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Zpráva o projednání návrhu zadání ÚP Vojkovice  a  zapracování požadavků 

dotčených orgánů, připomínek a podnětů veřejnosti 

Pořizovatel po schůzce 8.9.2016 a spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh zadání územního 

plánu Vojkovice  níže popsaným způsobem. Je vždy uvedeno, jak na návrh zadání reagoval dotčený 

orgán či veřejnost a poté způsob zapracování požadavku, popř. odůvodnění nezapracování požadavku. 

Upozornění: 

Bodem A.4.1.4) návrhu zadání je stanoven požadavek: 

jasně stanovit podmínky pro využití okolí rybníků Šimlochy a Šejba – omezit výstavbu a zamezit 

výstavbě velkých domů tak, aby byly plochy využívány zejména pro zahrádkaření a samozásobitelskou 

zemědělskou činnost s možností výstavby staveb pro zemědělskou činnost o velikosti přiměřené velikosti 

pozemku a bez přípustnosti staveb pro rodinnou rekreaci. 

Vzhledem k tomu, že oblast je vystavena neustálému zájmu investorů se záměry, které nejsou v souladu 

s tímto požadavkem zadání, doporučuji, aby obec Vojkovice   příslušná dle § 6 odst.6 písm. c) stavebního 

zákona vydala dle § 97 až § 99 stavebního zákona opatření o stavební uzávěře, kterým na dobu do úpravy 

podmínek v území územním plánem do jeho vydání znemožní znehodnocování území a jeho možné 

využívání nadlimitními záměry. 

 

Nadřízený orgán, zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, soulad 

s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 

3,  Brno 

Obsah vyjádření k zadání: 

Návrh zadání ÚP Vojkovice“ zohledňuje v kapitole A.1. Požadavky na urbanistickou koncepci, koncepci 

veřejné infrastruktury a koncepci uspořádání krajiny s upřesněním požadavků vyplývajících z PÚR 

požadavky vyplývající pro území obce Vojkovice z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění 

Aktualizace č. 1. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly vydány 

Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 22.09.2011. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 

21.06.2012, který nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení, bylo opatření obecné povahy – ZÚR JMK – 

zrušeno. Tato skutečnost je v předloženém „Návrhu zadání územního plánu Vojkovice“ v kapitole A.2. 

zohledněna.  

Z hlediska požadavků vyplývajících z územně plánovacích podkladů (ÚAP) „Návrh zadání ÚP 

Vojkovice“ zohledňuje požadavky obsažené v aktuálních ÚAP, zejména požadavky vyplývající z rozboru 

udržitelného rozvoje území a z části problémy k řešení v územním plánu. OÚPSŘ nemá k návrhu zadání 

požadavky. 

Vyhodnocení výsledku projednání  návrhu zadání: 

Nadřízený orgán nemá žádné požadavky na obsah ÚP vyplývající ze stavebního zákona a územně 

plánovacích podkladů. 

 

Ochrana životního prostředí 

 zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů   - § 22 písm.  e) 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Obsah stanoviska k návrhu zadání: 
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OŽP tímto uplatňuje požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA 

vyhodnocení). 

Toto SEA vyhodnocení musí být zpracováno osobou s autorizací podle § 19 zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí. Rámcový obsah vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí je uveden v 

příloze stavebního zákona.  

Návrh zadání ÚP může stanovit rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí, a je tedy koncepcí ve smyslu ustanovení § 10a odst. 1 zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí. 

V návrhu zadání ÚP jsou mimo jiné uvedeny požadavky na prověření možností rozvoje funkce bydlení 

jižně od areálu výroby při komunikaci směrem na Hrušovany u Brna, na prověření možnosti blíže 

nespecifikovaného rozvoje lehké výroby v okolí areálu Agro (severním a západním směrem) či na 

prověření možného využití zemědělských staveb, situovaných severně od místního koupaliště, pro účely 

umístění lehké výroby.  

Dále je uveden např. velmi obecně formulovaný požadavek na prověření „vymezení smíšených ploch 

bydlení v centrální části obce jak z hlediska zachování určitých funkcí občanského vybavení, tak 

z hlediska flexibility územního plánu. 

Návrh zadání ÚP obsahuje také požadavky na prověření využití ploch doposud vedených jako územní 

rezervy, či požadavek vymezení plochy pro realizaci sběrného dvora. 

Z předloženého návrhu zadání ÚP tak vyplývá, že je třeba řešit možné střety s ochranou životního 

prostředí. Budoucí využití ploch může mít negativní vliv na složky životního prostředí a veřejné zdraví 

obyvatel, proto byl s využitím principu předběžné opatrnosti uplatněn požadavek na SEA vyhodnocení.   

SEA vyhodnocení bude zpracováno v rozsahu úměrném velikosti a složitosti řešeného území. S ohledem 

na obsah zadání a charakter řešeného území se vyhodnocení zaměří zejména na problematiku ochrany 

přírody a krajiny, krajinného rázu, ochranu zemědělského půdního fondu a problematiku ochrany 

povrchových a podpovrchových vod. Dále na problematiku hluku, ochrany ovzduší a na možné negativní 

dopady na životní prostředí a veřejné zdraví související s budoucím využitím návrhových ploch. 

Návrhové plochy budou posouzeny ve vzájemných vztazích, aby byly eliminovány budoucí střety 

vyplývající z rozdílného funkčního využití. OŽP neuplatňuje požadavek na zpracování variantního řešení.  

Pokud bude na základě projednání návrhu zadání rozhodnuto o řešení variant, bude SEA vyhodnocení 

obsahovat pořadí jednotlivých variant z hlediska vlivů na životní prostředí, návrh podmínek, za jakých 

jsou jednotlivé varianty přípustné, včetně případných kompenzačních opatření, která mohou zmírnit nebo 

eliminovat negativní vlivy jednotlivých variant.  

SEA vyhodnocení bude obsahovat návrh stanoviska příslušného úřadu ke koncepci, s uvedením 

jednoznačných výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí doporučit schválení 

jednotlivých návrhových ploch a schválení územního plánu jako celku, popřípadě budou navrženy 

a doporučeny podmínky nutné k minimalizaci vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

OŽP požaduje, aby v příslušné části odůvodnění návrhu územního plánu bylo uvedeno, jak byly do 

návrhu územního plánu zapracovány podmínky a opatření navržené pro jednotlivé plochy a koridory 

v SEA vyhodnocení, případně bylo odůvodněno, proč podmínky a opatření uvedené ve vyhodnocení 

zapracovány nebyly. Uvedený požadavek vyplývá z ustanovení § 53 odst. 5 písm. b) stavebního zákona. 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Dotčený orgán uplatnil  požadavek na posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí ve 

smyslu §47 odst.3 SZ.  

Pořizovatel konzultoval možnost dohody s orgánem na změně stanoviska, nicméně z odůvodnění vyplývá, 

že se jedná o více faktorů, zejména zvětšování ploch výroby a to na půdách I. tříd, kde nelze vliv na 

životní prostředí vyloučit. 

Pořizovatel tedy zapracoval stanovisko a uvedl v návrhu zadání požadavek na vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území včetně jeho zpřesnění a to v bodě h) NZ zejména v bode 10) a 11)o: 

1) předložená úprava nemůže mít dle stanoviska dotčeného orgánu významný vliv na příznivý stav 

předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačí oblastí soustavy NATURA 

2000. 

2) bude zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dále je VURÚ)protože příslušný 

orgán uplatnil ve svém stanovisku požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní 

prostředí 

a)  VURÚ bude zpracováno dle přílohy č. 5 vyhl.500/2006 Sb. 

b) VURÚ nebude obsahovat podrobnost náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo 

územním rozhodnutím popř. jiným rozhodnutím v území, k nimž jsou věcně příslušné jiné 

orgány státní správy nebo problematiku, jejíž řešení nepřísluší územnímu plánu 
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c) vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (dále jen SEA vyhodnocení) bude 

zpracováno v rámcovém rozsahu dle přílohy stavebního zákona 

d) SEA vyhodnocení jako část A VURÚ musí být zpracováno osobou s autorizací podle § 19 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

e) vyhodnocení bude zpracováno stručně, srozumitelně a tak, aby opatření pro předcházení, 

snížení či kompenzaci vlivů byla postižitelná územním plánováním jako koncepcí, ne záměrem 

či jeho prováděním 

f) SEA vyhodnocení jako část A VURÚ nebude obsahovat podrobnost náležející svým obsahem 

regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím popř. jiným rozhodnutím v území, k nimž jsou 

věcně příslušné jiné orgány státní správy nebo problematiku, jejíž řešení nepřísluší územnímu 

plánu (např. osevní postupy, typy a druhy materiálů apod.) 

g) SEA vyhodnocení bude zpracováno v rozsahu úměrném velikosti a složitosti řešeného území 

h) s ohledem na obsah zadání a charakter řešeného území se SEA vyhodnocení zaměří zejména 

na problematiku: 

 ochrany přírody a krajiny 

 ochrany krajinného rázu,  

 ochranu zemědělského půdního fondu 

 ochranu povrchových a podpovrchových vod 

 hluku  

 ochranu ovzduší  

 možných negativních dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví související s budoucím 

využitím návrhových ploch.  

