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Městský úřad ve Vyškově, odbor územního plánování a rozvoje jako pořizovatel územně plánovací dokumentace, 
předkládá podle § 55 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, 
Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Studnice za období 1/2017 – 11/2021, v rozsahu podle §15 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti v platném znění. 
 
Současně platnou územně plánovací dokumentací pro obec Studnice je Územní plán Studnice, úplné znění po 
Změně č. 2, zpracovaný pro celé k.ú. Studnice. Byl zastupitelstvem obce vydán formou opatření obecné povahy 
dne 23. října 2019 usnesením č. 7. s nabytím účinnosti dne 15. listopadu 2019. 
Zpráva o uplatňování ÚP Studnice za období 1/2009 – 12/2012 byla schválena zastupitelstvem obce dne 
6.3.2013, zpráva za období 1/2013-12/2016 dne 7.12.2016. Z žádné zprávy nevzešla změna územního plánu. 
 
Obec Studnice se nachází v okrese Vyškov, kraj Jihomoravský. Správní území obce tvoří katastrální území 
Studnice. Správní území obce sousedí s následujícími územními jednotkami:  

 obec Krásensko, kraj Jihomoravský, ORP Vyškov; 

 obec Otinoves, kraj Olomoucký, ORP Prostějov; 

 obec Rozstání, kraj Olomoucký, ORP Prostějov; 

 Vojenský újezd Březina, Ministerstvo obrany. 
 
 
 
Obsah zprávy o uplatňování územního plánu: 

A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu  
A.1. Vyhodnocení využití zastavitelných ploch 
A.2. Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán 
A.3. Vyhodnocení udržitelného rozvoje území  

 
B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP) 
 
C. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem 
 
D. Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona 

 
E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny 

 
F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území, 

pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na 
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 

 
G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant vyžadováno 
 
H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny A) až D) vyplyne 

potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu 
 

I. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, 
pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny 

 
J. Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 

 
K. Výsledek projednání Zprávy o uplatňování s dotčenými orgány, sousedními obcemi a krajským úřadem  
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Zpráva o uplatňování územního plánu: 

A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu  

ÚP Studnice, ve znění jeho Změny č. 2, ÚP Studnice, obsahuje návrh rozvojových ploch pro bydlení za účelem 
zlepšení demografického vývoje počtu obyvatel, zlepšení věkové struktury obyvatelstva, podpory funkce bydlení v 
obci. ÚP Studnice zahrnuje celkem 22 lokalit rozvojových ploch pro bydlení (B2 až B15 a B101, B102, B104, 
B201 až B205) situovaných na obvodu a uvnitř zastavěného území o velikosti 9,8 ha. Uvažováno je zde s 
výstavbou cca 82 b.j. - rodinných domů a jednoho bytového domu s pečovatelskou službou s možností 20 
bytových jednotek. 
Plochy rekreace byly navrženy pro realizaci odpočívky cyklostezky s rozhlednou a příslušným vybavením (R1), 
pro cvičiště psů (R2), rekreaci k vodní nádrži(R102) a pro rodinnou rekreaci (R201, R202). Plocha pro tábor – 
rekreaci hromadnou navržená územním plánem byla jeho Změnou č. 2 zrušena a převedena na plochu rekreace 
rodinné (R201), část na plochu bydlení. 
Navrženy jsou plochy občanského vybavení (O1) pro vybudování zařízení sloužící cestovnímu ruchu, plochy 
(O101 a O102) smíšené pro občanské vybavení a bydlení.  
Ve středu obce jsou navrženy plochy veřejného prostranství pro menší park (Pz2),  v Odrůvkách plocha zeleně 
(Pz4) pro menší park a ve středu obce prostor kolem křižovatky silnic (Pv1) pro celkovou rekonstrukci veřejného 
prostranství. Pz201 je určená pro zeleň, jejíž využití bude spojeno zejména s přilehlou vodní nádrží a bude 
určena pro rekreační a oddechové aktivity občanů. Pás zeleně (Pz3) byl zrušen Změnou č. 2. 
Plochy vodní a vodohospodářské byly navrženy pro vodní nádrž (Vo1), vodní nádrž (Vo2) za účelem 
krajinotvorné funkce a vodní nádrž (W101) k rekreačnímu účelu (obnovení zaniklého rybníka).  Plocha krajinná 
(Kz101) je navržena v trase lokálního biokoridoru pro zajištění realizace koncepce územního systému ekologické 
stability (KPÚ a následně Z2 převedly do stavu).  
Navržena byla plocha územní rezervy (UR1), vymezena byla výhledově pro bydlení.  
Plochy smíšené obytné, dopravní a technické infrastruktury, výroby a skladování, smíšené výrobní, zemědělské, 
lesní, plochy přírodní, smíšené nezastavěného území a těžby nerostů nebyly vymezeny žádné.   
Plochy přestavby nejsou též vymezeny žádné. Rovněž k asanaci nejsou žádné objekty navrženy. 
 
