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Obsah zprávy o uplatňování územního plánu:  
 
1. ÚVODNÍ INFORMACE 
2. ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ 

A. vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl 
územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných 
negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, 

B. problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů, 
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 

(§ 19 odst. 2 stavebního zákona), 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 
 
3. ZÁVĚR 
 
 
1. ÚVODNÍ INFORMACE 
 
Územní plán Moutnice ( dále jen „ ÚP“) nabyl účinnosti 21.10.2014 
ÚP Moutnice řeší katastrální území Moutnice ( okres Brno –venkov) 
Územní plán Moutnice byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění a dle příslušných vyhlášek. 
Projektantem ÚP Moutnice byla Ing.arch. Barbora Jenčková 
V současné době je pořizována změna č. I ÚP Moutnice 
V souladu s územním plánem byl pořízen Regulační plán Moutnice, lokalita „Z5“, který nabyl účinnosti 
29.2.2016 a v obci je vymezena plocha, která je podmíněna dohodou o parcelaci. 
ÚP nevymezil žádné plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno územní 
studií. 
 
V §55 odst.1 stavebního zákona je stanoveno, že pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 
let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního 
plánu v uplynulém období. 
V souladu s tímto paragrafem je nyní pořizovatelem zpracována Zpráva o uplatňování územního plánu 
Moutnice v uplynulém období 2014 - 2020 
Projednání návrhu Zpráva o uplatňování Územního plánu Moutnice se řídí přiměřeně § 47 odst.1 až 4 a 
její schválení obdobně dle §47 odst.5 a § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona. Obsahové náležitosti 
zpráva o uplatňování územního plánu jsou pak stanoveny v § 15 vyhlášky, v tomto smyslu je zpracována 
následující Zpráva. 
 
2. ZPRÁVA O UPLAT ŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MOUTNICE 
 
A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě 

kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných 
nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, 

 
A.1. Vyhodnocení uplatňování územního plánu 
Obec Moutnice leží v okrese Brno-venkov, nacházejí se asi 20 km od centra Brna a necelých 12 km 
severozápadně od Židlochovic. Obcí s rozšířenou působností (ORP) je pro ně město Židlochovice. 
Sousedí s obcemi Měnín, Žatčany, Nesvačilkou, Těšany a Nikolčicemi. 
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Správní území obce je tvořeno jedním katastrálním územím o výměře 6,15 km2. Počet obyvatel dle ČSÚ 
v roce 2015 – 1081, v roce 2017 – 1 100 a v roce 2019 -  1 178 osob.  
Územní plán byl uplatňován v souladu s jím stanovenými koncepcemi rozvoje. 
 
Na území obce je vymezeno zastavěné území v souladu s §58 zákona č.183/2006 Sb., ve znění platném 
v době zpracování ÚP. Hranice zastavěného území byla vymezena ke dni 30.6.2014. 
 
ÚP stanovil komplexně pro celé území katastru nové plochy potřebné k rovnovážnému rozvoji obce.  
 
Obec Moutnice se historicky vyvinula ze dvou sídel – Moutnic a Rozářína, obě tyto části se propojily a 
vytvořily kompaktní tvar sídla.  
ÚP navrhl pro komplexní rozvoj sídla zejména plochy bydlení, smíšené obytné, občanského vybavení a 
plochy smíšené výrobní. 
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou vymezeny zásadně v přímé návaznosti na zastavěné území obce a 
dotvářejí obec do souvislého kompaktního tvaru. Jsou průběžně využívány. Problematičtější se jeví 
využití plochy Z5, která je podmíněna dohodou o parcelaci. Mimo zastavěné území a zastavitelné plochy  
nebyly umisťovány žádné stavby. 
Plochy rekreace nejsou ÚP vymezovány, pro denní rekreaci obyvatel jsou navrženy stávající plochy 
občanského vybavení pro tělovýchovu a sport, dále pak tuto funkci zajišťují plochy veřejných 
prostranství – veřejná zeleň.   
K.ú. Moutnic z velké části spadá do ochranného pásma přírodního léčivého zdroje Šaratice.  
Územní plán vymezuje systém ekologické stability (ÚSES), jsou v něm zahrnuty a chráněny významné 
krajinné prvky Dlouhé pole, Moutnický lesík, Odměrky, Velké odměrky, lesy, Moutnický potok.  
Občanská vybavenost je základní, v obci je mateřská škola, základní škola, ordinace praktického lékaře 
pro dospělé a praktického lékaře pro děti a dorost, knihovna. Pro rozvoj občanského vybavení byla ÚP 
vymezena zastavitelná plocha Z8, dále je umisťování občanské vybavenosti umožněno jako související 
funkční využití v plochách bydlení venkovského typu a smíšených obytných v souladu s podmínkami 
využití těchto ploch. 
Obec má čistírnu odpadních vod, zásobování pitnou vodou je řešeno z jižní větve  Vírského oblastního 
vodovodu. Nové plochy pro technickou infrastrukturu nebyly vymezeny, protože může být umístěna 
v plochách  s rozdílným způsobem využití a není potřeba je samostatně plošně vymezovat, totéž se týká 
zásobování plynem a elektrickou energií. ÚP vymezil plochu přestavby P1 –plocha veřejné infrastruktury. 
Její jedna část byla využita pro vybudování kruhového objezdu, druhá část ještě využita není. 
Vybudováním kruhového objezdu byla odstraněna dopravní závada na silnici II. třídy v centru obce . Pro 
řešení problematické průjezdné dopravy v obci byl vymezen koridor územní rezervy pro realizaci 
silničního obchvatu na silnici II/380 v návaznosti na k.ú. Těšan. Ten ještě realizován nebyl. Pro 
nadřazenou technickou infrastrukturu pak koridor územní rezervy pro realizaci „přípolože ropovodu 
Družba“ 
Plochy pro výrobu a skladování a smíšené výrobní jsou stávající, nově je vymezena plocha Z9 smíšená 
výrobní v návaznosti na plochu dopravní infrastruktury – zařízení pro dopravu . V severní části obce je 
vymezena plocha výroby elektrické energie na které je umístěna fotovoltaická elektrárna. 
 