i) v SEA vyhodnocení budou plochy, zejména rozvojové plochy (plochy s požadovanou změnou 

způsobu využití) posouzeny ve vzájemných vztazích s okolními plochami, aby byly 

eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití  

j) bude-li SEA vyhodnocení obsahovat návrh podmínek, bude součástí i odůvodnění těchto 

podmínek z hlediska jejich legitimity na základě platné legislativy pro převzetí tohoto 

odůvodnění do odůvodnění ÚP 

k) v SEA vyhodnocení není nutné zpracování variantního řešení 

l) bude – li řešení zpracováno ve variantách, bude SEA vyhodnocení obsahovat pořadí 

jednotlivých variant z hlediska vlivů na životní prostředí, návrh podmínek, za jakých jsou 

jednotlivé varianty přípustné, včetně případných kompenzačních opatření, která mohou 

zmírnit nebo eliminovat negativní vlivy jednotlivých variant 

m) SEA vyhodnocení bude obsahovat návrh stanoviska příslušného úřadu ke koncepci, 

s uvedením jednoznačných výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí 

doporučit schválení jednotlivých návrhových ploch a schválení územního plánu jako celku, 

popřípadě budou navrženy a doporučeny podmínky nutné k minimalizaci vlivů na životní 

prostředí a veřejné zdraví. 

3) v příslušné části odůvodnění návrhu územního plánu bude uvedeno, jak byly do návrhu územního 

plánu zapracovány podmínky a opatření navržené pro jednotlivé plochy a koridory v SEA 

vyhodnocení, případně bude odůvodněno, proč podmínky a opatření uvedené ve vyhodnocení 

zapracovány nebyly  

 

Ochrana životního prostředí 

zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů § 23odst. e) 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 4,602 00  Brno 2 

Návrh zadání: 

Jako dotčený orgán ve vyjádření k návrhu zadání neuplatnil požadavky z hlediska tohoto zákona. 

 

Ochrana přírody a krajiny 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů § 77a odst. 4 písm. n) v 

souvislosti s § 45i odst. 1), § 77a odst. 4 písm. x)  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Obsah stanoviska k návrhu zadání: 
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vydal  s t a n o v i s k o   v tom smyslu, že předložená úprava nemůže mít   v ý z n a m n ý   v l i v na 

příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačí oblastí soustavy 

NATURA 2000. 

Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocená koncepce svou lokalizací 

zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, 

nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu  zadání: 

Orgán ochrany přírody a krajiny vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast. 

Přesto však musí být do návrhu zadání doplněn požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

území, protože příslušný orgán dle zákona č.100/2001 Sb. požaduje posouzení vlivů návrhu ÚP na životní 

prostředí.  

 

Ochrana přírody a krajiny 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů § 77 odst. 1 písm. q) 

Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Minimalizace negativního vlivu na krajinný ráz bude řešena podmínkami pro umisťování staveb, tak aby 

nedocházelo k vytváření nevhodných výškových a prostorových dominant, s ohledem na stávající 

zástavbu. Na zastavitelných plochách, budou stanoveny podmínky prostorového uspořádání staveb včetně 

podmínek ochrany krajinného rázu – stanovení výška zástavby (2NP, u VS max.10 m), prostorové a 

hmotového uspořádání, max. koeficient zastavitelnosti pozemků, minimální koeficient zeleně).  

Při rozvoji obce bude zachována urbanistická struktura území, struktura osídlení, zemědělský charakter 

obce. 

Vhodnými regulativy zabránit zahušťování výstavby a stanovit podmínky pro výstavbu, zejména v okolí 

rybníků Šimlochy a Šejba, tak aby lokalita byla využívána zejména pro zahrádkaření. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání: 

Požadavky byly akceptovány částečně a bod A.4.2. byl doplněn o bod: 

8) Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 

a) Minimalizovat negativní vliv na krajinný ráz stanovením podmínek pro umisťování staveb tak, aby 

nedocházelo k vytváření nevhodných výškových a prostorových dominant s ohledem na stávající 

zástavb 

b) Podmínky prostorového uspořádání budou stanoveny včetně podmínek ochrany krajinného rázu – 

stanovení výšky zástavby, prostorové a hmotového uspořádání, max. koeficient zastavitelnosti 

pozemků, minimální koeficient zeleně) 

c) přihlédnout k požadavku orgánu ochrany přírody a krajiny a prověřit možnosti prostorové regulace 

zástavby -  výška zástavby maximálně 2 nadzemní podlaží, u výrobních staveb 10m, která nebyla 

orgánem nijak blíž odůvodněna 

Ostatní požadavky již jsou návrhem zadání již stanoveny – např.A.1.1.,A.1.5.,A.4.1.4 

 

Ochrana vod 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů  

§ 107 odst. 1 písm. a) Územní plány obcí s rozšířenou působností  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Obsah vyjádření k návrhu zadání: 

Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování stanovisek k územnímu plánu 

je dle § 106 odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností v místě požadované 

činnosti nebo stavby, v daném případě se jedná o Městský úřad Židlochovice, OŽP.  

OŽP upozorňuje, že se v k. ú. Vojkovice u Židlochovic nachází vyhlášené záplavové území vodního toku 

Svratka včetně stanovené aktivní zóny. V tomto záplavovém území je možné navrhovat a realizovat 

stavby pouze se souhlasem vodoprávního úřadu podle § 17 vodního zákona. V tomto záplavovém území 

OŽP považuje za zcela nevhodné umísťování staveb rodinného bydlení, staveb skladů látek ohrožujících 

kvalitu vod, čerpacích stanic pohonných hmot atp. K ostatním stavbám lze vydat souhlas vodoprávního 

úřadu po zvážení, zda stavba nebude negativně ovlivňovat průtok vody, její kvalitu nebo zhoršovat 

odtokové poměry. Ve vyhlášené aktivní zóně tohoto záplavového území pak platí omezení vyplývající z § 

67 vodního zákona.  

OŽP upozorňuje, že dne 22.12.2015 byl Ministerstvem životního prostředí vydán opatřením obecné 

povahy č.j.: 990992/ENV/15 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje (dále jen Plán), 
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schválený usnesením vlády ČR ze dne 21.12.2015, č. 1082, jehož součástí jsou stanovené cíle a souhrn 

opatření pro zvládání povodňových rizik, které tvoří jeho závaznou část.  

Součástí Plánu jsou mapy povodňového rizika a mapy povodňového ohrožení, které jsou jedním z limitů 

územního plánování. „Návrh územního plánu Vojkovice“ musí být v souladu s výše uvedenými 

dokumenty. 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Orgán ochrany vod uvádí, že není věcně a místně příslušný, nemůže tedy uvádět žádné požadavky na 

obsah ÚP vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Upozorňuje na záplavové území a aktivní zónu, 

uvádí však nepřesný údaj. V bodě A.3. 1) je NZ je uvedeno respektovat  limity  - záplavové území Svratky 

a záplavové území Litavy s aktivní zónou, orgán tedy uvádí upozornění na něco, co je již v NZ obsaženo a 

je v souladu s UAP. Dále uvádí opis ustanovení vodního zákona, který není nutný a vyplývá ze stanovení 

limitů. Procesní podmínky povolování jednotlivých staveb nejsou podmínkami pro ÚP nýbrž pro následná 

řízení.   

V bodě A.3.6.10)c. uváděný požadavek minimalizace střetů se záplavovým územím a aktivní zónou  byl 

zpřesněn na: minimalizace střetů způsobů využití plochy vymezených územním plánem se záplavovými 

územími a aktivní zónou záplavového území Litavy. 

 Byl doplněn bod A4.2.9) soulad ÚP s opatřením obecné povahy č.j.: 990992/ENV/15 Plán pro zvládání 

povodňových rizik v povodí Dunaje (dále jen Plán), schválený usnesením vlády ČR ze dne 21.12.2015, č. 

1082 

 

Ochrana vod 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), § 106 odst.2  

Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 

Obsah vyjádření k návrhu zadání: 

K návrhu zadání územního plánu obce Vojkovice nejsou z hlediska zájmů, chráněných vodním zákonem 

připomínky. Z návrhu zadání vyplývá, že v návrhu ÚP bude  respektováno   záplavové  území VVT 

Svratka, Litava a Šatava, bude respektováno ochranné pásmo vodního zdroje Vojkovice, budou 

zohledněny podmínky pro vytvoření preventivní ochranu území a obyvatelstva před záplavami   

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad nestanovil žádné omezující podmínky pro návrh územního 

plánu obce Vojkovice. 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Orgán ochrany vod neuvedl žádné požadavky na obsah ÚP vyplývající ze zvláštních právních předpisů či 

územně analytických podkladů. 

 

Ochrana ovzduší 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  - § 11 odst. 2 písm. a) 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Obsah vyjádření k zadání: 

uplatnil vyjádření s požadavky na obsah územního plánu. 