A.1. Vyhodnocení využití zastavitelných ploch  
Na základě charakteristiky jednotlivých funkčních ploch byl ÚP Studnice od jeho vydání naplňován zejména takto: 
 

Označení  plochy  
a funkční využití 

Plocha (ha)  
k využití,  navržen
o územním 
plánem  

Počet RD, 
navrženo  
územním plánem 

Počet RD, kde výstavba 
byla zahájena 
či  dokončena 

Využito 
(%) 

Zastavitelné (rozvojové) plochy: 

B2 - bydlení 1,04 9 0 0 % 

B3 - bydlení a obč.  
vybavenost 

0,40 1 bytový dům  
(pro peč. službu 
s možn.20 byt. jedn.)  

0 0 % 

B4 - bydlení 0,89 12 0 0 % 

B5a - bydlení 0,59 7 8 100% 

B6a, B6b - bydlení 0,54 4 2 40 % 

B7 - bydlení 0,43 3 0 0 % 

B8 - bydlení 0,17 1 0 0 % 

B9 - bydlení 0,12 1 0 0 % 

B10 - bydlení 0,15 2 0 0 % 

B11 - bydlení 0,16 2 0 0 % 

B12 - bydlení 0,71 4 0 0 % 

B13 - bydlení 0,39 2 2  100 % 

B14 - bydlení 0,68 8 0 0 % 

B15 - bydlení 0,46 5 1 40% 

B101 - bydlení  0,69  6 1 24 % 

B102 - bydlení Zrušeno změnou 2    

B104 - bydlení 0,11 1 1  100 % 

B201 - bydlení  0,28 2 1 0 % 

B202 - bydlení 1,12 8 0 0 % 

B203 - bydlení 0,33 1 0 0 % 

B204 - bydlení 0,25 2 0 0 % 

B205 - bydlení 0,29 1 0 0 % 

Celkem 9,8 82 
plus 1 bytový dům  
(pro peč. službu 
s možn.20 b. jedn.) 

16 
19,51% 
 

15,2 % 
1,5ha 



Stránka 4 z 7 

  

Označení   plochy  
a funkční využití 

Výměra (ha), navrženo 
územním plánem 

Využití plochy (ha) Využito 
(%)   

Další rozvojové plochy, plochy přestavby a plochy určené ke změně využití území: 