Ve sledovaném období došlo k výstavbě v těchto zastavitelných plochách 
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Lokalita Z5 – v současné době je pořizována změna č.I územního plánu Moutnice, kterou se navrhuje 
zmenšení plochy Z5 a zrušení dohody o parcelaci, čím by se umožnilo  rychlejší využití této lokality pro 
obytnou zástavbu. Vzhledem k tomu, že regulační plán, jehož vydání bylo další podmínkou pro využití 
této plochy nabyl účinnosti 29.9.2016, ZO rozhodlo i o změně tohoto regulačního plánu. 
Lokalita Z8 – je napojena na dopravní infrastrukturu v nápojném bodě 11 přes lokalitu Z9, v textu ÚP je 
mylně uvedeno označení této lokality jako Z10, lokalitu z10 ÚP nevymezuje. Lokalita Z8 přiléhá ke 
komunikaci II/380, která je navržena ve funkční skupině B s omezením přímé obsluhy, protože průjezd 
obcí je nutno zachovat plynulý a přímá obsluha pozemků plynulost omezuje. 
Územní plán je přizpůsoben požadavkům rozvoje obce a k ochraně  a rozvoji původní urbanistické 
kompozice. Plochy s rozdílným způsobem využití a podmínky jejich využití jsou stanoveny tak, aby byly 
chráněny hodnoty obce zejména centrální část obce, okolí kostela sv. Jiljí a Rozářín. 
Zemědělská půda zabírá podstatnou část řešeného území. Podíl zemědělské půdy z celkové výměry činí 
cca 90.5%. plochy zeleně soukromé a vyhrazené se nacházejí zejména kolem zastavěné části obce a 
vytvářejí izolační plochy, které oddělují plochy bydlení od ploch pro výrobu a skladování a plochy 
občanského vybavení. Do jisté míry také omezují negativní vliv polní krajiny na zástavbu (prašnost), 
případně možný negativní vliv stavby obchvatu na obytnou zástavbu. 
ÚP zohledňuje  nedostatečnou retenci vod návrhem vodní plochy na soutoku Moutnického potoka a 
zavlažovacího kanálu, zvýšení retence vod podpoří také zvýšení podílu krajinné zeleně zejména v rámci 
ploch skladebních částí ÚSES.  Tento záměr byl částečně  realizován. Koncepce řešení územního systému 
ekologické stability krajiny (ÚSES) je založena na principu tvorby ucelených větví ÚSES, sestávajících z 
logických sledů vzájemně navazujících, typově příbuzných a funkčně souvisejících biocenter a 
biokoridorů, a zahrnuje řešení dvou zastoupených úrovní ÚSES – regionální a místní (lokální).  
Limity pro další rozvoj obce jsou zejména 

název 
plochy 

 
Způsob využití plochy 

Ozn. 
plochy 

Výměra m2 Zastavěno - 
odhad 

Poznámka 

Z1 plocha bydlení venkovského typu, 
plochy veřejných prostranství 

BV 13 608 
75% 

pro většinu pozemků 
vydáno stavební 

povolení, něktré jsou 
již rozestavěné 

Z2 plocha bydlení venkovského typu, 
plochy veřejných prostranství 

BV 9 964 
15% 

Není zajištěna 
technická 

infrastruktura 
Z3 Plocha bydlení venkovského typu BV 1 730 100% Celá plocha je pod 

společným oplocením  

Z4 Plocha bydlení venkovského typu BV 1 790 

0% 

Plocha je limitována 
nadzemním vedení 
VN a elektrickou 
stanicí včetně ochr. 
pásma 

Z5 Plocha bydlení venkovského typu, 
plochy veřejných prostranství  

BV 19 129 
10% 

Využití této lokality 
je podmíněno 
dohodou o parcelaci 

Z6 Plochy bydlení venkovského typu  BV 4 640 30%  

Z7 Plochy smíšené obytné SO 9 148 20%  

Z8 Plochy občanského vybavení OV 3 530 
0% 

problematika 
dopravního napojení 
– chystá se projekt na 
zastavění 100% 

Z9 Plochy smíšené výrobní SV 16 986 
0% 

problematika 
dopravního napojení 
– chystají se projekty 
na zastavění 40% 

Z10 Plochy občanského vybavení - není 
označena ve výkrese 

  
 

 

Z11 Plochy dopravní infrastruktury 
silniční 

DS 422 
0% 

vjezdová bráno od 
Těšan – bylo 
uvažováno v rámci 
průtahu 
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- veřejná technická infrastruktura – ropovod a produktovod včetně ochranného pásma,  
- přírodní léčivý zdroj Šaratice včetně ochranného pásma 
- viniční tratě 
- kvalitní půdy I. a II. třídy ochrany 

ÚP vymezuje plochy a koridory územních rezerv: 
- R1 – koridor územní rezervy pro realizaci silničního obchvatu na silnici II/380 
- R2 –plocha  územní rezervy pro realizaci krajinné a izolační zeleně při trase silničního 

obchvatu 
- R3 – koridor územní rezervy pro realizaci „Přípolože ropovodu Družba“ 

Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby pro dopravní infrastrukturu: 
- VD1 stavba silničního retardéru na silnici II. třídy – dosud není realizováno 
- VD2 – VD4 stavba místní komunikace pro přístup k jednotlivým lokalitám – 

průběžně realizováno 
- VD5 – stavba dopravní infrastruktury v ploše P1 – realizováno 

Veřejně prospěšné stavby pro technickou infrastrukturu: 
- VT1 – VT3 – jedná se o stavby jednotné kanalizace, vodovodu – místní rozvody a 

plynovodu STL, vše jako doplnění již stávající rozvodů TI 

Veřejně prospěšná opatření, asanace a stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti 
státu nejsou vymezeny. 

