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ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 

Správní orgán, který poslední změnu územního plánu 
vydal 

Zastupitelstvo obce Mutěnice 

Pořadové číslo poslední změny 
 

1 

Datum nabytí účinnosti poslední změny 
 

Pořizovatel: 
Úřad územního plánování 

Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města 

Oprávněná úřední osoba pořizovatele  
Jméno a příjmení: 

Ing. Dalibor Novák 

Funkce: vedoucí odboru rozvoje města 

Podpis: 
 
 

 

Otisk úředního razítka: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** Spolufinancováno z rozpočtu Jihomoravského kraje *** 

 
Obec Mutěnice 

 
číslo usnesení : ..........……………. 
v Mutěnicích dne : .....……………….. 
 
Zastupitelstvo obce Mutěnice příslušné podle § 6 odst. 5 písmena c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2, § 188 odst. 1 stavebního 
zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
 

v y d á v á  
 

ZMĚNU č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU  
MUTĚNICE  

 

BLOK I – ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU 
(VÝROKOVÁ ČÁST) 
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Texty změn výroku Změny č. 1 ÚP jsou rozlišeny:  
 - zrušeno - přeškrtnutý text  
 - návrh - kurzívou 
 
0. ROZSAH ZMĚNY, CHARAKTERISTIKA DÍLČÍCH ZMĚN 
 
 

dílčí 
změna 

požadavek 

1.  Lokalita Vinné body Požadavek na rozšíření plochy MH2 severním směrem + úprava zastavěného území 
(pozemek p.č. 4213 a 4214/2)  

2.  Lokalita Pod dubňanskou horou Požadavek na vymezení plochy pro výstavbu „vinařského dvoru“, příp. plochy 
pro vinný sklep s penzionem a provozem vinařství  
(zájmové pozemky p.č. 5488/1, 5488/2, 5485, 5489)  

3.  Ulice Jižní, Servístky a k Vagundovému kříži Požadavek na rozšíření zastavitelné plochy pro výstavbu objektu 
pro vinařské účely  

4.  Ulice Jižní Požadavek na rozšíření zastavitelné plochy bydlení pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 
6820 a 6821/1  

5.  Lokalita Vinné búdy Požadavek na rozšíření vinného sklepa - posun hranice zastavitelného území na pozemku 
p.č. 4214/1 o 7m (po konec parcely 4209/2)  

6.  Lokalita Vinné búdy Záměr výstavby vinného sklepa - posun hranice zastavitelného území u p.č. 4217/2 o 7m  

7.  Lokalita Vinné búdy – rodinné vinařství (viz požadavek č. 5), Požadavek na rozšíření zastavitelného území u 
p.č. 4209/2 a 4212  

8.  Ulice Jižní, p.č. 6719/1, část při ulici, Požadavek na vymezení zastavitelné plochy bydlení pro výstavbu 
rodinného domu  

9.  Úprava nahodilé chyby v kap. č. 6 – regulativ „SR“ (plocha pro rozhlednu) v části textu  
10.  Požadavek na rozšíření zastavitelného území v ul. Dubňanské (p.č. 1608/2, 1609/2, 1612/1)  
11.  Zohlednit skutečnosti vyplývající z nadřazené ÚPD – Zásady územního rozvoje JMK nabyly účinnosti dne 3. 11. 

2016.  
12.  Ulice Jižní - k Vagundovému kříži Požadavek na rozšíření plochy bydlení za účelem výstavby rodinného domu 

na pozemku stávající zahrady p.č. 6839/1  
13.  - Úprava regulativů pro zástavbu  

- Úprava rozsahu ÚSES  
14.  Požadavek na změnu regulativu limitní výšky výrobních hal v zastavitelné lokalitě̌ „U1“  
15.  Ul. Brněnská Úprava hranice zastavitelné plochy (pozemek p.č. 2400) pro rozšíření Penzionu San Marco  
16.  Aktualizace zastavěného území ke dni zpracování návrhu ÚP v souladu se současným stavem území.  

 
 
 
 

TEXT VÝROKU ÚP MUTĚNICE SE MĚNÍ V NÁSLEDUJÍCÍM ROZSAHU: 
 
Názvy hlavních kapitol ÚP Mutěnice se upravuji podle znění vyhl. č. 500/2006 Sb. po novele vyhláškou 
č. 13/2018 Sb.  
 