R1 - sport a rekreace  0,12 0 0 % 

R2 - sport a rekreace 0,71 0 0 % 

R101 - sport a rekreace Změnou č. 2 zrušena    

R102 - sport a rekreace 0,25 0 0 % 

R201- rekreace rodinná 2,97 0 0 % 

R202- rekreace rodinná 0,11 0 0 % 

O1 - občanské vybavení 0,65 0,22  33,85 % 

O101 - občanské vybavení a bydlení 0,39 0,39 100 % 

O102 - občanské vybavení a bydlení 0,07 0,07 100 % 

Pv1 - veřejné prostranství  1,11 1,11 100 % 

Pz2 - veřejná zeleň 0,03 0,03  100 % 

Pz3 - veřejná zeleň 1,61 zrušeno Z2 0 0 % 

Pz4 - veřejná zeleň 1,28 1,28   100 % 

Pz201 – veřejná zeleň 0,19 0  0 % 

VO1 - vodní nádrž 0,27 0 0 % 

VO2 - vodní nádrž 1,85 1,85 100 % 

W101 - vodní nádrž 1,61  100 % 

Kz101 - krajinná zeleň 0,42 zrušeno Z2   

 
Z tabulek vyplývá, že za uplynulé období nebyly využity navrhované zastavitelné plochy rekreace, z větší části 
naopak byly využity ostatní návrhové plochy – občanského vybavení, zeleně, a vodní plochy.  
Plochy bydlení byly za obě uplatňovaná období využity pro 16 RD, tj. z  15% z hlediska využité návrhové plochy a 
z cca 20% z hlediska počtu uvažovaných RD. Výstavba byla za uplatňované období realizována i ve 
stabilizovaném území. 
  
Závěr: Rozsah navrhovaných dalších rozvojových ploch pro rekreaci, občanského vybavení, veřejného 

prostranství, plochy vodní a vodohospodářské a krajinné nebude měněn. Stávající plochy občanského vybavení, 
technické a dopravní infrastruktury zůstanou rovněž zachovány, nebudou měněny. Obec změnu těchto ploch či 
nové vymezení ploch nepožaduje.  Obec nemá požadavky na vymezení nových návrhových ploch pro bydlení a 
rekreaci. 
 
V uplynulém období nebyly realizovány veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření vymezená 
územním plánem: 

1. Zastávky autobusů; 
2. Kanalizace splašková; 
3. Vodovodní řády; 
4. Plynovod STL; 
5. Odvodňovací příkopy. 
 

Regulativy stanovené územním plánem jsou dodržovány. 
 
 

A.2. Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán 

Pro ÚP Studnice, ve znění jeho Změny č. 2, s účinností ode dne 15.11.2019, byla době vydání platná Politika 
územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR) ve znění aktualizace č. 1 PÚR ČR schválené dne 15. dubna 
2015 usnesením č. 276. Pro správní území obce kromě splnění obecných republikových priorit územního 
plánování nevyplýval z PÚR ČR žádný požadavek.  
Z  PÚR ČR, ve znění Aktualizací č. 1- 5, schválené Usnesením vlády ČR č. 618 ze 12. července 2021, vyplývá, 
že správní území obce neleží v žádné rozvojové oblasti, ani rozvojové ose vymezené v PÚR (a zpřesněné ZÚR), 
nezasahují do něho koridory dopravní, ani technické infrastruktury. Obec Studnice leží ve Specifické oblasti 
SOB9, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení suchem.  
Lze konstatovat, že ÚP Studnice, ve znění jeho Změny č. 2, je v souladu s PÚR ČR, neboť v přiměřené míře 
reflektuje požadavky z ní vyplývající, např. návrhem vodních nádrží určených pro zdržování vody v krajině a dále 
dalších vhodných hydrotechnických a protierozních opatření, která umožňují podmínky využití pro jednotlivé 
plochy. 
 
Nadřazená dokumentace vydaná krajem v době vydání ÚP Studnice nebyla žádná. Pro ÚP Studnice, ve znění 
jeho Změny č. 2, byly v době vydání platné Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR), s nabytím 
účinností dne 3.11.2016. Požadavky vyplývající ze ZÚR byly Změnou č. 2 do ÚP Studnice zapracovány. 
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění Aktualizace č. 1 a č. 2 byly Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje vydány dne 17.09.2020. Nabytí účinnosti bylo dne 31.10.2020. Z této územně plánovací 
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dokumentace kraje vyplývá, že území obce Studnice neleží v rozvojové oblasti ani na rozvojové ose. Území se 
nachází mimo plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury a související rozvojové záměry. Z územně 
plánovací dokumentace kraje nevyplývá pro ÚP Studnice žádný požadavek. 
Od vydání ÚP Studnice, ve znění jeho Změny č. 2 nabylo účinnosti několik novel zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Z platného znění stavebního zákona vyplývá zejména 
požadavek na uvedení dokumentace do souladu s § 20a (Jednotný standard územně plánovací dokumentace). 
Dále bude prověřen soulad ÚP Studnice zejména s ustanoveními § 2 odst. 1 písm. k), l), § 2 odst. 8, 9, § 18 odst. 
5 a § 23b stavebního zákona. Příští změnou územního plánu bude zohledněno. 
 