Vyhodnocení - Rozvoj obce probíhá v souladu s vydaným ÚP Moutnice. Nové návrhové plochy pro rozvoj 
bydlení nejsou zcela využity, nic méně využití některých ploch je omezeno buď technickými limity 
(přeložka TS nebo některé  pozemky, které jsou určeny k výstavbě rodinných domů, jsou ve vlastnictví 
soukromých osob, které v současnosti nemají zájem na jejich konkrétním využití. Jiné jako lokalita Z5 
jsou vázány dohodou o parcelaci, která při velkém počtu účastníků je velmi problematická. 
občanská vybavenost je dostatečná a není zapotřebí vymezovat další zastavitelné plochy 
Plochy pro výrobu a skladování jsou navrženy v dostatečné míře.   
 
A.2. Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl ÚP Moutnice vydán  

Od roku 2014, kdy byl územní plán Moutnice vydán došlo k těmto změnám: 

- 3.11.2016 nabyly účinnosti Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen“ZÚR 
JMK“). 

- Byla vydána  Aktualizace č.1  Politiky územního rozvoje ČR usnesením Vlády ČR č. 276 ze dne 
15.4.2015 a aktualizace č.2 a č.3 schválené usnesením vlády ČR dne 2.9.2019 č. 629 a 630 

- V roce 2016 byla pořízena čtvrtá úplná aktualizace územně analytických podkladů správního 
obvodu obce s rozšířenou působností Židlochovice 

- V červnu  2017 byla pořízena čtvrtá úplná aktualizace Územně analytických podkladů 
Jihomoravského kraje 

- Od 1.1.2018 platí novela stavebního zákona. Dne 29.1.2018 vstoupila v platnost novelizovaná 
vyhláška č. 500/2006 Sb.  

- Mimo jiné došlo ke změnám těchto důležitých zákonů: 
• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí 
• Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
• Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
• Zákon 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

 

Vyhodnocení - Zastupitelstvo obce Moutnice na svém zasedání Dne 14.3.2016 rozhodlo o pořízení změny 
č.I územního plánu Moutnice. Součástí zadání změny ÚP je zapracování požadavků plynoucí ze ZÚR, 
aktualizace PÚR ČR  a 4. úplné aktualizace ÚAP JmK. Návrh zadání změny byl schválen zastupitelstvem 
13.3.2018, tedy po novelizaci stavebního zákona a vyhlášky 500/2006 Sb.  
Do návrhu změny č.I budou zapracovány i požadavky plynoucí z novelizace zákona č. 183/2006 Sb. 
včetně jeho prováděcích předpisů. Z toho vyplývá, že není zapotřebí další změny ÚP Moutnice, která by 
uvedla ÚP Moutnice do souladu s nadřazenou ÚPD. 2. a 3. Aktualizace PÚR ČR nemá vliv na k.ú. 
Moutnic. Z hlediska § 5 odst.(6) stavebního zákona, který obcím ukládá povinnost pořídit změnu 
územního plánu v případě, že  se změnily podmínky, za kterých byla územně plánovací dokumentace 
vydána,  není další změna ÚP nutná 



 str. 6 

 
A.3. Nepředpokládané negativní dopady na udržitelný rozvoj území 

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval 
podmínky života generací budoucích. Spočívá ve vyváženém vztahu tří pilířů podmínek udržitelného 
rozvoje: 

- environmentální pilíř, který představuje příznivé životní podmínky 
- ekonomický pilíř, což je zajištění hospodářského rozvoje obce 
- sociální pilíř, představuje soudržnost společenství 

ÚP nebyl posuzován z hlediska vyhodnocení vlivu územního plánu na vyvážený vztah územních 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 
území (dále jen "vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území").  
Vyhodnocení vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí nebylo požadováno. 
 

Vyhodnocení - Od doby vydání ÚP Moutnice do vyhotovení této zprávy nebyly zjištěny či zaznamenány 
negativní dopady ani na životní prostředí ani na udržitelný rozvoj. Z hlediska vyhodnocení NATURA – v k.ú. 
Moutnic ani v jeho blízkosti se nenachází žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblastí soustavy 
NATURA 2000. 
 
B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů, 

B.1. Problémy k řešení vyplývající z Územně analytických podkladů ORP Židlochovice – 4. Úplná 
aktualizace 
Obec Moutnice je na základě vyváženosti územních podmínek zařazena z hlediska vyváženosti tří pilířů 
do kategorie 2c – sociální a hospodářský pilíř je hodnocen jako plusový, environmentální je záporný pro 
malý rozsah lesního porostu, nedostatek veřejného prostranství a hlavně pro velké zatížení obce prachem 
a hlukem z průjezdné dopravy. 
Problémy vyplývající z územně analytických podkladů na území obce jsou ÚP řešeny, případně v něm 
zohledněny. 

