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* ZMĚNA č.1ÚP MUTĚNICE -TITULNÍ BLOK * 

ING ARCH IVO KABELÁČ, autorizovaný architekt, Anenská 12, 602 00 BRNO 
           STUDIE, PLÁNY A PROJEKTY PRO MĚSTO, MĚSTYS, KRAJINU A VESNICI 
 

 
 

Název zakázky : MUTĚNICE – ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU 
Zakázkové číslo: OTP  (1804) 

 
 

Vedoucí a zodpovědný 
projektant: 

 

 
- Ing arch Ivo Kabeláč , ČKA 00618 
  Anenská 12, 602 00 Brno 
  atelier Kopečná 42, 602 00 Brno 

 
- urbanismus 
 
 
 
 
 
 
 

Autorský kolektiv 
- konzultace: 

- Ing Petr Jarolím, Elplova 26, 62800 Brno - doprava 
- Ing Vojtěch Joura, Krokočín 9,  
  595 01, p. Velká Bíteš 

 
- vodní hospodářství 

- Vladimír Marek, Malíkova 32, Brno - energetika, spoje 
- Ing Yvona Lacinová, Atregia s.r.o.  

- úpravy krajiny, ÚSES 
 

 
 

 
 

SOUHRNNÝ INFORMATIVNÍ OBSAH DOKUMENTACE: 
 

TEXTOVÁ ČÁST /BLOK/ TITULNÍ 3 str 
I - ZMĚNA Č. 1 ÚP MUTĚNICE 6 str 
II – ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP MUTĚNICE 59 str 

VÝKRESOVÁ ČÁST /název/ měřítko počet listů 
 ZMĚNA Č. 1 ÚP Mutěnice  3 

1a Výkres základního členění území 1 : 5 000 1 
1b Hlavní výkres 1 :5 000 1 
1bs Schéma hlavního výkresu – identifikace požadavků ze ZÚR 1 : 10 000 1 

 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP Mutěnice  4 
2a koordinační výkres  1 : 5 000 1 

2aa Detail koordinačního výkresu 1 : 2 000 1 
2ab Detail koordinačního výkresu – výřez – EVL Bílý kopec u Čejče - NATURA 1 : 5 000 1 
2b Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 1 

 
Texty změn výroku ÚP jsou rozlišeny:  
 - zrušeno - přeškrtnutý text  
 - návrh – kurzívou 
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* ZMĚNA č.1ÚP MUTĚNICE -TITULNÍ BLOK * 

 

0.1   ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

 Zpracování Změny č. 1 územního plánu (ÚP) Mutěnice objednala u firmy Ing arch Ivo 
Kabeláč, autorizovaný architekt (ČKA 00618, ochr. známka LAND-studio®) obec Mutěnice.  
 Dílo je zpracováno v režimu uzavřené smlouva o odborné technické pomoci pod zak. číslem 
1804. 
 

 Obsah dokumentace odpovídá zákonu č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v platném znění, vyhlášce 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti v platném znění a vyhlášce č. 501/2006 
Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění.  
 
 

0.2  Základní použité podklady : 
  
- Územně analytické podklady obce z rozšířenou působností Hodonín, 
- Podrobný terenní průzkum do map 1 : 2000 a 1 : 5 000 
- Upravené zadání ZM Č. 1 ÚP Mutěnice 
- Politika územního rozvoje ČR 2008 ve znění aktualizace č. 1 (2016) 
- ÚTP Jihomoravského kraje 
- Zásady územního rozvoje JmK, účinné od 03.11.2016 
- VFK data od CÚZK včetně dostupné části nové DKM 
 
 

V kapitole  0.3  ZÁKLADNÍ POUŽITÉ POJMY 
 

se upravuje text definice, který má znění: 
 

Název-pojem Definice (vysvětlení) pojmu pro účely tohoto ÚP Poznámka 
Podkroví 

 
Upravuje se 

přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním 
podlažím vymezený střešní konstrukcí krovu tradičních 
typů zpravidla souměrného zastřešení, typem konstrukcí 
odrážejícími tradiční hodnoty zástavby se sklonem, 
umožňujícím funkční využití tohoto prostoru (viz 
„zástavbový rytmus a řád“) a dalšími stavebními 
konstrukcemi, určený k účelovému využití, nevytváří 
svým charakterem (např. účelovým zvýšením nadezdívek 
nad obvodovým zdivem, vysokými pultovými vikýři 
v šířce blízké šíři fasády – nad cca 50% , nebo ji výrazně 
kopírující apod.) další vystupující podlaží nad 1NP 
posledním plným nadzemním podlažím. Podkrovím není 
využívaný prostor pod pultovou nebo plochou střechou 
nad posledním plným podlažím.  

obecně zaužívaný pojem mimo dikci 
stavebního zákona a jeho vyhlášek; 
základ definice je na portálu UUR 
upřesněno s ohledem na ochranu 
hodnot (ochrana rázu a výškové 
hladiny střešní krajiny) – regulace 
podlažnosti a zamezení obcházení 
regulativu, vymezení limitní výšky 
je vztaženo k vývojem ustáleným 
a uznávaným hodnotám výškové 
hladiny „střešní krajiny“ sídla. 

 
 

*** 


