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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
1.1. HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ, ÚDAJE O KONCEPTU  ÚPO   

Obec Jinačovice má v současné době zpracován územní plán,  který byl schválen 
v roce 1998 a zastupitelstvo rozhodlo o aktualizaci tohoto dokumentu. Vyhotovením 
dokumentace byl pověřen Ateliér Projektis – Jarmila Haluzová,  s hl. projektantem Ing.arch. 
Alenou Dumkovou. Pořizovatelem územního plánu obce je obec Jinačovice. 
Územní plán obce je řešen v souladu s novelou stavebního zákona z roku 1998 v platném 
znění a vyhláškou MMR č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně 
plánovací dokumentaci. Je zpracován digitálně a s ohledem na převod dokumentace do GIS je 
respektována“Metodika zpracování ÚPN obce pro GIS ve státní správě verze 2.1.“, dle 
požadavků Krajského úřadu Jihomoravského  kraje, odboru ÚPSŘ. 

Hlavním cílem řešení územního plánu obce Jinačovice je navrhnout budoucí funkční 
uspořádání  celého území obce a stanovit závazné regulativy pro  jeho rozvoj. Územním 
plánem bude vytvořen předpoklad k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, 
civilizačních a kulturních hodnot v území.   

Koncept ÚPO Jinačovice byl dokončen v říjnu 2003 a na základě jeho projednání bylo 
vypracováno a schváleno souborné stanovisko , které bylo podkladem pro zpracování návrhu 
ÚPO Jinačovice. 

Ke konceptu  bylo vydáno stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování – 
krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu č.j.  JMK 
22522/2005 OÚPSŘ-Svo ze dne 8.6.2004 a bylo doporučeno ke schválení. Souborné 
stanovisko bylo schváleno  zastupitelstvem obce Jinačovice 30.6.2005 a je závazným 
podkladem pro zpracování návrhu ÚPO. 

Koncept ÚPO byl projednán s DOSS ve dnech od 10.11.2003 do 9.1.2004 a na obci 
s veřejností byl projednán od 6.11.2003 do 9.1.2004. Jednání s odborným výkladem 
zpracovatelského kolektivu se uskutečnilo dne 9.12.2003 s DOSS na Obecním úřadě  
Jinačovice a s občany v Jinačovicích dne  8.12.2003. Projednání bylo ukončeno dne 
30.4.2005. Souborné stanovisko pro dokončení územního plánu obce Jinačovice bylo 
schváleno Zastupitelstvem obce dne 30.6.2005. 
 
 
 
1.2. ZHODNOCENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 
 A KONCEPTU ŘEŠENÍ ÚPO 

 Obec Jinačovice  má zpracovanou územně plánovací dokumentaci - územní plán 
sídelního útvaru  z roku 1996 (schválen 1998). Vzhledem ke změnám , které nastaly od doby 
zpracování ÚPN SÚ  bylo třeba zpracovat nový ÚPO v digitální podobě. Řešení ÚPO vychází 
ze schváleného územního plánu sídelního útvaru  a zohledňuje aktuální problémy a zájmy 
obce.  
 Návrh ÚPO respektuje nadřazenou územně plánovací dokumentaci – ÚPN SÚ BSRA 
(TERPLAN 1985), včetně jeho změn a doplňků. 
  Z územně plánovacích podkladů je zpracován Generel místního ÚSES k.ú. Jinačovice  
Ve vztahu k nadregionálnímu a regionálnímu ÚSES je podstatný územně technický podklad 
(ÚTP) Ministerstva pro místní rozvoj ČR týkající se regionálních a nadregionálních ÚSES 
ČR. 

Jedná se o výchozí podklady, které bylo nutno koordinovat s novou koncepcí řešení 
územního plánu. Návrh místního ÚSES  v řešeném území  v generelové podobě byl 

 
________________________________________________________________________ 
ATELIÉR PROJEKTIS, Bratislavská 14, Brno                                                       
 

7



                                                                                                                Územní plán obce Jinačovice 
__________________________________________________________________________________________ 

zpracován v roce 1995 (Kolářová a spol.). V roce 2002 byl zpracován okresní generel ÚSES  
pro celé území okresu Brno – venkov se zohledněním celorepublikově platného územně 
technického podkladu nadregionálních a regionálních ÚSES ČR. 
 
Podklady použité pro zpracování ÚPO  
Mapové podklady 
 Územní plán obce je zpracován na mapových podkladech v měřítku 1 : 5000,  
a 1 : 2000, zpracovaných digitálně a dodaných pořizovatelem. Mapový podklad v měř. 1:2000 
je doplněn nejnovějším stavem zjištěným při vlastním průzkumu a doplněným o podklady z 
obecního úřadu v Jinačovicích. Výkres širších vztahů je vypracován na Základních mapách 
ČR v měřítku 1 : 25 000. 
 
Územně plánovací dokumentace a podklady  

- Souborné stanovisko ke konceptu ÚPO Jinačovice 
- Koncept ÚPO (Ateliér Projektis Brno, (2003) 

-  ÚPN SÚ Jinačovice (Ateliér Projektis Brno, 02/1996)   
-  Generel MÚSES (D.Kolářová, Brno1996) 
-  Územní plán VÚC Brněnské sídelní regionální aglomerace  
- ÚPN města Brna zpracovaná na ÚHA v Brně. 
- Studie zájmového území města Brna.  
- Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti zpracované ŘSD ČR, pob. Brno v 

roce 2000. 
  

Ostatní podklady a literatura 
- sčítání lidu, domů a bytů z r. 2001 
- Vlastivěda Moravská  
- údaje zjištěné od zástupců obce Jinačovice, obecního úřadu v Jinačovicích   
- údaje zjištěné vlastním průzkumem 
- BPEJ – bonitované půdně-ekologické jednotky (Pozemkový úřad OkÚ Brno-venkov) 
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno-venkov  
- podklady Vodárenské a.s. 
- Plynofikace obce – stav dle skutečného provedení 

 
 
1.3. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ SOUBORNÉHO STANOVISKA  
 
Hlavní úkoly pro řešení ÚPO Jinačovice dle schváleného souborného stanoviska :  
 
• navrhnout rozvoj obce tak, aby byl zabezpečen trvalý soulad všech přírodních, 

civilizačních a kulturních hodnot v území a to s ohledem na péči o životní prostředí a se 
stanovením lhůt aktualizace ÚPO 

• rozvoj obce navrhnout  tak, aby byla zajištěna co nejvhodnější a nejoptimálnější skladba 
jednotlivých funkčních ploch 

• navrhnout nové plochy pro obytnou zástavbu, a to výhradně formou rodinných domů 
v návaznosti na stávající zástavbu 

• vyhodnotit stávající plochy podnikatelských aktivit a případně navrhnout možnost jejich 
dalšího rozvoje a v případě potřeby navrhnout plochy nové  

• řešit plochy pro sport a rekreaci 
• řešit dostatečnost ploch občanského vybavení v návaznosti  
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• prověřit stávající dopravní a technické sítě a navrhnout koncepci řešení v návaznosti na 
nově navrhované funkční plochy v území 

• vyhodnotit podmínky životního prostředí včetně doplnění návrhu o opatření směřující 
k eliminaci všech negativních vlivů působících ve vlastním i širším zájmovém území 

• zapracovat do ÚPO všechny generely územních systémů ekologické stability 
(nadregionální, regionální a místní) včetně vazeb na okolní katastry  

• navrhnout veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, včetně vymezení pro ně 
potřebných ploch 

• zajistit trvale udržitelný rozvoj sídla, tj. dnešní rozvoj nesmí být na úkor potřeb dalších     
      generací 
• digitalizací ÚPO položit základy pro budoucí informační systém o území 
 

Souborné stanovisko zpracované  na základě  stanovisek dotčených orgánů státní 
správy, institucí , občanů bylo schváleno a schválené souborné stanovisko  bylo v řešení 
návrhu ÚPO splněno. 

V průběhu projednávání konceptu  byly podány připomínky a podněty pro následné 
zpracování návrhu řešení ze strany DOSS a dotčených institucí : Odbor dopravy, Odbor 
životního prostředí a zemědělství KÚ JMK, Odbor ŽP MěÚ Kuřim,  Krajská hygienická 
stanice  JMK, Hasičský záchranný sbor JMK, ŘSD ČR,  Česko radiokomunikace, JMP, a.s. 
Brno, Brněnské vodovody a kanalizace, a.s. – požadavky byly zapracovány do návrhu nebo 
v něm již byly obsaženy. Ze strany sousedících obcí a občanů byly podány  připomínky a dle 
souborného stanoviska jsou zapracovány do návrhu ÚPO. 

Dále v průběhu  zpracování návrhu ÚPO proběhla pracovní jednání ze zástupci obce, 
dotčenými orgány státní správy. Závěry z těchto jednání byly do návrhu ÚPO zapracovány. 
 
 
1.4. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
 

Základním úkolem ÚPO je zajistit trvale udržitelný rozvoj sídla při zabezpečení 
souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území  s ohledem na péči o 
životní prostředí. Zpracovaný návrh územního plánu obce respektuje obsah části první – 
Územní plánování, oddílu 1 Stavebního zákona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
________________________________________________________________________ 
ATELIÉR PROJEKTIS, Bratislavská 14, Brno                                                       
 

9



                                                                                                                Územní plán obce Jinačovice 
__________________________________________________________________________________________ 

2. ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 
2.1.VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PODLE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ OBCE       

Řešeným územím je katastrální území Jinačovice, které je i územím správním. 
Velikost řešeného katastru je vymezeno  hranicí katastrálního území o rozloze 659 ha, 
s počtem obyvatel  522 podle sčítání z roku 2001. 
 
2.2. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE A OCHRANY       
    PŘÍRODNÍCH , CIVILIZAČNÍCH  HODNOT  
  

Řešené území obce Jinačovice se nachází v okrese Brno – venkov v těsné blízkosti 
severozápadně od Brna a  je součástí  brněnské regionální aglomeraci s přímou vazbou na 
město Kuřim a Brno.  

 Obec sousedí s obcemi  okresu Brna  venkova  a to s obcemi  Česká, Kuřim, 
Moravské Knínice, Rozdrojovice. Sousedí rovněž s městem Brnem a jeho katastrálními 
územími městských částí Ivanovice, Řečkovice, Medlánky. 

Organizačně jsou Jinačovice samostatnou obcí Jihomoravského kraje a okr. Brno - 
venkov s vlastním obecním úřadem a stavebním úřadem v Kuřimi,  která je obcí s rozšířenou 
působností, v jehož regionu se obec Jinačovice nachází. 

Jinačovice jsou obec s dobrým životním prostředím a část jejího katastru se nachází v 
Přírodním parku Baba a Podkomorské lesy.  

Obec prioritně plní a bude plnit funkci bydlení a rekreace a představuje oblast s 
možností rozvoje obou těchto funkcí.   

Obec je s okolím spojena pouze silniční sítí. Obcí prochází státní silnice III/3846, která 
bude mít i nadále funkci spojovací komunikace mezi Brnem - Bystrcí a Kuřimí. 
            Jinačovický katastr se nachází na JV okraji České vysočiny, v severní části celku, 
který se nazývá Bobravská vrchovina. Rozloha k.ú. je 659 ha. Samostatná obec (zast. část 
k.ú.) je umístěna v Jinačovickém prolomu, ve výrazné protáhlé sníženině, dále zástavba obce 
pokračuje na východě do kopcovitého terénu směrem k Babímu hřbetu . 

 Část území mimo zastavěné území tvoří lesní porosty - přír. park Baba s nejvyššími 
body Velkou Babou (446 m) a Sychrovem (458 m) a na západě přír. park Podkomorské lesy, 
kde je poměrně zachovalé přírodní  prostředí. Ostatní plochy k.ú. jsou tvořeny zemědělsky 
obdělávanou půdou - se všemi negativními vlivy (vodní eroze).Podíl lesů tvoří 49% z celkové 
rozlohy katastru, zemědělská půda 44 %. 

Na k.ú. se nachází bilancované ložisko Ivanovice u Brna (dřívější povrchová těžba 
kamene) a v SV části k.ú. se nachází nevýhradní ložisko nerostných surovin. 

  Všechna zvláště chráněná území mají  stanovený speciální režim využívání, který je 
nutno respektovat. 

Území  Jinačovického katastru  přísluší převážně do povodí Svratky, východní břehy 
Babího hřbetu jsou odvodňovány do Ponávky. Síť stálých vodních toků neodpovídá hustotě 
údolní sítě. Jediným významnějším vodním tokem katastru je Mniší potok, vznikající přímo 
v obci soutokem několika občasných vodotečí. Mniší potok je levostranným přítokem 
Svratky. Mniší potok se vyznačuje nevyrovnaným vodním režimem. Přes obec jsou Mniší 
potok a jeho zdrojnice zatrubněné.  

V katastru se nenachází žádná významná vodní nádrž. Výskyt podzemních vod je 
závislý na místních hydrogeologických podmínkách. 
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 Jinačovice jsou sídlem s převahou bydlení nad ostatními funkcemi, výroba v obci  
navazuje bezprostředně na obytnou zástavbu, výrazná je funkce  sportovně rekreační.  

Vzhledem ke své poloze v blízkosti Brna,  kvalitnímu životnímu prostředí a 
klimatickým podmínkám mají Jinačovice předpoklady pro další rozvoj a intenzifikaci bydlení 
s přiměřeným rozvojem občanské vybavenosti a podnikatelských aktivit. 
 Občané spádují za prací a občanskou vybaveností především do Kuřimi a do Brna, 
které jsou rovněž  hlavním zdrojem pracovních příležitostí.  

První písemná historická  zmínka o Jinačovicích pochází z roku 1358. V té době měla 
obec jedenáct stavení. Podle nejstarších dochovaných zmínek patřila vesnice k Lelekovicím. 
Právě v roce 1358 je markrabě Jan vyměnil s Heršem z Lelekovic za ves Lažany.  Obecní 
správu vedl rychtář, purkmistr a úřední (radní); na pečeti měli začáteční písmena P.D.G. 
(Pečeť dědiny Jinačovice) a znakem radlici a krojidlo. Jinačovice patřily k farní osadě a škole 
Kuřimské. Od roku 1877 měla obec  vlastní školu, do které v roce 1892 chodilo 73 dětí.  

Uprostřed návsi stojí kaplička sv. Maří Magdalény, postavená v roce 1854. Na rozcestí 
v obci stojí pomník padlým a kříž z roku 1865, z jehož nápisu zjistíme, že ves se dříve 
jmenovala Inačovice. 

Z novodobějších dějin stojí za zmínku to, že obec je od roku 2000  plynofikována,   je 
zásobována vodou ze skupinového vodovodu Jinačovice – Rozdrojovice z prameniště na k.ú. 
Kuřim.  
 V  budově školy je umístěn obecní úřad, mateřská školka, poštovní středisko, 
knihovna. Základní škola v obci není.  

Areál zemědělského družstva je umístěn jižně od obce. Jihovýchodně od obce  leží 
areál  Vysoké školy veterinární a farmaceutické v Brně. 
  V obci pracuje  Tělocvičná jednota Sokol. K datu svátku Maří Magdalény (22.7.) se 
v obci konají každoročně krojované hody. 
 Řešené území je doloženo v grafické příloze v měřítku  1 : 25 000 – Širší územní 
vztahy  a 1 : 5 000 – Hlavní výkres. 
 Ve výkresech 1 : 2 000 je zobrazeno zastavěné území obce a jeho nejbližší okolí.  
 
 
2.3. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE A ETAPIZACE VÝSTAVBY 
 
2.3.1. Návrh urbanistické koncepce 
 
 Základním úkolem ÚPO je zajistit  trvale udržitelný rozvoj sídla při zabezpečení a 
souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s ohledem na péči o 
životní prostředí. 

Návrh urbanistické koncepce je ovlivněn historickou stavební strukturou a snahou 
organicky doplnit stávající urbanistickou a zvýraznit centrální prostor v obci. Centrální 
prostor je v grafické části vymezen a určen při přestavbách a dostavbách k ochraně a 
zachování původního rázu. Předpokládáno je zachování výškové hladiny zástavby 1-2 
podlaží.  
 Rozvoj bydlení je směřován do proluk v současně zastavěném území obce, do severní 
a jižní okrajové části sídla. Navržené plochy pro obytnou zástavbu navazují na zastavěnou 
část sídla a doplňují ji. 
 Plošný rozvoj ploch podnikatelských aktivit je předpokládán v jižní části obce v 
návaznosti na stávající areál zemědělského družstva, část ploch je již ve výstavbě. Tato 
rozvojová plocha je navržena včetně parkoviště. Plochy ZD nejsou plně využity, jsou proto 
přednostně doporučeny pro podnikatelské aktivity.  
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 Pro drobné podnikatelské aktivity nezatěžující životní prostředí je možno využívat i 
plochy pro bydlení. 
 Pro občanské vybavení je doporučeno využití stávajících zařízení a objektů v obci. 
Rozvoj občanského vybavení závisí na zájmu podnikatelů a je vzhledem k velikosti obce 
předpokládán intenzifikací stávajících zařízení a v rámci ploch pro bydlení. 

     Dopravní řešení neuvažuje s úpravou  trasy stávající silnice III.třídy. V ÚPO je  
vymezena nezastavitelná plocha jako územní rezerva  - pro dopravu ve směru severojižním v 
šířce cca 250 m a v severní části katastru pro vysokorychlostní trať. 
Rozvoj technické infrastruktury vychází ze stávajících zařízení, která respektuje a dále z nově 
navržených sítí, které v obci chybí, zejména čistírny odpadních vod jižně od obce. 
 Obnovení ekologické stability území je řešeno v rámci navrženého ÚSES formou 
výsadby zeleně a zatravnění.  
 
2.3.2. Etapizace výstavby 
 

V I. etapě jsou navrženy k zástavbě všechny vytipované proluky k bydlení 
v rodinných domech v současně zastavěném území obce a rozsáhlejší lokality Br 
9,11,13,20,27,28. Rozvojová lokalita pro výrobní aktivity Vd,Vz1– částečně rozestavěná - je 
navržena v návaznosti na stávající ZD. K doplnění ploch sídelní zeleně je navržena v I. etapě 
plocha Zs1, Zs3 a Zs4. Pro dopravu je navrženo parkoviště P1,2,4,5, garáže G1 v severní části 
obce. Aktuální je návrh čistírny odpadních vod Tčov1 a plochy krajinné zeleně jižně od obce. 

 V II. etapě jsou navrženy k zástavbě rozsáhlejší lokality Br1,10,21,22,23,24 - lokality 
pro bydlení v návaznosti na jižní a severní část obce. V centru obce jsou to plochy veřejné 
zeleně Zs5.  
 

 
 
2.4  ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA FUNKČNÍ  PLOCHY  A PODMÍNKY JEJICH 
VYUŽITÍ 
 

Katastrální území obce je členěno na funkční plochy, podmínky využití jsou uvedeny 
v regulativech.  
 Územní rozsah regulace je vymezen v grafické části dokumentace - ve výkr. č.1 
Hlavní výkres v měř. 1:5 000 a ve výkr. č. 2 Komplexní urbanistické řešení, zastavěná část  
v měř. 1 : 2 000. 
 
Seznam funkčních ploch řešených v ÚPO 
 
Funkční využití ploch zastavěných a zastavitelných 
 

Plochy pro bydlení 

Obytné území zahrnuje činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s bydlením. 
Br  - bydlení v rodinných domech 
 

Plochy pro občanské vybavení   

Území je určeno k umístění zařízení, poskytujících služby obyvatelstvu, zejména 
maloobchodní zařízení do 800 m2 celkové plochy, služby zdravotnické, vzdělávací, kulturní, 
sociální péče, hřbitov, popř. tyto funkce smíšené 
Os - školská zařízení, zdrav. a soc. zařízení 
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Oa - zařízení veřejné správy, administrativy 
Oc - církevní zařízení  
Od - zařízení distribuce, stravování 
Ok       - kulturní zařízení, služby 
 

Plochy pro výrobní aktivity 

Území slouží k uskutečňování výrobních činností průmyslové a zemědělské výroby,  
skladování a výrobních služeb včetně administrativy, provozoven, a to převážně v uzavřených 
areálech s malou frekvencí styku s veřejností.  
Vz   - zemědělská výroba a skladování, agroturistika 
Vd - drobná výroba a služby 
 

Plochy pro sport a rekreaci   
Plochy pro sport a rekreaci jsou území využívaná pro činnosti, děje a zařízení sloužící 
k uspokojování sportovních a rekreačních potřeb občanů, a to na veřejných plochách.  
Rs - plochy pro sportovní zařízení  - otevřená sportoviště 
 

Plochy pro veřejnou zeleň a veřejná prostranství   
Plochy veřejné zeleně a veřejných prostranství jsou území přístupná veřejnosti bez omezení. 
Veřejné plochy vyhrazené zeleně zahrnují plochy zeleně veřejně přístupné v ohrazených 
plochách a areálech. 
Zs  - zeleň sídelní  - veřejné plochy a prostranství, zeleň vyhrazená 

 
Plochy pro obsluhu území a technickou infrastrukturu    

Plochy jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro dopravní a technickou 
obsluhu území.  
Tr - trafostanice 
Tčov   - čistírna odpadních vod 
Tvdj    - vodojem  
Tv      -  zrychlovací stanice vodovodu  
P - parkoviště  
G - řadové garáže 
 
Funkční využití ploch volných – krajina (nezastavěných a nezastavitelných) 
 

Plochy krajinné s převážně produkční funkcí  
Plochy s přírodními a terénními podmínkami pro zemědělskou výrobu a lesní výrobu, u které 
není produkční funkce limitována jinými funkcemi. 
Po - ZPF - orná půda 
Pz - zahrady, sady, louky, pastviny 
Pl - louky, pastviny 
 

Plochy krajinné s převážně přírodním charakterem 
Území slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot. Tvoří je pozemky, 
které jsou trvale určeny k plnění funkce lesa a plochy rozptýlené zeleně v krajině, izolační a 
liniové zeleně. K těmto plochám řadíme i ostatní plochy – svahy, skály, meze, prostranství. 
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Plochy krajinné zeleně všeobecně chráněné ochranným režimem (územní systém ekologické 
stability, chráněná území apod.) podléhají rovněž regulačním podmínkám příslušného 
ochranného režimu. 
Zl - plochy, které jsou trvale určeny k plnění funkcí lesů dle zákona č. 289/1995 Sb.– při 
hospodaření využívat technologie a postupy, které neohrozí funkci krajinotvornou a 
zachování biologické různorodosti porostů 
Zk - krajinná zeleň (vč. liniové zeleně- doprovodná zeleň při polních cestách, na mezích), 
travní porosty, které nejsou plochami ÚSES 
Zkr    - plochy nelesní zeleně, jejichž rozvoj je řízen především přírodními procesy - krajinná 
zeleň, travní porosty, krajinná zeleň, jejíž rozvoj je řízen potřebami rekreace bez stavební 
činnosti 
Zos - ostatní plochy - svahy, skály, meze, prostranství 
 

Vodní toky a plochy 
Zahrnuje plochy vod tekoucích a stojatých se zřetelnou a přístupnou vodní hladinou se 
zvláštním estetickým významem pro utváření krajinného rázu území.  
Hp - přírodní vodoteč, vodní plocha 
Hu       - umělá vodoteč, vodní plocha 

 
Plochy pro územní systém ekologické stability  

Jako závazné skladebné prvky ÚSES jsou v územním plánu specifikovány biocentra a 
biokoridory.  
C - lokální biocentrum 
K      - lokální, nadregionální regionální biokoridor 
 
Hranice zastavitelného území obce je stanovena s ohledem na limity a bariéry v území tak, 
že současně zastavěné území obce bylo rozšířeno o rozvojové lokality, hranice zastavitelného 
území je zakreslena ve výkr. č. 1, 2 a 6. 