Jedná se o: 
- Retence vody v krajině - územním plánem řešeno  - je navržena vodní plocha na soutoku 

melioračního kanálu a Moutnického potoka, zvýšení retence vod podpoří také zvýšení podílu 
ploch krajinné zeleně – zejména v rámci ploch skladebných částí ÚSES 

- malá propustnost krajiny – územním plánem řešeno - vymezením sítě veřejně přístupných cest 
v rámci celého katastru 

- průjezdová doprava v obci 
- plochy bydlení v těsné návaznosti na plochy výroby územní plán nevymezuje nové rozvojové 

plochy výroby a skladování, zásadní plocha výroby jižně od zástavby je oddělena vymezeným 
pásem sídelní zeleně soukromé a  není rozšiřována plocha bydlení směrem k této výrobní 
ploše ani není navrhována výrobní plocha směrem k obytné zástavbě 

- dopravní závada na silnici II. třídy v centru obce – územním plánem řešeno – dopravní 
závada je řešena vymezením plochy přestavby P1 – plocha veřejné infrastruktury. V této 
ploše je územním plánem vymezena veřejně prospěšná stavby VD5 stavba dopravní 
infrastruktury, pro plynulé a bezpečné vedení průjezdného úseku silnic II. a III. třídy 
v křižovatce v centru obce. Plocha byla využita pro výstavbu kruhového objezdu. 

- Nedostatek ploch krajinné zeleně – územním plánem řešeno – ÚP navrhuje nové plochy 
zeleně ochranné a izolační a plochy přírodní 

B.2. Problémy k řešení vyplývající z Územně analytických podkladů Jihomoravského kraje – 4. 
Úplná aktualizace 

Výběr identifikovaných problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, které se mohou dotýkat 
obce Moutnice. 

- Suburbanizace v území Metropolitní rozvojové oblasti Brno - značný rozvoj bydlení v zázemí 
krajského města Brna bez zajištění adekvátní vybavenosti veřejnou infrastrukturou. Kapacita 
stávající dopravní sítě v území OB3 přestává dostačovat narůstajícím objemům zejména cílové a 
zdrojové dopravy a je omezením rozvoje území. 

- Zatížení území hlukem  
Požadavky na odstranění nebo omezení problému 
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U silnic s nadlimitní hlukovou zátěží případně jiných významných zdrojů hluku minimalizovat 
rozvojové plochy v jejich blízkosti. Podporovat budování obchvatů obcí a opatření k zajištění 
plynulosti dopravy. 

- Znečištění vodních toků 
Požadavky na odstranění nebo omezení problému 
Podporovat opatření snižující erozní ohrožení – (zatravňování, zalesňování apod.) 

V obci Moutnice jsou sledovány tyto záměry: 
D212A – II/380 Těšany – Moutnice, obchvat, varianta Těšany jih 
T201 – Zdvojení ropovodu Družba 
 
Vyhodnocení - požadavky vyplývající s ÚAP jsou územním plánem řešeny. Plochy bydlení jsou napojeny 
na veřejnou infrastrukturu. V územním plánu je vymezen koridor územní rezervy pro realizaci silničního 
obchvatu na silnici II/380, na který navazuje plocha územní rezervy pro realizaci krajinné a izolační 
zeleně mezi trasou silničního obchvatu a plochou bydlení BV. Možnost protierozních opatření je 
umožněna jako podmínečně přípustné využití zejména  u ploch zeleně soukromé a vyhrazené ZZ a ploch 
přírodních NP. Územní plán dále vymezuje koridor územní rezervy pro realizaci „Přípolože ropovodu 
Družba“ 
 
C. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem 
 
C.1 Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje ( dále jen PÚR)  včetně její 
aktualizace č.1 schválené usnesením vlády ČR ze dne 15.4.2015 a aktualizace č.2 a č.3 schválené 
usnesením vlády ČR dne 2.9.2019 č. 629 a 630 
PÚR stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. 
Z těchto priorit jsou pro rozvoj obec Moutnice významné zejména tyto články: 
(14) ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet, přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury osídlení a 
jedinečné kultury krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice 
(14a) přizpůsobit rozvoj obce kvalitním půdám I. a II. třídy ochrany, na nichž se nachází  
(16) při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav 
i hodnoty území  
(19) Hospodárně využívat zastavené území a zajistit ochranu nezastavěného území ( zejména zemědělské 
a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace.  
(20) Respektovat veřejné zájmy ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí ochranou 
pásma I. a II. stupně přírodních léčivých zdrojů zřídelní oblasti Šaratice, zemědělského (kvalitní půdy) a 
lesního půdního fondu (lesní pozemky v sousedství lokality)  
(23) vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s 
ohledem na prostupnost krajiny např. vymezením dopravních ploch pro obsluhu území změny, bude-li to 
vhodné. Při umísťování ploch pro dopravní a technickou infrastrukturu zachovat prostupnost krajiny a 
minimalizovat rozsah fragmentace krajiny  
(24a) Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů 
koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl 
zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.  
(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky na veřejnou infrastrukturu  
PÚR dále vymezuje rozvojové oblasti a rozvojové osy. Obec Moutnice je zařazena do OB3 Metropolitní 
rozvojová oblast Brno. Dále pak PÚR veřejném zájmu vymezuje koridory a plochy dopravní a technické 
infrastruktury. Pro k.ú Moutnic je aktuální koridor pro zdvojení ropovodu Družba označený jako DV1.  
Vyhodnocení -  ÚP Moutnice tyto požadavky respektuje. V textové části jsou stanoveny cíle ochrany a 
rozvoje hodnot, které korespondují s těmito požadavky, konkrétní naplnění těchto cílů je obsaženo ve 
vymezení způsobu rozvoje území, vyjádřeného vymezením funkčních ploch. ÚP jsou respektovány limity 
v územní zejména pak ochranné  pásmo I. a II. stupně přírodních léčivých zdrojů zřídelní oblasti Šaratice. 
Rozvoj obce je navržen pouze v rozsahu zastavěného území a bezprostředně navazujících ploch tak, aby 
kompozice obce zůstala zachována a není umožněn rozvoj do navazujícího území , kde zůstává polní 
krajina - plochy zemědělské. Je respektován záměr Zdvojení ropovodu Družba – Rohatec – Klobouky, 
Klobouky – Rajhrad  (33-E) - v územním plánu je vymezena navržen koridor územní rezervy R3 pro 



 str. 8 

 
realizaci tohoto záměru. Změnou č.1 je tento převeden do návrhu. Ze 2. A 3. Aktualizace PÚR nevyplývají 
pro obec Moutnice žádné další požadavky. 
 
