
Obecní zastupitelstvo obce Hnanice, zmocněné ustanoveními § 36 odst. 1 písm.  a) zákona č.  
367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o  
územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, dne 29.8.2000 schválilo  
Územní plán obce Hnanice.  V souladu s ustanoveními § 24 odst.  1,  § 44 odst.  1,  odst.  2  
písm.d) a § 45 písm.l) zákona č. 367/1990 Sb. o obcích vydává starosta obce Hnanice tuto

obecně závaznou vyhlášku
číslo 8/2000

k Územnímu plánu obce Hnanice

ČÁST  PRVNÍ
ÚVODNÍ  USTANOVENÍ

Článek 1
Účel vyhlášky

Vyhláška vymezuje závazné části Územního plánu obce Hnanice (dále jen „územní  
plán“)  pro  účely  územního  plánování  a  správního  rozhodování  podle  zvláštních  obecně 
závazných předpisů. Vyhláška stanoví funkční a prostorové uspořádání území a podmínky 
jeho zastavitelnosti, vymezuje územní systém ekologické stability a stanoví veřejně prospěšné 
stavby.

Článek 2
Rozsah platnosti

2.1.
Vyhláška platí na správním území obce, které je shodné s katastrálním územím obce 

Hnanice.

2.2
Vyhláška platí do 31.12.2010.

2.3.
Nedílnou součástí vyhlášky je dokumentace Územního plánu obce Hnanice (grafická i 

textová  část,  zhotovila  Ing.arch.  Zdeňka  Hladinová,  Csc.)  opatřená  schvalovací  doložkou 
podle § 16 odst. 4 zákona č. 83/1998 Sb.

Článek 3
Vymezení pojmů

3.1.
Vyhláška stanoví podmínky pro umisťování a povolování jednotlivých druhů staveb, jejich 
změn a změn jejich užívání vymezených podle užitných funkcí obecně závaznými právními 
předpisy,  zejména  vyhláškou  č.  137/1998  Sb.  o  obecných  technických  požadavcích  na 
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výstavbu ve znění pozdějších předpisů. Pro jednoznačnost výkladu územního plánu na území 
obce se rozlišují:

- z     hlediska funkčního využití:  
▪ plochy monofunkční jsou určené pro jednu stanovenou funkci, která vylučuje využití pro 
   jiné účely;
▪ plochy polyfunkční jsou určené pro více více stanovených funkcí s vymezením přípustných 
  staveb a zařízení;

- z     hlediska zastavitelnosti  :
▪ území urbanizovaná (zastavitelná – stabilizovaná nebo rozvojová);
▪ neurbanizovaná (nezastavitelná).

3.2.
Urbanizované území tvoří zde vyjmenované a v grafické části územního plánu (výkres 

č.2) vymezené funkční plochy.

Zastavitelné je  současně  zastavěné  území  obce  a  plochy  určené  územním plánem 
k zastavění,  nestanoví-li  dále  tato  vyhláška  nebo  obecně  závazné  předpisy  ve  zvláštních 
případech jinak.

Stabilizované se nazývají  území  a  plochy,  jejichž  funkční  a  prostorové  uspořádání 
nebude měněno.

Rozvojové se nazývají území a plochy t.č. volné, které územní plán určuje k zastavění 
nebo ke změně funkčního a prostorového uspořádání.

3.3.
Neurbanizované  území tvoří  zde  vyjmenované  a  v grafické  části  územního  plánu 

vymezené nezastavěné plochy, které ani nejsou určeny k zastavění (nezastavitelné plochy):
- pozemky určené k plnění funkce lesa,
- zemědělský půdní fond,
- územní systém ekologické stability,
- plochy přírodně krajinné (zejména zeleň rostoucí mimo les),
- plochy pro veřejnou zeleň v zastavěném území obce,
- vodní plochy a toky,
- ostatní plochy mimo zastavěné území.

Na  nezastavitelných   plochách  není  dovoleno  umisťovat  a  povolovat  stavby  s výjimkou 
staveb, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch, úprav pozemních komunikací a 
dále liniových staveb technického vybavení a úprav vodních toků.