Dne 29.1.2018 nabyla účinnosti prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu č. 13/2018 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti. Novela této vyhlášky byla zohledněna Změnou č. 2 ÚP Studnice (byl 
upraven obsah a struktura územního plánu dle přílohy č.7, a byly prověřeny podmínky využití ploch s rozdílným 
způsobem využití). 
Dne 1.7.2022 nabude účinnosti prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu č. 360/2021 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Novela této vyhlášky bude zapracována 
do ÚP jeho příští změnou. 
 
Pro katastrální území Studnice byly komplexní pozemkové úpravy ukončeny a výsledky zapsány do katastru v 
roce 2014. Tyto výsledky pozemkových úprav byly do ÚP Studnice zapracovány Změnou č. 2. 
V platném Územním plánu Studnice je navrhované řešení odkanalizování obce a zásobování obce pitnou vodou 
v souladu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje. 
 
Z pořizovatelské praxe vyplývá, že do ÚP by měla být zapracována specifikace pojmů podkroví a zastavěné 
plochy parcely.  
 
Shrnutí: Došlo ke změně podmínek, na základě kterých byl vydán územní plán Studnice, a tyto změny by měly 

být prověřeny změnou územního plánu: Při příští pořizované změně ÚP budou zohledněny požadavky vyplývající 
z novel stavebního zákona, vyhlášky č. 501/2006 Sb. a požadavky vyplývající z pořizovatelské praxe. 
 
   

A.3. Vyhodnocení udržitelného rozvoje území  

Při naplňování územního plánu od doby jeho vydání do doby přípravy této Zprávy nebyly zjištěny 
nepředpokládané negativní dopady územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
Nebyly realizovány žádné plochy pro výrobu či plochy a koridory dopravní infrastruktury, které by měly dopad na 
území. Zemědělská výroba je v území stabilizována.  
V období od schválení I. Zprávy o uplatňování ÚP Studnice nedošlo v obci k výraznému nárůstu počtu obyvatel. 
Dle údajů ze statistiky ČSÚ (Databáze demografických údajů za obce ČR) bylo k 1.1. 2017 v obci 487 obyvatel, 
k 1. 1. 2020 bylo v obci 496 obyvatel, to znamená nárůst o 9 obyvatel. 
V obci je zajištěno dobré dopravní spojení do vyššího centra zaměstnanosti města Vyškova, nedalekého Brna a 
Prostějova. 
V obci je nízký počet nezaměstnaných, obec má výhodnou spádovost a dobré dopravní spojení do vyššího centra 
zaměstnanosti města Vyškova, nedalekého Blanska a Prostějova.  
V území působí zemědělské družstvo Kojál Krásensko a další soukromí zemědělci.  Rostlinná výroba je 
zaměřena na pěstování běžné struktury plodin. Živočišná výroba, chov skotu, je v obci prováděna v areálu 
zemědělského družstva. Soukromým podnikatelem je chov skotu prováděn na dostupných soukromých 
pozemcích, umístění skotu je mimo obec Studnice.  Obec výrazný potenciál pro hospodářský rozvoj nemá. 
Řemeslná a drobná výrobní činnost, podnikatelská činnost a služby je v územním plánu umožněna v plochách 
pro bydlení a v plochách občanského vybavení v souladu s podmínkami využití těchto ploch. 
 
B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP) 

Z Územně analytických podkladů Jihomoravského kraje (ÚAP JMK) aktualizovaných 2017 a ÚAP ORP Vyškov, 
aktualizace 2020, nevyplývá pro řešené území k zohlednění žádný záměr. 
Hodnoty, limity a problémy k řešení vyplývající z ÚAP JMK a ÚAP ORP Vyškov jsou v současně platném ÚP 
Studnice zohledněny. 
 
C. Vyhodnocení souladu územního plánu s Politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem 

Z PÚR ČR a ZÚR žádné požadavky pro správní území obce Studnice nevyplývají (viz vyhodnocení kap.A.2). 
 
D. Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 3 stavebního zákona 

Obec Studnice požaduje prověření možnosti vymezení nových zastavitelných ploch bydlení a rekreaci. 
Zastavitelné plochy pro bydlení vymezených platným územním plánem nejsou zatím zcela využity. Na 
vymezených plochách pro bydlení (B1-B205) je k dispozici 66 míst pro RD (viz. kap. A1).  
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Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení: 
Demografický vývoj počtu obyvatel v obci Studnice za uplynulé období (údaje ČSÚ, Databáze demografických 
údajů za obce ČR): 

Stav k 1.1. Počet obyvatel Přírůstek celkový 

2017 487  

2018 488 +1 

2019 491 +3 

2020 496 +5 

Celkem  +9 

 
Demografický vývoj, sňatky, rozvody v obci Studnice za uplynulé období (údaje ČSÚ, Databáze demografických 
údajů za obce ČR): 

Stav k 1.1. Sňatek (společné soužití) Rozvod (nechtěné soužití) 

2017 5 0 

2018 5 0 

2019 2 0 

2020 0 1 

Celkem 12 1 

 
Odhad vývoje potřeby vymezení nových zastavitelných ploch  

Požadavky vyplývající z demografického vývoje počtu obyvatel (16/3) 6 b.j. 

Požadavky vyplývající ze společného soužití  2 b.j. 

Požadavky vyplývající z nechtěného soužití 0 b.j. 

Požadavky vyplývající z polohy obce, vliv blízkosti centra ORP  2 b.j. 

Rezerva 20% 2 b.j. 

Celkem 12 b.j. 

 
Shrnutí: 
Při zohlednění předpokládaného demografického vývoje počtu obyvatel, vývoje rozsahu společného a 
nechtěného soužití, zohlednění polohy obce lze odhadovat pro bydlení v obci celkovou potřebu 12 b.j. Vzhledem 
ke struktuře, charakteru obce a předpokládanému zájmu žadatelů o byt se stanovuje poměr b.j. následovně: 
1 b.j.   ………………………………..………………………. 1 rodinný dům 
12 b.j. …………………………………………………………12 rodinných domů 
 
Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení v obci představuje 12 RD (b.j.). Na dosud nevyužitých 
plochách pro bydlení, vymezených ÚP Studnice, je k dispozici 66 míst pro RD, což představuje dostačující 
rezervu. 
V území však již probíhá příprava další rodinné výstavby – projektové práce, příprava infrastruktury. To znamená, 
že během příštího období uplatňování územního plánu bude opět využita část návrhových ploch pro bydlení. 
Lze konstatovat, že obec již využila 1,5 ha návrhových ploch pro bydlení, připravuje na využití další plochy, které 
v této zprávě dosud nemohou být vyhodnoceny jako využité a v současné době nemá požadavky na vymezení 
nových zastavitelných ploch. 
 
E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny 

Pro provedení změny Územního plánu Studnice nebyly zaznamenány žádné návrhy či zjištěny podstatné důvody. 
Z těchto důvodů nebyly v rámci Zprávy zpracovány pokyny pro vyhotovení návrhu změny územního plánu. 
Požadavky vyplývající z novel stavebního zákona, vyhlášky č. 501/2006 Sb. a požadavky vyplývající z 
pořizovatelské praxe budou prověřeny až při nejbližší pořizované změně územního plánu. 

 
F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj 

území, pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný 
negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Studnice neobsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního 
plánu, a tím nestanoví rámec pro umístění záměrů, u nichž lze předpokládat závažné negativní vlivy na životní 
prostředí. Změna územního plánu nebude pořizována. 
Z těchto důvodů nebylo požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
 
G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant 

vyžadováno 

Změna územního plánu nebude pořizována. 
 

H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny A) až D) 
vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu 

Návrh nového ÚP není požadován. 
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I. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj 
území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny 

V rámci vyhodnocení uplatňování územního plánu nebyly zjištěny důvody pro eliminaci, minimalizaci či 
kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, tudíž ani žádné požadavky nevznikly.  

 
J. Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 

Návrh se nepodává.  
 

K. Výsledek projednání Zprávy o uplatňování územního plánu s DO, sousedními obcemi a krajským 
úřadem 

Bude doplněno po projednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi a krajským úřadem.  

 

 


