Uvažována je, v souladu s ÚPO a s ohledem na prostorové možnosti 
jednotlivých parcel, forma zástavby samostatně stojícími RD, dvojdomky nebo řadovými 
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domy. Dopravní a technická infrastruktura byla převzata z výše uvedené PD pro SP „ZTV pro 
výstavbu rodinných domů Lužice – Vinohrádky II.-etapa“. 
 

 
c) údaje o splnění zadání regulačního plánu  
 

Zastupitelstvo obce Lužice rozhodlo usnesením č. 6/7 ze dne 22. června 2011 o 
pořízení regulačního plánu  Lužice – lokalita Vinohrádky – II. etapa. Na základě podnětu 
obce zpracoval pořizovatel ÚP, tj. odbor rozvoje města  MÚ Hodonín, v červnu 2011 Návrh 
zadání regulačního plánu (dále také „RP“).  

Zpracovaný regulační plán splňuje požadavky formulované Zadáním RP. 

Bylo zachováno vymezení řešeného území dle platného ÚPO. RP byl zpracován pro 
zastavitelné území o rozloze 47 ha. Západní hranice řešeného území je určena zahradami 
stávajících rodinných domů, severní hranice je odvozena dle schválených zastavitelných 
ploch z platného ÚPO, východní hranice hospodářskou cestou a jižní hranice územím 
realizované I. etapy.  

Byly dodrženy požadavky na vymezení pozemků a jejich využití. V rámci RP byly dle 
platného ÚPO vymezeny plochy pro bydlení a plochy veřejné zeleně a veřejných prostranství 
včetně funkčních regulací a podmínek využití území.  

Byly specifikovány požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb – 
zastavitelnost pozemků, podlažnost, výška staveb, způsob zastřešení, charakter zástavby. 

Byly respektovány požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území, stanovené územním 
plánem obce Lužice. Jedná se o ochranu archeologických památek a kulturních hodnot, 
ochranu přírody, ochranu zemědělského půdního fondu a pozemků k plnění funkce lesa a 
ochranu ovzduší. 

Řešení požadavků na veřejnou infrastrukturu (dopravní a technickou) byly převzaty 
z PD „ZTV pro výstavbu rodinných domů Lužice – Vinohrádky II. etapa“ (zprac. Prost 
Hodonín s.r.o., 10/2012) při respektování platných ČSN. 

Pro zpracování RP nebyly vzneseny žádné požadavky z hlediska veřejně prospěšných 
staveb ani asanací. 

Byly respektovány požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Z územně 
analytických podkladů žádné požadavky pro dané území nevyplynuly. 

Návrh RP byl zpracován v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti. Dokumentace obsahuje vlastní návrh RP a část odůvodnění RP.  

 
 
d) komplexní zdůvodnění řešení, včetně zdůvodnění navržené urbanistické 

koncepce  
 

Základní urbanistická koncepce regulačního plánu vychází z již zpracované územní 
studie „ZTV pro výstavbu rodinných domů Lužice – Vinohrádky II.-etapa“, která vymezuje 
v daném území pozemky pro bydlení a pozemky veřejných prostranství a dále trasy 
komunikací a inženýrských sítí. Urbanistická koncepce v hlavních cílech respektuje záměry 
stanovené územním plánem obce a následnými změnami.  
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V rámci urbanistických zásad stanovuje RP konkrétní regulativy pro umístění 
jednotlivých staveb (stavební čára, hranice zastavitelné plochy, index zastavitelnosti), pro 
prostorové uspořádání staveb (forma zástavby, podlažnost, výška zástavby, způsob zastřešení) 
a další doporučené regulativy při respektování daných limitů využití území. Stanoveny jsou 
také přípustné činnosti a zařízení na jednotlivých pozemcích. Podmínky pro umístění a 
uspořádání staveb veřejné infrastruktury (dopravní a technické) byly převzaty z výše uvedené 
PD pro SP „ZTV pro výstavbu rodinných domů Lužice – Vinohrádky II.-etapa“. 

Objekty rodinných domů jsou koncipovány jako souvislá uliční zástavba, oboustranně 
umístěná okolo podélné návsi, orientované ve směru východ-západ. Náves jako centrální 
prvek obytné zóny je pojata jako oddechová, parkově upravená plocha, poskytující 
navrženému bydlení vysoký komfort obytného prostředí.  

Pozemky pro rodinné domy jsou navrženy v šířkách cca 16-23m v uliční čáře a o 
plošné výměře v rozmezí cca od 500 do 1000 m2. Jsou orientovány ve směru severovýchod až 
jihozápad. Pozemky umožňují umístění různých typů rodinných domů – dvojdomů a 
řadových domů na menších pozemcích a samostatně stojících domů na pozemcích s větší 
výměrou. U samostatně stojících RD je upřednostněn typ domu do tvaru L, který nabízí díky 
vnitřnímu atriu největší intimitu obytného prostředí. 