3.4.
pojmy užité v této vyhlášce a v dokumentaci územního plánu se vykládají vy smyslu 

obvyklém  v praxi  územního  plánování.  V případě  pochybnosti  rozhodne  nadřízený  orgán 
územního plánování
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ČÁST  DRUHÁ
REGULATIVY

Článek 4

Pro výstavbu v urbanizovaném území se stanovují tyto všeobecné regulační zásady:

1. Prostorové využití a uspořádání urbanistické struktury je vymezeno ve výkresu územního 
plánu č.2 „Komplexní urbanistický návrh“.

2. Je stanovena nová hranice souvisle zastavěného území (intravilánu) zahrnující realizované 
novostavby rodinných domů v uplynulém desetiletí včetně pozemků a vymezující rozvojové 
území obce.

3. Hladina zástavby v zastavěném území obce nepřesáhne dvě nadzemní podlaží a výšku 7,0 
m nad úrovní komunikace v ulici (v centrální části obce mimo střechu).

4.  Úroveň  podlahy  prvního  nadzemního  podlaží  nepřesáhne  výšku  1,2  m  nad  úroveň 
komunikace v ulici, výšková úroveň vjezdů se smí pohybovat v rozmezí od -0,6 do +0,6 m od 
úrovně komunikace ulici.

5.  Přípustné  tvary  střech  jsou  vesměs  sedlové,  valbové  a  půlvalbové.  U  stávajících 
hospodářských  objektů  –  dvorních  křídel,  lze  při  rekonstrukci  ponechat  střechy  pultové. 
Těmto  podmínkám  budou  přizpůsobeny  i  objekty  provozně  výrobního  charakteru.  Malé 
přístavby mohou  mít  i  jiné tvary střech.  Sklon střech  je  povolen  v rozmezí  38° -  45°.  U 
nižších přístaveb může být  nižší  jak 38°.  Zaoblené vikýře a střešní okna širší  než 90 cm 
nejsou  povoleny.  Budovy  musí  mít  krytinu  z materiálů,  odpovídající  strukturou  a  barvou 
pálené krytině.

6. Navržená struktura a barva fasád podléhá schválení při stavebním řízení.

7. Stavba reklamních tabulí, umisťování reklam na střechy a stěny domů apod. je zakázáno. 
Výjimku tvoří místní informační a orientační značky, firemní označení u objektů občanské 
vybavenosti.

8.  Při  nové výstavbě  podél  silnice  II./413 a  při  obnově fasád  podél  této  silnice  je  nutné 
snižovat hladinu hluku využitím neodrazivých druhů fasád a dostatečným odstupem budov od 
státní silnice.

9.  Zahrady domů nesmí  být  používány jako skladiště  a  skládkové  plochy pro  vraky aut, 
odpadů apod.

Článek 5

5.1.
Na hlavním výkrese „Komplexní urbanistický návrh – zastavěné území obce 1:2000“ 

územní  plán  závazně  vymezuje  barevně  odlišené  funkční  plochy  a  tlustou  černou  čárou 
ohraničené prostorové části obce A – L s příslušnými regulativy (viz článek 6 této vyhlášky). 
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Takto vymezená funkční a prostorová regulace omezuje využitelnost jednotlivých funkčních 
zón. Podrobná charakteristika zón v textové části územního plánu je pro účely této vyhlášky 
směrná,  ve  výkresech  vymezené  a  v této  vyhlášce  uvedené  regulativy  funkčních  zón  a 
činností jsou závazné.

5.2.
Vymezenému funkčnímu využití území a ploch musí odpovídat způsob jeho užívání a 

zejména účel  umisťování  a  povolování  staveb,  včetně  jejich změn  a změn  jejich  užívání. 
Stavby a jiná opatření, které funkčnímu vymezení území neodpovídají nelze na tomto území 
umístit nebo povolit.

5.3.
Dosavadní způsob využití území a ploch, který neodpovídá navrženému funkčnímu 

využití  podle územního plánu, je možný,  pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou 
míru a pokud nejsou dány důvody k opatřením podle zákona (§ 87 a § 102 odst. 3 zákona č. 
50/1976 Sb. ve znění p.p.).

5.4.
Umisťování  a  povolování  staveb  technického  vybavení  pro  obsluhu  jednotlivých 

území  a  ploch  ve  funkčních  zónách  je  přípustné  jen  tehdy,  pokud  negativně  neovlivní 
základní funkci těchto území a ploch nad přípustnou míru.