V kapitole 1.2  Zastavěné území se datum“ 30 září 2012“ nahrazuje datem 09.03.2018 a vkládá se text 
“ dle nové DKM“ 
 

V kapitole 2.4  Zhodnocení vztahů dříve zpracované a schválené ÚPD 
se ve třetí odrážce za slovo „Čejč“ vkládá text „– záměr E8“  
 

Následné se vkládá text:  
Z vydaných zásad územního rozvoje JmK vyplývají pro k.ú. Mutěnice požadavky: 
 -TED 01 – koridor pro zdvojení ropovodu Družba 
 - ÚSES: – NRBC 108 - Černé bláto, RBC341 – Kapánsko, RBC JM51 Nad Jarohněvickým  
  rybníkem mimo řešené území), nadregionální biokoridor NRBK (K157T),  
  regionální biokoridor RK131B,  
 - Koridor TEE10 – vedení 110 kV Rohatec-Čejč (vazba na stanici 400 kV Rohatec)  
 - Koridor TEP04 - plynovod přepravní soustavy „Moravia-VTL plynovod 

  - Krajské cyklistické koridory: 
   a/ Blučina - Klobouky u Brna – Mutěnice – Hodonín 
   b/ Janův hrad – Mutěnice - Vracov 
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V kapitole 2.5  Ochrana přírody a krajiny, NATURA 2000 
 

se za poslední odrážku, končící slovy „podporovat její rozšíření“ vkládá text: 
- ZÚR JmK stanovují cílové charakteristiky krajiny, k.ú. Mutěnice je součástí typů: 
  č. 5 – krajinný typ Dubňanský 
  č. 9 – krajinný typ Čejkovicko-velkopavlovický. 

 
  

V kapitole 3.2.1   Plochy pro bydlení 
 

se mění tabulka „Přehled lokalit, navržených pro novou obytnou zástavbu“  
Doplňují se následující řádky: 
 

KÓD 
označení 

TRAŤ, LOKALITA návrh  
územní studie 

další podmínka zastavitelnosti limitní podlažnost 
(maximální) 
ostatní limity 

V4 Dubňanská ne - 2+ 
d.z.1.3 Servístky-Vagundův kříž ne - 2+, hala 4,5m 
d.z.1.4 Jižní – rozšíření na p.č. 6821/1 ne - 2+ 

d.z.1.12 Servístky-Vagundův kříž ne - 2+ 
d.z.1.15 Brněnská, p.č. 2400- rozšíření ne - 2+ 

 

na konci tabulky se ruší řádek se slovem „celkem“ 
 
 

V kapitole 3.2.10  Plochy pro smíšenou výrobu 
 

se v tabulce u řádků „U1“ a „U2“ mění maximální výška hal – výška 6m se nahrazuje výškou 9m. 
 

 

V kapitole 4.1.8. Cyklistická doprava 
 

se v podkapitole Cyklotrasy 
 

za první odstavec, končící slovy:“ a odpočinkovou funkcí.“ Doplňuje text: 
 

Návrh ze ZÚR JmK – krajské cyklistické koridory: 
 

 a/ Blučina - Klobouky u Brna – Mutěnice – Hodonín 
 b/ Janův hrad – Mutěnice – Vracov 

 

V kapitole 4.2.1.2  Distribuční soustavy a zdroje 
se v první větě za slova „je navrhován koridor“ doplňuje index „TEE10“ 
 

V kapitole 4.2.2.1 Nadřazení sítě  
se v druhé závorce před slovo „Moravia“ vkládá index „P9 , před ukončením závorky se za datum  
„17.04.2015;“ vkládá text „TEP04 dle ZÚR JmK“) 
 
 

V kapitole 4.2.3.   Dálkovody 
se v první větě za číslici „2008“ vkládá text „– koridor DV1“, na konci textu za závorku se vkládá text “, 
koridor TED01 dle ZÚR.“ 
 
 

Název kapitoly  5.2 Územní systém ekologické stability (ÚSES) se doplňuje o text „a interakční 
prvky“ 
 

V první větě této kapitoly se za index „ÚSES“ vkládá text „a interakčních prvků„ viz výkres 1b. 
 

V kapitole 5.2.1 Nadregionální a regionální ÚSES 
se v tabulce Přehled biocenter - vymezení rozsahu biocenter mění v prvním sloupci názvy biocenter: 
 

Přehled biocenter - vymezení rozsahu biocenter: 
 

Prvek 
NRBC 15 108 
RBC 163  341 

 

se v tabulce Přehled biokoridorů - navrhujeme upřesnění vymezených tras nadregionálních a 
regionálních biokoridorů se mění v prvním sloupci názvy biokoridorů: 

 

Prvek 
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NRBK 16/a 
K 1571/a 
NRBK 16/b 
K 1571/b 
NRBK 16/c 
K 1571/c 
NRBK 16/d 
K 1571/a 
RBK 104/a 
RK131B/a 
RBK 104/b 
RK131B/b 
RBK 104/c 
RK131B/c 
RBK 104/d 
RK131B/d 
RBK 104/e 
RK131B/e 
RBK 104/f 
RK131B/f 

 

 
V kapitole 5.11  Zemědělská prvovýroba  
 

se na konci 2. odstavce vypouští text „včetně interakčních prvků“, nahrazuje se textem „a interakční 
prvky“.  
 
 

V kapitole 6.1.   Regulativ A – základní funkční regulativ – zóna – funkč. zonace území – regulativ 
úrovně „A“ 
se v podkapitole 11a – Výrobní  
v části nepřípustné využití 

mění specifikace regulativu „SR“, text „OP (PNV) nesmí zasáhnout sousední pozemky“ se nahrazuje 
slovem „rozhlednu“.  