 
C.2. Vyhodnocení souladu územního plánu s  územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
Ze Zásad územního rozvoje kraje (ZÚR JMK), které nabyla účinnosti 3.11.2016 vyplývají pro obec 
Moutnice následující požadavky: 

Kapitola A - Stanovení priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného 
rozvoje území 

- (4) vytvářet podmínky k řešení územních dopadů různých forem urbanizace (zejména v území 
metropolitní rozvojové oblasti Brno), v koordinaci s obyvateli a dalšími uživateli území, zohlednit 
ochranu přírody, hospodářský rozvoj i životní úroveň obyvatel  

- ( 8a) vytvořit územní podmínky pro rozvoj a zkvalitnění krajské silniční sítě a pro rozvoj a 
zkvalitnění infrastruktury pro cyklistickou dopravu ke zpřístupnění a propojení oblastí a center 
cestovního ruchu a rekreace; - Územní plán vymezuje koridor územní rezervy pro realizaci silničního 
obchvatu na silnici II/380,v návaznosti na sousední obce.  V plochách veřejných prostranství lze 
v souladu s podmínkami využití umisťovat dopravní infrastrukturu, a to mimo jiné pěší cesty, 
cyklostezky a cyklotrasy. 

- (9) Vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti technickou 
infrastrukturou všech částí kraje. U zastavitelných ploch dbát zvláště na dostatečnou kapacitu veřejné 
technické infrastruktury i v souvislosti s širšími vazbami v území. - Řešené území je z hlediska 
technické infrastruktury dobře vybaveno. Podmínky využití všech ploch umožňují realizaci související 
technické infrastruktury. Jako problematické se jeví napojení plochy smíšené výrobní a občanského 
vybavení na technickou infrastrukturu (zvláště na ČOV), toto je řešeno Změnou č.I ÚP 

- (10) při vymezování zastavitelných ploch dbát zvláště na dostatečnou kapacitu veřejné technické 
infrastruktury, občanského vybavení i  v souvislosti s širšími vazbami v území – ÚP vymezuje novou 
zastavitelnou plochu občanského vybavení Z8, mimo to umožňuje doplnění občanské vybavenosti v 
rámci navržených funkčních ploch bydlení a ploch smíšených obytných tak, aby se různé druhy 
vybavenosti daly umisťovat  dle aktuální potřeby. Dále v jednotlivých plochách (dle kapitoly F. 2  ÚP 
Moutnice) umožňuje realizaci související technické a dopravní infrastruktury. 

- (15) Vytvářet územní podmínky pro podporu plánování venkovských území a oblastí zejména s 
ohledem na možnosti rozvoje primárního sektoru, ochranu kvalitní zemědělské půdy a ekologickou 
funkci krajiny. ÚP je zpracován s důrazem na ochranu kvalitní zemědělské půdy. Zastavitelné plochy 
jsou navrženy v návaznosti na stávající plochy a vytvářejí tak kompaktní celek. Nově navrhované 
zastavitelné plochy jsou v dostatečné vzdálenosti od ploch výroby a skladování a zároveň od koridoru 
územní rezervy pro obchvat obce. 

- (18) vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území před přírodními katastrofami 
(záplavy, eroze, sesuvy, sucho apod)  - v ÚP jsou vymezeny jednotlivé podmínky využití ploch 
nezastavěného území, které umožňují realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro  
snižování ohrožení území před povodněmi.  

 
Kapitola B - Vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního 
rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území 

-  ZÚR JMK stanovují, že území obce Moutnice je zařazeno do OB3 metropolitní oblasti Brno. 
Pořizovanou změnou č.I budou zohledněny požadavky na uspořádání a využití území vyplývající, 
které jsou stanoveny v souvislosti se zařazením obce Moutnice do výše uvedené oblasti OB3. 

 
Kapitola C - vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení 
další ch specifických oblastí nadmístního významu 
Obce Moutnice se netýkají žádné specifické oblasti 
 
Kapitola D vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a 
koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému 
ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být 
prověřeno 
Pro obec Moutnice jsou stanoveny tyto požadavky:  

- V souladu s PÚR vytvořit územní podmínky pro vedení koridoru TED01 Zdvojení ropovodu 
Družba a tedy zpřesnit a vymezit koridor v součinnosti se správci sítí s ohledem na minimalizaci 
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negativních vlivů na obytnou a rekreační funkci území, přírodní hodnoty, krajinný ráz a minimalizaci 
střetů s limity využití území  - ve stávajícím ÚP je pro tento záměr vymezen jako koridor územní 
rezervy s označením R3, změna č.I ÚP převátí tuto rezervu do návrhu 

-  V ÚPD dotčených obcí vymezit územní rezervy pro přestavbu silnic II. a III. třídy – RDS21- 
II/380 Těšany- Moutnice, obchvat a stanovit podmínky pro jejich využití  - územním plánem řešeno – 
je vymezen koridor územní rezervy R1 pro přestavbu silnic II. a III. třídy - II/380  Těšany-Moutnice – 
obchvat –  