Článek 6
Prostorové regulativy

Prostorové části obce:

A Centrální prostor, náves 6.1.
B U sýpky 6.2.
C U Rybníka 6.3.
D Na Skále 6.4.
V Sklepní ulice 6.5.
E U Hřiště 6.6.
F U Okružní ulice 6.7.
G Areál JZD 6.8.
H U Větrolamu 6.9.
I Za Školou 6.10.
J Devět mlýnů 6.11.
K Kasárna 6.12.
L Horecký kopec 6.13.

6.1.
A – Centrální prostor, náves – Historické, společenské a kulturní centrum obce.
Zachovat: Současné prostorové uspořádání, stavební čáry, hladina zástavby, sedlové střechy, 
valby, půlvalby.  Při výstavbě nových objektů budou respektovány historické stavební čáry, 
prostorové a regulační prvky sousedící  zástavby.  Po vybudování komunikací nutná úprava 
ploch zeleně, výsadba solitérních stromů a stromořadí.
Vylučuje se:  výstavba budov o třech nadzemních podlažích, ploché střechy, odlišné sklony 
střech, netradiční střešní krytina. Z výsadby stromů a keřů se vylučují netradiční dřeviny.
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6.2.
B – U Sýpky – Zachová se kompaktní obytná zástavba navazující na centrální prostor obce, 
stavební  čáry,  hladina  zástavby,  sedlové  střechy  a  jejich  sklony.  Při  konstrukci  budov  a 
opravách  fasád  je  nutno  dbát  na  zachování,  případně  obnovu  lidové  architektury,  včetně 
barevného řešení fasád.
Vylučuje se: výstavba budov o třech nadzemních podlažích, ploché střechy, netradiční střešní 
krytina. Při změně funkce objektu na výrobu je nepřípustná produkce kouře, pachu a prachu. 
Na místní komunikaci motorové dopravy se vylučuje průjezdová doprava.

6.3.
C – U Rybníka – Území s významnou ekologickou funkcí. Zachovává se hladina rozptýlené 
obytné zástavby, sedlové střechy a jejich sklony.
Vylučuje se: Nástavba rodinných domů o další podlaží. Výstavba RD. Výstavba rekreačních 
objektů nad historickou kamennou zdí  a  obnova vzdušného vedení  22 kV nad rybníkem. 
Z výsadby stromů a keřů se vylučují netradiční dřeviny.

6.4.
D  –  Na  Skále  –  Území  stepní  vegetace  s významnou  ekologickou  funkcí.  Po  ukončení 
terénních úprav plochy severní části – zatravnění a výsadba dřevin.
Vylučuje se: (Mimo průběžné údržby lokality) zásahy na ploše stepní vegetace a jakékoliv 
stavební záměry.

6.5.
V – Sklepní ulice – Objekty pro zpracování vinné révy a sklepy soustředěné při sklepní ulici 
se  zachovávají.  Při  rekonstrukci  nadzemních  částí  objektů  nutno dbát  původního vzhledu 
fasád.
Vylučuje se: Výstavba rekreačních objektů (chat apod.) a nástavba budov o další podlaží.

6.6.
E  –  U  hřiště  –  Území  s hřištěm  pro  kopanou,  s plochami  pro  vybudování  zařízení  pro 
tělovýchovu a sport, objektů občanského vybavení a bydlení. V nástupním prostoru do obce 
při hlavní komunikaci nutná důsledná výsadba stromořadí, u hřiště změna dřevěné skladby.
Vylučuje  se:   Výstavba  objektů  o  větší  výšce  než  dvou  nadzemních  podlaží  (7m),  užití 
plochých střech a sedlových střech se sklonem menším než 40°, netradiční střešní krytina.

6.7.
F – U Okružní ulice – Převážně volné stojící RD a usedlosti se zachovají. Ploché střechy RD 
nutno  výhledově  nahradit  střechami  sedlovými.  Při  rekonstrukci  budov  s lidovou 
architekturou nutno dbát na obnovení původních fasád.
Vylučuje  se:   Výstavba  objektů  o  třech  nadzemních  podlažích,  užití  plochých  střech, 
netradiční krytina.