Při zpracování návrhu územního plánu je nutno postupovat v souladu se základním požadavkem 

na snižování úrovně znečištění i znečišťování vnějšího ovzduší. Obecně platí, že není vhodná těsná 

návaznost obytné zástavby a ploch pro výrobu, průmysl nebo činnosti omezující okolní obytnou zástavbu, 

zejména z důvodu předcházení problémům obtěžování obyvatel hlukem, emisemi z dopravy, případně 

zápachem. Proto je nutné zvolit umístění objektů pro stálé bydlení v dostatečné vzdálenosti od stávajících 

i nových zdrojů znečišťování ovzduší – průmyslových areálů, smíšených výrobních areálů apod. Přitom 

je třeba vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na kvalitu ovzduší, a to zpravidla 

ve srovnání s jiným možným řešením. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 

kvalitu ovzduší v odůvodnění návrhu územního plánu musí reflektovat imisní charakteristiky území 

(pětileté průměry imisních koncentrací), Generální rozptylovou studii JMK a Územně analytické 

podklady JMK (imisní znečištění území). 

Dále orgán ochrany ovzduší upozorňuje, že je potřeba realizovat návrhy protierozních opatření, které 

budou mít za následek snížení erozní ohroženosti území. Protierozními opatřeními se rozumí zejména: 

systémy větrolamů, správné hospodaření na zemědělské půdě, budování protierozních mezí, 

zatravňování, zakládání ÚSES, apod. 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Požadavek orgánu ochrany ovzduší na obsah ÚP vyplývající z právních byl částečně doplněn  do návrhu 

zadání, v kapitole A.4. v odstavci 2. byl přidán bod 10) a v něm: 



Č.j. OUPSU/2355/2014-32 str. 6 

 
10) Při zpracování návrhu územního plánu je nutno postupovat v souladu se základním požadavkem 

na snižování úrovně znečištění i znečišťování vnějšího ovzduší a řídit se těmito zásadami: 

a) není vhodná těsná návaznost obytné zástavby a ploch pro výrobu, průmysl nebo činnosti omezující 

okolní obytnou zástavbu, zejména z důvodu předcházení problémům obtěžování obyvatel hlukem, 

emisemi z dopravy, případně zápachem 

b) zvolit umístění objektů pro stálé bydlení v dostatečné vzdálenosti od stávajících i nových zdrojů 

znečišťování ovzduší – průmyslových areálů, smíšených výrobních areálů apod. 

c) vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na kvalitu ovzduší, a to zpravidla 

ve srovnání s jiným možným řešením 

d) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na kvalitu ovzduší v odůvodnění návrhu 

územního plánu musí reflektovat imisní charakteristiky území (pětileté průměry imisních 

koncentrací), Generální rozptylovou studii JMK a Územně analytické podklady JMK (imisní 

znečištění území) 

e) zapracovat do ÚPD protierozní opatření a takové podmínky pro ně vč. etapizace, která budou mít za 

následek snížení erozní ohroženosti území např.  systémy větrolamů, protierozních meze, travnaté 

porosty, ÚSES 

Nebylo zapracováno upozornění na realizaci návrhů protierozních opatření, ÚPD vytváří pouze územní 

podmínky pro budoucí záměry, realizaci záměrů lze požadovat pouze při vymezení etapizace, správné 

hospodaření na orné půdě není úkolem územního plánování. 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů  

§ 17a písm. a) v souvislosti s § 5 odst. 2  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Obsah vyjádření k zadání: 

uplatnil vyjádření s požadavky na obsah územního plánu. „Při zpracování „Návrhu ÚP“ je nutno 

postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona o ochraně ZPF. Zpracovatelé jsou povinni řídit se 

zásadami ochrany ZPF vyplývajícími z ust. § 4 zákona. Dále jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové 

řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. 

Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a to 

zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond je uveden v příloze č. 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou 

se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.  

OŽP dále sděluje, že ve Věstníku MŽP, částce 8-9 ze září 2011, bylo zveřejněno společné metodické 

doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP 

k „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním 

plánu“, které je dále zveřejněno na webové stránce Ústavu územního rozvoje (http://www.uur.cz).  

Orgán ochrany ZPF krajského úřadu příslušný dle ust. § 17a písmene a) zákona uplatní stanovisko podle 

ust. § 5 odst. 2 zákona k „Návrhu ÚP“ na základě zpracovaného Vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení ÚPD na ZPF obsaženého v odůvodnění návrhu územního plánu.  

V souladu s čl. II odst. 1 metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 01.10.1996 

č.j.: OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona o ochraně ZPF, projednává OŽP lokality 

s výměrou nad 10 ha s orgánem ochrany ZPF Ministerstva životního prostředí (MŽP). 

Vzhledem k této skutečnosti se doporučuje návrh předmětné územně plánovací dokumentace, který 

navrhuje lokalitu (případně několik lokalit spolu souvisejících a tvořících jeden celek) o výměře nad 10 

ha, předložit OŽP v dostatečném předstihu před společným jednáním (na CD). Bez projednání s MŽP 

není možné stanovisko uplatnit. 

OŽP upozorňuje, že podle ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF účinného od 01.04.2015 lze 

zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně 

převyšuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Citovaný odst. 3 ust. § 4 zákona o ochraně ZPF se 

nepoužije při posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud 

při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich určení. 

Vzhledem k výše uvedenému  požaduje OŽP, aby v tabulce záborů ZPF bylo u ploch přebíraných z platné 

územně plánovací dokumentace v poznámce uvedeno původní funkční využití a původní výměra. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání: 

Požadavek orgánu ochrany ZPF na obsah ÚP  vyplývající z právních předpisů byl zapracován do návrhu 

zadání v bodě A.4.2.5)takto: 

5) respektovat platnou legislativu o ochraně ZPF a: 
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a) řídit se zásadami ochrany ZPF vyplývajícími z ust. § 4 zákona o ochraně ZPF, zejména pak 

s důrazem na odst.3), kdy lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, 

kdy jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF, toto se nepoužije při 

posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v platné ÚPD, pokud při nové územně plánovací činnosti 

nemá dojít ke změně jejich určení. 

b) v souladu s ust. § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF  navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z 

hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější; přitom nutno 

vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným 

možným řešením 

c) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond obsahově 

zpracovat dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 

ZPF 

d) postupovat při vyhodnocení dle společného metodického doporučení Odboru územního plánování 

MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP k „Vyhodnocení předpokládaných 

důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu uveřejněného ve Věstníku 

MŽP, částce 8-9 ze září 2011, které je dále zveřejněno na webové stránce Ústavu územního rozvoje 

(http://www.uur.cz) 

e) bude-li součástí návrhu ÚPD  lokalita (případně několik lokalit spolu souvisejících a tvořících jeden 

celek) o výměře nad 10 ha, předložit OŽP Krajského úřadu Jihomoravského kraje návrh 

v dostatečném předstihu před společným jednáním (na CD) a to z důvodu nutnosti projednání návrhu 

s Ministerstvem životního prostředí 

f) v tabulce záborů ZPF bude u ploch přebíraných z platné ÚPD v poznámce uvedeno původní funkční 

využití a původní výměra 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů  

Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 

Obsah vyjádření k zadání: 

Příslušným orgánem ochrany ZPF k uplatnění stanoviska k UPD je z hlediska zákona o ochraně ZPF 

Krajský úřad JMK. 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Orgán uvádí pouze, že není věcně a místně příslušný, neuvádí tedy žádné požadavky na obsah na obsah 

ÚP vyplývající ze zvláštních právních předpisů. 

 

Ochrana lesa 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů  

Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, kde jsou umisťovány rekreační a sportovní stavby § 48a 

odst. 2 písm.b)  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Obsah vyjádření k zadání: 

OŽP není dotčeným orgánem státní správy lesů. 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Orgán ochrany lesa uvádí pouze, že není věcně a místně příslušný, neuvádí tedy žádné požadavky na 

obsah na obsah ÚP vyplývající ze zvláštních právních předpisů. 

 

Ochrana lesa 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů  

§ 48 odst. 2 písm. b)  

Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání: 

Koncepce je možná. Dále nemáme k  projednávání návrhu zadání územního plánu Vojkovice v této fázi 

projednávání ze strany odboru životního prostředí zdejšího městského úřadu zásadních připomínek s tím, 

že požadujeme předložit k vyjádření další stupeň ÚPD. 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

http://www.uur.cz/
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Orgán ochrany vod neuvedl žádné požadavky na obsah ÚP vyplývající ze zvláštních právních předpisů či 

územně analytických podkladů. Předkládání dalších stupňů projednávání vyplývá z platné legislativy, 

není tedy třeba je vyžadovat, s čímž je orgán z doby své praxe s pořizováním ÚP seznámen. 