- Vytvářet územní podmínky pro koordinaci vymezení prvků ÚSES všech hierarchických úrovní 
(nadregionální, regionální, lokální – místní) tak, aby byla zajištěna potřebná návaznost a spojitost 
ÚSES a bylo podporováno zvyšování ekologické stability a druhové rozmanitosti v území. -  Ve 
stávajícím územním plánu je vymezen regionální biokoridor RBK 084, který pokračuje na k.ú. 
Těšany, tento je součástí regionálního biokoridoru RK 1511 vytýčeného v ZÚR – řešeno změnou č.1 

- ZÚR vymezuje vedení krajské sítě cyklistických koridorů, pro k.ú. Moutnice je aktuální koridor 
Blučina-Klobouky u Brna-Mutěnice-Hodonín, úkolem pro územní plánování je zajistit koordinaci 
koridorů cyklistické dopravy v širších návaznostech s tím, že mimo zastavěná území a zastavitelné 
plochy budou trasy vymezeny mimo dopravní prostor silnic II. a III. třídy, zařazených do tahů 
krajského významu dle Generelu krajských silnic JMK. Dále pak zajistit územní koordinaci a ochranu 
krajských cyklistických koridorů v ÚPD dotčených obcí. -  řešeno změnou č.1 
 
 
Kapitola E - Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území kraje 
Přírodními hodnotami se rozumí zejména následující významné prvky přírodního dědictví kraje: 

- Obecně chráněná území přírody a krajiny (přírodní parky, VKP, skladebné prvky ÚSES, 
biosférické rezervace) 

- Vodohospodářsky významná území (CHOPAV Kvartér řeky Moravy, vodní útvary 
povrchových a podzemních vod, povrchové a podzemní zdroje pitné vody a přírodní léčivé 
zdroje minerálních vod) 

Vyhodnocení -. Územní plán vymezuje systém ekologické stability (ÚSES), jsou v něm zahrnuty a 
chráněny významné krajinné prvky Dlouhé pole, Moutnický lesík, Odměrky, Velké odměrky, lesy, 
Moutnický potok. ÚP je respektováno ochranné pásmo II. stupně přírodních léčivých zdrojů zřídelní 
oblasti Šaratice. 
Kulturními hodnotami se rozumí zejména následující významné prvky kulturního dědictví kraje: 

- nemovité kulturní památky 
- území s archeologickými nálezy 

Vyhodnocení – v ÚP je zajištěna ochrana památek. Vedle ochrany vyhlášených památek Moutnic jsou 
chráněny i zbytky lidové architektury. V obou historických návsích je třeba respektovat urbanistickou 
stopu - starou stavební čáru, parcelu, nelze zastavovat objekty samostatně stojícími 
Civilizačními hodnotami se rozumí zejména následující významné prvky civilizačního dědictví kraje: 

- veřejná infrastruktura 
Vyhodnocení – řešením ÚP Moutnice jsou respektovány a rozvíjeny civilizační hodnoty území (hodnoty 
území spočívající např. v jeho vybavení veřejnou infrastrukturou, v dopravní dostupnosti, v možnosti 
využívání krajiny k zemědělským účelům) 

 
Kapitola F - Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování 
nebo dosažení 

zabezpečit ochranu a zachování význačných nebo charakteristických rysů krajiny, možný udržitelný 
rozvoj (zajišťující harmonizaci změn způsobených sociálními, hospodářskými a environmentálními 
procesy) a vytváření kvalit krajiny do budoucna. Moutnice jsou zařazeny do krajinného typu 
Šlapanicko-slavkovský, tzn. krajina plochého až mírně vlněného reliéfu s dominantním zastoupením 
středně velkých bloků orné půdy v ukloněných polohách s pestřejší strukturou využití. Krajina 
s malým podílem lesních porostů.  

Pro dosažení této cílové charakteristiky je zapotřebí : 
- Podporovat zachování stávajícího zemědělského charakteru území. 
- Podporovat protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině. 
- Podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků. 

Jsou stanoveny tyto úkoly pro územní plánování: 
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- Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, 

liniová i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch 
orné půdy, posílení ekologické stability území a omezení účinků větrné a vodní eroze. 

- Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách. 
- Vytvářet územní podmínky pro ochranu volné krajiny a její rázovitosti.  

Vyhodnocení – v ÚP není řešeno, požadavek ZÚR je řešen v pořizované Změně č.1 územního plánu 
 

Kapitola G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k 
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které lze práva k pozemkům 
a stavbám vyvlastnit 
ZÚR JMK vymezují na území JMK veřejně prospěšné stavby pro veřejnou infrastrukturu, včetně všech 
souvisejících staveb a objektů (dále VPS), pro které lze práva k pozemkům a stavbám, potřebná k 
uskutečnění VPS podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odejmout nebo omezit. V 
k.ú. Moutnic se jedná o veřejně prospěšnou stavbu označenou TED01 – zdvojení ropovodu Družba. 
Vyhodnocení – platný ÚP nemá vymezenou VPS pro zdvojení ropovodu Družba. Tato je řešena změnou 
č.1 ÚP. 

 
Kapitola H Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí  
Jako úkol pro územní plánování ZÚR JMK ukládají územně koordinovat, upřesnit a vymezit níže 
uvedené plochy a koridory v územně plánovací dokumentaci Moutnic: 

- Plochy a koridory technické infrastruktury – TED01 
- ÚSES – RK 1511 

Územně koordinovat a vymezit koridory cyklistických tras a stezek nadmístního významu 
- Krajská síť – Blučina – Klobouky u Brna – Mutěnice - Hodonín 

Koordinace územních rezerv 
- Dopravní infrastruktura – RDS21 

Vyhodnocení – platný ÚP má vymezen v návaznosti na sousední obce koridor územní rezervy pro 
zdvojení ropovodu Družba (ozn. 3), koridor územní rezervy pro realizaci silničního obchvatu na silnici 
II/380 (ozn.R1). Dále je v návaznosti na okolní obce vymezen ÚSES. Návaznost cyklistických stezek a 
cyklotras je řešena změnou č.1 ÚP. 
 