6.8.
G –  Areál  ZD – Hospodářské  a  administrativní  objekty  o  jednom až  dvou  nadzemních 
podlažích s rušivou dominantou skladu – chladírny se zachovávají.  Nutná výsadba vysoké 
zeleně  –  zabránění  dálkovým  pohledům.  Při  změně  funkce  objektu,  změny  výroby,  je 
nepřístupná  produkce  kouře,  prachu,  pachu  a  skladování  odpadů  na  plochách  přilehlých 
k objektům.
Vylučuje  se: Nástavba  objektů,  dovoz  surovin  a  odvoz  výrobků  po  komunikaci  náves  - 
rybník.
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6.9.
H – U Větrolamu – Plochy pro výrobu a technické vybavení obce (ČOV). Těsné sousedství 
obytného území a návesního prostoru vylučuje vymezení pásem hygienické ochrany severně 
od rozvojových ploch. Negativní účinky výroby,  produkce hluku, kouře, prachu a pachu je 
nepřípustná. U větrolamu nutná změna dřevinné skladby.
Vylučuje  se: Výstavba  objektů  o  větší  výšce  než  dvou  nadzemních  podlaží  (7m),  užití 
plochých střech a sedlových střech se sklonem menším než 40°, netradiční střešní krytina.

6.10.
I – Za Školou – Plochy pro výstavbu RD a usedlostí.
Vylučuje  se: Výstavba  dvoupodlažních  objektů,  užití  plochých  střech,  netradiční  sklon  a 
krytina střech. Obnova vzdušného vedení 22 kV směřujících k objektu papírny není přípustná.

6.11.
J – Devět mlýnů – Údolí Dyje se 4 památkově chráněnými historickými jezy.
Vylučuje  se:  Stavební  rekonstrukce  a  jakákoliv  výstavba.  Přípustná  je  údržba 
vodohospodářských objektů a umisťování zařízení pro ochranu přírody a turistiky.

6.12.
K – Kasárna – Areál kasáren. Při východním a jižním okraji areálu je zbytek vřesoviště. 
Respektovat záměr vyhlásit vřesoviště za přírodní památku.
Vylučuje se: Rozšiřování areálu. Přípustná je rekonstrukce objektu pro novou funkci areálu.

6.13.
L – Horecký kopec –  Lokalita v západní části k.ú. Hnanic při státní hranici.  Respektovat 
záměr vyhlásit vřesoviště za přírodní památku.

Článek 7
Funkční regulativy

Funkční  využití  a  uspořádání  území  obce  je  vymezeno  ve  výkresech  č.  2 
„Komplexní urbanistický návrh“. Regulativy pro rozvojové plochy a proluky jsou vypsány 
v tabulce ve výkresu č. 2 „Komplexní urbanistický návrh“. Vymezenému funkčnímu využití 
území  musí  odpovídat  způsob jeho užívání,  zejména  účel  umisťovaných  a  povolovaných 
staveb, včetně jejich změn a změn v jejich užívání. Zachovávají a dále se rozvíjejí dosavadní 
funkce urbanistické struktury:
▪ bydlení jako funkce hlavní;
▪ zemědělská výroba ve všech formách (velkovýroba, rodinné farmy, aj.);
▪ řemeslná a průmyslová výroba jako funkce doplňující, avšak s možností výrazného rozvoje;
▪ občanské vybavení v rozsahu a sortimentu odpovídajícím navrhovanému počtu obyvatel a 
   úměrném počtu turistů, rekreantů a ostatních dočasně přítomných návštěvníků;
▪ rekreace pro obyvatele obce s rezervami ploch a zařízení pro účastníky cestovního ruchu;
▪ zeleň a přírodní prvky uplatněné v zastavěném území a navazujících krajinných částech;
▪ doprava a technická infrastruktura s funkcí obslužnou;
▪ Územní systém ekologické stability, řešení krajiny v nezastavěném území;

7.1.
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Bydlení – Pro bydlení jsou vymezeny stabilizované části obce:
A Centrální prostor, náves
B U sýpky
C U Rybníka
D Na Skále
F U Okružní ulice

Jako rozvojové území pro bydlení jsou vymezeny plochy a proluky:
B1 Za školkou;
B2 U Znojemské ulice (U hřiště);
B3 Za školkou;
B4 U Daníže;
BP Proluky.