 

Ochrana ložisek nerostných surovin 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn. pozd. předpisů § 15 

odst. 2  

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů  § 13 odst. 2  

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Orgán neuplatnil ve lhůtě dle § 47 odst. (2) ani po ní požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze 

zvláštních právních předpisů 

 

Ochrana ložisek nerostných surovin 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2  

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32,11015 Praha 1 

Obsah vyjádření k zadání: 

Orgán souhlasí, z hlediska působnosti ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin 

neuplaňuje k výše uvedené ÚPD žádné připomínky, protože v k.ú. Vojkovice se nenacházejí výhradní 

ložiska nerostných surovin. 

 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Orgán ochrany ložisek nerostných surovin neuvádí žádné požadavky na obsah ÚP vyplývající ze 

zvláštních právních předpisů, protože zájmy jím chráněné nejsou dotčeny. Pokud se nebudou poskytnuty 

údaje do ÚAP, které by znamenaly změnu podmínek, nebude orgán dále v procesu pořizování ÚP 

Vojkovice obesílán. 

 

Ochrana ložisek nerostných surovin 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2  

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl č.p. 481/13,601 42  Brno 2 

Jelikož dle ÚAP na území obce Vojkovice nejsou stanoveny žádné dobývací prostory, ani nebyl oznámen 

záměr jejich stanovení, popř. vymezení ložiska, není orgán dotčen a není v rámci projednání ÚP 

Vojkovice obesílán. 

 

Odpadové hospodářství 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů  

§ 75 písm. a)  

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 4,602 00  Brno 2 

Vyhodnocení výsledku projednání: 

Dotčený orgán ve vyjádření k zadání neuplatnil požadavky z hlediska tohoto zákona. 

 

Odpadové hospodářství 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 79 odst. 1 písm. k)  

Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 

Obsah vyjádření k návrhu zadání:  

Stanovisko orgánu státní správy v oblasti s nakládání s odpady - koncepce je možná. 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Orgán ochrany vod neuvedl žádné požadavky na obsah ÚP vyplývající ze zvláštních právních předpisů či 

územně analytických podkladů. 

 

Ochrana veřejného zdraví 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a  ve znění pozdějších předpisů  

§ 82 odst. 2 písm. j) v souvislosti s § 77  

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 4,602 00  Brno 2 

Obsah vyjádření k zadání: 

upozorňuje, že při zpracování návrhu územního plánu je nutno zohlednit vymezení imisního 

hygienického limitu dle ustanovení § 30 odst. 2 novelizace zákona č. 258/2000 Sb., vymezení chráněných 
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prostor provedené ustanovením § 30 odst. 3 novelizace zákona č. 258/2000 Sb. a ustanovení § 77 

novelizace zákona č. 258/2000 Sb. a požaduje respektovat: 

1) Pro plochy s možností umístit chráněné prostory definované ustanovením § 30 odst. 3 zákona č. 

258/2000 Sb. (dále také „chráněné prostory“), které budou navrhovány do území zatíženého zdroji 

hluku, bude stanoveno podmíněně přípustné využití v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 a část I. 

odst. 1 písm. f) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 

(dále také „vyhláška č. 500/2006 Sb.“), a ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 písm. c) a m) stavebního 

zákona, a to s odkazem na ustanovení § 77 odst. 4 novelizace zákona č. 258/2000 Sb., dle něhož 

žadatel o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo společného souhlasu ke stavbě podle 

§ 77 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. do území zatíženého zdrojem hluku předloží příslušnému orgánu 

ochrany veřejného zdraví pro účely vydání stanoviska podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. 

měření hluku provedené podle § 32a zákona č. 258/2000 Sb. a návrh opatření k ochraně před hlukem. 

V odůvodněných případech budou stanoveny podmínky primárně směřující v souladu s ustanovením 

§ 3 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších přepisů (dále také „vyhláška č. 501/2006 Sb.“), k omezení střetů vzájemně neslučitelných 

činností na předmětných plochách resp. k řízení zdravotních rizik, případně bude stanoven požadavek 

na prověření na základě územní studie, a bude stanovena etapizace tak, aby realizace protihlukového 

opatření předcházela realizaci konkrétních záměrů resp. staveb.  

2) Pro plochy s možností umístit zdroje hluku bude stanoveno podmíněně přípustné využití v souladu s 

ustanovením § 13 odst. 1 a část I. odst. 1 písm. f) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. a ve smyslu 

ustanovení § 19 odst. 1 písm. c) a m) stavebního zákona a § 77 odst. 3 a 4 (druhá věta) novelizace 

zákona č. 258/2000 Sb. s tím, že bude stanovena podmínka související s vymezením pojmu imisní 

hygienický limit dle § 30 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., tj., že celková hluková zátěž ze záměrů 

umístěných na ploše nesmí v souhrnu kumulativních vlivů překračovat imisní hygienický limit 

stanovený v prováděcích právních předpisech pro stávající chráněné prostory a na hranici ploch (s 

možností situovat chráněné prostory) vymezených v územně plánovací dokumentaci.  

3) Při vymezení ploch občanského vybavení příp. při stanovení přípustnosti umístit zařízení občanské 

vybavenosti v ostatních funkčních plochách vymezených dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. je nutno vzít v 

úvahu fakt, že dle ustanovení § 6 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. mohou plochy občanského 

vybavení zahrnovat pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, 

sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, 

pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, 

vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných 

prostranství  

 při zpracování návrhu územního plánu je nutno z hlediska předběžné opatrnosti vyhodnotit, zda 

konkrétní vymezení nepredikuje střet zájmů mj. v oblasti ochrany zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací a v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 resp. část I. odst. 1 písm. f) přílohy 

č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. stanovit související podmínky pro využití ploch.  

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Požadavky stanovené návrhem zadání v bodě A 4.2.2) byly rozšířeny o: 

a. Pro plochy s možností umístit chráněné prostory (§ 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.), které budou 

navrhovány do území zatíženého zdroji hluku, bude stanoveno podmíněně přípustné využití 

s podmínkou pro změny v území  a to prokázání splnění hygienických limitů v oblasti hluku a vibrací , 

popř. budou stanoveny další  podmínky pro omezení střetu vzájemně neslučitelných činností – např. 

prověření změn v území územní studií popř. etapizace, která zajistí, aby vybudování protihlukového 

opatření předcházela realizaci konkrétních záměrů 

b. Pro plochy s možností umístit zdroje hluku bude stanoveno podmíněně přípustné využití s tím, že 

bude stanovena podmínka., že celková hluková zátěž ze záměrů umístěných na ploše nesmí v souhrnu 

kumulativních vlivů překračovat imisní hygienický limit stanovený v prováděcích právních předpisech 

pro stávající chráněné prostory a na hranici ploch (s možností situovat chráněné prostory) 

vymezených v územně plánovací dokumentaci 

c. Při vymezení ploch občanského vybavení příp. při stanovení přípustnosti umístit zařízení občanské 

vybavenosti v ostatních funkčních plochách vzít v úvahu fakt, že mohou druhy staveb, které  jsou 

z hlediska využití taktéž limitovány z hlediska hluku a vibrací právním předpisem  

Požadavky stanovené návrhem zadání v bodě  A 3.3.1) byly rozšířeny o bod 2 a z bodu 2 a 3 se stal bod 

3.a 4: 
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2) z hlediska předběžné opatrnosti vyhodnotit, zda konkrétní vymezení nepredikuje střet zájmů mj. v 

oblasti ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a stanovit související podmínky pro 

využití ploch 

 

Veterinární správa 

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ,§ 49 odst. 1 písm. j)  

Krajská veterinární správa pro JmK, Palackého třída č.p. 174,612 00  Brno 12 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Orgán neuplatnil ve lhůtě dle § 47 odst. (2) ani po ní požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze 

zvláštních právních předpisů. 

 

Památková péče 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších zákonů  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, odd.památkové péče, Žerotínovo 

náměstí 3, 601 82 Brno 

Obsah vyjádření k zadání: 

„Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů, uplatňuje krajský úřad stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je 

památková zóna nebo nemovitá kulturní památka, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 

odst. 2 písm. c). V daném případě nejsou dotčeny zájmy v kompetenci Krajského úřadu Jihomoravského 

kraje. 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Orgán památkové péče uvádí pouze, že není věcně a místně příslušný, neuvádí tedy žádné požadavky na 

obsah ÚP vyplývající ze zvláštních právních předpisů. 

 

 

 

 

 

 

Památková péče 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších zákonů  

§ 29 odst. 2 písm. c)  

Městský úřad Židlochovice, Kancelář tajemníka – pracoviště státní památkové péče, Masarykova 100, 

667 01  Židlochovice 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Orgán neuplatnil ve lhůtě dle § 47 odst. (2) ani po ní požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze 

zvláštních právních předpisů 

 

Doprava na pozemních komunikacích 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40 odst. 2 písm. g) Z hlediska řešení dálnic a silnic I. 

třídy  

Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 

Vyhodnocení splnění požadavků legislativy: 

Jelikož dotčený orgán neuplatnil ani požadavky na obsah návrhu ani stanoviska k návrhu, pořizovatel 

vyhodnotil zájmy hájené tímto zákonem takto: 

Jelikož orgán uplatňuje požadavky ve vyjádřeních a stanoviskách k ÚPD u hlediska řešení dálnic a silnic 

I. třídy a na k.ú. obce se žádná takováto silnice ani dálnice nenachází, ani ministerstvo či jím zřízená 

organizace neposkytlo údaj o území – záměr, z nějž by vyplývalo, že na k.ú. se se záměrem takovéto 

komunikace uvažuje, nebyl žádným způsobem dotčen veřejný zájem chráněný zákonem o pozemních 

komunikacích z hlediska dálnic a silnic I. třídy. Orgán je obesílán proto, že se na území obce nachází 

celostátní dráha a prochází jím koridor VRT.   