Kolem návsi je navržena jednosměrně objízdná komunikace s podélnými parkovacími 
stáními (celkem 62 míst), napojená ze záp. strany na ul. Vinohrádky, z vých. strany na ul. 
Bojanovickou a z jihu  na ul. Polní. Celý komunikační systém lokality je navržen jako obytná 
zóna  se smíšeným provozem chodců, cyklistů a motorových vozidel a s omezenou rychlostí 
provozu. Středem veřejné zeleně je navržen v  podélném směru chodník pro pěší.  

Pro zajištění zásobování lokality energiemi, vodou a odvod splaškových a dešťových 
vod jsou navrženy v odpovídajících dimenzích inženýrské sítě, které byly konzultovány a 
odsouhlaseny příslušnými správci IS. 

Regulační plán stanovuje konkrétní podmínky pro vytvoření nové obytné zóny 
navazující svým pojetím a formou zástavby na tradiční vesnické bydlení jižní Moravy při 
využití současných moderních trendů výstavby. Tyto podmínky spolu s navrženými 
regulativy vycházejí z požadavku objednatele RP, tj. Obce Lužice, a mají za úkol kvalitativně 
ovlivnit zástavbu RD a využití jednotlivých pozemků v dané lokalitě za účelem vytvoření co 
nejoptimálnějšího prostředí pro její obyvatele.  

 
 
e) informaci o výsledcích posuzování vlivů na životní prostředí, byl-li regulační 

plán posuzován, spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko 
příslušného orgánu dle zvláštního právního předpisu, popřípadě zdůvodnění, 
proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno 

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně, odbor životního prostředí, vyloučil v rámci 
koordinovaného stanoviska čj. JMK 110167/2011 ze dne 30. srpna 2011 významný vliv 
návrhu RP na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Výše uvedený závěr orgánu 
ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený záměr svou lokalizací zcela mimo území 
prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé 
či sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně, odbor životního prostředí zároveň 
neuplatnil požadavek na posouzení návrhu RP ve smyslu ustanovení § 10a a následujících 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
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f) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 

půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa  
 

f.1) Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územního plánu na 
zemědělský půdní fond (ZPF) je provedeno ve smyslu: 
� Zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních předpisů; 

� Vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění pozdějších 
právních předpisů, a přílohy 3 této vyhlášky; 

� Vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany; 

� Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č. j. OOLP/1067/96 k odnímání 
půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších právních předpisů. 

f.2) Struktura půdního fondu v území 
 

druh pozemku výměra v ha podíl v % 
výměra celkem 5,12 100,00 
z toho  orná půda 4,86 94,92 
 vinice 0,02 0,39 
 zahrada 0,09 1,76 
 jiné druhy pozemků mimo ZPF 0,15 2,93 

f.3) Agronomická kvalita půd 

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací 
činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Pětimístný kód půdně 
ekologických jednotek 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. 

Celé řešené území leží v klimatickém regionu VT - velmi teplém, suchém, v kódu 
BPEJ označeném číslicí 0. 

Na celé řešené území zasahuje pouze jedna BPEJ 0.21.10, zařazená do IV. třídy 
ochrany. Jedná se o půdy v daném klimatickém regionu s převážně podprůměrnou produkční 
schopností, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 

Hlavní půdní jednotka 21 je vyhláškou č. 546/2002 Sb. charakterizována jako "půdy 
arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na lehkých, 
nevododržných, silně výsušných substrátech". 

f.4) Investice do půdy 

Dle dostupných podkladů nebyly v řešeném území provedeny žádné investice do půdy. 
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f.5) Pozemkové úpravy 

V řešeném území neproběhly žádné pozemkové úpravy. 

f.6) Popis záměru, zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení 

Řešená lokalita je schválenou Změnou č. 2.02 Územního plánu obce Lužice navržena 
pro rozvoj bydlení v rodinných domech. Ze západu, jihu a východu navazuje na zastavěné 
území obce.  

Lokalita je připravena k výstavbě 42 rodinných domů a jeden už zde byl postaven. 
Domy jsou navrženy v několika typech, lišících se mj. zastavěnou plochou. Celkový rozsah 
ploch určených pro výstavbu rodinných domů činí 3,26 ha orné půdy. Skutečný zábor 
zemědělské půdy bude však výrazně nižší, pro výstavbu domů, přístupových a dalších 
zpevněných ploch, případně dalšího zázemí bude využita maximálně 1/3 z celkové výměry. 
Uprostřed zástavby rodinných domů je navržena plocha veřejných prostranství s parkově 
upravenou zelení. Součástí parku je síť pěších komunikací a vodní prvek. Rozsah této plochy 
činí 0,70 ha orné půdy.  