 

V podkapitole 14a – Zemědělská prvovýrobní  
 

se v položce“ - pouze na takto ve výkrese 1b (hlavní výkres) označených plochách“ text  „včetně 
interakčních prvků“ nahrazuje textem „a interakční prvky“. 

 
V podkapitole 14d – Vinohradnická smíšená (malovýrobní) 
 

- v části „podmíněně přípustné“ v odrážce  „pouze na takto ve výkrese 1b (hlavní výkres) označených 
plochách“ za index „TZ“ doplňuje  index „“UR“. V následujíci tabulce se za řádek s indexem „TZ“ 
doplňuje řádek: 
 

UR užitkovou zeleň v malovýrobní struktuře s možností umístění drobných hospodářských přístřešků v plochách 
 
 

- v části „nepřípustné“ se v řádku za indexem „TE“ vypouští index „UR“. V následující tabulce se za 
řádkem s indexem „TE“ ruší  řádek: 
 

UR užitkovou zeleň v malovýrobní struktuře s možností umístění drobných hospodářských přístřešků v plochách 
 

V podkapitole 16.a – Ochrany krajiny:  
 

se v 1. odstavci za slovem „biokoridorů“ vkládá závorka „)“; text „ a interakčních prvků“ se nahrazuje 
textem “ a interakční prvky. 
 
V kapitole 6.3 se upravuje nadpis nad regulativy, má znění: 
 

Prostorové (objemové) regulativy pro celé katastrální území obce tvoří: 
 

Za text bodu „b – výšková hladina zástavby“ se doplňuje odstavec: 
Za podkroví se přitom pro účely tohoto ÚP považuje 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 
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využití tohoto prostoru (viz „zástavbový rytmus a řád“, obvykle v rozmezí 35°až 45°) 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, navyšující apod.) další vystupující podlaží nad posledním plným 
nadzemním podlažím.  
Podkrovím není využívaný prostor pod pultovou nebo plochou střechou nad posledním plným podlažím 
– viz též titulní blok, kap. 0.3 – „Základní použité pojmy“. 
 
 

Za text bodu „d – hustota obytné zástavby“ se doplňuje věta: 
Pro dílčí plochy zásadní rekonstrukce, nebo náhrady po demolici ve stabilizované historické zástavbě 
ve stísněných podmínkách, které tento regulativ nenaplňují bude tento uplatněn přiměřeně s ohledem 
na harmonické uspořádání (hodnoty zástavby, zástavbový rytmus a řád) a naplnění jiných obecných 
požadavků na výstavbu, rozpor s regulativem není přípustné prohlubovat. 
 
 

V kapitole 6.4 Regulativ D – Specifické regulativy – regulativ úrovně „D“ 
- se v položce „Ochrana před hlukem z dopravy“ nahrazuje text: v podmínkách územního řízení budou 
chráněné prostory u stávajících ploch dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které 
prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory 
staveb textem: 
- 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 (např. v blízkosti komunikace II/380 a stacionárních zdrojů 
hluku) 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. 

- 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 vymezených 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, 

-  v položce „U ploch s potenciálně rozdílným využitím…“ se text v závorce „( resp. Chráněné 
prostory lze umístit pouze do lokalit, v nichž bude v rámci územního řízení prokázáno splnění 
hygienických limitů hluku stanovených platnými právními předpisy)“ nahrazuje textem: s tím, 
že nebudou mít kumulativní vlivy v ploše překračovat hygienické limity hluku – viz výše. 

 
V kapitole 7.1 Veřejně prospěšné stavby (VPS), pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit. 
 

se v tabulce T – koridory a plochy pro technickou infrastrukturu  včetně ploch, nezbytných pro zajištění 
výstavby a řádného využívání pro stanovený účel 
 

doplňuje text u položek:  
  

VPS č. orientační popis – koridor; trasa 
27 Za text „Aktualizace 2015“ se vkládá text „ZÚR JMK“ 
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VPS č. orientační popis – koridor; trasa 
28 Za text „Aktualizace 2015“ se vkládá text „ZÚR JMK“ 
29 Za text „Aktualizace 2015“ se vkládá text „ZÚR JMK“ 

 

V kapitole 7.2.2   se v názvu ruší text , interakční prvky 
V položce č. 65 se v popisu ruší text „včetně interakčních prvků“ 
 
Znění názvu kapitoly č. 15 se mění, vypouští se text za slovy „významných staveb“ , pro které může 
vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. 
 
16.   Údaje o počtu listů Změny č. 1 ÚP a počtu výkresů k ní připojené grafické části 
 

Změna č. 1 Územního plánu Mutěnice obsahuje: 

titulní 
blok 

TEXT – informace, informativní souhrnný obsah, úvod, základní údaje, 
základní použité pojmy 

3 strany 

 

BLOK I ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MUTĚNICE   
 TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 6 stran 

Texty změn výroku 
ÚP jsou rozlišeny:  
  - zrušeno –
    přeškrtnutý text  
- návrh - kurzívou 

VÝKRESOVÁ ČÁST 3 listy 
 

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MUTĚNICE 
 TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST  59 stran 

VÝKRESOVÁ ČÁST 4 listy 
FT3 