 

Doprava na pozemních komunikacích 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů § 40 odst. 3 písm. f)  

Z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor rozvoje dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Obsah vyjádření k zadání: 
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uplatnil následující požadavky na obsah územního plánu: 

 Návrhové kategorie krajských silnic II. a III. třídy budou mimo zastavěné území upravovány 

podle Návrhové kategorizace krajských silnic JMK (2008). Dokument je k dispozici na 

webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz.   

 Funkční skupiny krajských silnic II. a III. třídy budou v průjezdním úseku upravovány v souladu 

s ČSN 736110 – Tab. 1. Silnice II/416 a II/425 budou v průjezdním úseku upravovány ve funkční 

skupině B. Z hlediska dopravního významu plní silnice II/416 a II/425 v průjezdním úseku dle 

ČSN 736110 funkci sběrné místní komunikace s částečnou funkcí obslužné místní komunikace 

pro stávající přilehlé objekty. Přímé napojování jednotlivých objektů v návrhových plochách 

přiléhajících k silnicím II/416 a II/425 bude podmínkami využití ploch částečně omezeno 

(s výjimkou proluk).  

 Pro přeložku silnice II/416 (obchvat Blučiny) bude navržen koridor dopravní infrastruktury o 

šířce 50 m nebo minimálně v šířce dle projektové dokumentace stavby „II/416 Blučina, obchvat“ 

ve stupni DUR. Stavba „II/416 Blučina, obchvat“ včetně všech souvisejících staveb bude 

zahrnuta do ÚP jako veřejně prospěšná stavba. Podklad pro vymezení koridoru je možné získat 

na KrÚ JMK ORD. 

 Pro přeložku silnice II/416 v úseku Vojkovice – Hrušovany u Brna (rozhraní této přeložky a 

obchvatu Blučiny tvoří silnice II/425) bude navržen koridor územní rezervy pro dopravní 

infrastrukturu o šířce min. 100 m, v případě nezbytnosti v zastavěném území je možné tuto šířky 

snížit na 30 m. Koridor územní rezervy pro přeložku silnice II/416 v úseku Vojkovice – 

Hrušovany u Brna bude navržen na území obce Vojkovice dle dokumentace „Vyhledávací studie 

přeložky krajské silnice II/416 v úseku Vojkovice – Hrušovany u Brna“ pro varianty č. 1 a č. 2 

(zpracovatel HBH Projekt, r. 2013). 

 Návrhové plochy přiléhající k silnicím II. a III. třídy, ve kterých je přípustné realizovat chráněné 

prostory podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, budou navrhovány tak, aby 

na nich nevznikaly požadavky na omezování provozu na silnicích na základě zákona o ochraně 

veřejného zdraví.  

 Bude prověřeno řešení zastávek veřejné linkové dopravy a v případě potřeby budou navržena 

příslušná opatření na úrovni ÚP. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrh zadání: 

Požadavky orgánu z hlediska řešení silnic II. a III. třídy na obsah ÚP vyplývající z právních předpisů 

byly zapracovány do návrhu zadání  a bod  A.4.2  byl  doplněn: 

Bod 11) z hlediska nadřazené dopravy: 

a. koncepce dopravy z hlediska návrhové kategorie krajských silnic II. a III. třídy bude mimo zastavěné 

území v souladu s koncepcí“ Návrhová kategorizace krajských silnic JMK (2008).“- viz  www.kr-

jihomoravsky.cz,  

b. podmínkami pro umisťování silnic pak bude zajištěno, že v plochách obsahujících krajské silnice 

nebude znemožněno vedení silnice v plynulé trase, a to v průjezdním úseku silnice v šířce 

odpovídající funkční skupině a zatížení silnice a mimo průjezdní úsek v souladu s Návrhovou 

kategorizací krajských silnic JMK. 

c. podmínkami pro umisťování silnic pak bude zajištěno, že v plochách obsahujících krajské silnice  

II/416 a II/425 v průjezdním úseku budou zachovány parametry komunikace funkční skupiny B podle 

ČSN 736110 – Tab. 1. 

d. přímé napojování jednotlivých objektů v návrhových plochách přiléhajících k silnicím II/416 a II/425 

bude podmínkami využití ploch částečně omezeno (s výjimkou proluk), protože z hlediska dopravního 

významu plní silnice II/416 a II/425 v průjezdním úseku dle ČSN 736110 funkci sběrné místní 

komunikace s částečnou funkcí obslužné místní komunikace pro stávající přilehlé objekty 

e. pro přeložku silnice II/416 (obchvat Blučiny) bude vymezen koridor dopravní infrastruktury o šířce 

50 m nebo minimálně v šířce dle projektové dokumentace stavby „II/416 Blučina, obchvat“ ve stupni 

DUR. 

f.  stavbu „II/416 Blučina, obchvat“ včetně všech souvisejících staveb zahrnout do ÚP jako veřejně 

prospěšnou stavbu (podklad pro vymezení koridoru je k dispozici na KrÚ JMK ORD) 

g. pro přeložku silnice II/416 v úseku Vojkovice – Hrušovany u Brna (rozhraní této přeložky a obchvatu 

Blučiny tvoří silnice II/425) vymezit koridor územní rezervy pro dopravní infrastrukturu o šířce min. 

100 m, v případě nezbytnosti v zastavěném území je možné tuto šířky snížit na 30 m; koridor územní 

rezervy pro přeložku silnice II/416 v úseku Vojkovice – Hrušovany u Brna vymezit na území obce 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
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Vojkovice dle dokumentace „Vyhledávací studie přeložky krajské silnice II/416 v úseku Vojkovice – 

Hrušovany u Brna“ pro varianty č. 1 a č. 2 

h. rozvojové plochy přiléhající k silnicím II. a III. třídy, ve kterých je přípustné realizovat chráněné 

prostory podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, budou vymezeny a podmínky pro 

ně budou stanoveny tak, aby na nich nevznikaly požadavky na omezování provozu na silnicích na 

základě zákona o ochraně veřejného zdraví 

i. bude prověřeno řešení zastávek veřejné linkové dopravy a v případě potřeby budou navržena 

příslušná opatření na úrovni ÚP 

 

Doprava na pozemních komunikacích 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  §40 odst. 4 písm. d)  

Z hlediska řešení silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací  

Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Orgán neuplatnil ve lhůtě dle § 47 odst. (2) ani po ní požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze 

zvláštních právních předpisů. 

 

Doprava drážní 

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů  

§ 56 písm. d) 

Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Orgán neuplatnil ve lhůtě dle § 47 odst. (2) ani po ní požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze 

zvláštních právních předpisů. 

 

Doprava letecká 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o podnikání 

(živnostenský zákon) § 88 odst. 1 písm. o) ,§ 88 odst. 1 písm. p)  

Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 

Jelikož orgán uplatňuje požadavky ve vyjádřeních a stanoviskách k ÚPD u hlediska řešení civilního 

letectví a na k.ú. obce se nenachází ani letiště, ani jeho ochranné pásmo, ani ministerstvo či jím zřízená 

organizace neposkytlo údaj o území – záměr, z nějž by vyplývalo, že na k.ú. se se záměrem z hlediska 

civilního letectví počítá, nebyl žádným způsobem dotčen veřejný zájem chráněný tímto zákonem a orgán 

nebyl vyzýván k uplatňování vyjádření s požadavky či stanovisek k návrhu. 

 

Doprava letecká 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o podnikání 

(živnosten. zákon) ve znění pozdějších předpisů  

§ 88 odst. 1 písm. o) v souvislosti s § 87 odst. 2  

§ 88 odst. 1 písm.pt) v souvislosti s § 87 odst. 2  

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekomická a majetková, Oddělení ochrany územních zájmů Brno 

Svatoplukova 2687/84, 66210  Brno 

Obsah vyjádření k zadání: 

„uplatňuje požadavky na zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany do textové a grafické části 

návrhu územního plánu. 

Celé správní území obce se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany:  

OP RLP - Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 

zákona č.49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském 

podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě 

závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 103. 

Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, 

venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může 

být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v 

terénu výškově omezena nebo zakázána. 

Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme respektovat a zapracovat do textové části 

návrhu územního plánu. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující 
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textovou poznámku: “Celé správní území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení 

Ministerstva obrany”. 