Typickým  objektem  bydlení  zůstává  jednopodlažní  rodinný  dům  s případným 
obytným podkrovím v sedlové střeše a dvoupodlažní rodinný dům, řešený podle lokalitních 
podmínek  především  jako  řadový  dům,  případně  dvojdům  nebo  samostatně  stojící  dům. 
Pokud bude uplatněno podzemní podlaží,  nelze uvažovat  s jeho podstatnějším převýšením 
nad upraveným terénem. Architektonické řešení bude nadále vyjadřovat venkovský charakter 
zástavby. 

Pokud by výhledově došlo k nárokům na bydlení starých lidí v souvislosti se sociální a 
zdravotní péčí, může být pro výstavbu odpovídajícího stavebního souboru využita rezervní 
plocha B3 – Za školkou.

7.2.
Zemědělská výroba – Zemědělská velkovýroba bude rozvíjena v prostorovém celku G 
a  v katastru  obce  s tím,  že  územní  plán  připouští  jiné  funkční  využití  objektů.  Výstavba 
nových velkokapacitních objektů – jak živočišné, tak rostlinné výroby  - jev řešeném území 
(mimo areály stávajících středisek zemědělské výroby) vyloučena.

Rozvoj  individuálních  forem  zemědělské  výroby  bude  orientován  na  dochované 
zemědělské usedlosti. Předpokládá rekonstrukci nebo obnovu jejich hospodářských částí,

Rozvojová plocha pro nové zemědělské usedlosti: B3.

7.3
Řemeslná a průmyslová výroba –  Pro další rozvoj výrobních aktivit charakteru řemeslné 
výroby  a  služeb  (podniky  s menším  počtem  zaměstnanců  nebo  rodinné  podniky)  jsou 
k dispozici  stavební  fondy  hospodářských  částí  tradičních  usedlostí,  převážně  pak 
v centrálním  prostoru  obce,  zejména  v prostorovém celku  A  –  Náves.  Mimo  to  jsou  pro 
řemeslnou výrobu vymezeny rozvojové plochy: B2 – u Znojemské ulice a B3 – Za školkou.

Pro rozvoj dalších podnikatelských výrobních aktivit a skladové hospodářství obce je 
vymezena rozvojová plocha V2 – U větrolamu.

7.4.
Občanské  vybavení  –  Pro  zvyšování  rozsahu  a  sortimentu  občanského  vybavení  jsou 
vymezeny plochy: 
- OV1 - Náves
- OV2 - U kostela
- OV3 - U větrolamu
- OV4 - U hřiště
- OV5 - U školky
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- OV6 - U hřiště
- OV7 – Proluka
- OV8 - Proluka
- OV9 - Proluka Náves

7.5
Rekreace – Rozvoj rekreace v obci musí být v souladu s Plánem péče o Národní park Podyjí, 
neboť převážná část katastrálního území se nachází v jeho ochranném pásmu. K individuální 
rekreaci budou využívány objekty v zastavěném území obce.

7.6
Doprava  –  Řešení  dopravy  je  zakresleno  ve  výkresu  územního  plánu  č.2  „Komplexní 
urbanistický  návrh“.  Při  budoucí  rekonstrukci  státní  silnice  III/41322  Hnanice  –  Šatov 
zohlednit  v šířkovém uspořádání  silnice  či  doprovodným samostatným zpevněným pásem 
cyklistickou stezku; tato silnice bude plnit pouze funkci obslužné komunikace jako objízdná 
trasa pro zemědělskou dopravu a pro cyklisty a turisty jako nástupní trasa do Národního parku 
Podyjí.

Odstavování  a  parkování  vozidel  u  objektů  občanského  vybavení  bude  řešeno 
odstavnými a parkovacími plochami nebo garážováním v areálu těchto objektů. Podél státní 
silnice  II/413  musí  být  v celé  délce  zastavěné  části  obce  chodníky,  chodník  bude též  na 
náměstí  sv.  Wolfganga, alespoň po jedné straně cesty humnům a nakonec bude zachován 
v místech  v obci,  kde  je  vybudován  (v případě  výhodnosti  na hlavní  ose  kostel  –  rybník 
změněn na místo na parkování.