 
 
FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH ZASTAVITELNÝCH 

 
2.4.1 Plochy pro bydlení  

 
Charakteristika  

Obytné území zahrnuje činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s bydlením. 
 
Dosavadní trendy vývoje:  
 Dnešní podobu získala vlastní obec postupnou výstavbou kolem silnice Bystrc – 
Jinačovice – Kuřim a dalším rozvojem výstavby na ostatních plochách. Obytné území tvoří 
významnou část zastavěného území. Pracovní příležitosti v obci ve větší míře zajišťuje  
zemědělské družstvo  a podnikatelské plochy v jižní části obce.  

Obytná zástavba je tvořena pouze rodinnými domy, které jsou většinou řadové (starší 
zástavba) nebo izolované event. dvojdomy (novější zástavba) s 1 nebo 2 NP většinou se 
sedlovou střechou. Obytná zástavba v okrajových částech je novějšího data výstavby. Jedná se 
o 1 - 2 podlažní rodinné domy, mnohdy i s rovnými střechami. V posledních  letech se obec 
rychle rozšiřuje ve všech svých okrajových částech. 
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Dostatek rozvojových ploch jak pro bydlení, tak i pro výrobní aktivity, poloha sídla s 
dobrým spojením s Brnem, příznivé tendence k dobudování technické infrastruktury, 
přirozené rekreační zázemí, dávají obci předpoklady k rozvoji. Podmínkou je dobudování 
technické infrastruktury zejména odkanalizování obce a dobudování občanské vybavenosti. 
 
Koncepce rozvoje   

Rozvoj bydlení je směrován v současně zastavěném území do proluk, mimo zastavěné 
území do několika lokalit situovaných v okrajových částech obce ve vazbě na stávající 
zástavbu, komunikace a inženýrské sítě. 
 Při návrhu počtu nových bytových jednotek je třeba vzít v úvahu stávající stav 
bytového fondu, jeho stavební kvalitu a stáří. 
 Nárůst počtu obyvatel obci je odhadnut při obložnosti 3obyv/byt.  
 V maximální míře je třeba udržovat stávající bytový fond a zachovat charakter, 
hmotovou skladbu a architektonický výraz. 
 
Přehled rozestavěných lokalit a navržených lokalit pro bydlení: 
Lokality ve výstavbě  
Br12        1 b.j. 
rozestavěný penzion na jihovýchodě obce   3 
RD Za sýčkami       1  
RD proluka v záp. části obce     1  
                    6 b.j. – 18 obyv. 
Navržené lokality – počet RD  je směrný 
Br 1 -   lokalita pro výstavbu       4  
Br 2 -   proluka k výstavbě          1  
Br 3 -   proluka pro výstavbu       1  
Br 4 -   proluka k výstavbě          1  
Br 5 -   proluka k výstavbě          1  
Br 6 -   proluka k výstavbě          2  
Br 7 -   proluka pro výstavbu          3  
Br 8 -   lokalita pro výstavbu       1  
Br 9 -   lokalita pro výstavbu       3  
Br 10 - lokalita pro výstavbu       10  
Br 11 - lokalita pro výstavbu       24  
Br 13 - lokalita pro výstavbu       4   
Br 15 - lokalita pro výstavbu       1   
Br 16 - lokalita pro výstavbu       2    
Br 17 - lokalita pro výstavbu         2   
Br 18 - lokalita pro výstavbu              2            
Br 19 - proluka pro výstavbu       2   
Br 20 - lokalita pro výstavbu      7   
Br 21 - lokalita pro výstavbu         5   
Br 22 - lokalita pro výstavbu       7   
Br 23 - lokalita pro výstavbu       7   
Br 24 - lokalita pro výstavbu       6   
Br 25 - lokalita pro výstavbu       1   
Br 26 - lokalita pro výstavbu       1   
Br 27 - lokalita pro výstavbu       11   
Br 28 - lokalita pro výstavbu        4   
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Br 29 - proluka pro výstavbu       1   
celkem                    116 b.j.  - 348  obyvatel 
 
Vyhodnocení 
 
Počet obyvatel : 
-stav dle sčítání obyv. 2001         525     
-rozestavěno pro              18 
-nárůst počtu obyvatel dle ÚPN               348 
celkem                   891  obyvatel 
 
Počet  b.j.  
  stav dle 2001          rozestavěno        návrh dle ÚPN  celkem   
b.j.         186 – trv. obydlené          6              116                 308 
 
 
Přehled navržených lokalit pro bydlení – návrh zastavitelného území 
 

Lokalita Rozloha lokality v ha 
Br1 0,80              
Br2 0,06               
Br3 0,07               

        Br4 0,07                 
        Br5 0,13            
        Br6 0,11                 

Br7 0,28                
Br8 0,07              
Br9 0,57                

       Br10 1,20 
       Br11 2,98 
       Br13 0,63 

 Br15 0,14   
       Br16 0,24   
       Br17 0,26     
       Br18 0,18   
       Br19 0,08               
       Br20 1,05               
       Br21 0,34                 
       Br22 0,41            

 Br23 0,87                 
       Br24 0,91                
       Br25 0,07              
       Br26 0,10   
       Br27 0,98   
       Br28 0,26   
       Br29 0,06   
       Br30 0,13   

Celkem 13,05 
 
Jako funkce s funkčním typem je vymezeno:  
Br - individuální bydlení v rodinných domech, obklopených soukromou zelení a zahrádkami  
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Rozsah regulace - B 
 
Funkční regulace - Br 
Přípustné je v návrhových plochách funkční využití  pro bydlení, veřejnou i soukromou 
zeleň, parkování i technické vybavení, integrované zařízení – sídla firem včetně nerušících 
nevýrobních provozoven, které nepřesahují význam a rámec daného území (maloobchod do 
100 m2 prodejní plochy, stravovací zařízení, menší ubytovací zařízení). 
Podmíněně přípustné - činnosti a zařízení místní správy a drobné řemeslné, sousedství a 
obytnou pohodu nenarušující činnosti a zařízení výrobních služeb. U stabilizovaných ploch 
využití stávajících objektů k těmto účelům.  
Nepřípustné jsou veškeré činnosti a zařízení, které svou zátěží narušují prostředí nebo takové 
důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které 
jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro plochu bydlení a rovněž jakákoliv 
výstavba, kromě výše uvedených. 
 
Podmínky urbanistického a architektonického řešení 

- ve stávajících plochách bydlení při dostavbách nebo rekonstrukcích respektovat     
      tradiční charakter zástavby 
- historická stavební struktura vymezeného centrálního prostoru v obci, který je 

v grafické části vymezen, je navržena při přestavbách a dostavbách k ochraně a 
zachování původního rázu 

-    zástavbu rozhraní mezi sídlem a volnou krajinou řešit s velkým podílem zeleně 
- v obytných plochách realizovat dopravně zklidněné komunikace 

 
2.4.2. Plochy pro občanské vybavení   

Charakteristika 
Území je určeno k uskutečňování činností, dějů a zařízení, poskytujících služby 

obyvatelstvu, zejména maloobchodní zařízení do 800 m2 prodejní plochy, služby 
zdravotnické, vzdělávací, kulturní, sociální péče. 

 
Dosavadní trendy vývoje 

Občanské vybavení je s ohledem k velikosti sídla a jeho vztahu k okolí dostačující a   
je soustředěno v těžišti zástavby. Vyšší občanská vybavenost je zejména v Brně. Spádové 
vztahy za vyšší vybaveností jsou stabilizované. Centrum dnešní obce tvoří náves v rozšířené 
části ulicové zástavby, kde je soustředěna  min. vybavenost – obecní úřad s knihovnou, 
mateřskou školou, kulturním sálem a pošt. střediskem, hostinec, prodejna a kaplička.  

Veřejná správa a administrativa:  
Obecní úřad - v centru obce společně  místní knihovna, mateřská škola, poštovní 
středisko, kulturní sál  
Stavební úřad –  Kuřim 
Policejní stanice – Kuřim 
Poštovní středisko  –  v objektu  obecního úřadu Jinačovice 
Hřbitov - Kuřim 
 
Školství 
MŠ  - v objektu  obecního úřadu Jinačovice 
ZŠ – 1. – 4. ročník - Rozdrojovice 
         5. – 9. ročník - Brno 
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Zdravotnictví a sociální péče 
Zdravotní středisko –  Kuřim, Brno 
Lékárna – Kuřim, Brno 
 
Distribuce, ubytování, stravování, služby 
Pohostinství U Kučerů – na návsi  soukr. 
Pekárna - na návsi    soukr. 

 
Církevní zařízení 

 Kaple      na návsi 
 

Kultura, zájmové aktivity 
Knihovna     v  obj. OÚ  

 Kulturní sál     v obj. OÚ 
 Hřiště  TJ SOKOL    v centru obce 
 Hřiště, tenisové kurty   rozestavěný areál na SV obce  

 
Zařízení služeb 

 Autoopravna      soukr. 
 Zámečnictví     soukr. 
  
 
Koncepce rozvoje  
 Kapacita mateřské  školy vzhledem k nárůstu obyvatel a s rozvojem výstavby je 
postačující, potřeba základní školy není aktuální. 

Rozvoj chybějících služeb a další obč. vybavenosti je možný dále v nevyužitých a 
neobydlených objektech. Objekty se nacházejí v jádru obce a je předpoklad jejich využití pro 
komerční účely (obslužné funkce např. obchody), další možností je adaptace vlastních 
obytných objektů. 
 
Jako funkce s funkčním typem je vymezeno:  
 Os - školská zařízení, zdrav. a soc. zařízení 
 Oa - zařízení veřejné správy, administrativy 
 Oc - církevní zařízení  
 Od - zařízení distribuce, stravování 

Ok       - kulturní zařízení, služby 
 
Rozsah regulace - O 
 
Funkční regulace  - Os 
Přípustné činnosti jsou školství a vzdělávací činnost, zdravotnictví a sociální péče. 
Podmíněně přípustné - menší kapacity bydlení, nezávadná výrobní, komerční zařízení a 
zařízení typově odlišné obč. vybavenosti, která nebudou v rozporu s převažující funkcí dle 
regulativu, nezbytná technická a dopravní zařízení. 
Nepřípustná jsou zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (závadná výroba, kapacitní 
sklady a dopravní zařízení - čerpací stanice PH apod., včetně činností a zařízení 
chovatelských a pěstitelských, které jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro 
plochu občanského vybavení. 
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Funkční regulace  - Oa 
Přípustné činnosti jsou veřejná správa a administrativa, spolková činnost. 
Podmíněně přípustné - menší kapacity bydlení, nezávadná výrobní, komerční zařízení a 
zařízení typově odlišné obč. vybavenosti, která nebudou v rozporu s převažující funkcí dle 
regulativu, nezbytná technická a dopravní zařízení. 
Nepřípustná jsou zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (závadná výroba, kapacitní 
sklady a dopravní zařízení - čerpací stanice PH apod., včetně činností a zařízení 
chovatelských a pěstitelských, které jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro 
plochu občanského vybavení. 
 

Funkční regulace  - Oc 
Přípustné  - činnosti a zařízení sloužící pro funkci církve. 
Podmíněně přípustné - zařízení typově odlišné obč. vybavenosti, která nebudou v rozporu 
s převažující funkcí dle regulativu, nezbytná technická a dopravní zařízení. 
Nepřípustná jsou zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (závadná výroba, kapacitní 
sklady a dopravní zařízení - čerpací stanice PH apod., včetně činností a zařízení 
chovatelských a pěstitelských, které jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro 
plochu občanského vybavení. 
 

Funkční regulace  - Od 
Přípustné činnosti jsou distribuce, veřejné stravování a ubytování.   
Podmíněně přípustné - menší kapacity bydlení, nezávadná výrobní, komerční zařízení a 
zařízení typově odlišné obč. vybavenosti, která nebudou v rozporu s převažující funkcí dle 
regulativu, nezbytná technická a dopravní zařízení. 
Nepřípustná jsou zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (závadná výroba, kapacitní 
sklady a dopravní zařízení - čerpací stanice PH apod., včetně činností a zařízení 
chovatelských a pěstitelských, které jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro 
plochu občanského vybavení. 
 
Funkční regulace  - Ok 
Přípustné - kulturní a vzdělávací činnosti a zařízení.  
Podmíněně přípustné - menší kapacity bydlení, nezávadná výrobní, komerční zařízení a 
zařízení typově odlišné obč. vybavenosti, která nebudou v rozporu s převažující funkcí dle 
regulativu, nezbytná technická a dopravní zařízení. 
Nepřípustná jsou zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (závadná výroba, kapacitní 
sklady a dopravní zařízení - čerpací stanice PH apod., včetně činností a zařízení 
chovatelských a pěstitelských, které jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro 
plochu občanského vybavení. 
 
Podmínky urbanistického a architektonického řešení 

- ve stabilizovaných plochách občanského vybavení je nutno při dostavbách nebo 
rekonstrukcích respektovat charakter zástavby obce 

- historická stavební struktura centrálního prostoru v obci, který je v grafické části     
vymezen, je navržena při přestavbách a dostavbách k ochraně 

 
2.4.3. Plochy pro výrobní aktivity 
Charakteristika 

Území slouží k uskutečňování výrobních činností průmyslové a zemědělské výroby,  
skladování a výrobních služeb včetně administrativy, provozoven, a to převážně v uzavřených 
areálech s malou frekvencí styku s veřejností.  
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Dosavadní trendy vývoje 

V obci se nachází areál ZD - vlastníků; činnost je zaměřena na živočišnou a rostlinnou 
výrobu. Areál je umístěn cca 100 m od zastavěné části obce. Je zde porodna prasnic, vepřín    
( v současné době – 65 ks prasnic, 350 ks selátek, 250 ks selat na výkrm), sklad slámy, sklad 
obilí a kravín, který není využit a je určen k demolici. Další objekty v areálu jsou pronajaty – 
kovodílna, pila – pořez dřeva. Ochranné hygienické pásmo ZD je 200 m.                                         
            Na katastru se nachází areál Vysoké školy veterinární a farmaceutické v Brně, školní 
zemědělský podnik Nový Jičín. Areál má halu pro chovné hejno, administrativní budovu, 
líhně, odchovny, sklad a voliéru. Během roku chovají kuřata (2000 ks), bažanty a krocany. 
Stavebně jsou objekty v dobrém stavu.  

V obci dále působí několik podnikatelských subjektů – sklad a distribuce práškových 
barev, administrativní objekty firem, v jihovýchodním cípu katastru se nachází plocha 
skladových prostor firmy DETEX, spol. s.r.o. – distribuční sklad výbušnin -  dopravně 
navazuje tento provoz na město Brno, k.ú. Medlánky - viz výkr. č.1 – Hlavní výkres.  
 

Koncepce rozvoje 
Pro rozvoj dalších podnikatelských aktivit je prioritní přednostně využívat nevytížené 

plochy ve stávajícím areálu ZD, je však nutné navrhnout celkové úpravy. Nové aktivity 
navrhovat tak, aby negativní dopady nepřesáhly hranice vlastního pozemku výjimečně hranice 
pozemku areálu. U problematických stávajících provozů sousedících s obytnou výstavbou je 
nutno řešit vyloučení negativních vlivů jak z vlastního provozu, tak z vyvolané dopravy a 
navrhnout postupně takové úpravy, které umožní, aby „ochranná pásma“ jednotlivých 
stávajících provozů nepřesáhly hranice vlastních pozemků. 

Plocha pro rozvoj výrobních a podnikatelských aktivit Vd,Vz 1 je navržena na jihu 
obce v návaznosti na areál ZD včetně místní účelové komunikace, parkoviště a pruhem 
izolační zeleně.  
  
Přehled navržených lokalit pro výrobní aktivity– návrh zastavitelného území 
 
Lokalita Rozloha lokality v ha 
Vz,Vd1 1,5 

 

Jako funkce s funkčním typem je vymezeno:  
  Vd - drobná výroba a služby 

Vz   - zemědělská výroba a skladování, agroturistika 
 

Rozsah regulace – V  
 
Funkční regulace – Vd 
Přípustná činnost  jsou podnikatelské aktivity ve výrobě, skladování, výrobní služby, 
technická a dopravní zařízení, obvykle v uzavřených areálech; veškeré negativní dopady na 
životní prostředí budou eliminovány na hranici pozemku, frekvence dopravy do areálu nebude 
narušovat pohodu bydlení v obci. 
Podmíněně přípustné - komerční aktivity (velkoobchodní a skladová zařízení, servisní a 
opravárenské dvory), občanské vybavení (vybavenost pro zaměstnance), byt  pro osoby 
zajišťující dohled nebo pro majitele provozovny, přičemž byt je součástí provozovny. 
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Nepřípustné je bydlení, občanské vybavení vyžadující nezávadné prostředí (školská základní 
zařízení, zdravotnická a sociální zařízení), zařízení sportu a rekreace. 
 
 
Funkční regulace – Vz 
Přípustná činnost  jsou podnikatelské aktivity v zemědělské a lesní výrobě, skladování,  
zpracovatelské provozy, technická a dopravní zařízení, obvykle v uzavřených areálech; 
veškeré negativní dopady na životní prostředí budou eliminovány na hranici pozemku, 
frekvence dopravy do areálu nebude narušovat pohodu bydlení v obci. 
Podmíněně přípustné - komerční aktivity (skladová zařízení, servisní a opravárenské dvory, 
služby), které nebudou v rozporu s převažující zemědělskou nebo lesnickou funkcí areálu, 
občanské vybavení (vybavenost pro zaměstnance), byt  pro osoby zajišťující dohled nebo pro 
majitele provozovny, přičemž byt je součástí provozovny. 
Nepřípustné je bydlení, občanské vybavení vyžadující nezávadné prostředí (školská základní 
zařízení, zdravotnická a sociální zařízení), zařízení sportu a rekreace. 
 
Návrh podmínek urbanistického a architektonického řešení  

- uplatnění izolační zeleně z pohledově exponovaných stran 
 
 
2.4.4. Plochy pro sport a rekreaci   
 
Charakteristika 

Plochy pro sport a rekreaci jsou území využívaná pro činnosti, děje a zařízení sloužící 
k uspokojování sportovních a rekreačních potřeb občanů, a to na veřejných plochách.  
 

Dosavadní trendy vývoje 
Rekreace tvoří jednu z významných funkčních složek řešeného území. Katastrální 

území Jinačovic má  kvalitní životní prostředí, z části se nachází v přírodním parku Baba a 
Podkomorské lesy. Rekreace v území má význam pro místní obyvatelstvo, ale zároveň tvoří 
výrazné rekreační zázemí zájmového území města Brna. V těsné návaznosti na k.ú. Jinačovice 
se nachází golfové hřiště.                                                          

Na katastrálním území obce se nenacházejí objekty individuální ani hromadné 
rekreace. V centru obce se nachází hřiště Tělocvičné jednoty Sokol, na severovýchodě obce 
jsou dostavěny tenisové kurty. 

 
Koncepce rozvoje 
 V území je nutno podporovat "čistou turistiku", dávat přednost kvalitnímu a 
nepřetíženému  prostředí. 
 
Jako funkce s funkčním typem jsou vymezeny: 
 Rs - plochy pro sportovní zařízení  - otevřená sportoviště 
 
Rozsah regulace - R 
 
Funkční regulace - Rs  
Přípustné  jsou činnosti rekreačního využití, sportovní zařízení, otevřená sportoviště. 
Podmíněně přípustné jsou specifické stavby, které jsou spjaty se sportovní činností. 
Nepřípustné jsou veškeré činnosti, zařízení a stavby, které narušují kvalitu životního 
prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně. 
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2.4.5.  Plochy pro veřejnou zeleň a veřejná prostranství   
 
Charakteristika 

Plochy veřejné zeleně a veřejných prostranství jsou území, z jejichž užívání nelze 
nikoho vyloučit a které musí být přístupny veřejnosti bez omezení. Kromě ploch veřejné 
zeleně, které plní funkci rekreační, jsou tvořeny plochami ulic a návsi a  některými plochami 
vyhrazené zeleně – veřejně přístupné. 