Popis výše uvedených údajů o území je specifikován v pasportech, které byly předány v rámci úplné 

aktualizace územně analytických podkladů úřadu územního plánování ORP.“ 

V souladu s § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v celém území řešeném 

předloženou územně plánovací dokumentací lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu všech 

výškových staveb nad 30 m nad terénem, stavby tvořící dominanty v terénu (např. rozhledny), výstavbu a 

změny vvn a vn z důvodu ochrany zájmů vojenského letectva a stavby dopravní infrastruktury z důvodu 

ochrany zájmů vojenské dopravy jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Požadavek orgánu z hlediska zájmů Ministerstva obrany na obsah změny vyplývající z právních předpisů 

a územně plánovacích podkladů bude zapracován do návrhu zadání částečně. 

Zadání v bodě A.3.1 odrážka TI vč. jejích OP obsahuje požadavek : 

Respektovat zejména tyto limity - komunikační a elektronické komunikační vedení a zařízení včetně těch 

na obranu státu. 

Dále v bodě A.3.2. obsahoval návrh zadání požadavek - zohlednit tyto jevy v území: ochranné pásmo 

letiště, ochranné pásmo radaru. Požadavek na zohlednění popř. respektování ochranného pásma 

radiolokačního zařízení byl v zadání obsažen, bylo pouze upraveno OP radaru na OP radiolokačního 

zařízení, přestože 25.5.2016 byl údaj poskytnut jako letecká stavba vč. ochranného pásma specifikovaná 

dále jako ochranné pásmo přehledových systémů a dále jako ochranné pásmo radaru. 

V bodě A.4.2.3) je opět zadáním požadováno respektovat podmínky obrany státu (vedení, zařízení, jejich 

ochranná pásma).Tento bod bude doplněn o požadavek – řešení ÚP negativně neovlivní zájmy 

vojenského letectva a obrany stát. 

Orgán požaduje zapracování konkrétního textu a určuje obsah textové části ÚP, dotčený orgán nemůže 

zasahovat do obsahové struktury ÚP dané přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Odůvodnění ÚP 

neslouží k soupisu limitů a jejich OP, která jsou vesměs řešena právním předpisem, slouží k odůvodnění 

konkrétního řešení ÚP.  

Bod A.4.2.3) bude doplněn o požadavek : prověřit stanovení  obecné podmínku pro všechny vymezené 

plochy, že změny v území negativně neovlivní zájmy vojenského letectva a obrany státu s odůvodněním, že 

se celé katastrální území nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení a v době projednávání ÚP 

je také vymezeným územím dle § 175 stavebního zákona, ;  limit zapracovat do koordinačního výkresu 

jako poznámku pod legendou. 

Tento limit je nutné zapracovat také do koordinačního výkresu a vzhledem k tomu, že pokrývá celé k.ú., 

poznámka pod legendou je tak, jak je požadována orgánem je přijatelným způsobem vyjádření limitu.  

Jelikož § 175 se týká procesních podmínek vydávání územních rozhodnutí v územích vymezených 

Ministerstvem obrany, nelze podmínky pro jednotlivé druhy staveb zapracovat do ÚPD, jelikož § 175 

stavebního zákona umožňuje vymezení území nikoliv staveb. 

 

Využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů § 3 odst. 3 písm. y)  

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí č.e. 9,11000  Praha 1 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Orgán neuplatnil ve lhůtě dle § 47 odst. (2) ani po ní požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze 

zvláštních právních předpisů. 

Jelikož orgán uplatňuje požadavky ve vyjádřeních a stanoviskách k ÚPD u hlediska  využívání jaderné 

energie a ionizujícího záření a z údajů poskytnutých pro ÚAP na k.ú. obce se žádný této problematiky 

netýká, ani ministerstvo či jím zřízená organizace neposkytlo takovýto údaj  území - nebyl žádným 

způsobem dotčen veřejný zájem chráněný zákonem a orgán nebyl vyzýván k uplatňování stanovisek 

k návrhu. 

 

Obrana státu 

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky  

§ 6 odst. 1 písm. h) 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekomická a majetková, Oddělení ochrany územních zájmů Brno 

Svatoplukova 2687/84, 66210  Brno 

„uplatňuje požadavky na zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany do textové a grafické části 

návrhu územního plánu. 
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Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany: 

Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst.1 zákona č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 

222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto 

území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě 

stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu) – viz. mapový podklad, ÚAP – jev 82. V případě kolize může být výstavba 

omezena. 

Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme respektovat a zapracovat do textové části 

návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do grafické části 

do koordinačního výkresu. 

Popis výše uvedených údajů o území je specifikován v pasportech, které byly předány v rámci úplné 

aktualizace územně analytických podkladů úřadu územního plánování ORP. 

V souladu s § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v celém území řešeném 

předloženou územně plánovací dokumentací lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu všech 

výškových staveb nad 30 m nad terénem, stavby tvořící dominanty v terénu (např. rozhledny), výstavbu a 

změny vvn a vn, výstavbu a změny letišť všech druhů včetně zařízení z důvodu ochrany zájmů 

vojenského letectva a stavby dopravní 

infrastruktury z důvodu ochrany zájmů vojenské dopravy jen na základě závazného stanoviska 

Ministerstva obrany (viz. ÚAP - jev 119). 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Požadavek orgánu z hlediska zájmů Ministerstva obrany na obsah změny vyplývající z právních předpisů 

a územně plánovacích podkladů bude zapracován do návrhu zadání částečně. 

Zadání v bodě A.3.1 odrážka TI vč. jejích OP obsahuje požadavek : 

Respektovat zejména tyto limity - komunikační a elektronické komunikační vedení a zařízení včetně těch 

na obranu státu. 

Dále v bodě A.3.2. obsahuje návrh zadání  požadavek - zohlednit tyto jevy v území: RR spoj. 

Požadavek na zohlednění popř. respektování ochranného pásma a  zařízení je v zadání tedy obsažen, byl 

pouze upraven a  místo RR spoj bylo uvedeno koridor RR směrů, přestože 25.5.2016 byl údaj poskytnut 

jako komunikační vedení včetně ochranného pásma. 

V bodě A.4.2.3) je opět zadáním požadováno respektovat podmínky obrany státu (vedení, zařízení, jejich 

ochranná pásma).Tento bod byl již z hlediska  letecké dopravy doplněn o požadavek – prověření možnosti 

stanovení …… viz výše. 

Orgán požaduje zapracování konkrétního textu a určuje obsah textové části ÚP; dotčený orgán nemůže 

zasahovat do obsahové struktury ÚP dané přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Odůvodnění ÚP 

neslouží k soupisu limitů a jejich OP, která jsou vesměs řešena právním předpisem, slouží k odůvodnění 

konkrétního řešení ÚP. Požadavek zapracování limitu je uveden v bodě A.4.2.3) komunikační vedení vč. 

ochranného pásma - koridor RR směrů. 

Jelikož § 175 se týká procesních podmínek vydávání územních rozhodnutí v územích vymezených 

Ministerstvem obrany, nelze podmínky pro jednotlivé druhy staveb zapracovat do ÚPD, jelikož § 175 

stavebního zákona umožňuje vymezení území nikoliv staveb. 

 

Civilní ochrana 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému  § 12 odst. 2 písm. i)  

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p. 685/1,Zábrdovice,614 00  Brno 14 

Obsah vyjádření k zadání: 

- požadujeme konkretizovat v návrhu ÚP řešení opatření, dle § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., především 

návrh ploch pro požadované potřeby: 

d) – evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, navržení ploch a objektů pro případ nouzového ubytování 

při vzniku neočekávané mimořádné události, 

g) – záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků, 

vzniklých při mimořádné události. Jedná se především o řešení obslužných komunikací tak, aby byl 

umožněn příjezd zasahujících jednotek i v případě zneprůjezdnění části komunikací v obci a o řešení sítí 

technické infrastruktury s možností operativní úpravy dodávek z jiných nezávislých zdrojů. 

HZS JmK nepředpokládá potřebu řešit v rámci návrhu ÚP Vojkovice opatření uvedená v § 20 vyhlášky č. 

380/2002 Sb., označená písmeny: a), b), c), e), f), h), i). 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 
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Požadavek orgánu z hlediska zájmů  civilní  ochrany  na obsah ÚP vyplývající z právních předpisů do byl 

doplněn   do návrhu zadání v bodě A.4.2.1) a. takto : 

konkretizovat v návrhu ÚP řešení opatření, především návrh ploch pro požadované potřeby: 

 evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, zejm. pro případ nouzového ubytování při vzniku 

neočekávané mimořádné události 

  záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků, 

vzniklých při mimořádné události, zejména řešení obslužných komunikací tak, aby byl umožněn 

příjezd zasahujících jednotek i v případě zneprůjezdnění části komunikací v obci a o řešení sítí 

technické infrastruktury s možností operativní úpravy dodávek z jiných nezávislých zdrojů 

v podrobnosti, jakou umožňuje územní plán nástroji územního plánování – tedy vymezením ploch 

a stanovením podmínek pro ně, popř. stanovením dopravní koncepce a koncepce technické 

infrastruktury 

Jelikož § 20 vyhl. 380/2002 stanoví, že plochy mají být zapracovány v rozsahu předaných podkladů, je 

nutno tyto podklady po HZS požadovat, protože mají být předloženy k zadání. Objekty pro případ 

nouzového ubytování při vzniku neočekávané mimořádné události nemohou být územním plánem 

vymezeny, protože jeho úkolem je vymezení ploch a vyhl. 380/2002 požaduje taktéž v § 20 vymezení ploch, 

nikoliv objektů. Dovětek „v podrobnosti, jakou umožňuje územní plán nástroji územního plánování – tedy 

vymezením ploch a stanovením podmínek pro ně, popř. stanovením dopravní koncepce a koncepce 

technické infrastruktury“ doplňuje pořizovatel z toho důvodu, aby nebyl územní plán zaplevelen 

podrobností krytů, krizových plánů apod.  a nebylo do něj opisováno něco, co podrobnosti  jeho řešení 

nepřináleží či spadá do věcné příslušnosti jiného orgánu státní správy než zastupitelstvu obce. 