7.7.
Technické vybavení – Územně hájené objekty, trasy a ochranná pásma technického vybavení 
jsou zakresleny ve výkresu územního plánu č. 3 „Technické vybavení“. Je zakázána výstavba 
nových vedení  velmi  vysokého  napětí;  ostatní  nově budovaná elektrická  vedení  musí  být 
řešena  pouze  jako  podzemní  kabelová  (všechny  stávající  rozvody  v obci  budou  v rámci 
prováděných  rekonstrukcí  postupně  kabelizovány).  Vylučuje  se  vybudování  nové  skládky 
v ochranném pásmu a na území NP Podyjí.

7.8.
Územní systém ekologické stability, řešení krajiny v nezastavěném území – Návrh řešení 
krajiny je vymezen ve výkrese č. 1 „Širší vztahy“. Na území Národního parku Podyjí a jeho 
ochranného pásma se bez výhrad respektuje ochranný režim NP Podyjí obecně závaznými 
předpisy o ochraně přírody a krajiny a Plánem péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné 
pásmo.  Část  území  obce  podléhá  režimům  pásem  hygienické  ochrany  II.  a   III.  stupně 
vodního zdroje – údolní nádrže Znojmo.

7.9.
Podrobné  regulativy  –  jednotlivých  stabilizovaných  rozvojových  prostorových  částí 
sídelního útvaru jsou uvedeny v tabulce na výkrese č. 2:
Stabilizované území:
A Centrální prostor, náves 6.1.
B U sýpky 6.2.
C U Rybníka 6.3.
D Na Skále 6.4.
V Sklepní ulice 6.5.
E U Hřiště 6.6.
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F U Okružní ulice 6.7.
G Areál JZD 6.8.
H U Větrolamu 6.9.
I Za Školou 6.10.

Proluky a rozvojové plochy:
B1 Za školkou;
B2 U Znojemské ulice (U hřiště);
B3 Za školkou;
B4 U Daníže;
BP Proluky.

 OV1 - Náves
 OV2 - U kostela
 OV3 - U větrolamu
 OV4 - U hřiště
 OV5 - U školky
 OV6 - U hřiště
 OV7 – Proluka
 OV8 - Proluka
 OV9 - Proluka Náves

V1 - Areál ZD
V2 - U větrolamu
Z1 - U ČOV
Z2 - Na skále

Nezastavitelné plochy v zastavěném území obce:
N1 - nad historickou kamennou zdí
N2 - pás mezi místní komunikací a potokem
N3 - nástupní prostory obce
N4 - Kamenný vrch

Nezastavitelné plochy v nezastavěném území:
J - Devět mlýnů (podle legendy výkresu číslo 1)
K - Kasárna

Plochy  ÚSES  podle  výkresu  č.  1  „Územní  systém  ekologické  stability“  včetně 
navrhovaných  přírodních  památek  jsou  nezastavitelné  s výjimkou  křížení  s inženýrskými 
sítěmi a komunikacemi.

Článek 8
Limity využití území

8.1.
Ochrana  přírodních  hodnot:  Územní  plán  vymezuje  na  záhlavním  výkresu  plán 

místního  Územního  systému  ekologické  stability  (ÚSES)  s biocentry,  biokoridory  a 
interakčními prvky. Tyto plochy jsou nezastavitelné s výjimkou křížení s liniovými stavbami.

8.2.
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Ochrana  kulturních  hodnot:  Objekty  evidované  ve  státním  seznamu  nemovitých 
památek,  stavby  lidového  stavitelství  a  historicky,  urbanisticky  a  architektonicky  cenné 
objekty budou chráněny a bude jim věnována záchovná péče.

Katastrální  území  obce  Hnanice  je  pro  stavební  a  jinou  hospodářskou  činnost 
prostupné, vzhledem k doloženým archeologickým nálezům je však nutno katastr klasifikovat 
jako  území  archeologického  zájmu,  tj.  území  s archeologickými  nálezy  ve  smyslu  §  22 
odst.2zákona č. 20/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto faktu vyplývá povinnost 
stavebníka již od doby přípravy stavby oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu AV 
ČR Brno a umožnit mu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického 
výzkumu.