Veřejné plochy vyhrazené zeleně zahrnují plochy zeleně veřejně přístupné 
v ohrazených plochách a areálech. 
 

Dosavadní trendy vývoje 
  Veřejná  zeleň v podobě parkově upravených ploch s veř. studnou a kapličkou se 
nachází v centrální části obce v rámci návsi, kolem obecního úřadu, hostince, obchodu. 

Veřejné plochy vyhrazené zeleně jsou u objektu obecního úřadu s plochou pro hry 
předškolních dětí. 

Dále se jedná o úzký pruh veř. zeleně s dochovaným torsem původního lipového 
stromořadí podél zatrubněného potoka mezi místními komunikacemi v jižní části obce, 
dosázený švestkami a ořešáky. 

Další významnější plochy veřejné zeleně v obci nejsou. 
 
Koncepce rozvoje 
- náves Jinačovic je navržena k dotvoření a ozelenění dle samostatného projektu celé návsi     
- plocha veřejné zeleně nad zatrubněným potokem v jižní části obce navržena k úpravě a 
dosadbě lípami  
- obraz obce  doplnit o nové pohledové dominanty - výsadby velkých listnáčů (lípy, javory) 
- vybudování kvalitního obytného prostředí nově navrhovaných ulic rodinných domků - k 
tomu  je třeba při  zakládání ulic řešit takové  trasování inženýrských sítí a volit takovou šíři 
ulice, aby byla umožněna výsadba kvalitních uličních stromořadí. 
- plocha veřejné zeleně Zs1 je navržena u autobusové zastávky při silnici III.třídy  
- plocha veřejné zeleně Zs3 je navržena u komunikačního propojení na východě obce 
- plocha veřejné zeleně Zs4 je navržena u pěšího propojení jižně od obce v OP vedení VN 
- plocha veřejné zeleně Zs5 je navržena v centru obce v návaznosti na hřiště 
- stávající i navržené zeleni nutno věnovat zvýšenou pozornost 
 
Přehled navržených lokalit pro veřejnou zeleň – návrh zastavitelného území 
 
Lokalita Rozloha lokality v ha 
Zs 1,3,4,5 0,40 
  
Jako funkce s funkčním typem je vymezeno:  
 Zs  - zeleň veřejná  - veřejné plochy a prostranství 

 - zeleň vyhrazená 
  
Rozsah regulace – Z 
 

Funkční regulace - Zs  

 
________________________________________________________________________ 
ATELIÉR PROJEKTIS, Bratislavská 14, Brno                                                       
 

22

Přípustná je veřejná zeleň v kombinaci s plochami veřejného prostranství, s pěším pohybem 
obyvatel a  rekreací obyvatel. 



                                                                                                                Územní plán obce Jinačovice 
__________________________________________________________________________________________ 

Podmíněně přípustné - výstavba technické infrastruktury, drobných staveb, vodních prvků. 
Nepřípustné jsou činnosti a zařízení, které narušují kvalitu životního prostředí nebo takové 
důsledky vyvolávají druhotně a rovněž stavby a zařízení mimo těch, které jsou uvedeny jako 
přípustné a podmíněně přípustné. 
     
 
2.4.6. Plochy pro obsluhu území a technickou infrastrukturu    
 
Charakteristika 

Plochy jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro dopravní a technickou 
obsluhu území. Při umísťování nových zařízení, staveb a ploch je třeba posoudit vhodnost 
zejména  z hlediska dopadů na okolní životní prostředí. 
 

Dosavadní trendy vývoje  

Dopravní řešení  
K. ú. obce prochází silnice III/3846 (Bystrc - Jinačovice  - Kuřim), ve směru  sever – 

jih prochází zastavěným územím obce. Dopravní řešení neuvažuje s úpravou silnice. Síť 
místních  komunikací je hustá, ty jež navazují na silnici jsou vyhovující; ve východní a 
jihovýchodní části obce je síť místních nevyhovující, ale jejich směrové a výškové vedení a 
především šířkové uspořádání je dané.  

Zásobování obce vodou  
Obec je zásobována z vodního zdroje umístěného na k.ú. Kuřim. Voda ze zásobovací 

studny je čerpána i pro sousední obec Rozdrojovice do zemního vodojemu obsahu 2x150m3, 
který je umístěn západním směrem v lesním porostu ve vzdálenosti asi 400 m od obce. Z 
tohoto vodojemu voda přepadá do níže položeného vodojemu obsahu 2x50m3, který slouží 
pro zásobování Jinačovic.Voda do obce je přivedena potrubím PVC 160 samospádem. 
 

 
Odkanalizování obce   

 V současné době je provedena v obci kanalizace dešťová částečně trubní a částečně 
povrchová s vyústěním do místní svodnice Mnišského potoka na okraji obce v jižní části. 
Trubní kanalizace je provedena z betonového potrubí s revizními šachtami z monolitického 
betonu. Šachty jsou provedeny pouze ojediněle, většinou na soutoku několika větví. V obci 
není vybudována splašková kanalizace. Odpadní vody z domácností a objektů občanské 
vybavenosti jsou zachycovány v jímkách a jsou s kaly vyváženy . 

Zásobování plynem                                                                                                                        
V současné době je proveden v obci rozvod zemního plynu v systému středotlakém. 

Přívod do obce je proveden ze STL rozvodu v Rozdrojovicích. Přívodní řad je veden podél 
silnice III tř. Rozvodné plynovodní řady jsou provedeny z potrubí polyetylenového DN 100, 
80 a 50 a jsou provozovány pod tlakem 0,1 MPa . 
 

Zásobování el. energií   
Obec Jinačovice je zásobována el.energií z vedení VN č.57, na které jsou  připojeny 

jednotlivé transformovny T1 - T6. Po rekonstrukci sítí NN, která byla dokončena v r. 1995, je 
síť dimenzována  pro  plně elektrifikované domácnosti s přímotopným vytápěním.  V 
současné době je stupeň elektrizace sítě 100% C2. 
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Koncepce rozvoje  
 

Dopravní řešení  

Stávající trasa silnice je vyhovující a je respektována; Respektována je i síť místních a 
účelových komunikací. Možnosti  nápravy závad na  stávajících místních komunikacích jsou  
omezené.  

V obci  jsou navrženy  nové plochy pro parkování vozidel P1,P2,P4.P5 z důvodu 
nedostačující kapacity pro parkování a plocha pro řadové garáže G1. Navrženo je doplnění 
sítě místních komunikací k nově navrženým funkčním plochám.  

V ÚPO je vymezena nezastavitelná plocha jako územní rezerva  - pro dopravu ve směru 
severojižním v šířce cca 250 m a v severní části katastru pro vysokorychlostní trať. 

Zásobování obce vodou  
Plánovaná zástavba proluk a nových lokalit rodinnými domy, občanskou vybaveností 

a objekty podnikatelských aktivit bude zásobována ze stávajícího vodovodu rozšířením 
vodovodní sítě. Nové rozvody budou budovány s novou zástavbou a pro požární zajištění 
budou na vodovodní síti umístěny požární hydranty. Vsoučasné době započala jednání obcí 
Rozdrojovice a Jinačovice o alternativním napojení na Vírský oblastní vodovod. 

  Pro plánovanou zástavbu lokalit Br 13,15,16  bude nutno dle výškového osazení 
nových objektů zvážit výstavbu automatické zesilovací stanice tlaku Tv. 

 
Odkanalizování obce   

Z důvodu nutnosti  řešit splaškovou kanalizaci v obci a  likvidaci odpadních 
splaškových vod ve vlastní ČOV, byl vypracován projekt pro územní řízení "Kanalizace a 
ČOV Jinačovice" - firmou VEGAspol, - Ing. J. Gallus, Ing. L. Večeřa. 

Pro odvedení splaškových vod je navržena samostatná trubní splašková kanalizace z 
potrubí betonového DN 300, která bude zajišťovat odvod splaškových vod ze všech lokalit 
obce gravitačním způsobem do jižní části obce. Na stokové síti budou provedeny 
prefabrikované revizní šachty. Umístění čistírny odpadních vod je uvažováno na jižním okraji 
obce Jinačovice v polní trati na levém břehu  Mnišího potoka mimo ochranné pásmo toku. 
Plocha pro ČOV je umístěna ve volné krajině, ochranné pásmo je 10m od obytných budov.  

 

Zásobování plynem  

Plánovaná zástavba bude napojena ze STL plynovodní sítě budované v rámci nových 
inženýrských sítí s napojením na stávající STL rozvody. Stávající plynárenská zařízení mají 
dostatečnou kapacitu k pokrytí zvýšeného odběru pro novou zástavbu .  

 Zásobování el. energií  
Část vedení VN jižně od obce je nutné přeložit z důvodu nově navržené lokality a 

navrženy jsou 3 nové trafostanice Tr6 - Tr8. 
 
Plocha pro dopravu  - návrh zastavitelného území 
        
Lokalita Rozloha lokality v ha 

P1- 5 0,26
G1 0,03 
Tčov 0,02   
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míst. 
komunikace 0,56   

celkem 0,87   

 
Jako funkce s funkčním typem jsou vymezeny: 
Tr - trafostanice 
Tčov   - čistírna odpadních vod 
Tvdj    - vodojem  
Tv      -  zrychlovací stanice vodovodu  
P - parkoviště  
G - řadové garáže 
 
Rozsah regulace – T,  P, G     
 
Funkční regulace – Tr, Tčov, Tvdj, Tv, P, G  
Přípustné jsou činnosti a zařízení dopravní a technické povahy, zajišťující obsluhu území 
dopravní a technickou infrastrukturou, pokud nenarušují prostředí nad přípustnou míru. 
Parkovací stání, odstavná stání a garáže pro osobní vozidla ve funkčních plochách pro 
bydlení, pokud není podrobnější ÚPD stanoveno jinak.     
Nepřípustná jsou kapacitní parkovací a odstavná stání a garáže ve funkčních plochách  pro 
bydlení, pokud neslouží těmto plochám.     
 
 
FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH VOLNÝCH – KRAJINA      
 
2.4.7. Plochy krajinné s převážně produkční funkcí  
 
Charakteristika 

Plochy s přírodními a terénními podmínkami pro zemědělskou výrobu a lesní výrobu, 
u které není produkční funkce limitována jinými funkcemi. 
 

Dosavadní trendy vývoje   
Kvalita zemědělských půd je převážně nízká. Celková výměra katastru činí 659,25 ha, 

44,0 % katastrálního území obce tvoří zemědělská půda, 39,66 % orná půda. Je zde umístěn 
areál zemědělské výroby a bažantnice. 

 
 ÚDAJE v ha ÚDAJE v % 

Výměra celkem 659,25 100,0 
Zemědělská půda celkem 291,25 44,20 
- orná půda 
- zahrady 
- ovocné sady 
- louky 
- pastviny 

261,45 
 17,69 
  1,44 
  0,21 
                  10,60 

39,66 
  2,68 
  0,21 
  0,03 
  1,62 

Nezemědělská půda celkem                 367,86 55,80 
 

Pozemky kolem obce jsou v západní části mírně zvlněné, ve východní části nad obcí  
svahovité. Zemědělská půda je ohrožena vodní erozí, v menší míře větrnou erozí.  
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Koncepce rozvoje  

Řešení územního plánu vymezuje plochy s převažujícím produkčním charakterem, 
které jsou stabilizovány. Výjimku tvoří plochy, které jsou navrženy pro rozvoj sídla. 
Zásadním požadavkem je řešení protierozní ochrany půdy :  
- řešit hospodaření na ZPF s ohledem na ekologické požadavky 
- zlepšit osevní postupy na orné půdě  
- při pozemkových úpravách provést novou parcelaci a rozčlenit rozsáhlé pozemky sítí 
polních cest, mezí, zatravněných průlehů a jiných vegetačních pásů tak, aby docházelo k 
většímu zasakování, rozptýlení srážkových vod, případně k neškodnému odvedení 
přívalových srážek 
- snižovat podíl orné půdy na erozí ohrožených pozemcích - zatravnění, výsadba zatravněných 
sadů 
- u předchozích dvou bodů využívat nástrojů územních systémů ekologické stability 
Navržené jsou: 
- Pz 1 – zahrada k obytné zástavbě východně od obce 
 
Jako funkce s funkčním typem jsou vymezeny: 
 Po - ZPF - orná půda 
 Pz - zahrady, sady  

Pl - trvalé travní porosty - louky, pastviny 
 

 

Rozsah regulace 

Funkční regulace - Pz 
Přípustné - zahradnická a ovocnická produkce, včelíny, drobné ladem ležící plochy  
Podmíněně přípustné - liniové stavby technické infrastruktury, trafostanice, studny, drobné 
zahradní stavby jako altánky, skleníky, přístřešky 
Nepřípustné jsou činnosti, zařízení a výstavba nových objektů kromě výše uvedených, 
popřípadě rozšiřování stávajících, pokud to není navrženo tímto územním plánem. 

 
Funkční regulace - Pl 
Přípustné  - pěstování travních porostů, pastva hospodářských zvířat, zemědělské cesty, 
stromořadí, remízy, meze pro ekologickou stabilizaci krajiny, pěší a cyklistické stezky 
Podmíněně přípustné - změny druhu pozemků na sady, liniové stavby technické 
infrastruktury, trafostanice, studny, ohrady pro dobytek, napajedla, seníky, přístřešky pro 
dobytek 
Nepřípustné jsou činnosti, zařízení a výstavba nových objektů kromě výše uvedených, 
popřípadě rozšiřování stávajících, pokud to není navrženo tímto územním plánem. 

 
 
Orná půda - Po 
Přípustné - zemědělská produkce polních plodin, školky ovocných a okrasných dřevin, lesní 
školky, zemědělské cesty, stromořadí, remízy, meze pro ekologickou stabilizaci krajiny, pěší a 
cyklistické stezky, liniové stavby technické infrastruktury, trafostanice, změny druhu 
pozemků v rámci zemědělského půdního fondu 
Podmíněně přípustné - zalesnění, drobné stavby pro vykonávání zemědělské činnosti (např. 
skleníky), stavby pro skladování plodin, zajištěná hnojiště 
Nepřípustné jsou činnosti, zařízení a výstavba nových objektů kromě výše uvedených, 
popřípadě rozšiřování stávajících, pokud to není navrženo tímto územním plánem. 
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Podmínky využití území : 

- využití produkční krajiny nesmí porušit krajinný ráz, nesmí znesnadnit odtok vod 
z území, 

- způsob využití krajiny navrhovat tak, aby zabraňoval vodní a větrné erozi 
- civilizační dominanty (plánované vedení VVN, stavby pro pokrytí tel.signálu apod.) 

umisťovat s ohledem na dálkové pohledy 
- změna uspořádání krajiny, respektive ploch s funkčním využitím je změnou závazné 

části a je možná pouze v souladu s § 31 stavebního zákona.   
 
 
2.4.8. Plochy krajinné s převážně přírodním charakterem 
 
Charakteristika 

Území slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot. Tvoří je 
pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkce lesa a rozptýlené zeleně v krajině, izolační 
a liniové zeleně. 

Plochy krajinné zeleně všeobecně chráněné ochranným režimem (územní systém 
ekologické stability, chráněná území apod.) podléhají rovněž regulačním podmínkám 
příslušného ochranného režimu. 

K těmto plochám řadíme i ostatní plochy – svahy, skály, meze, manipulační plochy, 
prostranství. 
Dosavadní trendy vývoje  

 ÚDAJE v ha ÚDAJE v % 
Výměra celkem 659,25 100,0 
Zemědělská půda celkem 291,25 44,20 
Nezemědělská půda celkem                 367,86 55,80 
- lesní půda 
- vodní plochy 
- zastavěné plochy 
- ostatní plochy 

                320,15 
 1,49 
 8,24 
37,98 

48,57 
  0,22 
  1,25 
  5,76 

 
Řešené území má charakter kulturní zemědělsko – lesní krajiny ovlivněné lidskou 

činností. Esteticky i ekologicky nejvýznamnějším typem trvalé vegetace jsou lesy. Lesnatost 
katastru je vysoká, obec je obklopena rozsáhlými účelovými lesy, které tvoří 49 % výměry 
katastru. Lesy na k.ú. spadají pod Lesy České republiky - Lesní správu  Kuřim, Lesní 
družstvo Jinačovice a lesy (cca 25 ha) v majetku obce Jinačovice.  

Nelesní porosty jsou dále reprezentovány především doprovodnými porosty vodních 
toků a doprovodnými porosty podél komunikací. Dřevinná zeleň mezí a remízků na řešeném 
území chybí. Charakteristická liniová společenstva (částečně udržovaná i neudržovaná) s 
významným podílem ruderálních (plevelných) druhů tvoří doprovodnou vegetaci silnic a 
některých úseků cest a vodních toků. Podél komunikací jsou často doplněná o výsadby 
stromořadí ovocných dřevin. 

V  rámci celkových  vegetačních úprav  krajiny si mimořádnou pozornost zaslouží 
ekologicky  významné krajinné segmenty, vytvářející  ekologicky  nejcennější  lokality  
katastru - kostru ekologické  stability. Do  jinačovického katastru  zasahuje přírodní park 
Baba – východní část katastru a Podkomorské lesy – západní část katastru. 

Stav  sítě lesních hospodářských cest je poměrně dobrý.   
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.  
Koncepce rozvoje 

Při výstavbě v lokalitách navržených v ÚPO je nutno dodržet ochranné pásmo lesa 50 
m od jeho hranic. U lokality Br 11 je ochranné pásmo lesa navrženo ke zmenšení na 25m po 
udělení výjimky od správce lesa. 

K záboru PUPFL dojde v rámci návrhu lokality Br11 – jedná se o izolovanou parcelu  
č. 731mezi plochami orné půdy a luk jihovýchodně od zastavěného území obce. Výměra 
tohoto pozemku je asi 0,33 ha – na této ploše je navržena Zkr1 – krajinná zeleň rekreační.  

Jižně od obce je navržena plocha krajinné zeleně – Zk 1  kolem lokality pro bydlení 
pro její lepší odstínění od stávající i navržené zástavby. 
 
Jako funkce s funkčním typem jsou vymezeny: 
 Zl - plochy, které jsou trvale určeny k plnění funkcí lesů dle zákona č. 289/1995 
Sb.– při hospodaření využívat technologie a postupy, které neohrozí funkci krajinotvornou a 
zachování biologické různorodosti porostů 
 Zk - krajinná zeleň (vč. liniové zeleně- doprovodná zeleň při polních cestách, na 
mezích), travní porosty, které nejsou plochami ÚSES 
Zkr    - plochy nelesní zeleně, jejichž rozvoj je řízen především přírodními procesy - krajinná 
zeleň, travní porosty, krajinná zeleň, jejíž rozvoj je řízen potřebami rekreace bez stavební 
činnosti 
 Zos - ostatní plochy - svahy, skály, meze, prostranství 
                                                                                                                                                                            
Rozsah regulace - Z 
 
Funkční regulace – Zk, Zos 
Přípustné  - trvalá vegetace bez hospodářského významu, výsadby geograficky původních 
dřevin, pěší komunikace  
Podmíněně přípustné - pomníky, sochy, kříže, sítě TI, vodohospodářská zařízení, drobné 
vodní plochy, cyklistické stezky, rekreační využití bez stavební činnosti 
Nepřípustné jsou činnosti, zařízení, které zmenšují jejich plochu, zvyšování a rozšiřování 
kapacit stávajících zařízení a nová výstavba kromě výše uvedené 
 
Funkční regulace – Zkr 
Přípustné jsou trvalá vegetace bez hospodářského významu, výsadby geograficky původních 
dřevin, pěší komunikace, zatravněné plochy, dřevěné hrací prvky, drobné vodní plochy, 
cyklistické stezky, upravená ohniště, drobná architektura a vybavenost ploch 
Podmíněně přípustné jsou sítě TI, vodohospodářská zařízení 
Nepřípustné jsou veškeré činnosti a zařízení kromě výše uvedených 
    
Funkční regulace - Zl 
Přípustné - pěstování lesních dřevin včetně těžby, signální a stabilizační kameny a jiné 
značky pro geodetické účely, stožáry nadzemních elektrických vedení, vstupní šachty 
podzemní technické infrastruktury, přečerpávací stanice, vrty a studny, stanice nadzemního 
a podzemního vedení, stanice sloužící k monitorování ŽP, činnosti a zařízení, které slouží 
k zachování ekologické rovnováhy území  
Podmíněně přípustné - výstavba a úprava pěších a cyklistických stezek,  výstavba lesních 
účelových staveb (ploch pro skladování dřeva), výstavba mysliveckých účelových zařízení 
(seníků, krmelců aj.), výstavba studen a sítí TI 
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Nepřípustné jsou činnosti, zařízení, které zmenšují jejich plochu, zvyšování a rozšiřování 
kapacit stávajících zařízení a nová výstavba kromě výše uvedené 
 
Podmínky využití území: 
- zachování ekologické rovnováhy krajiny 
- zachování krajinného rázu 
 
2.4.9. Vodní toky a plochy - H 
 
Charakteristika  

Zahrnuje plochy vod tekoucích a stojatých se zřetelnou a přístupnou vodní hladinou se 
zvláštním estetickým významem pro utváření krajinného rázu území. Vodní plochy mohou 
být součástí současně zastavěného území. 
 