 

Požární  ochrana 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších zákonů  

§ 31 odst. 1 písm. b) bod. 1  

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p. 685/1,Zábrdovice,614 00  Brno 14 

Obsah vyjádření k zadání: 

- požadujeme vyhodnotit v předmětném návrhu ÚP ustanovení § 29 odst. 1 písm. k) zákona č. 133/1985 

Sb., – „zdroje vody pro hašení požárů“, - zajištění zdrojů požární vody především pro nově vznikající 

plochy bydlení a plochy výroby v souladu s požadavky ČSN 73 0873,  

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Požadavek orgánu z hlediska zájmů požární ochrany na obsah ÚP  vyplývající z právních předpisů bude 

doplněn do bodu A.4.2.1)b. zadání a to pouze v rozsahu toho, co zadání neobsahuje a tedy „vyhodnocení  

zajištění zdrojů požární vody především pro nově vznikající plochy bydlení a plochy výroby v souladu s 

požadavky ČSN 73 087“ 

 

Sousední obce: 

Podnět k návrhu  zadání dle § 47 odst. (2) ze sousedních obcí SZ uplatnilo pouze: 

 

Město Židlochovice, Masarykova 100, Židlochovice,667 01 

Znění podnětu k návrhu zadání: 

 

 

 
Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

1) Podnětu nebude vyhověno 

V území koupaliště a jeho okolí bude prověřována možnost přechodu na plochy přírodní  - bod A.4.1.14) 

doplnit …s případným vymezením přestavbové plochy či asanace území s jasně stanovenými a 

odůvodněnými podmínkami přechodu, vlastník deklaruje záměr pokračovat nadále v provozu stavby 
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určené kolaudačním rozhodnutím k využívání jako koupaliště. Projektant  musí návrh přizpůsobit tomu, 

že území se nachází v aktivní zóně záplavového území Litavy. 

2) Podnětu bude vyhověno 
ÚP Židlochovice, který nabyl účinnosti dne 22.7.2016, obsahuje návrh přeložení vedení vysokého napětí 

mimo zastavitelnou plochu Z5podél protipovodňové hráze tak, aby mohla být zastavěna celá plocha Z5 až 

k hranici k.ú. Vojkovice u Židlochovic. 

Stávající platný ÚPNSÚ Vojkovice tento záměr obsahuje a to ve výkrese širších vztahů, původní ÚPM 

Židlochovice ho obsahoval, i když v jiné poloze. Prověření území nic nebrání, na zastavitelnou plochu Z5 

v k.ú. Židlochovice navazuje v k.ú. Vojkovice u Židlochovic nezastavěné území v aktivní zóně záplavového 

území Litavy, kdy zastavitelné plochy v souladu s vodním zákonem a PÚR umisťovat nelze. 

Doplnit kapitolu A.4. návrhu zadání o další odstavec 3.Požadavky z projednání s veřejností a přidat bod 

prověřit možnost vedení přeložky VN a VVN z k.ú. Židlochovice v koordinaci s ÚP Židlochovice tak 

umožnit zástavbu celé plochy Z5. 

 

Připomínky uplatněné dle § 47odst. 2 stavebního zákona: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR , IČO 65993390, Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/56 

Znění připomínky k návrhu zadání: 

 

 

 
 

 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Z uplatněné připomínky vyplývá, že nejsou z hlediska zájmů RŠD připomínky. Je požadováno 

respektování něčeho, co je k respektování již v zadání uvedeno, z čehož vyplývá, že připomínající 

připomínané nečetl a to v bodě A.3.1. (respektování ochranných pásem) a A 3.7.4) soulad s ČSN. 

Požadavky v bodě A.3.7. byly doplněny o: „návrh bude zpracován v zejména souladu s § 12 a §11 zákona 

č. 13/1997 Sb.“ 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Praha 1 , Dlážděná 1003/7, 11000 

Znění připomínky k návrhu zadání: 

 

 

 

 
Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Návrh - připomínka byla akceptována částečně: 
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Budou-li v ochranném pásmu dráhy vymezovány rozvojové či přestavbové lokality, ve kterých by mohly 

být umisťovány objekty a zařízení, na něž se vztahují hygienické hlukové limity, funkční využití bude 

podmíněno dodržením tohoto limitu, znění podmínky bude navrženo projektantem a posouzeno orgánem 

k tomu věcně příslušným – požadavek bude  zapracován ve znění požadavku orgánu ochrany zdraví. 

Požadavek, který respektován nebude - přesné znění podmínky využitelnosti uvedené ve vyjádření; 

z hlediska hlukových limitů je dotčeným orgánem KHS JmK, na niž (a nikoliv na SŽDC) tuto působnost 

deleguje zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, budou tedy upřednostněny podmínky 

vyplývající z vyjádření dotčeného orgánu k návrhu zadání popř. stanoviska k návrhu předloženému 

projektantem 

Připomínka na nezbytnost respektování ochranných pásem dle platné legislativy - zákona č. 266/1994 o 

drahách nebude zapracována v textu, dodržování platné legislativy je samozřejmé a vůlí zastupitelstva 

neovlivnitelné, týká se navíc následných řízení v území, do nichž nepřísluší územnímu plánování 

z hlediska podrobnosti zasahovat; ochranná pásma budou ale zohledněna a návrh bude jejich existenci 

přizpůsoben, neboť již teď je součástí návrhu zadání bod A.3 1.podslední odrážka – respektovat limit - 

celostátní dráha – trať Brno - Břeclav 

Co se připravuje není směrodatné, podklad může být zapracován až poté, co bude jako územně plánovací 

podklad uznán a bude požadováno jeho zohlednění 

Připomínka ke koridoru VRT je bezpředmětná; zajistit územní ochranu koridoru vysokorychlostní 

dopravy  VR1  

je součástí návrhu zadání v bode A.1.18. 

 

Občané či majitelé nemovitostí: 

 

Tito občané či majitelé nemovitostí k návrhu  zadání uplatnili připomínku dle § 47 odst. (2) SZ.: 

Anděla Břížďalová, narozena 15.12.1955, Javorová 23, 62000 Brno,  LV 54. 

Obsah připomínky k návrhu zadání: 

 

 

 

 

 

 
Vyhodnocení výsledku projednání: 

Připomínka byla částečně akceptována, přestože není zcela jasná a kapitola A.4. návrh zadání byl 

doplněna o další odstavec: 

3.Požadavky z projednání s veřejností:  

1)Prověřit potřebnost a reálnou využitelnost území Nad Družstevní  

2)vyplyne–li z prověření bodu A.4.3.1) potřebnost a reálná využitelnost území Nad Družstevní, bude 

stanovena dopravní koncepce a to buď vymezením koridoru dopravy či jiným způsobem – např. 

podmíněním podrobnějším zpracováním území, podmínkami pro změny v území atd. – dopravní řešení 

bude odůvodněno co do vedení koridoru, přiměřenosti šířky koridoru, intenzity dopravy, koncepce 

veřejného prostoru a veřejných prostranství, předpokládaného záboru ZPF. 

Odůvodnění návrhu částečného akceptování připomínky: 

Přestože nadpisem připomínky je, že se týká návrhu územního plánu, obsahem je žádost o přehodnocení 

schválené územní studie, která pouze v podrobnosti větší, než připouští územní plán, navrhla řešení 

lokality Nad Družstevní, Vojkovice. Pořízení této studie bylo podmínkou rozhodování o změnách v území, 

situování plochy dopravy na pozemek připomínajícího bylo součástí změny č. III v současné době 

platného územního plánu sídelního útvaru Vojkovice. 

Protože tedy nebylo z textu přímo zřejmé, které věci se podání týká, což je požadavek vyplývající z § 37 

správního řádu, byla připomínající přípisem č.j. OUPSÚ/2355/2014-28 vyzvána, aby v termínu do 

29.7.2016 upřesnila, v jaké věci je podání činěno. Připomínající vady podání neodstranila a tak lze pouze 

učinit uvážení, že připomínající nesouhlasí s uspořádáním území vymezeným stávajícím platným územním 
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plánem sídelního útvaru Vojkovice ani s návrhem řešení lokality územní studií „Nad Družstevní 

Vojkovice“. 