Obsluze území budou sloužit ostatní plochy veřejných prostranství (obslužná 
komunikace místy s doprovodem travnatých ploch, chodníky, parkoviště). K tomuto účelu je 
navrženo celkem 1,04 ha ploch, z toho 0,93 ha je součástí ZPF (orná půda, vinice a zahrady). 
Obslužnou komunikací je obytný soubor propojen s okolní zástavbou ve třech směrech, 
západní propojení je navrženo na plochách zastavěného území. 

Celkový rozsah ploch určených k záboru ZPF činí 4,89 ha. 
 
Bilance navrhovaných ploch s rozdílným způsobem využití 
 

navržené funkční využití 

výměra 

celkem 

[ha] 

BPEJ 
třída 

ochrany 
kultura 

výměra 

[ha] 

v zastav. 

území 

[ha] 

mimo 

zastav. 

území 

[ha] 

bydlení 3,26 0.21.10 IV. orná 3,26 

 

3,26 

veř. prostranství - komunikace 1,04 0.21.10 IV. orná 0,82 0,03 0,79 

    

vinice 0,02 

 

0,02 

    

zahrada 0,09 0,02 0,07 

veř. prostranství - zeleň 0,70  0.21.10 IV. orná 0,70 

 

0,7 

Celkem 5,00 

   

4,89 0,05 4,84 

 
 
g) vyhodnocení souladu se stavebním zákonem, obecnými požadavky na využívání 

území7), s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, a s 
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území  
 

Návrh regulačního plánu respektuje platný stavební zákon č. 183/2006 Sb, vyhl. č. 
500/2006 a další prováděcí předpisy a dotčené normy. V rámci řešení regulačního plánu byl, 
v souladu s požadavky nadřazené dokumentace a požadavky objednatele, kladen důraz na 
zachování urbanistické struktury daného území a respektování daných vazeb na okolí. Pro 
ochranu hodnot území byly stanoveny regulativy plošného a prostorového uspořádání, 
zajišťující kromě ochrany typického rázu obce i její kvalitativní rozvoj a ochranu přírodních 
hodnot. 
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Zástavba RD je v souladu s  charakterem obce a jejím historickým vývojem 
koncipována jako uliční (s jednotnou stavební čárou), umístěná po obou stranách podélné 
rozšířené návsi. Samotná náves se zelení, která respektuje místní druhovou skladbu, je 
typickým urbanistickým prvkem jihomoravské obce. Domy jsou dle stanovených podmínek 
navrženy jako nízkopodlažní se šikmými střechami, bez rušivých městských prvků.  

Celá lokalita svým pojetím respektuje stávající architektonické a urbanistické hodnoty 
v území a vytváří předpoklady pro kvalitní bydlení.  

 
 
h) vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 

předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem 
chráněných zájmů dotčených osob 

 

Návrh RP je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky příslušných dotčených orgánů, v jejichž působnosti je ochrana zájmů z těchto 
předpisů vyplývajících. 
 

Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Brno (čj. KHSJM 
09159/2012/HO/HOK ze dne 2.3.2012) 
„S návrhem RP souhlasíme.“ 
Vzato na vědomí. 
 
Ministerstvo dopravy, Praha (čj. 173/2012-910-UPR/1-Ma ze dne 10.4.2012) 
„Ministerstvo dopravy podporuje požadavek majetkového správce dálnic a silnic I. třídy, 
kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR a požaduje vyznačení plochy pro dopravu pro 
plánovanou R 55 v šířce 100 m od osy přilehlého jízdního pásu na obě strany. Vzhledem 
k úrovni prověření trasy je územní ochrana požadována pouze v šířce budoucího ochranného 
pásma rychlostní silnice.“ 
Hranice 100m od osy přilehlého jízdního pásu je dle požadavku vymezena v grafické části 
návrhu RP. 
 