Dosavadní trendy vývoje  

Území jinačovického katastru  přísluší převážně do povodí Svratky, východní břehy 
Babího hřbetu jsou odvodňovány Ivanovickým potokem do Ponávky. Síť stálých vodních 
toků neodpovídá hustotě údolní sítě. Jediným významnějším vodním tokem katastru je Mniší 
potok, vznikající přímo v obci soutokem několika občasných vodotečí. Mniší potok je 
levostranným přítokem Svratky. Údaje o průtocích nejsou známy. Mniší potok se vyznačuje 
nevyrovnaným vodním režimem.  Přes obec jsou Mniší potok a jeho zdrojnice zatrubněné. 
Správcem Mnišího potoka jsou Lesy ČR, s.p. 

V katastru se nenachází žádná významná vodní nádrž. Výskyt podzemních vod je 
závislý na místních hydrogeologických podmínkách. 

Pro vodní tok nebylo vyhlášeno zátopové území.  
Obec se nachází ve 2. vnějším pásmu hygienické ochrany vodárenského odběru Brno.  

    Dle zákona č. 254/01 Sb.§ 49 – manipulační pruh po obou březích u drobných 
vodotečí 6 m od břehové čáry. 

Všechny rozvojové lokality i stávající zástavba – viz kap. 2.8.2 jsou navrženy 
k řádnému odkanalizování do povrchových vod v souladu s požadavky Nařízení vlády č. 
82/99 Sb. 
 
Koncepce rozvoje  
- zachování či obnova přirozených ekologických a krajinotvorných funkcí vodních toků - 
neprovádět regulace vodních toků (zahloubení, napřímení, zatrubnění), s výjimkou nově 
zastavovaných ploch neprovádět nová odvodnění pozemků 
- nepřipustit zakládání nezpevněných polních hnojišť, v případě jejich zakládání dbát na jejich 
řádné zabezpečení proti únikům hnojůvky 
- všechny rozvojové lokality i stávající zástavba – viz kap. 2.8.2 jsou navrženy k řádnému 
odkanalizování v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Vodní toky a plochy zůstanou ve stávající podobě bez podstatných zásahů.  
 
Jako funkce s funkčním typem jsou vymezeny: 
 Hp - přírodní vodoteč, vodní plocha 
  
Rozsah regulace - H 
 
Funkční regulace - Hp  
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Přípustné  jsou činnosti, děje a zařízení, související s vodohospodářskými poměry v území, 
rybářstvím, rekreací a koloběhem vody v přírodě (retence, výpar, rovnoměrný odtok).  
Podmíněně přípustné - činnosti, děje a zařízení pro intenzivní chov ryb a vodní drůbeže 
s tím, že budou minimalizovány negativní dopady do vodního režimu (čistoty vod).  
Nepřípustné jsou činnosti, děje a zařízení, které narušují koloběh vody v přírodě a negativně 
ovlivňují kvalitu a čistotu vody a vodního režimu, nepřípustná je výstavba objektů v těsné 
blízkosti břehů. 
 
2.4.10  Plochy pro územní systém ekologické stability  
 
Charakteristika  

Jako závazné skladebné prvky ÚSES jsou v územním plánu specifikovány biocentra a 
biokoridory. Závazné je obecně umístění (lokalizace) skladebných prvků ÚSES, vyplývající 
z jejich funkce v systému a cílové ekosystémy uvedené v textové zprávě. Směrné je obecně 
vymezení (přesné hranice) skladebných prvků ÚSES. Vytváření ÚSES je v souladu 
s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů veřejným 
zájmem. 
 

Koncepce rozvoje   
Výsadbu v místech střetů se sítěmi technické infrastruktury je nutno koordinovat 

s požadavky správců dotčených sítí. Obdobně případnou výsadbu podél vodních toků je nutno 
provádět v souladu s oprávněnými požadavky správce toku. 

V rámci realizace komplexních pozemkových úprav a zpracování lesních 
hospodářských plánů a osnov může dojít ke korekci nebo upřesnění průběhu a vymezení 
ÚSES. Tyto korekce či upřesnění bude možno provádět pouze tak, aby zůstala zachována 
funkčnost systému. 
 
Jako funkce s funkčním typem jsou vymezeny: 
 C  - biocentrum 
 K          - biokoridor 
  
Rozsah regulace  C, K 
 
Funkční regulace  
Přípustné - výsadby porostů geograficky původních dřevin (mimo plochy, kde jiné typy 
regulací výsadby dřevin neumožňují), změny dřevinné skladby lesních porostů ve prospěch 
geograficky původních dřevin, do doby realizace jednotlivých prvků ÚSES stávající využití, 
případně jiné využití, které nenaruší nevratně přirozené podmínky stanoviště a nesníží 
aktuální ekologickou stabilitu území, signální a stabilizační kameny a jiné značky pro 
geodetické účely 
Podmíněně přípustné - liniové stavby napříč biokoridory, stožáry nadzemního el. vedení, 
vstupní šachty podzemního vedení technické infrastruktury, přečerpávací stanice, vrty  
a studny, stanice nadzemního a podzemního vedení technické infrastruktury, stanice sloužící 
k monitorování ŽP 
Nepřípustné -všechny činnosti a způsoby využití neuvedené jako přípustné či podmíněně 
přípustné - zejména pak stavební činnost jiného než podmíněně přípustného typu a takové 
činnosti a způsoby využití, jež by vedly k závažnějšímu narušení ekologicko-stabilizační 
funkce či přirozených stanovištních podmínek (zintenzivnění hospodaření, ukládání odpadů 
a navážek, zásahy do přirozeného vodního režimu aj.). 
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2.5.   LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ    
 
2.5.1. Ochrana kulturních hodnot v území 
 

Celé  katastrální území Jinačovic je územím  archeologického zájmu ve smyslu § 22 a 
23 z. č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, což je třeba 
respektovat při jakýchkoliv zásazích do terénu, které je nutno v dostatečném časovém 
předstihu oznámit Archeologickému ústavu ČAV Brno a umožnit jemu nebo oprávněné 
organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu.  

V obci se nenacházejí  nemovité kulturní památky  
Ochrana kulturních hodnot v obci souvisí se zachováním charakteru dosavadní 

zástavby obce dokladující její historický vývoj, a to jak z hlediska architektonických forem 
tradičních pro venkovskou zástavbu, tak z hlediska urbanistického uspořádání. Nezbytné je 
respektovat regulační zásady.  
 Předmětem ochrany v obci je zejména prostor návsi kolem kapličky, který je tvořen 
původní zástavbou, i když tato zóna prošla rekonstrukcí. Centrum obce k ochraně je 
vymezeno graficky v hlavním výkresu.  
 
2.5.2. Ochrana přírody a krajiny (zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů) 
 

Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná lze dle § 14 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhlásit za zvláště chráněná. 
Maloplošná zvláště chráněná území 
Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná lze dle § 14 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhlásit za zvláště chráněná. Mezi maloplošná 
zvláště chráněná území patří národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní 
rezervace a přírodní památka. Na řešeném katastru se nenacházejí maloplošná zvláště 
chráněná území. 

Natura 2000 

Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, 
která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu 
rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. 
Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými 
lokalitami, které požívají smluvní ochranu (§ 39 zák. 114/92 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů) nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území (§ 14 téhož zákona).  

Do soustavy Natura 2000 na řešeném území nebyly navrženy žádné lokality  

Památné stromy 

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit dle § 46 odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb. za památné stromy. Památný strom má zákonem stanovené ochranné pásmo, 
kterému odpovídá kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm 
nad zemí. 
V řešeném území nebyly vyhlášeny památné stromy. 
Významné krajinné prvky  

Významný krajinný prvek je definován dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny.  
V přírodním parku Podkomorské lesy se nachází : 
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    1. VKP Šarapatky                    
    2. VKP U vodojemu                   
Mimo přírodní parky leží 
    3. VKP Skalky                       
    4. VKP Na závisti (Pod Chocholou)   
    5. VKP Strž v Kopaninách            
    6. VKP Člupky  - zrušen                       
    7. VKP Mniší potok                   
    8. VKP Pod rozcestím                 
V přírodním parku Baba se nachází : 
    4. VKP Na závisti (Pod Chocholou)   
    9. VKP Nad stanoviskama             
   10. VKP Velká a Malá Baba           
   11. VKP U hrbáčovy studánky         
   12. VKP Hrbáčova studánka            
   13. VKP Sychrov                      
 
K.ú. Jinačovice zasahuje větvený nadregionální biokoridor K129. Severní větev osy směřuje 
do regionálního biocentra Podkomorské lesy, obklopuje východně od Jinačovic regionální 
biocetrum Babí hřbet, dál směřuje na regionální biocetrum Sychrov a pak pokračuje na Kuřim 
přes vrch Šibernu k dalšímu biocentru. 
 
Ochrana krajinného rázu 
K zabezpečení ochrany krajinného rázu katastru existuje legislativní opora zejména v zákoně 
č. 114/1992 Sb. Krajinný ráz je chráněn celoplošně, přičemž význam jeho ochrany stoupá 
souběžně s estetickou hodnotou jednotlivých partií krajiny. K umisťování a povolování 
staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz je nezbytný 
(podle odstavce 2 § 12 zákona č. 114/92 Sb.) souhlas orgánu ochrany přírody. 

Do  jinačovického  katastru  zasahuje přírodní park Baba a Podkomorské lesy. 
 

2.5.3. Ochrana přírodních zdrojů 
 

Nerostné suroviny, ložiska a dobývací prostory (zák.č. 44/1988 Sb., horní zákon) 
V katastrálním území obce se nachází bilancované výhradní ložisko Ivanovice u Brna, 

plocha 25,97 ha – dřívější povrchová těžba stavebního kamene; charakteristika B3 ozn. reg. 
049 200 (firma GEOFOND ČR, Praha). Pro ochranu tohoto ložiska  je navrženo stanovení 
CHLÚ Jinačovice, které je v současné době projednáváno – viz grafická část – Hlavní výkres.  

V severovýchodní části katastru se nachází nevýhradní ložisko nerostných surovin. 
 
Vodní zdroje (zák.č. 130/1974 Sb. o vodách) 

V řešeném území se nenacházejí vodní zdroje pro hromadné zásobování obyvatel 
s vodohospodářsky stanovenými ochrannými pásmy. Obec je zásobována z vodního zdroje 
umístěného na k.ú. Kuřim. Voda ze zásobovací studny je čerpána i pro sousední obec 
Rozdrojovice do zemního vodojemu obsahu 2x150m3, který je umístěn západním směrem v 
lesním porostu ve vzdálenosti asi 400 m od obce. Katastrem prochází trasa vírského 
vodovodního přivaděče od severu k jihu, obec není napojena. 

Celý k.ú. obce se nachází ve 2. vnějším pásmu hygienické ochrany vodárenského 
odběru Brno.  
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    Dle zákona č. 254/01 Sb.§ 49 – manipulační pruh po obou březích u drobných 
vodotečí 6 m od břehové čáry. 

Všechny rozvojové lokality i stávající zástavba jsou navrženy k řádnému 
odkanalizování do povrchových vod v souladu s požadavky Nařízení vlády č. 82/99 Sb. 
 
2.5.4. Územní systém ekologické stability (zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů) 
 

Limitem využití území jsou navržené základní skladebné prvky ÚSES (biocentra a 
biokoridory) 
 
2.5.5. Ochrana zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa 
 

Ochrana ZPF je prováděna podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, zákona č. 338/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky 
a vyhlášky MŽP č.13/1994 Sb. 

Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa je řešena dle zákona č. 289/1995 Sb 
(lesní zákon). OP lesa je 50 m od okraje lesního pozemku. Jihovýchodně od obce je navrženo 
ochranné pásmo lesa ke zmenšení na 25m, a to v místě lokality pro obytnou výstavbu. 
 
2.5.6. Meliorace  
 
 V k.ú. Jinačovice se nenacházejí meliorované plochy. 
 
2.5.7. Záplavová území 
 

V k.ú. Jinačovice nebylo vyhlášeno záplavové území 

2.5.8.  Ochranná a bezpečnostní pásma  
 

Ochrana technické infrastruktury 
1) Ochranná pásma vedení el. energie: 
Veškerá stávající vedení v katastru obce  mají následující ochranná pásma  

Ochranné pásmo pro zařízení zrealizované  do 31.12.1994 dle vládního nařízení 
č.80/1957 
Ochranné pásmo venkovního vedení VN je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení  pro VN : ve vzdálenosti 10 metrů od krajních vodičů vedení. 

Ochranné pásmo pro zařízení zrealizované  od 1.1.1995 do 31.12.2000 dle zákona 
č.222/1994Sb.  
Ochranné pásmo venkovního vedení VN je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení ve vzdálenosti 7 metrů od krajních vodičů vedení tj. celková šířka ochranného 
pásma je cca 17m. 

Ochranná pásma nově navržených zařízení je třeba řešit v souladu s energetickým 
zákonem 458/2000Sb. platným od 1.1.2001 
Ochranné pásmo venkovního vedení VN je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení ve vzdálenosti 7 metrů od krajních vodičů vedení tj. celková šířka ochranného 
pásma je cca 17m. 
-pro vodiče s izolací základní 2m 
-pro závěsná kabelová vedení 1m 
2) Plynárenská zařízení : - § 26 a 27 zák. č. 222/1994 Sb. a příslušná příloha 
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     (zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických        
     odvětvích a o změně některých zákonů) 
3) Ochranná pásma vodovodů 

-Vírský vodovodní přivaděč             - 7,4 m celkem 3m od okraje potrubí 
 - zásobovací vodovod (do DN 500) od okraje potrubí                      -  1,5 m 

(zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů) 

4) Ochranná pásma kanalizace  
(Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů) 

5) Ochranné pásmo dálkových kabelů              -  1,5 m 
 (zák.č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů) 
6) Ochranné pásmo RR trasy        
  -spodní okraj ochranného pásma je ve výšce    
 radioreleová trasa - Barvičova - Sýkoř          - 699,07 
m.n.m 
7) Ochranné pásmo čistírny odpadních vod      - návrh    10m  
    

Ochrana dopravní infrastruktury 
 
8) Ochranná a hluková  pásma pozemních komunikací    

Ochranná pásma pozemních komunikací 
 (zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění)  

ochranné pásmo silnice  III. třídy 
Ochranné silniční pásmo pro silnice  III. třídy je 15 m od osy silnice mimo zastavěnou část 
obce.   

rozhledová pole úrovňových křižovatek 
Paprsky rozhledového pole jsou vykresleny v průjezdném úseku na silnicích pro rychlost 50 
km/hod, tj. 35 m od středu křižovatky a na místních komunikacích pro rychlost 30 km/hod, tj. 
15 m od středu křižovatky. 
 
sil.III/3846   izofona pro 55 dB(A) den - 0m 

          izofona pro 45 dB(A) noc - 0m 
 

Železniční doprava 
ochranné pásmo výhledové vysokorychlostní tratě     600m (300m od osy trasy na obě strany) 
 
9) Ochranné pásmo letiště Brno – Medlánky (aeroklub Brno – Medlánky)  
 OP: č.j. 3629/TLPZ/609/94 ze dne 20.8.1994 – Státní letecká inspekce 

druh OP : OP vzletových prostorů, OP přibližovacích prostorů, OP vodorovné roviny,   
OP kuželové plochy, OP přechodových ploch viz. výkr. 1  

 
10) Ochranné pásmo ZD - bylo vyhlášeno a je evidováno na KHS JmK  
– viz grafická část         - 200m 
 
11) Ochranné pásmo vodárenského odběru Brno - 2.vnější - platí pro k.ú. Jinačovice  
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2.6. PŘEHLED A CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH PLOCH    
       ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ 
 
2.6.1 Plochy pro bydlení  

Rozvoj bydlení je směrován v současně zastavěném území do proluk, mimo zastavěné 
území do několika lokalit situovaných v okrajových částech obce ve vazbě na stávající 
zástavbu, komunikace a inženýrské sítě. V maximální míře je třeba udržovat stávající bytový 
fond a zachovat tradiční charakter, hmotovou skladbu a architektonický výraz. 

V I. etapě jsou navrženy k zástavbě všechny vytipované proluky k bydlení v rodinných 
domech v současně zastavěném území obce a rozsáhlejší lokality Br 9,11,13,20,27. 

V II. etapě jsou navrženy k zástavbě rozsáhlejší lokality Br 1,10,21,22,23,24. 
        
Plochy pro bydlení v RD – návrh zastavitelného území  - 13,05 ha 
 
2.6.2. Plochy pro výrobní aktivity 
 

 Plocha pro rozvoj výrobních a podnikatelských aktivit Vd,Vz 1  je navržena na jihu 
obce v návaznosti na areál ZD včetně místní komunikace, parkoviště a pruhem zeleně sloužící 
této lokalitě – tato lokalita je již v době zpracování návrhu ÚPO částečně zastavěna. 
 
Plochy pro výrobní aktivity   -  návrh zastavitelného území   -  1,50 ha 

 
2.6.3.  Plochy pro veřejnou zeleň   
 

Plocha veřejné zeleně Zs1 je navržena u autobusové zastávky při silnici III.třídy,  
Zs3 u komunikačního propojení na východě obce, plocha Zs4 u pěšího propojení jižně od 
obce v OP vedení VN, plocha Zs5 je navržena v centru obce v návaznosti na hřiště. 
 
Plochy pro veřejnou zeleň  - návrh zastavitelného území - 0,40 ha    
 
2.6.4. Plochy pro obsluhu území a technickou infrastrukturu  
 

V obci  jsou navrženy  nové plochy pro parkování vozidel P1,P2,P4,P5 z důvodu 
nedostačující kapacity pro parkování a plocha pro řadové garáže G1. Navrženo je doplnění 
sítě místních komunikací k nově navrženým funkčním plochám.  

Z důvodu nutnosti  řešit splaškovou kanalizaci  je navržena čistírna odpadních vod 
Tčov1 jižně od obce 
 
Plochy pro obsluhu území území, tech. infrastrukturu  

 -  návrh zastavitelného území   -   0,87 ha 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
ATELIÉR PROJEKTIS, Bratislavská 14, Brno                                                       
 

35



                                                                                                                Územní plán obce Jinačovice 
__________________________________________________________________________________________ 

2.7.   NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY  
 
2.7.1. Základní komunikační síť 

Obec Jinačovice se nachází v příměstské oblasti města Brna, katastrální území obce je 
severně od Brna a současně jižně od Kuřimi. Spádovými místy je tedy nejen Brno, ale i 
Kuřim. Obec je dopravně spojena s oběma městy silnicemi III. třídy. Doprava sestává  
především z dopravy průjezdné‚ méně pak z dopravy cílové a zdrojové. 

Silnice 
Silnice - současný stav 

Katastrálním územím obce prochází silnice III/3846 ( Bystrc - Jinačovice  - Kuřim).  
 
Silnice III/3846 

Silnice prochází  obcí ve směru  sever - jih.  Z hlediska směrových a výškových 
poměrů nejsou nedostatky. Vozovka uvedené silnice je  těžká živičná o šířce 7.0  m. Přímé 
vedení trasy silnice způsobuje určité  problémy v oblasti bezpečnosti provozu. Vozidla  
jedoucí především ve směru od Kuřimi dosahují na vjezdu do  obce ještě značných rychlostí  a  
následkem  toho jsou  dopravní nehody, nejvíce s chodci. Při celostátním sčítání dopravy  v 
roce 2000 byla na silnici III/3846  zjištěna intenzita 2626 vozidel za 24 hodin. 

Rekonstrukce, stavby a úpravy silnice mimo průjezdní úsek obce budou 
realizovány v kategorii: 

 III/3846      S 7,5/60(50) 
 
Silnice - návrh 

Silnice III/3846 procházející  kat. územím Jinačovic, jež bude mít i nadále funkci 
spojovací komunikace  mezi Brnem - Bystrcí a Kuřimí  a zároveň funkci obsluhy obce,  
zůstane i v budoucnu ve stávající trase a  její lepší bezpečnost by měla být  odpovídajícím 
technickým opatřením.  

V návrhu ÚPO je v katastrálním území  vymezena nezastavitelná plocha pro dopravu  
- územní rezerva o šířce cca 250 m ( vyhledávací studie HBH 2005). 
 

Místní komunikace 

Stav 
Vzhledem k půdorysnému uspořádání obce a konfiguraci terénu je síť místních  

komunikací poměrně hustá. Místní komunikace, jež leží bezprostředně u  silnice jsou celkem 
dobré kvality. Ve  východní a jihovýchodní části  obce, kde  je starší zástavba a kde je  
podstatně členitější terén,  je síť místních komunikací z dopravního hlediska naprosto 
nevyhovující. Jejich směrové a výškové  vedení a především šířkové uspořádání je dané 
stávající obytnou zástavbou, jež vznikala chaoticky bez jakékoliv základní koncepce. Stávající 
komunikace v této části obce jsou "mimo jakoukoliv normu". 
 
Návrh 

Z výše uvedeného je zřejmé‚ že taková  obnova místních komunikací, aby splňovaly 
alespoň základní normové parametry, není možná. Jejich zlepšení by si vyžádalo rozsáhlé 
stavební úpravy, jež  by se zásadně dotkly  stávající obytné zástavby. Omezené zlepšení 
současného havarijního stavu spočívá pouze ve vybudování výhyben a obratišť, v celkové 
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organizaci provozu za účelem zjednosměrnění šířkově nevyhovujících komunikací a v jejich 
zpevnění. 

Nové místní komunikace v lokalitách možné obytné zástavby by měly být, pokud to 
podmínky dovolí v základní kategorii MO 8 a jednosměrné v základní kategorii MO 7, příp. 
MO 5. Jako možnou alternativou  se jeví v  případě  malého provozu  a především vhodných 
podélných sklonů výstavba obytných ulic. 

Silnice III/3846 bude v průjezdním úseku upravována ve funkční třídě B2 S 7,5. 
 