Bod A.3.7.4)návrhu zadání ukládá respektovat při návrhu ČSN 736110 a ČSN 736102, které 

připomínající uvádí. 

 

Iva Novotná, narozena 16.6.1980, Loosova 577/8,638 00 Brno,   

Obsah připomínky k návrhu zadání: 

 

 

 

 

 

 
Vyhodnocení výsledku projednání: 

 Připomínka byla částečně akceptována, návrhu zadání byl upraven tak, jak je uvedeno u připomínající 

paní p. Anděly Břížďalové -  aby území nad Družstevní bylo ÚP prověřeno. 

Odůvodnění návrhu neakceptování připomínky: 

Požadavek na rozšiřování ploch bydlení směrem k dráze, a tedy zdroji hluku nelze akceptovat, 

požadavkem čl. 23 PÚR ve znění její 1. aktualizace je vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, 

aby byl zachován dostatečný odstup od koridorů dopravy, čl. 24pak – vytvářet podmínky pro zvyšování 

ochrany obyvatelstva před hlukem a emisemi. Přibližování ploch bydlení ke zdroji hluku z dopravy by 

bylo v rozporu s tímto strategickým dokumentem ČR. Taktéž by takový záměr byl v rozporu s § 19 odst. 1) 

písm i) a m), který ukládá stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní 

bydlení a vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními 

vlivy záměrů na území. 

Aby byl připomínající jednotlivě informován písemně o zahájení jednotlivých fází při projednávání 

územního plánu a lhůtách pro uplatnění připomínek či námitek, není možné z důvodu zásady rovnosti 

práv v procesu pořizování územního plánu. Stavební zákon ukládá pořizovateli v § 47 odst. 2) , § 50 

odst.3) a v § 52 odst. 1) doručovat informace o jednotlivých fázích projednání územního plánu veřejnou 

vyhláškou. Všem dotčeným osobám je tedy doručováno stejně. Tato zásada je zakotvena v § 7 odst. 1) 

správního řádu, který stanoví, že „dotčené osoby mají při uplatňování svých procesních práv rovné 

postavení; správní orgán postupuje vůči dotčeným osobám nestranně a vyžaduje od všech dotčených osob 

plnění jejich procesních povinností rovnou měrou“. 

Nelze do budoucna omezovat rozvoj dopravních systémů celorepublikového významu z důvodu 

soukromého zájmu. V prováděcím předpisu ke stavebnímu zákonu ( vyhl.268/2009 Sb.§14 od.(2)) je 

zakotvena ochrana území před takovými záměry – „při zajišťování ochrany staveb proti vnějšímu hluku, 

zejména od dopravy, se musí přednostně uplatňovat opatření urbanistická před opatřeními chránícími 

jednotlivé stavby tak, aby byly splněny podmínky pro ochranu hluku v chráněném venkovním prostoru, 

chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném vnitřním prostoru staveb“. 

Přednostně je tedy vhodné prověřovat záměry, které je možné realizovat při minimalizaci vstupních 

investic – rozšiřování ploch bydlení s pravděpodobným budoucím důsledkem nutnosti umisťování 

protihlukových opatření a s nutností přeložení vedení vysokého napětí není takovýmto záměrem. 
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Vychází-li se z ploch vymezených stávajícím ÚP dosud nenaplněných a z demografického vývoje růstu 

počtu obyvatel, není odůvodnitelné rozšiřování ploch do území s potencionálními negativními vlivy na 

zdraví obyvatel. 

Připomínky ke studii nelze zapracovat do NZ, protože studie rozpracovávala stávající ÚPNSÚ 

v podrobnosti větší než ÚP přísluší. 

 

Připomínky uplatněné po lhůtě dle § 47 odst.2, předložené určeným zastupitelem, p. Karlem Kleinem, 

starostou obce Vojkovice: 

Nikos Valášek, narozen 9.5.1969, Prátna 317, Vojkovice 
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Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání: 

Připomínka nebyla uplatněna ve lhůtě pro uplatnění připomínek k návrhu zadání ale mnohem dříve, již 

v roce 2014. 

Byla uplatněna určeným zastupitelem až po lhůtě výše uvedené. 

Připomínka nebyla akceptována. 

Odůvodnění neakceptování připomínky: 

Rozšíření ploch pro bydlení v takovémto rozsahu na nejcennějších půdách  I. třídy v lokalitě přimknuté 

k dráze a hřišti, byť ochráněné protihlukovými opatřeními při nenaplněnosti ploch vymezených původním 

ÚP a jeho změnami nelze z důvodů ochrany ZPF - § 4 odst.3 , ochrany nezastavěného území dle §18 

odst.4 a § 19 odst.1) písm. i) stavebního zákona, §14 odst.2 vyhl.268/2009 Sb. a §30 zákona č.258/2000 

Sb., čl.23 a 24 PÚR  doporučit, viz také důvody uvedené výše u vyhodnocení připomínky p. Ivy Novotné. 

Pozn. ÚP včetně všech změn vymezil plochy pro cca 125 RD – z toho je naplněno od roku 1998 pouze 52 

RD, existuje tedy ještě více než 50%rezerva.  

Vzhledem k legislativě – ochrana ZPF – by možná připadalo v úvahu některé nevyužité plochy vypustit, 

vrátit je ZPF a místo nich prověřit plochy navrhované připomínajícím, - tedy nevyužité plochy změny č. 

II.(a tedy pův. ÚPO) a II – což by ale mohlo znamenat náhrady dle § 102 a také plochy změny I z roku 

2006.  

 

Radislav Vintr, Prátna 302, Vojkovice – není známo datum narození 
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Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání: 

Připomínka nebyla uplatněna ve lhůtě pro uplatnění připomínek k návrhu zadání u pořizovatele, ale u 

obce. Byla uplatněna určeným zastupitelem až po lhůtě výše uvedené. 

Připomínka nebyla akceptována. 

Odůvodnění návrhu neakceptování připomínky: 

Přibližování ploch bydlení k plochám výroby je nežádoucí vzhledem k čl. 24a) PÚR ČR ve znění její 1. 

Aktualizace, je požadováno, aby plochy pro novou obytnou zástavbu byly vymezovány tak, aby byl 

zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů. 

 

MUDr. Eva Trávníčková,  narozena ….., Lípa 217, 76311 Lípa   

Obsah připomínky k návrhu zadání: 

Žádá o změnu ÚP ve věci změny využití parcely č. 2004, zapsané na LV č. 1425 o celkové výměře 

4053m2, v současné době využívané jako orná půda, na parcelu stavební, je vlastníkem 1/3 této parcely.   

Jiří Vacek,  narozen ….., Sídliště Družba 702,66701 Židlochovice   

Obsah připomínky k návrhu zadání: 

Žádá o změnu ÚP ve věci změny využití parcely č. 2004, zapsané na LV č. 1425 o celkové výměře 

4053m2, v současné době využívané jako orná půda, na parcelu stavební, je vlastníkem 1/6 této parcely.   

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání: 

Připomínka nebyla akceptována. 

Odůvodnění neakceptování připomínky: 

Připomínky uplatnil určený zastupitel 8. 9.2016 na koordinační schůzce k výsledkům projednání návrhu 

zadání. 

Připomínky nebyly uplatněny ve lhůtě pro uplatnění připomínek k návrhu zadání, ale mnohem později a 

ne u pořizovatele ale u obce a nebyly formulovány jako připomínka k NZ ale jako žádost o změnu ÚP. 

Jako žádost o změnu ÚP neobsahovaly náležitosti dle § 46 odst. 1) písm. d) a e)  a také neobsahovaly 

data narození navrhovatelů. 

Pořizovatel vyzval připomínající – navrhovatele k doplnění návrhu za předpokladu, že to oč usilují, je 

opravdu změna ÚPNSÚ a navrhl, že pokud měl být návrh jen opožděnou připomínkou, není nutné jej 

doplňovat. 

Rozšíření ploch pro bydlení v takovémto rozsahu na nejcennějších půdách  I. třídy v lokalitě přimknuté 

k plochám výroby a komunikaci III.třídy – nelze důvodů ochrany ZPF - § 4 odst.3 , ochrany 

nezastavěného území dle §18 odst.4 a § 19 odst.1) písm. i) stavebního zákona, §14 odst.2 vyhl.268/2009 

Sb. a §30 zákona č.258/2000 Sb., čl.23 a 24 PÚR  doporučit.  

Stávající ÚPNSÚ včetně všech změn vymezil plochy pro cca 125 RD – z toho je naplněno od roku 1998 

pouze 52 RD, existuje tedy ještě více než 50%rezerva.  

ÚP v zadání deklaruje, že chce mírně tyto plochy výroby zvětšit, proto se předpokládá, že negativní 

ovlivnění přímého okolí plochy se může zvětšit – hluk, doprava apod. 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: 

Ing. Andrea Karhánková 

oprávněná úřední osoba pořizovatele 