„Lokalita Vinohrádky byla – podle textové části RP – prověřena z hlediska stávající hlukové 
zátěže od silnice I/55. Požadujeme doplnění návrhu RP o hlukovou studii výhledového stavu 
k rychlostní silnici R 55 vč. návrhu případných opatření.“ 
V rámci vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních vztahů 
bude území negativně ovlivněno hlukovým zatížením od provozu navržené rychlostní silnice 
R55 (při intenzitách odpovídajících predikovaným hodnotám pro rok 2040). V dalších 
stupních přípravy rychlostní silnice R55 v úseku Rohatec - Břeclav (tj. v dokumentaci pro 
územní řízení) a návrhu protihlukových opatření je nutno respektovat stávající zastavěné 
území obce a zastavitelné plochy bydlení (především ul. U hájku a lokalita Vinohrádky). 
Předběžně nutno počítat s realizací protihlukových stěn (viz stanovisko Ministerstva životního 
prostředí čj. 59378/ENV/11 ze dne 30. prosince 2011 k posouzení vlivů provedení záměru 
(Rychlostní silnice R 55 v úseku Rohatec – Břeclav) na životní prostředí).  
Na základě výše uvedeného tedy bude výhledová hluková zátěž od připravované R55 včetně 
konkrétních protihlukových opatření řešena až v rámci dalšího stupně projektové 
dokumentace rychlostní silnice R55.  
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Obvodní báňský úřad v Brně (čj. SBS/06068/2012/OBÚ-01/1 ze dne 23.2.2012) 
„Požadujeme, aby návrh RP respektoval dobývací prostory DP Hodonín (ev.č. 3 0095), 
stanovený pro organizaci UVR Mníšek pod Brdy a.s. a DP Lužice I (ev.č. 4 0015), stanovený 
pro organizaci MND a.s. Hodonín.“ 
Do části řešeného území zasahuje pouze DP Lužice I. Návrh RP řeší podmínky využití 
jednotlivých pozemků, které jsou součástí již odsouhlasené zastavitelné plochy pro bydlení 
dle platného územního plánu obce Lužice. K námitkám a připomínkám uplatněným k věcem, 
o kterých bylo rozhodnuto v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje, se nepřihlíží. 
 

Výsledky řešení rozporů 

V rámci projednávání návrhu RP nebylo nutné řešit žádné rozpory.  
  

Vypořádání připomínek 
K návrhu RP nebyly uplatněny žádné připomínky. 
 

Návrh rozhodnutí o námitkách 

V rámci projednávání návrhu RP byly uplatněny námitky majetkového správce dálnic a silnic 
I. třídy, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno (čj. 001494/11300/2012 ze dne 5.4.2012)  
„Navržená lokalita je vymezena jižně od silnice I/55 na zastavitelných plochách dle platného 
ÚPO. Z naší strany bylo požadováno, aby zastavitelné plochy respektovaly koridor (plochu 
pro dopravu) pro realizaci budoucí rychlostní silnice R55 v min. šířce budoucího OP 
rychlostní silnice (tj. 100 m od osy přilehlého jízdního pásu). Z grafické části nelze vzdálenost 
na severovýchodním okraji (tedy v místě nejblíže silnici I/55) určit.“ 
Námitce se vyhovuje. Hranice 100m od osy přilehlého jízdního pásu je dle požadavku 
vymezena v grafické části návrhu RP. 
 
„Z textové části RP vyplývá, že území bylo prověřeno z hlediska hlukové zátěže od silnice 
I/55, která neprokázala překročení hygienických  limitů – viz Protokol o zkoušce č. FM 
2009/217 – měření imisních hladin hluku z dopravy v chráněném venkovním prostoru plochy 
bydlení – lokalita Lužice – Vinohrádky. Při projednávání změny č. 2 ÚPO Lužice jsme 
podmiňovali využití řešené plochy pro bydlení zpracováním hlukové studie v rámci územního 
řízení (spisy čj. 004821/10330/2008 ze dne 6.11.2008 a 006167/10330/2009 23.3.2009), která 
nebyla zapracována a s námi projednána. Naše podmínka z roku 2008 a 2009 nebyla tedy 
splněna.“ 
Námitka se zamítá. V rámci vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska 
širších územních vztahů bude území negativně ovlivněno hlukovým zatížením od provozu 
navržené rychlostní silnice R55 (při intenzitách odpovídajících predikovaným hodnotám pro 
rok 2040). V dalších stupních přípravy rychlostní silnice R55 v úseku Rohatec - Břeclav (tj. 
v dokumentaci pro územní řízení) a návrhu protihlukových opatření je nutno respektovat 
stávající zastavěné území obce a zastavitelné plochy bydlení (především ul. U hájku a lokalita 
Vinohrádky). Předběžně nutno počítat s realizací protihlukových stěn (viz stanovisko 
Ministerstva životního prostředí čj. 59378/ENV/11 ze dne 30. prosince 2011 k posouzení 
vlivů provedení záměru (Rychlostní silnice R 55 v úseku Rohatec – Břeclav) na životní 
prostředí).  
Na základě výše uvedeného tedy bude výhledová hluková zátěž od připravované R55 včetně 
konkrétních protihlukových opatření řešena až v rámci dalšího stupně projektové 
dokumentace rychlostní silnice R55. 
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