2.7.2.  Hromadná doprava 

 
Železniční doprava 

Katastrálním územím obce neprochází železniční trať, nejblíže je vedena trať č. 250 
(Praha – Havlíčkův Brod – Brno – Kúty a zpět). Nejbližší vlakovou stanicí je Kuřim. Stanice 
je přestupním uzlem S3.  
Další linky z Kuřimi : 
- vlak trať „Brno – Kuřim – Tišnov“ tvořící páteř celého integrovaného dopravního systému. 
Ve špičkách jezní vlaky i v dvacetiminutových intervalech 

Do ÚPO Jinačovice byla převzata varianta výhledové trasy vysokorychlostní tratě  
jako nezastavitelné území (VRT varianta K větve Praha – Brno, km cca 200,00, Koordinační 
studie VRT 2003, IKP Consulting Engeneers, s r.o. Praha). Tato trasa protíná severovýchodní 
část katastru přes lesní masiv a je zakreslena ve výkr. č. 1. 
 
Autobusová doprava 

Hromadná doprava  je zajišťována autobusovými linkami. 
Na katastrálním území obce jsou v současné době 2 autobusové zastávky, které pro 

stávající uspořádání a velikost obce postačují. Jsou to: 
     - Jinačovice střed obce (vybavena čekárnou) 
     - Jinačovice, ZD 

Je  vhodné, aby  obě zastávky  byly na  zastávkovém pruhu a řádně označeny  a 
vybaveny. Autobusy, jež  v obci končí nebo začínají mají možnost zastavení,  případně 
otáčení se na místních komunikacích  v centru obce (zastávka  je u obecního úřadu). 

Na Brněnsku je realizován Integrovaný dopravní systém ( IDS JMK) hromadné osobní 
dopravy. Obecně je integrovaný dopravní systém definován jako způsob zajišťování dopravní 
obslužnosti území veřejnou osobní dopravou jednotlivými dopravci v silniční dopravě 
společně s dopravci v jiných druzích dopravy nebo jedním dopravcem provozujícím více 
druhů dopravy, pokud se tito dopravci podílejí na plnění přepravní smlouvy podle jednotných 
smluvních, přepravních a tarifních podmínek. 
Z hlediska cestujících jsou základními znaky IDS : 
• koordinovaná cesta různými dopravními prostředky, 
• přeprava cestujících s jednotným jízdním dokladem, 
• jednotný ( koordinovaný ) jízdní řád, 
• jednotné přepravní podmínky, 
• jednotný informační systém o dopravě. 
Dopravu pro Jinačovice zajišťuje linka č. 302  (Bystrc – Kníničky – Rozdrojovice – 
Jinačovice – Kuřim)  v rámci zóny č. 310.  
Uzlovým bodem pro všechny linky je kuřimské vlakové nádraží. 
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Docházková vzdálenost je  400m je v případě nově navržených lokalit ve východní 
části obce překročena cca o 100 m, ale vzhledem k organizaci dopravního systému není 
možné jiné řešení. 
 
2.7.3.  Statická doprava 
 

Z provedeného průzkumu a rozboru vyplývá,že v současné době poptávka po parkovacích 
místech převyšuje nabídku. Nedostatek  parkovacích  míst  je u obecního  úřadu a  u prodejen  
v centru  obce (jedná se max. o 10 parkovacích  míst) a dále v rámci původní zástavby, která 
není vybavena garážemi a profily místních komunikací jsou problematické.  

V dopravním řešení jsou navrženy následující  lokality   vhodné  pro  parkování  osobních 
automobilů: 
 

- parkoviště P1 u rozestavěné sportovní plochy v severovýchodní části obce cca 8 
automobilů 

- parkoviště P2 v centru obce naproti návsi cca 15 automobilů 
- parkoviště P4 u ploch navržených pro podnikání a výrobu v jižní části obce 
- parkoviště P5 ve východní části obce cca 10 automobilů 

 
Bilance stavu a návrhu parkovacích míst: 

 

stav 
 

návrh 
 
 
 
 

 
míst 

 
m2 

 
míst 

 
m2 

SV obce u kurtů P1   8 180 

náves, P2 10 180 20 550 

u podnik. ploch P4   20 500 

východ obce P5   10 250 

 
Pro nově navržené výrobní plochy je nutno parkování zajistit v rámci vlastních 

ploch, případně pro výrobní areály navštěvované zákazníky budou parkoviště veřejně 
přístupná. Pro nově navrhované lokality obytné zástavby je nutno zajistit rovněž na 
vlastním pozemku parkování pro alespoň jedno auto návštěvy. Totéž platí i pro stávající 
zástavbu podél silnice, kde není možno jinak parkování zajistit než na  vlastním 
pozemku před obytným domem. 

V  jižní části obce je 6 řadových garáží. Vzhledem k tomu, že většina rodinných 
domků má vlastní garáž a pro případnou novou zástavbu se předpokládá jejich 100% 
vybavení, je nová plocha pro řadové garáže navržena v severní části obce – cca 9 automobilů 
pro obyvatele  v původní zástavbě, kde není možno umístit garážování na vlastních 
pozemcích. 
 
2.7.4.  Pěší a cyklistický provoz    
 

Vzhledem k půdorysnému uspořádání a poloze obce není pěší provoz soustředěn 
pouze při stávající státní silnici, ale i na některých místních  komunikacích. V letní  sezóně 
jsou užívány i turistické stezky vedoucí obcí, jež mají cíl buď na Brněnské přehradě nebo 
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v Brně - Řečkovicích  a Ivanovicích. U silnice je nutno vybudovat  alespoň jednostranné 
chodníky pro pěší. Cyklistická doprava, která má především rekreační charakter,  je  
soustředěna při silnici a po stávajících polních a lesních cestách, které navazují na sousední 
katastry. Stávající turistické trasy a cyklotrasy jsou zakresleny ve výkr. č.1 a č. 2. 
 
2.7.5. Zemědělská doprava 

Pro zemědělskou dopravu existují  v současné době komunikace - polní cesty. Přesto z 
důvodu půdorysného uspořádání obce a  hranice katastru není  možné zcela vyloučit  
zemědělskou opravu  ze  státní  silnice  III/3846  a  tudíž bude i nadále docházet k jejich 
překřížení.  
 
2.7.6. Dopravní zařízení 

Vzhledem k  minimální vzdálenosti od Brna  a od Kuřimi se jeví  zřizování  čerpací 
stanice  pohonných  hmot nadbytečné. V obci jsou v současné  době soukromníky 
provozovány menší autoservisy. Budování dalších zařízení  je zřejmě již odvislé od iniciativy 
soukromých podnikatelů. 
 

2.7.7.  Ochranná pásma 

Ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
vyplývá ochranné pásmo silnic  III. tř. 15 m od osy jízdního pásu komunikace.  

V zastavěném území je třeba dále respektovat ochranu obyvatelstva před nadměrným 
hlukem z dopravy stanovením hlukových pásem. Hluková pásma jsou stanovena ve smyslu 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, na základě celostátního sčítání dopravy, růstových koeficientů a nařízení vlády č. 
502/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nejvyšší 
přípustná ekvivalentní hladina hluku ve venkovním prostoru je dána součtem základní hladiny 
hluku LAZ = 55 dB ( A ) a korekcí přihlížející k místním podmínkám a denní době. 

Železniční doprava 

ochranné pásmo výhledové vysokorychlostní tratě      600m (300m od osy trasy na obě strany) 
 
 
Výpočet hlukových pásem  
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2.8. NÁVRH KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ  
 

2.8.1. Zásobování pitnou vodou   
Stávající stav   
 Obec Jinačovice je zásobována z vodního zdroje umístěného na k.ú. Kuřim. Voda ze 
zásobovací studny je čerpána i pro sousední obec Rozdrojovice do zemního vodojemu obsahu 
2x150m3, který je umístěn západním směrem v lesním porostu ve vzdálenosti asi 400 m od 
obce. Z tohoto vodojemu voda přepadá do níže položeného vodojemu obsahu 2x50m3, který 
slouží pro zásobování Jinačovic.Voda do obce je přivedena potrubím PVC 160 samospádem. 
  Vodní zdroj má vydatnost 8 l/s a kvalitou vyhovuje požadavku ČSN pro vody pitné. 
Zdravotní zabezpečení se provádí dávkováním chlornanu sodného. 
  Vodní zdroj a vodojemy byly vybudovány v roce 1972, rozvodná vodovodní síť v obci 
byla zprovozněna v létech 1973 a 1974. Maximální hladina zásobovacího vodojemu je na kótě 
353 m n.m. Minimální hladina 349 m n.m 
  Vodovodní rozvody v obci jsou provedeny z potrubí litinového, PVC a 
polyetylenového průřezů 50, 80, 100 mm s vystrojením vodovodní sítě podzemními 
požárními hydranty DN 80. Celková délka vodovodních rozvodů činí asi 7.200 m. 
  Vzhledem k výškovému rozložení východní části obce je v této lokalitě provedena 
zrychlovací automatická stanice, kterou je zesílen tlak ve vodovodním rozvodu. 
  Bažantnice v jihovýchodním okraji obce je zásobována z vlastního gravitačního 
vodovodu. Zdrojem jsou jímací zářezy provedené v lesním porostu s pramenní jímkou. 
  V současné době jsou zásobovány všechny části obce vyhovujícím způsobem. 
 

Návrh řešení 
 Plánovaná zástavba proluk a nových lokalit rodinnými domy, občanskou vybaveností 
a objekty podnikatelských aktivit bude zásobována ze stávajícího vodovodu rozšířením 
vodovodní sítě. Nové rozvody budou budovány s novou zástavbou a pro požární zajištění 
budou na vodovodní síti umístěny požární hydranty. Protože vodní zdroj zásobuje jak 
Jinačovice tak Rozdrojovice, v případě dalšího rozvoje obou nemusí zdroj postačovat. Proto 
byla zahájena jednání obcí se Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko o posílení kapacity 
propojením na VOV, který prochází katastry obou obcí. 
 Pro plánovanou zástavbu lokalit Br 13,15,16  bude nutno dle výškového osazení 
nových objektů zvážit výstavbu automatické zesilovací stanice tlaku. 
  Dle výškového osazení nových staveb kolem stávající zrychlovací stanice bude nutno 
prošetřit, případně změnit nastavené parametry tlaků této stanice. 

 
Potřeba vody  

Potřeba vody pro stávající i novou zástavbu je uvažována pro obyvatelstvo 150 
l/os/den a pro občanskou vybavenost 20 l/os/den . 

A. Průměrná denní Qp   celkem  150 450 l/den t.j. 1,74 l/s 
 
Stávající stav 
525 obyv x 150 l/os/den       78 750 l/d    t.j.0,91 l/s 
občanská vybavenost 
525 obyv x 20 l/os      10 500  t.j.0,12 

89 250 l/d  t.j.1,03 l/s 
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Návrh 
366 obyv x 150 l/os/d     54 900 l/d  t.j. 0,64 l/s 
podnikové aktivity 
366 obyv x 20 l/os        7 320  t.j. 0,08 l/s 

62 220 l/d  t.j. 0,72l/s 
 
B. Maximální denní Qmd   celkem             227 205 l/d   t.j. 2,63 l/s 
Qmd = Qp x kd , kd=1,5 
Stávající stav 
89 250 x 1,5       133 875 l/d     t.j. 1,54 l/s 
Návrh 
62 220 x 1,5         93 330 l/d t.j. 1,08 l/s 

 
C. Hodinové maximum Qmh                              celkem         4,71 l/s 
Qmh = Qmd x kh , kh= 1,8 
Stávající stav  
1,54 x 1,8         2,77 l/s 
Návrh  
1,08 x 1,8         1,94 l/s 

 
 D. Roční       celkem  54 914 m3 
Stávající stav  
89 250 x 365                   32 576 m3 
Návrh  
62 220 x 365         22 710 m3 

 

2.8.2. Kanalizace 

Kanalizace dešťová 

 Stávající stav  
V současné době je provedena v obci kanalizace dešťová částečně trubní a částečně 

povrchová s vyústěním do místní svodnice Mnišího potoka na okraji obce v jižní části. Trubní 
kanalizace je provedena z betonového potrubí s revizními šachtami z monolitického  
betonu. Šachty jsou provedeny pouze ojediněle, většinou na soutoku několika větví. 
Zachycení dešťových vod z komunikací a zpevněných ploch se provádí uličními bočními 
vpustěmi s překrytím ocelovými mřížemi bez zápachových uzávěr. 
  Podél průjezdné silnice III tř. je provedena oboustranně trubní kanalizace, která je 
napojena na stoku DN 1000 provedenou pod sportovním hřištěm podél potoka Hluboček s 
vyústěním do místní svodnice. Rovněž ze západní části obce podél střediska JZD je 
provedena trubní kanalizace DN 1000,která je rovněž samostatně vyústěna do svodnice. 
  Rovněž trubní stoky provedené v ulicích východně od silničního průtahu obcí jsou 
zaústěny převážně do stoky DN 1000. K zachycení vod z extravilánu ve východní části obce 
je provedena trubní stoka DN 600 se zaústěním do stoky DN 1000 . 
  Dle sdělení zástupce OÚ jsou stávající stoky provedeny DN 300,400,500 a pro běžné 
srážky a při tání sněhu je stoková síť vyhovující. Část kanalizace provedená před rokem 1940 
se průběžně bude rekonstruovat v návaznosti na stavební stav . 
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  Stávající dešťová kanalizace byla polohopisně i výškopisně zaměřena a je k dispozici 
na OÚ Jinačovice. 

Návrh řešení  
Odvodnění plánované zástavby se bude provádět průběžně s budovanými vozovkami z 

trubního materiálu PVC nebo betonového potrubí. Na kanalizačních svodech budou 
provedeny prefabrikované revizní šachty s osazením prefabrikovaných uličních vpustí. 
Napojení nových stok dešťové kanalizace bude provedeno na stávající síť. 
 
Odtok dešťových vod  
Po dostavbě obce dle ÚP se předpokládá odtok dešťových vod při intenzitě deště 161 l/s/ho, 
periodicitě 0,5 , koeficientu odtoku 0,15 a odvodňované ploše 25 ha : 
Q = F x k x I    F - odvodňovaná plocha 25 ha 
k - koeficient odtoku 0,15 
     I - intenzita deště 161l/s/ha 
Q = 603,75 l/s 
Odtok dešťových vod z obce bude činit za uvedených podmínek 603,75 l/s. 

Kanalizace splašková  

Stávající stav  
V současné době není v obci vybudována splašková kanalizace. Odpadní vody z 

domácností a objektů občanské vybavenosti jsou zachycovány v jímkách a jsou s kaly 
vyváženy .Tímto řešením hrozí nebezpečí, že odpadní vody by mohly být likvidovány v 
rozporu se stávající legislativou podmokem, čerpáním na okolní pozemky, případně by mohly 
stékat do dešťové kanalizace. Tím dochází ke znehodnocení životního prostředí obce, zasolení 
půdy a často k pachovým závadám . 

  V roce 1996 byla zpracována projektová dokumentace v úrovní zadání stavby na 
odvedení splaškových vod z obce kanalizačním sběračem navrženým podél  silnice od 
Jinačovic na Brno po zemědělských pozemcích se zaústěním do měrné šachty ve vzdálenosti 
asi 300m před stávající kanalizací obce Kníničky. Od měrné šachty bylo navrženo vést 
odpadní vody společně s vodami z obce Rozdrojovice do stávající kanalizace v Kníničkách a 
dále do kanalizační sítě města Brna s předčištěním splaškových vod v centrální ČOV v 
Modřicích. Projekt se neuskutečnil z důvodu neúměrných požadavků majitelů zemědělských 
pozemků, na kterých byla navržena splašková kanalizace. 

Návrh řešení 
  Z důvodu nutnosti  řešit splaškovou kanalizaci v obci a  likvidaci odpadních 
splaškových vod ve vlastní ČOV, byl vypracován projekt pro územní řízení "Kanalizace a 
ČOV Jinačovice" - firmou VEGAspol, - Ing. J. Gallus, Ing. L. Večeřa. 

Pro odvedení splaškových vod je navržena samostatná trubní splašková kanalizace z 
potrubí betonového DN 300, která bude zajišťovat odvod splaškových vod ze všech lokalit 
obce gravitačním způsobem do jižní části obce. Na stokové síti budou provedeny 
prefabrikované revizní šachty. 

Přípojky z jednotlivých nemovitostí budou do stokové sítě napojeny přes odbočky 
provedené na sběrných stokách. Kanalizační potrubí bude kladeno na pískové lože s 
provedením obsypu potrubí dusaným pískem. 
  Splašková kanalizace z navržených lokalit bude prováděna obdobným způsobem při 
výstavbě vozovek . 
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sociálních zařízení občanské vybavenosti. 



                                                                                                                Územní plán obce Jinačovice 
__________________________________________________________________________________________ 

 Čištění splaškových vod  
  Umístění čistírny je uvažováno na jižním okraji obce Jinačovice v polní trati na levém 
břehu  Mnišího potoka mimo ochranné pásmo toku. Plocha pro ČOV je umístěna ve volné 
krajině, min. 100m od obytných budov. 
 Čistírna je navržena mechanicko biologická se stabilizaci kalů. Pozemek bude oplocen 
a k čistírně bude provedena příjezdná vozovka, přípojka el. energie a přípojka pitné vody. Od 
zástavby obce bude ČOV oddělena pásem trvale zeleného porostu. Přepad vyčištěné vody 
bude proveden do stávající svodnice Mnišího potoka pod výusť dešťových vod, kde vytéká 
zachycená voda z  nezastavěného území v suchém období pouze asi 0,20l/sec. (Jde o odhad, 
měření nebylo prováděno.) 
 
Návrh ČOV 

Splaškové vody z obce budou přitékat do čerpací stanice s umístěním česlí k zachyceni 
větších částí textilií, folií, organických látek a p. a dále  je přičleněna jímka na dovážené 
fekálie. Z čerpací stanice je voda přečerpávána na mechanické předčištění se strojně stíranými 
česlemi. Odpadní voda odtéká přes lapák písku a rozdělovací objekt do aktivačních nádrží s 
dmychadly a mícháním. Z aktivačních nádrží odtéká voda do dosazovací nádrže. Odtok 
vyčištěné vody je přes měrný objekt. Podrobnější technické údaje a parametry viz projekt pro 
územní řízení. 
 
2.9. ENERGETIKA 

2.9.1. Zásobování zemním plynem   

Stávající stav 

V současné době je proveden v obci rozvod zemního plynu v systému středotlakém. 
Přívod do obce je proveden ze STL rozvodu v Rozdrojovicích. Přívodní řad je veden podél 
silnice III tř. Rozvodné plynovodní řady jsou provedeny z potrubí polyetylenového DN 100, 
80 a 50 a jsou provozovány pod tlakem 0,1 MPa . Přívody do jednotlivých nemovitostí jsou 
provedeny samostatnými přípojkami s provedením STL/NTL regulátorů tlaku plynu a 
membránovými plynoměry. Zemního plynu je používáno v domácnostech na vaření, topení 
případně k ohřevu vody. Plynofikace obce byla dokončena v roce 2000. 

Potřeba zemního plynu  

a) Stávající stav  
Potřeba plynu byla vyčíslena v projektu plynofikace obce a činí k roku 2002 : 
 
A. Hodinové maximum      698,40 Nm3/hod 
 Z toho obyvatelstvo      478,40 Nm3/h 
 maloodběr 12 míst       220,00 Nm3/h 

 

B. Roční potřeba       889.200 Nm3 

b) Návrh 
Nová zástavba v obci bude napojena z rozvodné STL plynovodní sítě, která bude 

budována s novou zástavbou. Regulace tlaku plynu na systém NTL se bude provádět 
domovními regulátory. 
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 V rámci dostavby obce je uvažováno s výstavbou 112 RD a s vybudováním drobných  
soukromých provozoven. 
 
A. Hodinové maximum      380,00 Nm3/hod 
 Z toho obyvatelstvo       280 Nm3/h 
 maloodběr - odhad       100 Nm3/h  
 
B. Roční potřeba       480 000 Nm3 
 Z toho obyvatelstvo       336.000 Nm3 
 maloodběr        144.000 Nm3 

 
 
2.9.2.  Elektroenergetika    

Obec Jinačovice je zásobována el.energií z vedení VN č.57, na které jsou  připojeny 
jednotlivé transformovny T1 - T6. Po rekonstrukci sítí NN, která byla dokončena v r. 1995, je 
síť dimenzována  pro  plně elektrifikované domácnosti s přímotopným vytápěním.  V 
současné době je stupeň elektrizace sítě 100% C2. 

Síť VVN 

Na  celém území  obce Jinačovice  se nenachází  vedení VVN a jeho výstavba není ani 
plánována. 

Síť VN 
Napájecím vedením  je venkovní vedení  VN č.57, které přichází směrem z Brna, 

transformovny jsou   napájeny  ze  dvou venkovních odboček  tohoto kmenového vedení VN 
57.  Vedení VN jsou převážně uložena na betonových podpěrných bodech, ochranné pásmo 
vedení je VN 22 kV vybudovaných do r. 1994 je 10 m od krajního vodiče na obě strany. Pro 
vedení vybudovaná po r. 1994 platí zákon č. 222/94 Sb. a ochranné pásmo je 7 m. 

 

Trafostanice VN/NN 

Tr 1  - T 7089 " Na horce" je ocelová příhradová typová transformovna osazená 
transformátorem 400 kVA, je umístěna na západním okraji obce - p. č. 505 

Tr 2  - T 7090 " U Družstva" je typová dvousloupová transformovna na betonových sloupech 
osazená transformátorem 630 kVA, je umístěna na jižním okraji obce - p. č. 420 

Tr 3  - T 7120 " Kuřimská" je typová dvousloupová transformovna na betonových sloupech 
osazená transformátorem 630 kVA, je umístěna na severním okraji obce - p. č. 654/1 

Tr 4  - T 7091 " Kopaniny" je typová dvousloupová transformovna na betonových sloupech 
osazená transformátorem 630 kVA, je umístěna na východním okraji obce - p. č. 762 

Tr 5  - T 7117 " Závist " je typová dvousloupová transformovna na betonových sloupech 
osazená transformátorem 630 kVA, je umístěna na severovýchodním okraji obce - p. č. 755 

Tr 6  - T 7140 " Družstvo " je typová dvousloupová transformovna na betonových sloupech 
osazená transformátorem 100 kVA, je umístěna na jihozápadním okraji obce v reálu ZD 

Vývody do sítě NN jsou u všech Tr kabelové. 
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Trafostanice i přípojky VN jsou v dobrém stavu. Distribuční trafostanice jsou ve 
správě E.ON Distribuce a.s., Lannova  205/16, České Budějovice. 