Shrnutí: 
Platný územní plán v podstatě splňuje téměř všechny podmínky, které vyplývají z PÚR ČR i ZÚR JMK pro 
obec Moutnice. Některé body jako je vymezení VPS, koordinace cyklistických tra apod.  jsou do územního 
plánu zapracovávány pořizovanou  Změnou č.1 ÚP Moutnice. V souvislosti s §5 odstavec (6) stavebního 
zákona není nutná další změna ÚP.  
 
D. Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst.4 stavebního 

zákona 
V územním plánu Moutnice jsou vymezeny zastavitelné plochy. Jejich využití bylo uvedeno v části A) 
tohoto návrhu Zprávy. ÚP vymezil dostatečný rozsah zastavitelných ploch i pro následující období. 
Z přehledu zastavitelných ploch sice vyplývá, že zastavitelné plochy pro bydlení venkovského typu jsou 
využity v průměru tak na 40 - 50%, ale využití některých ploch je omezeno jednak technickými limity 
(přeložka TS),  některé pozemky, které jsou určeny k výstavbě rodinných domů, jsou ve vlastnictví 
soukromých osob, které v současnosti nemají zájem na jejich konkrétním využití. Jiné jako lokalita Z5 
jsou vázány dohodou o parcelaci, která při velkém počtu účastníků je velmi problematická. 
Poptávka po bydlení je v řešeném území velmi vysoká, je dána dobrou dopravní dostupností a blízkostí 
sídelních center Židlochovice a také Brno. Tato poptávka je částečně řešena změnou č.1, kterou se 
vymezuje nová zastavitelná plocha pro bydlení. Vymezení dalších zastavitelných ploch je limitováno 
průjezdnou dopravou v obci, která zatěžuje obec nadlimitním hlukem a prašností. 
 
E.  Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání změny, (příloha č.6 

vyhlášky 500/2006Sb.) 
ÚP Moutnice nabyl účinnosti 21.10.2014. Jihomoravský kraj pořídil nové ZÚR JMK, které nabyly 
účinnosti dne 3.11.2016, zároveň došlo k novelizaci zákona č. 182/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, včetně jeho prováděcích předpisů. Z toho vyplývá, že se změnily podmínky, na základě 
kterých byl zpracován a vydán ÚP Moutnice. § 5 odstavec (6) stavebního zákona ukládá obci povinnost 
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pořídit změnu územně plánovací dokumentace dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla 
ÚPD vydána. Tato podmínka byla obcí splněna, Změnou č.I ÚP, která je v současné době projednávaná. 
Zastupitelstvo obce Moutnice na svém zasedání dne 10.12.2019 usnesením č. 7/65/2019/Z a schválilo 
návrh na změnu územního plánu č.2 a následně na zasedání ze dne 10.3.2020 a 9.6.2020 další podněty na 
změnu územního plánu. Na základě těchto usnesení jsou zpracovány pokyny pro zpracování návrhu 
změny č.2 územního plánu v rozsahu zadání změny. 
 
 
Obsahem změny bude: 
1. prověřit následující záměry na změnu územního plánu 
1.1. Záměr č.1 – prověřit návrh změny funkčního využití plochy zemědělské NZ na plochu veřejných 
prostranství – veřejná zeleň na pozemku p.č. 2729 
 

 
 
1.2. Záměr č.2 – prověřit možnost změny funkčního využití plochy zeleně soukromé a vyhrazené ZZ na 
plochu bydlení venkovského typu BV na pozemku p.č. 809 a blízkého okolí. 
 

   
 
1.3. Záměr č. 3 - prověřit možnost změny funkčního využití plochy občanského vybavení OV na plochu 
smíšenou obytnou SO na pozemku p.č. 412/1 a 412/2 s ohledem na umístění dané lokality, která se 
nachází v centrální části obce v blízkosti Mateřské a základní školy. Dále je potřeba zohlednit hmotový a 
prostorový soulad  zástavby s okolním prostředím 
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1.4. Záměr č.4 – prověřit možnost změny funkčního využití plochy zeleně soukromé a vyhrazené ZZ na 
plochu bydlení venkovského typu BV na pozemku p.č. 909 a blízkého okolí. 

 
 
1.5. Záměr č. 5 – prověřit možnost úpravy regulativu, případně změny funkčního využití plochy zeleně 
soukromé a vyhrazené ZZ na pozemcích p.č. 54,56 a 57 a nejbližším okolí, tak aby zde bylo možno 
umístit přístřešek pro zahradní techniku a pro uložení plodin o cca 300m2.  
 

 
 
 

2. respektovat požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů 
3. aktualizovat zastavěné území dle §58 stavebního zákona 
4. Změna č. 2 územního plánu Moutnice bude zpracována zkráceným způsobem dle §55a stavebního 
zákona 
 
Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny č.2 územního plánu a na uspořádání obsahu odůvodnění 
včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

1. Změna č. 2 územního plánu Moutnice bude zpracována zkráceným způsobem dle §55a stavebního 
zákona 

2. Změna č.2 územního plánu Moutnice bude zpracována v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s jeho prováděcími 
vyhláškami (vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území) ve znění pozdějších předpisů. 