8.3.
Ochranná pásma a pásma hygienické ochrany:

1. Ochranná pásma elektrických vedení VN a trafostanic  :   OP nadzemních el. vedení VN 22 
    kV činí 10 m pro vedení budovaná před 31.12.1994, 7 m pro vedení budovaná po 1.1.1995.
    V OP se nesmí například zvyšovat terén, hromadit zemina, skladovat materiál, budovat 
    jakékoliv objekty, manipulovat s dlouhými předměty, provádět práce s jeřábem. OP 
    trafostanice činí 10 (7) m.
2. Ochranná pásma plynovodů jsou vymezena dle zákona č. 222/1994 Sb.
3. Silniční ochranná pásma  :    silniční ochranná pásma se zřizují podle zákona o pozemních 
    komunikacích ze dne 23.1.1997 při všech dálnicích, silnicích a místních komunikacích I., 
    II. a III. třídy mimo území zastavěná nebo k souvislému zastavění určená.
4. Ochranná pásma vodovodů jsou dle ČSN 2 m od okraje potrubí.  
5. Ochranná pásma kanalizace      jsou dle ČSN 3 m od okraje potrubí.
6. Ochranná pásma vodních toků: ochranná pásma vodních toků vyplývají ze Zákona o 
    vodách.
7. Ochranná pásma lesů  vyplývají ze zákona č. 289/95 Sb.
8. PHO čistírny odpadních vod: navrhovaná obecní čistírna má poloměr PHO 100 m.
9. PHO objektů živočišné výroby: maximální PHO stávajících i navrhovaných objektů
    živočišné výroby jsou zakreslena ve výkresové části. Tato PHO nesmí zasahovat do území
    bydlení a území občanské vybavenosti.

Jakékoliv záměry stavební a zemní činnosti ochranných pásmech inženýrských sítí je 
nutno předprojednat s provozovateli těchto sítí.

8.4.
Dojde-li po schválení územního plánu ke zpracování komplexním pozemkových úprav 

v obci Hnanice, platí návrh komplexních pozemkových úprav jako přesněji zpracovaný.

ČÁST TŘETÍ
VEŘEJNĚ  PROSPĚŠNÉ  STAVBY

Článek 9
Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny ve výkrese územního plánu č. 4 

„Zábor zemědělské půdy, veřejně prospěšné stavby“.
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I. Transformační stanice zděná
II. Autobusová čekárna na ul. Znojemské
III. Autobusové obraciště

Článek 10
Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění 

pozemků nebo staveb podle § 108 odst. 2 písm.a) stavebního zákona, pokud nebude možno 
řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

Článek 11
Územní plán vymezuje na hlavním výkrese a v čl. 6 této vyhlášky plochy pro veřejně 

prospěšné opatření na ochranu životního prostředí – realizací územního systému ekologické 
stability krajiny.

ČÁST  ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

Článek 12
Závaznost

Ve smyslu § 29 odst. 3 zák. č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů je územní 
plán  v rozsahu  uvedeném  v této  vyhlášce  závazným  podkladem  pro  vypracování  a 
schvalování  další  územně  plánovací  dokumentace,  pro  územní  rozhodování  a  při 
vypracovávání dokumentace staveb.

Článek 13
Změny a doplňky

Nastanou-li  v řešeném území podstatné změny územně technických,  hospodářských 
nebo sociálních východisek, ze kterých vychází koncepce uspořádání území daná územním 
plánem, pořídí pořizovatel z podnětu obce, vlastního, případně jiného ve smyslu § 30 zák. č. 
50/1976 Sb. ve znění p.p. Doplněk nebo Změnu platného územního plánu. Řádně projednané 
Změny a Doplňky územního plánu schválí zastupitelstvo obce dodatky k této vyhlášce.

Článek 14
Uložení dokumentace

Schválená  dokumentace  územního  plánu je  uložena  u  Obecního úřadu  Hnanice,  u 
příslušného  stavebního  úřadu  I.  stupně  ve  Znojmě  a  u  nadřízeného  orgánu  územního 
plánování, kterým je referát regionálního rozvoje Okresního úřadu ve Znojmě.
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Článek 15
Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 14.9.2000.

Ve Hnanicích dne 29.8.2008
Na úřední desku vyvěšeno dne 29.8.2000

Z úřední desky sejmuto dne 13.9.2000

 Zdeňka Kořínková                                                                                                  Jiří Musil

místostarostka obce                                                                                               starosta obce

razítko obce
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