 

Síť NN 

 Rozvodná síť NN je v  Jinačovicích rekonstruovaná. Silnoproudé rozvody NN jsou 
provedeny kabelovým vedením uloženým v zemi. Rozvodná soustava NN je 3AC, 44/231, 50 
Hy, TN – C. 
 
Bilance potřeb podle jednotlivých lokalit  
 

Výchozím materiálem pro bilanci potřeb je směrnice JME a.s. č.13/98 Výkonové 
podklady pro navrhování distribučních sítí, zpracované EGU Brno, která určuje orientační 
zatížení bytových odběrů dle stupně elektrifikace domácnosti a charakteru zástavby. 
Výkonové podklady jsou zpracovány pro stávající zatížení a výhledové zatížení(rok 2010).  
Celá  obec  je plynofikována a neuvažuje se  s výraznějším podílem el.vytápění,                  
  V bilanci  je uvažováno pro stávající zařízení se zatížením 2,1 kW/b.j., což odpovídá 
stupni elektrizace 80%B1 +20%C1.  
 
Stávající zatížení distribuční soustavy 
Stávající bytový fond trvale obydlené byty 186 b.j. 

           186 b.j. á 2,1 kW/b.j.   391 kW 
Lokality ve výstavbě  6 b.j. á 2,1 kW/b.j.     13 kW 
Podíl nebytového odběru 
            192 b.j. á 0,15 kW/b.j.    29 kW 
Drobná podnikatelská činnost       15 kW 
Celkové zatížení Tr - stávající odběr                                    448 kW 
Současný instal. výkon do distribuce                                     560 kVA 
Průměrné využití transformátoru je                           80 %. 

 

Návrh řešení 

 Vzhledem k nedávno provedené plynofikaci v obci je v bilanci uvažováno pro 
výhledová zařízení se zatížením 6,3 kW/b.j., což odpovídá stupni elektrizace C2 40%. 

Bilance potřeb jednotlivých lokalit  

Lokalita                       počet b.j.  P(kW) 
Br1   4   25,2 
Br2   1   6,3 
Br3   1   6,3 
Br4   1   6,3 
Br5   1   6,3 
Br6   2   12,6 
Br7   3   18,9 
Br8   1   6,3 
Br9   3   18,9 
Br10   10   63,0 
Br11   24   151,2 
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Br13   4   25,2 
Br15   1   6,3 
Br16   2   12,6 
Br17   2   12,6 
Br18   2   12,6 
Br19   2   12,6 
Br20   7   44,1 
Br21   5   31,5 
Br22   7   44,1 
Br23   7   44,1 
Br24   6   37,8 
Br25   1   6,3 
Br26   1   6,3 
Br27   11   69,3 
Br28   4   25,2 
Br29   1   6,3 
Br30   2            12,6 
celkem          116 b.j.                          725 kW 
 

Vd,Vz1 - výrobní aktivity   1000 kW 
 

Návrh zásobování el. energií lokalit dle jednotlivých lokalit 
Lokality Br1,Br19, Br23-29 jsou určené pro výstavbu rodinných domů a jsou 

situovány v severní části obce. Budou připojeny z trafostanice místo stávající Tr3 o výkonu 
2x400 kVA. 
 Napájecí vedení pro tuto novou trafostanici bude částečně kabelizováno. Lokality 
Br2-6, Br7-11 - výstavba RD jsou situovány v západní a jižní části obce. Budou připojeny 
nové trafostanice Tr7 osazenou transformátorem 400 kVA. Přípojka vedení VN pro 
trafostanice Tr4, Tr5 a Tr7 prochází přes lokalitu Br11. Tuto část vedení je nutné přeložit. 
 Lokality Br13,15,16 - výstavba RD - jsou situovány ve východní části obce blíže ke 
středu. Budou připojeny ze stávající trafostanice Tr4, která má dostatečnou rezervu výkonu. 
 Lokality Br17,18,20-22 - výstavba RD - v severovýchodní části obce budou připojeny 
ze stávající trafostanice Tr5. 
 Pro lokalitu Vd,Vz1 - výrobní a podnikatelské aktivity - v jihozápadní části obce - 
bude  s ohledem na druhy využití bude pravděpodobně zřízena odběratelská Tr8 
požadovaného výkonu. Napájecí vedení VN je v těsné blízkosti lokality.  

Veřejné osvětlení 
      V  rámci  rekonstrukce  sítě  NN  byla provedena  kompletní  kabelizace veřejného  
osvětlení   (VO),  které vyhovuje  potřebám  obce a splňuje  veškeré  příslušné normy.  V 
lokalitách s uvažovanou dostavbou již VO existuje  nebo je lze na stávající osvětlení připojit v 
rámci rozšíření sítě NN. 
 
Činnosti v ochranných pásmech 
            V ochranných pásmech venkovních vedení je zakázáno zřizovat stavby či umísťovat 
konstrukce a jiná podobná zařízení, umisťovat hořlavé nebo výbušné látky, nechávat růst 
porosty nad výšku 3 m, a provádět činnosti ohrožující venkovní vedení, spolehlivost 
a bezpečnost jeho provozu nebo životy, zdraví a majetek osob. 
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V ochranných pásmech podzemních kabelů je zakázáno provádět bez souhlasu jeho 
vlastníka (JME a.s.) žádné zemní práce, zřizovat stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná 
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podobná zařízení. Také se nesmí provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně 
znesnadňovaly přístup k podzemnímu vedení nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a 
spolehlivost jeho provozu. Dále se v tomto ochranném pásmu nesmí vysazovat trvalé porosty 
a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti vyšší jak 3 t.    

V ochranných pásmech elektrických stanic je zakázáno provádět činnosti, které by 
mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, snížení bezpečnosti a 
spolehlivosti provozu stanice, nebo znemožňující či podstatně znesnadňující její údržbu. 

Ochranná pásma – viz kap. 2.5. Limity využití území (2.5.4.)  
V návrhu řešení zásobování vybraných lokalit bytové výstavby elektrickou energií byly 
využity veškeré známé údaje stávajících sítích VN i NN , jakož i údaje o jejich stavu a 
přenosových schopnostech . Z výše uvedeného popisu je zřejmé, že při postupné realizaci 
záměrů územního plánu je nutné koordinovat a případně přizpůsobit navržená řešení 
dosaženému stavu v daném časovém období. 

 
2.9.3.  Spoje, telekomunikace, pošta   

Dálkové kabely 
 

Dálkový  kabel je  uložen po  levé straně  hlavní silnice ve směru Brno - Kuřim.Je 
umístěn v  tomtéž výkopu  jako  kabel  NN, VO  a  místní  telefonní kabely. S dalším 
rozvojem trasy dálkového kabelu se v katastru obce Jinačovice pro nejbližší léta nepočítá.      
Telefon   

Obec Jinačovice je začleněná do  telefonního uzlu UTO Brno a je napojená na digitální 
ústřednu v Bystrci. 
      Při pracích na  síti NN se do výkopů  kladly současně kabely NN  a  telefonní  kabely.  
Projekt  PŘÍPOLOŽE  -  RMTS Jinačovice zpracovala   pro  tyto   účely  firma   Spojprojekt  
Brno  s.r.o. Rekonstrukce  telefonní  sítě  v   obci  umožní  připojení  všech domácností. V  
projektu je na konci  každé ulice plánována určitá rezerva,  takže   připojení  RD  v   
navrhovaných  lokalitách  do telefonní sítě bude možné. 
 
Radiokomunikace  

Přes území obce probíhá radioreléová  trasa Barvičova - Sýkoř. Spodní okraj 
ochranného pásma této trasy je ve výšce 699,07 m.n.m. Vzhledem ke  značné výšce  této trasy  
nad terénem  na katastrálním území Jinačovice, není šířka pásma definována.   
 
 
2.9.4   Koncepce nakládání s odpady     

Odpady v obci jsou řešeny v jednotlivých domácnostech popelnicemi, jejich odvoz  je 
zajišťován  odbornou firmou. V obci se třídí plastové PET lahve, sklo bílé, barevné, železný 
odpad a papír. Pro novou výstavbu je uvažováno s popelnicemi, v případě podnikatelské 
činnosti si podnikající subjekt zajistí odvoz odpadu sám. 

Povolené skládky na katastru nejsou. Nakládání s odpady je řešeno v souladu se 
zákonem O odpadech č. 185/2001 Sb. 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje povinnosti 
právnických a fyzických osob při nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku 
odpadů. Dále stanovuje mj. pravomoc obcí v oblasti nakládání s odpady. 

Nově zpracovaný „Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje (ECO –
 Management s.r.o., Brno, 2004)“ ve své závazné části obsahuje hlavní cíle v odpadovém 
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hospodářství na území kraje a základní opatření k dosažení stanovených cílů. Tyto cíle a 
opatření jsou rozhodujícími kritérii i pro nakládání s odpady na území obce Jinačovice. 
 
 
3. VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ 
 

V k.ú. není dle evidence dobývacích prostorů - §29 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství v platném znění – evidován žádný dobývací prostor. 
 
 
4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
 
4.1. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY 

Geologická stavba a reliéf 
Jinačovický katastr se nachází na JV okraji České vysočiny, v severní části celku, 

který se nazývá Bobravská vrchovina. Rozloha k.ú. je 659 ha. Samostatná obec (zast. část 
k.ú.) je umístěna v Jinačovickém prolomu, ve výrazné protáhlé sníženině, dále zástavba obce 
pokračuje na východě do kopcovitého terénu směrem k Babímu hřbetu . 

    
Klimatické podmínky  

Řešené území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT 11 - dle E. Quitta.  
Průměrná roční teplota se pohybuje v rozmezí 8 – 8,5°C, průměrný roční úhrn srážek 

činí asi 550mm. 
 Celkové proudění vzduchu je charakterizováno převládajícím severozápadním směrem 
větru, v zimním období  rovněž směrem jihovýchodním. 
 Typickým jevem místního klimatu je za jasného a klidného počasí noční stékání 
ochlazujícího se vzduchu a jeho hromadění ve sníženinách. Důsledkem je tvorba místních 
teplotních inverzí, kdy minimální teploty v údolích mohou být podstatně nižší než na rovině. 
 

Biogeografické poměry 
 Jinačovické katastrální území leží v biogeografické provincii středoevropských 
listnatých lesů v okraji hercynské podprovincie, v blízkosti severního okraje panonské 
biogeografické provincie. 
  Dle geobotanické mapy ČSSR vydané Botanickým ústavem ČSAV (1970) jsou 
potencionálními rostlinnými společenstvy, která zaujímají plochu k.ú., dubo-habrové háje 
s ostrůvky acidofilních doubrav. Podél vodních toků jsou luhy a olšiny.  
  V regionálně  fytogeografickém  členění  ČSR  (Botanický ústav ČSAV, 1987) 
zaujímá    území  jinačovického katastru polohu na severním výběžku termofytika ve  
fytogeografickém okrese 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina, při jeho hranicích 
s mezofytikem, představovaným fytogeografickým okresem 68  Moravské  podhůří Vysočiny. 

 
Pedologické poměry 

Půdní pokryv se vytvořil především v závislosti na místních geologických  a 
klimatických  podmínkách. 
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masívu a jejich zvětralin jsou vázány různé formy hnědých půd. Na kamenitých svazích se 
nacházejí mělké půdy. Podél Mnišího potoka a jeho přítoků vznikl úzký pruh nivních půd. 

44 % řešeného území zabírá zemědělská půda 
 
Hydrologické podmínky   

Území  Jinačovického katastru  přísluší převážně do povodí Svratky, východní břehy 
Babího hřbetu jsou odvodňovány do Ponávky. Síť stálých vodních toků neodpovídá hustotě 
údolní sítě. Jediným významnějším vodním tokem katastru je Mniší potok, vznikající přímo 
v obci soutokem několika občasných vodotečí. Mniší potok je levostranným přítokem 
Svratky. Mniší potok se vyznačuje nevyrovnaným vodním režimem. Přes obec jsou Mniší 
potok a jeho zdrojnice zatrubněné.  

V katastru se nenachází žádná významná vodní nádrž.  
Výskyt podzemních vod je závislý na místních hydrogeologických podmínkách. 
Pro vodní tok nebylo vyhlášeno zátopové území. Obec se nachází ve 2. vnějším pásmu 

hygienické ochrany vodárenského odběru Brno.  
 
 
4.2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Ovzduší  

Podle posledního sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí 
(Věstník MŽP, prosinec 2004) není obec Jinačovice zařazena jako oblast se zhoršenou 
kvalitou ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a nařízení vlády č. 
350/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,kterým se stanoví imisní limity a podmínky a 
způsob sledování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. 

Kvalitu ovzduší na řešeném území mohou ovlivňovat emise z dopravy a emise z 
lokálních topenišť. Obec je sice plynofikována, ale ne všichni obyvatelé používají k vytápění 
plyn. Kvalitu ovzduší na celém řešeném území pozitivně ovlivňuje stav vegetačního krytu 
(poměrně vysoká lesnatost území). Velký význam pro kvalitu ovzduší v obci má provětrávání 
území, ovlivňující rozptyl emisí z místních zdrojů.  
 Specifickou formou znečištění ovzduší jsou organoleptické emise z živočišné výroby, 
vyznačující se zvýšeným obsahem mikroorganismů, prachu a škodlivých plynů 
a nepříjemným zápachem. Na katastru Jinačovic se nachází jižně od zastavěného území areál 
ZD. Zde je umístěno středisko živočišné výroby. Přesto můžeme kvalitu ovzduší na řešeném 
území charakterizovat jako dobrou. 

K základním navrhovaným opatřením k ochraně kvality ovzduší v kompetenci obce patří: 

• přednostní využívání ekologických způsobů vytápění 

• provozování zdrojů znečištění ovzduší v souladu s ustanoveními zákona č. 83/2002 
Sb. (o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů 

• vydání obecní vyhlášky ve smyslu přílohy č. 11 k zákonu č. 86/2002 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, která zakazuje obyvatelům spalování nekvalitních druhů paliv ve 
správním obvodu obce 

• realizace prvků ÚSES vedoucích ke snížení eroze v katastru 
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Voda 
Kvalita povrchových a podzemních vod je v prvé řadě snižována vypouštěním 

znečištěných komunálních odpadních vod do vodotečí a zemědělstvím. 
V obci je sice vybudována kanalizace, ale pouze dešťová. Ostatní splaškové vody jsou 
odváděny do jímek na vyvážení. Jižně od obce je navržena čistírna odpadních vod, probíhá 
projektová příprava. 
Dalšími zdroji znečistění jsou: 

• smyv půdních částic a průsaky hnojiv ze svažitých pozemků orné půdy 
• drobné černé skládky nacházející se na řešeném území 

 Snížení kvality vody v  tocích souvisí i s narušením jejich přirozených samočisticích 
schopností vlivem regulací částí koryt a likvidace břehových porostů. Pro zlepšení kvality vod 
je třeba důsledná protierozní ochrana a revitalizace říční sítě. 

V zalesněných a zatravněných částech území je půda chráněna trvalým vegetačním 
krytem, takže je ušetřena přímých negativních vlivů rozsáhlejšího rázu. 

Svažitější zorněné pozemky jsou postiženy vodní erozí. Větší obhospodařované plochy 
orné půdy jsou postižené zejména vodní a částečně i  větrnou erozí.  
 
Základní řešení problematiky znečištění povrchových a podzemních vod jsou následující: 

 vyžadovat u všech stávajících i budoucích podnikatelských objektů, jejichž provoz může 
způsobit kontaminaci povrchových či podzemních vod, důsledné zabezpečení čistění 
odpadních vod, 

 nepřipustit zakládání nezpevněných polních hnojišť, v případě jejich zakládání dbát na 
jejich řádné zabezpečení proti únikům hnojůvky, 

 součástí ochrany povrchových vod je rovněž zachování či obnova přirozených 
ekologických a krajinotvorných funkcí vodních toků. Z tohoto hlediska je žádoucí 
zejména: 

neprovádět regulace vodních toků (zahloubení, napřímení, zatrubnění),s výjimkou nově 
zastavovaných ploch neprovádět nová odvodnění pozemků. 
 

Skládky 
Na katastrálním území Jinačovic se v podstatě drobné černé skládky nenacházejí. 

Pouze výjimečně nalezneme drobný nepořádek lokalizovaný do menších strží, při okrajích 
lesů a podél polních cest, či vodních toků. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje 
povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání s odpady a podmínky pro předcházení 
vzniku odpadů. Dále stanovuje mj. pravomoc obcí v oblasti nakládání s odpady. 

Nové skládky odpadu na řešeném území nevznikají, komunální odpad je tříděn a 
odvážen na základě smlouvy s oprávněnou organizací. Sběr nebezpečného a 
velkoobjemového odpadu do kontejnerů zabezpečuje obec zpravidla 2x do roka. 
 

Hluk 
Hlavním zdrojem hluku je v území silniční doprava. Výhledovým nutným opatřením 

je budování protihlukových bariér kolem navržené rychlostní silnice R43. Podrobněji se 
problematikou hluku z dopravy zabývá kapitola analyzující dopravu. 
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Krajina, vegetační kryt 
Řešené území má charakter kulturní zemědělsko – lesní krajiny ovlivněné lidskou 

činností. Poměrně velká část katastru je součástí intenzívně využívané zemědělské krajiny, 
jejíž typický ráz určuje vedle zvlněného reliéfu především převažující zemědělské využití 
s charakteristickými rozsáhlými hony orné půdy. Rozsáhlé lesy jsou soustředěny do 
rozsáhlého lesního komplexu východně od zastavěného území – přírodní park Baba a západně 
– Podkomorské lesy. 

Dnešní podobu nelesní krajiny ovlivnila intenzifikace zemědělství, která proběhla 
v druhé polovině dvacátého století,a která měla za následek úbytek polních cest a s tím 
spojenou zhoršenou prostupnost krajiny. 
K nejvýraznějším negativním projevům intenzifikace zemědělství v krajině patří: 

• snížení její prostupnosti (díky zrušení řady polních cest), 
• pokles podílu rozptýlené dřevinné vegetace (na mezích, kolem zrušených cest) 
• zrychlený odtok vody spojený s výrazným rozvojem půdní eroze a se zvýšenou 

pravděpodobností výskytu povodňových jevů,  
• celková nadměrná eutrofizace krajiny (obohacení živinami) spojená se šířením 

ruderální (plevelné) vegetace, 
• regulace vodních toků 

Krajinu obce je třeba nejen chránit před výraznými zásahy ale i dále udržovat a kultivovat.  
K základním navrhovaným opatřením patří: 

 obnova polních cest a výsadba stromořadí, 
 členění rozsáhlých pozemků orné půdy mezemi a zatravněnými průlehy, 
 revitalizace vodních toků a výsadba břehových porostů, 
 zatravňování, případně zalesňování hůře obdělávatelných pozemků 

 
Trvalé vegetační formace 

Charakter vegetačního krytu území vyplývá především z přírodních podmínek a 
způsobu využití krajiny. Celkově jednoznačně převažují produkční společenstva kulturních 
plodin na orné půdě. Podstatně nižší je podíl ploch s trvalou vegetací dřevinných a bylinných 
společenstev. Esteticky i ekologicky nejvýznamnějším typem trvalé vegetace jsou již zmíněné 
lesy.  

Nelesní porosty jsou dále reprezentovány především doprovodnými porosty vodních 
toků a doprovodnými porosty podél komunikací. Dřevinná zeleň mezí a remízků na řešeném 
území chybí. 

Charakteristická liniová společenstva druhů tvoří doprovodnou vegetaci silnic a 
některých úseků cest a vodních toků. Podél komunikací jsou často doplněná o výsadby 
stromořadí ovocných dřevin. 
 
4.3. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
 
ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 
Maloplošná zvláště chráněná území 

Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná lze dle § 14 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhlásit za zvláště chráněná.  
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V řešeném území nebyla vyhlášena tato maloplošná chráněná území. 
 
Natura 2000 
Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která 
umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření 
ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území 
České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, 
které požívají smluvní ochranu (§ 39 zák. 114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů) nebo jsou 
chráněny jako zvláště chráněné území (§ 14 téhož zákona.). 
Do soustavy Natura 2000 na řešeném území nebyly navrženy žádné lokality.  
 
Památné stromy 

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit dle § 46 odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb. za památné stromy. Památný strom má zákonem stanovené ochranné 
pásmo, kterému odpovídá kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 
130 cm nad zemí. 

V řešeném území nebyly vyhlášeny památné stromy. 
 

Významné krajinné prvky 
Významný krajinný prvek je definován dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny. Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo 
esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její 
stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, 
údolní nivy.  

Dále pak jsou jimi jiné části přírody, které zaregistruje orgán ochrany přírody jako 
významný krajinný prvek zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní 
plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 
Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů, včetně historických zahrad a parků. 

V řešeném území se nacházejí z obecně vyjmenovaných významných krajinných 
prvků lesy, vodní toky, údolní nivy. 
Vyhodnocením kostry ekologické stability krajiny bylo na k.ú. Jinačovice vymezeno 12 
ekologicky významných krajinných prvků :  
 
V přírodním parku Podkomorské lesy se nachází : 
    1. VKP Šarapatky                    
    2. VKP U vodojemu                   
Mimo přírodní parky leží 
    3. VKP Skalky                       
    4. VKP Na závisti (Pod Chocholou)   
    5. VKP Strž v Kopaninách              
    7. VKP Mniší potok                   
    8. VKP Pod rozcestím                 
V přírodním parku Baba se nachází : 
    4. VKP Na závisti (Pod Chocholou)   
    9. VKP Nad stanoviskama             
   10. VKP Velká a Malá Baba           
   11. VKP U hrbáčovy studánky         
   12. VKP Hrbáčova studánka            
   13. VKP Sychrov                      
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OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU 

K zabezpečení ochrany krajinného rázu katastru existuje legislativní opora zejména v 
zákoně č. 114/1992 Sb. Zákon v § 12 odst. 1 praví: "Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, 
kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující 
jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a 
povolování staveb mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných 
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické 
měřítko a vztahy v krajině." 

Krajinný ráz je chráněn celoplošně, přičemž význam jeho ochrany stoupá souběžně s 
estetickou hodnotou jednotlivých partií krajiny. K umisťování a povolování staveb, jakož i 
jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz je nezbytný (podle odstavce 
2 § 12 zákona č. 114/92 Sb.) souhlas orgánu ochrany přírody. 

K ochraně krajinného rázu s významnými  soustředěnými estetickými  a přírodními  
hodnotami byly  v  okolních  lesních   porostech  zřízeny  přírodní  parky Podkomorské 
lesy a Baba. 
 
 
4.4. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
 

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je v zákoně č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i 
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.  

Rozlišuje se místní (lokální), regionální a nadregionální systém ekologické stability. 
Základními skladebnými částmi (prvky) ÚSES, tvořícími jeho povinnou součást, jsou 
biocentra a biokoridory. Doplňkovými skladebnými částmi ÚSES jsou interakční prvky. 

Výsledný návrh ÚSES v územním plánu obce se kromě výsledků vyhodnocení 
uvedených podkladových dokumentací opírá zejména o poznatky získané vlastním terénním 
průzkumem.  

Ve vztahu k nadregionálnímu a regionálnímu ÚSES je v současné době podkladem 
nově zpracovaný Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského 
kraje (AGERIS, s. r. o., Brno, 2003), který obsahuje návrh řešení regionálního a 
nadregionálního ÚSES, vycházející ze společného Územně technického podkladu 
Ministerstva pro místní  rozvoj a Ministerstva životního prostředí - regionální a nadregionální 
ÚSES ČR (ÚTP R+NR ÚSES), a který byl zapracován i do územní prognózy Jihomoravského 
kraje. Dalším podkladem jsou Limity využití území a jiná závazná omezení v okrese Brno – 
venkov (AGERIS, s.r.o.2002). 

 
Regionální a nadregionální územní systém ekologické stability 

 

 Základem  řešení návrhu  ÚSES v  jinačovickém katastrálním území je provedení osy 
nadregionálního biokoridoru 129 přes Babí hřbet  a přírodní  park  Baba  na hranici  
sousedního kuřimského katastrálního  území. Osa  nadregionálního biokoridoru  prochází 
Jinačovickým prolomem strží  ještě v rozdrojovickém katastrálním území. Na  hranici obou 
k.ú.  je posílena místním  biokoridorem, jdoucím  strží s  ruderálními rostlinnými  
společenstvy. Severní větev  osy nadregionálního biokoridoru vycházející z nadregionálního  
biocentra Podkomorské  lesy a  reprezentující společenstva na  přechodu druhého a  třetího 
vegetačního stupně, jež jsou  pro dané území typická  prochází jednoznačně vymezeným 
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biocentrem C  6, tvořeným ekologicky  významným krajinným prvkem Nad vodárnou.  Po 
přechodu Jinačovického  prolomu se na  svazích přírodního  parku Baba  stáčí a  pokračuje 
dál  k severu opět ve dvou  větvích,  z  nichž  západní  větev reprezentuje teplomilná 
společenstva acidofilních doubrav  a východní větev reprezentuje mezofilní  a mezofilně  
bazická lesní  společenstva na  přechodu druhého  a třetího  vegetačního  stupně.  Mezi oběma  
větvemi je umístěno nad Jinačovicemi existující rámcově vymezené regionální biocentrum C 
2, reprezentující subxerotermní převážně acidofilní bukové  doubravy.  Regionální  
biocentrum  je tvořeno doubravami dubu  zimního  výmladkového  původu  s  příměsí  habru,  
babyky, borovice  lesní   s  jednotlivými  břeky.   Východní  větev  osy nadregionálního  
biokoridoru   pokračuje dále směrem na Velkou  Babu  a  odtud  na   kopec  Sychrov  kde  
bylo  umístěno regionální    biocentrum   C    1,   reprezentující   mezotrofní a mezotrofně  
bazická  lesní  společenstva  typická  pro  oblast Babího   hřbetu.  Reprezentativní   
biocentrum  tvoří  přirozená a přírodě blízká lesní společenstva bukových doubrav na 
přechodu do třetího vegetačního stupně. Biocentrum C 1 je součástí kostry ekologické  
stability  a  sice  ekologicky významného krajinného celkem Sychrov s bohatým  výskytem 
jak subxerotermofytních druhů tak   s  výskytem   zvláště  chráněných   vstavačovitých.  
Odtud pokračuje   osa  nadregionálního   biokoridoru  severními  svahy přírodního  parku  
Baba  již  v  k.ú  Kuřim  a směřuje přes vrch Šibernu k dalšímu regionálnímu biocentru 
Březině. 
 
Místní územní systém ekologické stability 
 Základem návrhu  místního ÚSES v  jinačovickém katastrálním území  je  jak  již  
bylo  řečeno  provedení osy nadregionálního biokoridoru  svahy  přírodního  parku  Baba  a 
napojení místního systému na systém nadregionální. Téměř  celé řešené území leží v ochranné  
zóně   nadregionálního  biokoridoru,  v   níž  má  být maximálně možné  míře posílen 
bokoridorový  efekt. Místní systém je   reprezentován  biokoridorem   Mnišího  potoka,  
pramenícího v přírodním parku Podkomorské lesy. Zde v severozápadním výběžku k.ú. bylo 
umístěno místní biocentrum C 7, jehož základem je EVKP Šarapatky. Z biocentra C 7 vychází 
místní biokoridor BK 2 jdoucí po  celé  své  délce  upraveným  tokem  a  jeho  hlinitými břehy 
s travinobylinnými   společenstvy   a   ovocnými   stromy.  Dál biokoridor  prochází 
zahradami  rodinných domků,  zde je vymezen rámcově (směrně) a končí v navrženém 
rámcově vymezeném biocentru C4,  tvořeném drobnou  držbou, loukami  podél potoka,  
břehovými porosty,  zahradami a  zatravněnými extenzivními  sady. Z tohoto biocentra 
pokračuje jižním směrem  biokoridor BK 3 tvořený tokem Mnišího  potoka,  jeho  břehy  s  
doprovodnými břehovými porosty a úzkou  potoční  nivou  s  potočním  luhem  podél  zlomu 
Babího hřbetu.  Na  hranici  s  Rozdrojovickým  katastrem  leží  místní biokoridor  BK 1,  
posilující osu  nadregionálního biokoridoru . tento  biokoridor prochází  zpočátku terénní  
depresí, která  se v dolní  části  mění  ve  strž.  Na  této  trase  dnes převažují ruderalizovaná   
travinobylinná  společenstva   s  jednotlivými ovocnými  stromy. Osa  nadregionálního 
biokoridoru  při průchodu přes  Jinačovický prolom  je posílena  i biokoridorem  BK 1. Při 
eventuelní  realizaci  dálnice  je  nutné technickými opatřeními provést bezpečně biokoridory 
pod dálnicí. Systém je doplněn sítí interakčních prvků. 
 
Kostra ekologické stability 

Prvky kostry ekologické stability (ekologicky významné segmenty krajiny - EVSK) 
tvoří mozaiku v současné době ekologicky relativně nejstabilnějších lokalit trvalé vegetace 
v krajině, bez ohledu na vzájemné vztahy a vazby. Mají zásadní význam pro ÚSES, neboť 
obvykle vytvářejí základní stavební kameny jeho tvorby. 
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Základní součástí kostry ekologické stability újezdského katastru jsou lokality popsané 
v kapitole Významné krajinné prvky. 
 
 
4.5.  VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ŽIVOTNÍ 

OSTŘEDÍ, ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL)    PR
   
4.5.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní 

prostředí 

Navrhované řešení územního plánu obce Jinačovice předpokládá následující ovlivnění 
životního prostředí obce: 

Ovzduší 
Podle posledního sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí 

(Věstník MŽP, prosinec 2004) je kvalita ovzduší v obci dobrá. Realizace navržených opatření 
zahrnutých do územního  plánu obce ovlivní kvalitu ovzduší následujícím způsobem:              
- nově navržené objekty budou vytápěny ekologickým způsobem (plyn, el. energie)  - nedojde 
ke zhoršení kvality ovzduší. 
- realizace prvků ÚSES sníží větrnou erozi – zlepšení kvality ovzduší 
Zásadní negativní dopady na životní prostředí navrhované řešení územního plánu obce 
nepředpokládá.  

Voda 
Kvalita povrchových vod v katastru je negativně ovlivněna zejména vlivem smyvu 

půdních částic a průsaků nitrátů z pozemků orné půdy a snížením přirozených samočisticích 
schopností toků vlivem regulací koryt. Realizace navržených opatření zahrnutých do 
územního plánu obce ovlivní kvalitu vod následujícím způsobem: 
- nově navržené objekty budou připojeny na kanalizaci a ČOV - nedojde ke zhoršení kvality 
vod, tam kde to není možné trvat na nepropustných jímkách bez trativodů 
- realizace prvků ÚSES  a protierozních opatření sníží vodní erozi – zlepšení kvality 
povrchových vod 
- realizace biokoridorů na vodních tocích v rámci  ÚSES zvýší jejich samočistící schopnosti – 
zlepšení  kvality vod ve vodotečích  

Hluk 
Navrhované lokality pro rozvoj podnikání jsou situovány při silnici mimo obytnou 

zástavbu obce 

 

Ochrana přírody a krajiny, ekologická stabilita 

Řešené území má charakter kulturní krajiny, jejíž ráz určuje jak zemědělské využití tak 
rozsáhlé plochy lesa 

Realizace navržených opatření zahrnutých do územního  plánu obce ovlivní kvalitu krajiny a 
přírody  následujícím způsobem: 

• výstavba rodinných domků v lokalitě Člupky bude ovlivňovat krajinný ráz obce – 
rozsáhlejší lokalita 

• navržené plochy zeleně a rekreace za předpokladu využití domácích listnatých dřevin 
přispějí ke zkvalitnění vzhledu obce  
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• realizace prvků ÚSES  zlepší vzhled krajiny a její ekologickou stabilitu. 

• realizací prvků ÚSES přibude v území významná rozloha trvalých dřevinných přírodě 
blízkých porostů  

 

4.5.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF 

 
Hranice současně zastavěného území byla stanovena v rámci zpracování konceptu a je 
zakreslena ve výkr. 1,2 a 6. 
 
Použitá metodika  
 Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve 
smyslu vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu 
ve znění zákona č. 10/1993 Sb., § 3 a přílohy 3 této vyhlášky a 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. 
 
Struktura půdního fondu v území 

Kvalita zemědělských půd je převážně nízká. Celková výměra katastru činí 659,25 ha, 
44,0 % katastrálního území obce tvoří zemědělská půda, 39,66 % orná půda. Je zde umístěn 
areál zemědělské výroby a bažantnice. 

 
 ÚDAJE v ha ÚDAJE v % 

Výměra celkem 659,25 100,0 
Zemědělská půda celkem 291,25 44,20 
- orná půda 
- zahrady 
- ovocné sady 
- louky 
- pastviny 

261,45 
 17,69 
  1,44 
  0,21 

                  10,60 

39,66 
  2,68 
  0,21 
  0,03 
  1,62 

Nezemědělská půda celkem                 367,86 55,80 
- lesní půda 
- vodní plochy 
- zastavěné plochy 
- ostatní plochy 

                320,15 
 1,49 
 8,24 
37,98 

48,57 
  0,22 
  1,25 
  5,76 

 
Agronomická kvalita půd 

Výchozím podkladem při ochraně zemědělského půdního fondu při územně plánovací 
činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky. Pětimístný kód půdně ekologických 
jednotek (dále jen BPEJ) definovaných vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb. 
vyjadřuje: 
l. místo - Klimatický region 
2. a 3. místo - Hlavní půdní jednotka (HPJ) - 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 
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5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy 
Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany 

zemědělské půdy (I. – V.) dle 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 zákona ČNR 
č. 110/1993 Sb. 

Podle klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je stanovena základní sazba 
odvodů při záboru zemědělské půdy ve smyslu přílohy A zákona ČNR č. 334/1992 Sb. 
 
Investice do půdy 

 

V k.ú. Jinačovice nejsou provedeny žádné investice do půdy 
 
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 
 

V obci se nachází areál ZD - vlastníků; činnost je zaměřena na živočišnou a rostlinnou 
výrobu. Areál je umístěn cca 100 m od zastavěné části obce. Je zde porodna prasnic, vepřín    
( v současné době – 65 ks prasnic, 350 ks selátek, 250 ks selat na výkrm), sklad slámy, sklad 
obilí a kravín, který není využit a je určen k demolici. Další objekty v areálu jsou pronajaty – 
kovodílna, pila – pořez dřeva. Ochranné pásmo ZD je 200 m.                                         

  Na katastru se nachází areál Vysoké školy veterinární a farmaceutické v Brně, školní 
zemědělský podnik Nový Jičín. Areál má halu pro chovné hejno, administrativní budovu, 
líhně, odchovny, sklad a voliéru. Během roku chovají kuřata (2000 ks), bažanty a krocany. 
Stavebně jsou objekty v dobrém stavu.  

Pro rozvoj dalších podnikatelských aktivit je žádoucí přednostně využívat nevytížené 
plochy ve stávajícím areálu ZD, je však potřeba ho celkově upravit. Vzhledem k tomu, že 
kapacita areálu není plně využívána k původně plánovanému rozsahu živočišné výroby, je 
navrženo stávající pásmo hygienické ochrany k přehodnocení, a to tak, aby nepřesahovalo 
hranice pozemku. 
  
Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 

V předchozích letech byly v území provedeny pozemkové úpravy, směřující k velkým 
pozemkům. V současné době se nezpracovávají žádné pozemkové úpravy. 
 
Opatření k zajištění ekologické stability 

 V území je zpracován Generel lokálního územního systému ekologické stability, který 
je v souladu s návrhem územního plánu. Rovněž byla zpracována evidence kostry ekologické 
stability. Část území  Jinačovic se nachází v přírodním parku Podkomorské lesy a Baba. 

Opatření k zajištění ekologické stability krajiny je ve výkr.č. 1 – Hlavní výkres a dále 
ve výkr.č. 8  Širší územní vztahy. 
  
Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání  s  jinými možnými variantami 
 

Územní plán obce navrhuje lokality záboru ZPF : 
Výstavba  rodinných domů je řešena tak, aby maximálně využívala proluky v obci. 

Nové lokality navazují na zastavěné území obce a většina (vyjma lokality Člupky a třech 
menších lokalit na severu obce) byla určena k výstavbě v původním schváleném územním 
plánu.  
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Navržený zábor je minimální. 
Navržené lokality jsou jediným možným řešením v daném území i když mimo proluky 

jsou na obdělávaných půdách.  
V v I. etapě jsou navrženy k zástavbě všechny vytipované proluky k bydlení 

v rodinných domech v současně zastavěném území obce a rozsáhlejší lokality Br 
9,11,13,20,27,28. Rozvojová lokalita pro výrobní aktivity Vd,Vz1– částečně rozestavěná - je 
navržena v návaznosti na stávající ZD. K doplnění ploch sídelní zeleně je navržena v I. etapě 
plocha Zs1, Zs3 a Zs4. Pro dopravu je navrženo parkoviště P1,2,4,5, garáže G1 v severní části 
obce. Aktuální je návrh čistírny odpadních vod Tčov1 a plochy krajinné zeleně jižně od obce 

 V II. etapě jsou navrženy k zástavbě rozsáhlejší lokality Br1,10,21,22,23,24 - lokality 
pro bydlení v návaznosti na jižní a severní část obce. Pro dopravu je navrženo parkoviště P3. 
V centru obce jsou to plochy veřejné zeleně Zs5.  
 

 
Lokalita Br 1 – p.č. 546 - lokalita pro obytnou výstavbu, pozemky v severní části obce, 
navazující na zastavěné území obce - 4RD. Pozemek dopravně napojitelný na silnici III. tř. a 
na inž. sítě. Celková rozloha pozemků je 0,8 ha –orná půda, reálný zábor by činil asi 0,08 ha 
s třídou ochrany I. 
Lokalita Br 2 – p.č. 495 - proluka pro obytnou výstavbu, pozemek ve střední části obce, v 
zastavěném území obce, 1RD. Pozemek dopravně napojitelný na stávající silnici III. tř. a na 
inž. sítě. Celková rozloha pozemku je 0,07 ha - zahrada, reálný zábor by činil asi 0,02 ha 
s třídou ochrany I. 
Lokalita Br 3 – p.č. 480 - proluka pro obytnou výstavbu, pozemek ve střední části obce, 
navazující na zastavěné území obce, 1RD. Pozemek dopravně napojitelný na stávající silnici 
III. tř. a na inž. sítě. Celková rozloha pozemku je 0,07 ha - zahrada, reálný zábor by činil asi 
0,02 ha s třídou ochrany I. 
Lokalita Br 4 – p.č. 472 - proluka pro obytnou výstavbu, pozemek ve střední části obce, v 
zastavěném území obce, 1RD. Pozemek dopravně napojitelný na stávající silnici III. tř. a na 
inž. sítě. Celková rozloha pozemku je 0,07 ha - zahrada, reálný zábor by činil asi 0,02 ha 
s třídou ochrany I. 
Lokalita Br 5 – p.č. 460,465 - proluka pro obytnou výstavbu, pozemek ve střední části 
zastavěného území obce. Lokalita je dopravně napojitelná na silnici III. tř. 
a na inž. sítě. Celková rozloha pozemku je 0,13 ha – zahrada, reálný zábor by činil asi 0,02 ha 
s třídou ochrany I. 
Lokalita Br 6 – p.č. 449/2, 450 - proluka pro obytnou výstavbu navazující na zastavěné 
území obce v její střední části . Lokalita je dopravně napojitelná na silnici III.tř. a na inž. sítě. 
Celková rozloha pozemku je 0,11 ha –  zahrada, reálný zábor by činil asi 0,4 ha s třídou 
ochrany I. 
Lokalita Br 7 – p.č. 413,415/3,/3 – proluka pro obytnou výstavbu, pozemek v jižní části 
obce, navazující na zastavěné území obce, 3 RD. Pozemek dopravně napojitelný na stávající 
silnici III. tř. a na inž. sítě. Celková rozloha pozemku je 0,28 ha - zahrada, reálný zábor by 
činil asi 0,06 ha s třídou ochrany I. 
Lokalita Br 8 – p.č. 763 - lokalita pro obytnou výstavbu navazující na jižní část zastavěného 
území obce,1RD. Lokalita je dopravně napojitelná z východu na místní komunikaci a na inž. 
sítě. Celková rozloha pozemku je 0,07 ha - orná půda; reálný zábor by činil asi 0,02 ha 
s třídou ochrany V. 
Lokalita Br 9 – p.č.742 - lokalita pro obytnou výstavbu navazující na jižní část zastavěného 
území obce, 3RD. Lokalita je dopravně napojitelná na místní komunikaci a na inž. sítě. 
Celková rozloha pozemku je 0,57 ha - orná půda, reálný zábor by činil asi 0,06 ha s třídou 
ochrany V. 
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Lokalita Br 10 – p.č. 742 - lokalita pro obytnou výstavbu navazující na jižní část zastavěného 
území obce,10RD. Lokalita je dopravně napojitelná na navrženou místní komunikaci a inž. 
sítě. Celková rozloha pozemku je 1,2 ha - orná půda, reálný zábor by činil asi 0,2 ha s třídou 
ochrany I. a V. 
Lokalita Br 11 – p.č. 302, 726-730, 732-739,724 – lokalita pro obytnou výstavbu navazující 
na jižní část zastavěného území obce, 24 RD. Lokalita je dopravně napojitelná na navrženou 
místní komunikaci a inž. sítě. Celková rozloha pozemku je 2,98 ha - orná půda, louka, 
zahrada, reálný zábor by činil asi 0,48 ha s třídou ochrany V. 
Lokalita Br 13 – p.č. 718, 720  – lokalita pro obytnou výstavbu navazující na východní část 
zastavěného území obce, 4RD. Lokalita je dopravně napojitelná na rozestavěnou místní 
komunikaci a inž. sítě. Celková rozloha pozemku je 0,63 ha – orná půda, reálný zábor by činil 
asi 0,08 ha s třídou ochrany V. 
Lokalita Br 15 – p.č. 710 - proluka pro obytnou výstavbu navazující na východní část 
zastavěného území obce, 1RD. Lokalita je dopravně napojitelná na stávající místní 
komunikaci a inž. sítě. Celková rozloha pozemku je 0,14 ha – orná půda, reálný zábor by činil 
asi 0,02 ha s třídou ochrany V. 
Lokalita Br 16 – p.č. 221, 226, 229/1 –proluka pro obytnou výstavbu navazující na východní 
část zastavěného území obce, 2RD. Lokalita je dopravně napojitelná na stávající místní 
komunikaci a inž. sítě. Celková rozloha pozemku je 0,24 ha – louky, pastviny, zahrada, reálný 
zábor by činil asi 0,04 ha s třídou ochrany V. 
Lokalita Br 17 – p.č. 690,691, 694/2,/3  – proluka pro obytnou výstavbu navazující na 
východní část zastavěného území obce, 2RD. Lokalita je dopravně napojitelná na stávající 
místní komunikaci a inž. sítě. Celková rozloha pozemku je 0,26 ha – orná půda, reálný zábor 
by činil asi 0,04 ha s třídou ochrany IV. a V. 
Lokalita Br 18 – p.č. 696, 699 - proluka pro obytnou výstavbu navazující na východní část 
zastavěného území obce, 2RD. Lokalita je dopravně napojitelná na stávající místní 
komunikaci a inž. sítě. Celková rozloha pozemku je 0,18 ha –orná půda, louky, pastviny, 
reálný zábor by činil asi 0,04 ha s třídou ochrany IV. 
Lokalita Br 19 – p.č. 654/4,/5 - proluka pro obytnou výstavbu navazující na severní část 
zastavěného území obce, 2RD. Lokalita je dopravně napojitelná na silnici III. tř. a inž. sítě. 
Celková rozloha pozemku je 0,08 ha –zahrada, reálný zábor by činil asi 0,04 ha s třídou 
ochrany I. a V. 
Lokalita Br 20 – p.č. 686/1  – lokalita pro obytnou výstavbu navazující na severovýchodní 
část zastavěného území obce, 7RD. Lokalita je dopravně napojitelná na stávající místní 
komunikaci a inž. sítě. Celková rozloha pozemku je 1,05 ha – orná půda, reálný zábor by činil 
asi 0,14 ha s třídou ochrany V. 
Lokalita Br 21 – p.č. 161/2,/3, 163-165 – lokalita pro obytnou výstavbu navazující na 
severovýchodní část zastavěného území obce, 5RD. Lokalita je dopravně napojitelná na 
stávající místní komunikaci a inž. sítě. Celková rozloha pozemku je 0,34 ha – zahrada, louka, 
pastvina, reálný zábor by činil asi 0,10 ha s třídou ochrany V. 
Lokalita Br 22 – p.č. 148,150, 152,154, 156,158,160 – lokalita pro obytnou výstavbu 
navazující na severovýchodní část zastavěného území obce, 7RD. Lokalita je dopravně 
napojitelná na stávající místní komunikaci a inž. sítě. Celková rozloha pozemku je 0,41 ha – 
zahrada, reálný zábor by činil asi 0,14 ha s třídou ochrany V. 
Lokalita Br 23 – p.č. 110-116, 103-106, 102/1 – lokalita pro obytnou výstavbu navazující na 
severní část zastavěného území obce, 7RD. Lokalita je dopravně napojitelná na navrženou 
místní komunikaci a inž. sítě. Celková rozloha pozemku je 0,87 ha – zahrada, reálný zábor by 
činil asi 0,14 ha s třídou ochrany IV. 
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Lokalita Br 24 – p.č. 665 – 668, 646 – lokalita pro obytnou výstavbu navazující na severní 
část současně zastavěného území obce, 6RD. Lokalita je dopravně napojitelná na navrženou 
místní komunikaci a inž. sítě. Celková rozloha pozemku je 0,91 ha – zahrada, orná půda, 
reálný zábor by činil asi 0,12 ha s třídou ochrany IV a II. 
Lokalita Br 25 – p.č. 12 – proluka pro obytnou výstavbu navazující na severní část 
zastavěného území obce, 1RD. Lokalita je dopravně napojitelná na stávající místní 
komunikaci a inž. sítě. Celková rozloha pozemku je 0,07 ha – zahrada, reálný zábor by činil 
asi 0,02 ha s třídou ochrany IV. 
Lokalita Br 26 – p.č. 16 – proluka pro obytnou výstavbu navazující na severní část 
zastavěného území obce, 1RD. Lokalita je dopravně napojitelná na stávající místní 
komunikaci a inž. sítě. Celková rozloha pozemku je 0,10 ha – zahrada, reálný zábor by činil 
asi 0,02 ha s třídou ochrany IV. 
Lokalita Br 27 – p.č. 646,648-650 – proluka pro obytnou výstavbu navazující na severní část 
současně zastavěného území obce,11RD. Lokalita je dopravně napojitelná na stávající místní 
komunikaci a inž. sítě. Celková rozloha pozemku je 0,98 ha – zahrada, orná půda, ostatní 
plochy, reálný zábor by činil asi 0,22 ha s třídou ochrany IV. 
Lokalita Br 28 – p.č. 244,249,250,242,240/2 – proluka pro obytnou výstavbu v zastavěném 
území obce, 4RD. Lokalita je dopravně napojitelná na stávající místní komunikaci a inž. sítě. 
Celková rozloha pozemků je 0,26 ha – zahrada, ost. plocha, reálný zábor by činil asi 0,08 ha 
s třídou ochrany IV,V. 
Lokalita Br 29 – p.č. 253 – proluka pro obytnou výstavbu navazující na zastavěné území 
obce, 1RD. Lokalita je dopravně napojitelná na stávající místní komunikaci a inž. sítě. 
Celková rozloha pozemku je 0,06 ha – zahrada, reálný zábor by činil asi 0,02 ha s třídou 
ochrany IV. 
Lokalita Br 30 –p.č. 365, 366 – lokalita pro obytnou výstavbu ve střední části zastavěného 
území obce. Lokalita je dopravně napojitelná na silnici III. tř. a na stávající místní 
komunikaci. Celková rozloha pozemku je 0,13 ha – zahrada; reálný zábor by činil asi 0,04 ha 
s třídou ochrany I. 
Lokalita Vz,Vd 1  – část p.č. 444  -  lokalita pro výrobní aktivity, pozemek leží jižně od 
středu obce mimo  zastavěné území obce, navazuje přímo na stávající areál ZD - rozestavěná. 
Lokalita je dopravně napojitelná na silnici III. tř. a na inž. sítě. Celková rozloha pozemku a 
zábor je 1,5 ha  - orná půda s třídou ochrany I. a II. 
Plocha Zs1,3-5 – p.č. 512/3, 365,251/1,719,720,742,367  plochy veřejné zeleně v obci. 
Celková rozloha pozemků a zábor je 0,40 ha  - orná půda, zahrada s třídou ochrany  II a V. 
Plocha P1,2,4,5 – p.č. 161/1,512/2,444,251/1  plochy parkování v obci. Celková rozloha 
pozemků a zábor je 0,26 ha  - orná půda, zahrada s třídou ochrany I, II a V. 
Plocha G1 – část p.č. 114 – lokalita pro výstavbu řadových garáží–v severní části obce 
navazuje na  současně zastavěné území obce. Lokalita je dopravně napojitelná na místní 
komunikaci. Celková rozloha pozemku je 0,03 ha – zahrada;  s třídou ochrany IV. 
Plocha Tčov1 – část p.č. 766/1 – plocha pro výstavbu čistírny odpadních vod 
– jižně od současně zastavěného území obce. Lokalita je dopravně napojitelná na účelovou 
komunikaci a inž. sítě. Celková rozloha pozemku a zábor je 0,02 ha-louka; s třídou ochrany 
II. 
Plocha Zk1 - p.č. 763 – plocha pro krajinnou zeleň pro odstínění obytné zástavby jižně od 
obce. Celková rozloha pozemku a zábor je 0,28 ha – orná půda; s třídou ochrany II, IV. 
 
Celkem rozloha :  cca 16,10 ha  
Celkem zábor :  cca   5,37 ha  
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Přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastrálním území  dotčených 
uvažovanou výstavbou   
 

   BPEJ      STUPNĚ TŘÍD OCHRANY 

3.10.00    I 

3.10.10 II 

   3.08.50 IV 

   3.08.40 IV 

   3.41.77 V 

   3.37.56 V 
 
 
Rozloha lokalit návrhu celkem    
Bydlení   Br1-30                    13,05 ha 
Výrobní aktivity  Vz,Vd 1   1,50 ha 
Veřejná zeleň   Zs1,3-5   0,40 ha 
Doprava, techn. vybavenost       0,87 ha 
Krajinná zeleň   Zk1    0,28 ha 
Celkem                16,10 ha          
 
Zábor celkem        5,37 ha 
- z toho bydlení         2,32 ha 
 
 
4.5.3. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL 

Plochy lesů jsou tvořeny pozemky určenými k plnění funkcí lesa ve smyslu zákona 
č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. Patří mezi ně především 
plochy s lesními porosty, plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, 
nebo dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů, lesní průseky a 
nezpevněné lesní cesty bez vlastní parcely.  

Vyhodnocení vychází ze Směrnice ministerstva zemědělství o postupu při ochraně 
pozemků určených k plnění funkcí lesa  č. 31/2000 ze dne 15. 2. 2000 

 
Všeobecné údaje o lesích v řešeném území 
Funkce lesů je dána zejména příslušností do jedné ze tří kategorií lesů dle zákona č. 

289/95 Sb. (lesy hospodářské, ochranné a zvláštního určení). V řešeném území jsou 
zastoupeny výhradně lesy hospodářské. 

Řešené území má charakter dlouhodobě osídlené kulturní krajiny. Lesnatost katastru je 
vysoká, obec je obklopena rozsáhlými účelovými lesy, které tvoří 49 % výměry katastru. 
Zemědělsky  využito je 44 % půdy, z toho orná zaujímá 40 % rozlohy k ú. Správci lesů na 
k.ú. Jinačovice jsou Lesy České republiky - Lesní správa  Kuřim, Lesní družstvo Jinačovice, 
lesy v majetku obce Jinačovice.  

Do  jinačovického katastru  zasahuje přírodní park Baba – východní část katastru a 
Podkomorské lesy – západní část katastru. Všechna zvláště chráněná území mají  stanovený 
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speciální režim využívání, který je nutno respektovat. Veškerá lidská činnost je tu podřízena  
zájmům ochrany  přírody.  

Při výstavbě v lokalitách navržených v ÚPO je nutno dodržet ochranné pásmo lesa 50 
m od jeho hranic. 
 

Navrhovaná opatření 
- v souvislosti se začleněním řady lesních porostů katastru do návrhu ÚSES v nich 

bude třeba postupně posilovat zastoupení geograficky původních dřevin. 
- nové plochy lesů nejsou v územním plánu navrhovány, nové plochy lesů zvláštního 

určení lze realizovat v rámci některých prvků ÚSES, které je možno realizovat jako krajinnou 
zeleň, nebo les.  

- budou zachovány přístupové cesty, sloužící k obhospodařování lesních pozemků 
- v ÚPO je respektováno ochranné pásmo lesa 50m vyjma lokality Br11, která je 

navržena pro bydlení a která zasahuje do ochranného pásma lesa – pro ni byla navržena 
výjimka na 25 m 
Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa  

 
K záboru PUPFL dojde v rámci návrhu lokality Br11 – jedná se o izolovanou parcelu  

č. 731 mezi plochami orné půdy a luk jihovýchodně od zastavěného území obce. Výměra 
tohoto pozemku je asi 0,33 ha. Tato plocha bude sloužit funkci krajinná zeleň rekreační. 

VYHODNOCENÍ  ZÁBORU PUPFL  

ozn. 
lokality č. parcel zábor 

v ha  účel příp. záboru

Zkr1          731 0,32 krajinná zeleň 
rekreační 

 
 
5.     VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, ASANACÍ A  
         ASANAČNÍCH ÚPRAV  
 

Předmět omezení 
Vymezení veřejně prospěšných staveb, ploch pro navrhované veřejně prospěšné stavby 

a pro provedení asanačních úprav je podkladem pro omezení vlastnických práv k pozemkům a 
stavbám, případně vyvlastnění pozemků nebo staveb podle § 108 odst. 2 písmeno a) a c) 
stavebního zákona č. 50/1976 Sb. v úplném znění, pokud nebude možno řešení 
majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem. 
Rozsah omezení 

Rozsah dotčení vlastnických práv k pozemkům a stavbám bude stanoven regulačními 
plány nebo (není-li to účelné) územním rozhodnutím o umístění stavby. 
Vymezení veřejně prospěšných staveb uvedených v této kapitole nevylučuje možnost vymezit 
další veřejně prospěšné stavby v navazujících regulačních plánech. 
 
Územní rozsah regulace: 
 

Je vymezen v grafické části dokumentace – ve výkr. č. 7 Vymezení ploch veřejně 
prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav  
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Seznam veřejně prospěšných staveb : 
 
 

I. Veřejné komunikace a plochy pro dopravu 
D.  Místní komunikace pro dořešení dopravního skeletu  
E.  Parkoviště – u Vd,Vz1 - p.č.444, u tenis. kurtů – p.č.161/1, u Br13 – p.č.251/1, střed 

obce – p.č.  512/2 
 
II. Veřejně prospěšná technická vybavenost 
G.  Dešťová kanalizace - doplnění   
H.  Splašková kanalizace – návrh kanalizační splaškové sítě včetně ploch nezbytných  pro  
      odkanalizování sídla  
I.   Čistírna odpadních vod  vč. napojení na infrastrukturu – p.č.766/1 
J.   Objekt zrychlovací stanice vodovodu  
K.  Vodovodní řady - doplnění  
L.   Plynovod STL – doplnění  
M.  El. vedení VN venkovní, kabelové  
N.   Trafostanice  
 
Veřejná opatření 
Plochy potřebné pro realizaci ÚSES a KPÚ. 
 
Pozn. Asanace a asanační úpravy nejsou řešeny 
 
 
6. ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ  CIVILNÍ  OCHRANY   
 

Návrh řešení  požadavků civilní ochrany  řeší zájmové území obce Jinačovice ve smyslu  
požadavků vyplývajících z platné  legislativy : 
 

- vyhláška č. 380/2002 Sb. MVČR ze dne 9.8.2002 k přípravě a provádění úkolů 
ochrany  obyvatelstva 

- zákon č. 239/2000 Sb. O integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů ( se změnami a doplňky zák. č. 320/2002 Sb. ) s účinností k 1.1.2003) 

- vyhláška MMR č. 135/2001 Sb. z 10.4.2001 o územně plánovacích podkladech a 
územně plánovací dokumentaci    

 
Obsah řešení 
 vychází z požadavků vyhlášky č. 380/2002 Sb. § 20 a z požadavků orgánu, zajišťujícího 
systém a organizaci civilní ochrany, Hasičského záchranného sboru (HZS) Jihomoravského 
kraje, územního odboru Brno.  
 
Řešení potřeb  civilní ochrany dle vyhlášky : 

a) ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, 
b) zón havarijního plánování, 
c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události , 
d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, 
e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoc 
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f) vymezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná a zastavitelná 
území obce, 

g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení 
škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události, 

h) ochrany před vlivem nebezpečných látek skladovaných v území, 
i) nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. 
 

Návrh řešení 
ad a)  ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 
 Zájmové území není potencionálně ohroženo povodní, není vyhlášeno záplavové 
území. Katastrálním územím  Jinačovic prochází vodoteč  Mniší potok,  jehož koryto je 
vysychavé  a přes zastavěné území obce je potok zatrubněn. 
 ad b)  zóny havarijního plánování 

Zájmové území  Jinačovice nepostihuje zóna havarijního plánování.  
Zóny havarijního plánování stanovuje Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního 
prostředí. Zóny havarijního plánování eviduje a zabezpečuje HZS JmK, územní odbor Brno 
s řešením komplexních opatření vč. evakuace  s ohledem na zákon č. 353/99 Sb. a vyhl. 
383/99 Sb., podle které se stanovují zóny ohrožení.   
 ad c)  ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 
 Ukrytí obyvatelstva je řešeno s ohledem na potenciální zdroje ohrožení. Vyhláška č. 
380/202 Sb. stanoví způsob a rozsah kolektivní ochrany. 

Stálé úkryty se v zástavbě obce Jinačovice  nevyskytují. 
Improvizované úkryty (IÚ) se budují k ochraně obyvatelstva před účinky  světelného a 

tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým 
účinkům zbraní hromadného ničení v případě nouzového stavu v místech, kde nelze k ochraně 
obyvatelstva využít stálých úkrytů.  

IÚ se budují v mírové době k ochraně obyvatelstva v kterékoliv budově či objektu ( 
sklepy , patra budov) individuálně podle konkrétní situace v předem vybraných, optimálně 
vyhovujících prostorech , ve vhodných částech domů, bytů, provozních a výrobních objektů. 
Tyto prostory budou upravovány před účinky mimořádných událostí s využitím vlastních 
materiálních  a finančních zdrojů fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro 
ochranu jejich zaměstnanců. 

Požadovaná kapacita improvizovaného úkrytu je přibližně 1 m² na osobu. Ukrytí  dětí 
mateřské školy se předpokládá ve vlastním objektu tj. Obecní úřad. 
Doběhová vzdálenost pro úkryty je 500 m, čímž je splněn požadavek dosažení úkrytu do 15 
minut. 

Organizační zabezpečení není úkolem územního plánu, nutno řešit na úrovni 
samosprávy obce Jinačovice. 
ad d)  evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují 
pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci 
uskladnění. 

Pro nouzové ubytování osob navrhujeme následující objekty a plochy : 
- havárií nezasažené domy i ostatní využitelné objekty (evidence v kompetenci OÚ) 
- prostory Obecního úřadu (bývalá škola), místnosti občanských,  podnikatelských,  kulturně-
společenských a stravovacích zařízení  ( pekárna, hospoda ) 

Evakuaci obyvatelstva mohou zajišťovat autobusy  podniků situovaných v katastru 
nebo případně autobusy IDS.   

Organizační zabezpečení je v kompetenci samosprávy obce. 
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ad e)  skladování materiálu civilní ochrany a materiální pomoci 
Vyhláška 380/2002 Sb. § 17 řeší způsob a rozsah individuální ochrany obyvatel.   

Sklady prostředků CO v obcích nejsou v současné době zajišťovány.  Materiál CO bude 
celoplošně  stažen, bude prověřena jeho funkčnost a nepoužitelný materiál bude likvidován. 
Prostředky CO budou přerozděleny. 

Sklad CO v Jinačovicích  byl v objektu OÚ, materiál byl odvezen do centrálního 
skladu v Tišnově.   

Pro skladování  materiálu humanitární pomoci mohou být v případě potřeby využity 
prostory a plochy OÚ v Jinačovicích. 
ad f)  vymezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná a     
zastavitelná území obce  

Na k.ú. mimo zmíněná území nejsou dle dostupných informací umístěny sklady 
nebezpečných látek a odbor ŽP MěÚ Kuřim nevede seznam subjektů nakládajících 
s nebezpečnými látkami. Jako vodoprávní úřad příslušný ke schválení havarijních plánů 
neobdržel od žádného subjektu sídlícího v Jinačovicích žádost o schválení havarijního plánu.  
ad  g)  záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých 
účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události 

Záchranné, likvidační a obnovovací práce organizuje obec ve spolupráci  s Krajským 
úřadem Jihomoravského kraje,  s hasiči a civilním obyvatelstvem, popř. ČA. 
ad  h)  ochrana před vlivem nebezpečných látek skladovaných v území 

Vzhledem k tomu, že v území nejsou umístěny sklady nebezpečných látek, tato 
ochrana není řešena. 
ad  i) nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Nouzové zásobování vodou po projednání s Vodárenskou akciovou společností, a.s. 
Brno by bylo řešeno dovozem vody v cisternách. Náhradní zdroj vody na k.ú. Jinačovice není.  

Nouzové zásobování el. energií nutno řešit přes dispečink E.ON, který má zpracovaný 
havarijní plán pro celou oblast, ne pro jednotlivé obce. Dále funguje Regionální centrum 
distribučních služeb (RCDs) pro mimořádnou situaci zajistí náhradní zdroj pro jednotlivá 
odběrná místa  ( např.  mateřskou školu, obecní úřad  a p.). 
 
 
7. NÁVRH  LHŮT  AKTUALIZACE  
 

Časový horizont územního plánu není stanoven. Aktualizace bude prováděna vždy po 
čtyřech letech od jeho schválení. Lhůta aktualizace je lhůta pro vyhodnocení, zda se 
nezměnily podmínky, na základě kterých byl územní plán schválen. 

Územní plán bude využíván do doby vyčerpání rozvojových ploch, případně bude při 
změně podmínek v území vypracována nová územně plánovací dokumentace.  

Závazná část územního plánu může být upravena pouze změnou ÚPO.  
 
 

8. DOKLADOVÁ ČÁST  
 
 

1. Registrační list  
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     R E G I S T R A Č N Í    L I S T 
 
 
Název ÚPD:                J I N A Č O V I C E – ÚZEMNÍ PLÁN OBCE 
 
Řešené území:             je vymezeno katastrálním územím obce Jinačovice 
 
 
Číslo (kód ÚPD): 
 
Pořizovatel:  Obecní úřad Jinačovice 
     
Schvalující orgán: Obecní zastupitelstvo Jinačovic 
 
Zpracovatel:  Ateliér PROJEKTIS Brno 
    zastoupený Jarmilou  Haluzovou, Příční 32, 602 00  Brno 

zodp. projektant Ing. arch. Alena Dumková 
     
Etapy Akce Datum Poznámka 

Zahájení prací zahájení prací:  12/2001    
Zadání pro  vypracování 
konceptu ÚPO 

ukončení projednání   

Koncept ÚPO odevzdání 20.10.2003  
 zahájení projednání 10.11.2003  

 ukončení projednání  30.04.2004  

(souborné stanovisko) 
schválení  30.06.2005  

Návrh ÚPO odevzdání 25.10.2005  

 zahájení projednání   

 ukončení projednání   

 stanovisko nadříz. orgánu   

 schválení návrhu   

 nabytí účinnosti vyhlášky 
o závazné části ÚPD 

  

Zadání návrhu ÚPO 

 
Použitá technologie zpracování:  digitální  Záznam proveden dne:  
Měřítko hlavního výkresu:   1: 5000,1:2000 
Zpracoval:    Jarmila Haluzová, Ing.arch. Alena Dumková 
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