3. Změna č.2 územního plánu Moutnice bude mít dvě části: 

I. návrh (výrok) změny č.2 územního plánu bude obsahovat: 
- I.A Textovou část – dle přílohy č.7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. – měněné části 
- I.B Grafickou část – dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006Sb. – měněné části 

 
II. Odůvodnění změny č.2 územního plánu bude obsahovat: 

- II.A Textovou část – dle přílohy č.7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., součástí textové části 
odůvodnění bude i srovnávací text s vyznačením změn ve výrokové části ÚP pro následné 
vyhotovení úplného znění, který jasně deklaruje, co se v textové části mění oproti původnímu 
stavu 

- II.B grafickou část – koordinační výkres a dále aktuálně dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. 
4. Grafická část Změny č.2 ÚP bude zpracována digitálně ve strojově čitelném formátu nad aktuální 
katastrální mapou a podkladu úplného znění ÚP Moutnice po změně č.1 ÚP Moutnice 
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5. Počet vyhotovení návrhu změny v jednotlivých fázích zpracování: 

- Návrh změny pro potřeby veřejné projednání bude vytištěn ve 2 vyhotoveních + ve formátu pdf. 
na CD  

- bude-li pak třeba Návrh změny pro potřeby opakovaného veřejné projednání bude vytištěn ve 2 
vyhotoveních + ve formátu pdf. na CD  

- změna č.1 upravená po projednání bude pro potřeby vydání vytištěna ve 2 vyhotoveních + ve 
formátu pdf. na CD  

- výsledné opatření obecné povahy – Změna č.2 územního plánu Moutnice bude vytištěno ve 4 
vyhotoveních + CD s elektronickou verzí ve strojově čitelném formátu 

 
6. po vydání změny č.2 bude vyhotoveno úplné znění Územního plánu Moutnice po změně č.2 ÚP 
Moutnice ve 4 tištěných paré a 2CD nosičích s elektronickou verzí ve strojově čitelném formátu. 
 
Další požadavky vyplývající z projednání 
1. Změnou č.2 respektovat platnou legislativu o ochraně ZPF; obsah vyhodnocení předpokládaných 
důsledků záboru zpracovat do přehledné tabulkové formy a odůvodnit, vyhodnotit předpokládané 
důsledky navrhovaných řešení na ZPF ve srovnání s jiným řešením a: 

- vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 
obsahově zpracovat dle vyhlášky č.271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany 
zemědělského půdního fondu s účinností od 15.11.2019 zejména ust. §3, §5 a §9 

- opětovně záborově vyhodnotit a řádně vyhodnotit i změnu funkčního využití plochy a řádně 
zdůvodnit ve smyslu zákona o ochraně ZPF, je-li PF  dotčen. 

- 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 

 
2. Při posuzování možnosti změny funkčního využití jednotlivých ploch postupovat v souladu se 
základním požadavkem na snižování úrovně znečištění a znečišťování vnějšího ovzduší (zákon 201/2012 
Sb.,zákon o ochraně ovzduší), zejména z důvodu předcházení problémů obtěžování obyvatel hlukem, 
emisemi z dopravy, případně zápachem. 

 

3. Změnou č. 2 respektovat požadavky orgánu ochrany veřejného zdraví KHS JmK 
- pro plochy s rozdílným způsobem využití 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 (tj. v blízkosti komunikací a stacionárních zdrojů 
hluku), stanovit 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 

- pro plochy s rozdílným způsobem využití s možností umístit chráněné prostory, které budou 
vymezovány v blízkosti záměru uvedeného v platné územně plánovací dokumentaci, u kterého 
lze důvodně předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, zejména z 
provozu na pozemních komunikacích, stanovit 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 

- pro plochy s rozdílným způsobem využití s možností umístit zdroje hluku stanovit 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 
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F. požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný 

rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu 
nebo ptačí oblast, 

 
Nejsou žádné požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
Významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast se nepředpokládá. Na území obce se 
nenacházejí evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. 
ÚP Moutnice byl již z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj území vyhodnocován.  
Ze zprávy o uplatňování nevyplývá potřeba vymezení dalších rozvojových ploch.  
Změna č. I územního plánu Moutnice uvádí současně platný ÚP Moutnice do souladu s PÚR ve znění 
Aktualizace č.1 a s nadřazenou ÚPD vydanou krajem. Krajský úřad JmK vydal ke změně č.I z hlediska 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanovisko podle §45i odstavce 1) téhož zákona 
nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačí oblasti soustavy NATURA 2000 a z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů neuplatňuje požadavek na 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
 
Vyhodnocení vlivů změny č.2 na udržitelný rozvoj území není požadováno 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí vydal dne 29.7.2020 stanovisko dle ust. 
§45i odstavec 1) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdější předpisů pod číslem 
jednacím JMK 106408/2020 k „Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Moutnice“ jehož součástí 
jsou pokyny pro zpracování návrhu změny č.1 ÚP Moutnice“ v tom smyslu, že předložená úprava 
nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí soustavy NATURA 2000. 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů  neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů návrhu 
změny č. 2 úp moutnice na životní prostředí. Viz. koordinované stanovisko KrÚ JmK ze dne 18.8.2020 
č.j. JMK 115622/2020. 
 
G. požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování 

variant vyžadováno, 
není požadavek 
 
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, 
 
není požadavek -  
 
I.  požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný 

rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny, 
Nejsou požadavky 
 
J. návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 
Nejsou požadavky 
 
 
 
3. ZÁVĚR 
 
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Moutnice jehož součástí jsou pokyny pro zpracování návrhu 
změny č.2 územního plánu Moutnice,  byl před jeho předložením zastupitelstvu obce projednán dle ust. § 
47 odst. 1 až 4 stavebního zákona s dotčenými orgány, sousedními obcemi, krajským úřadem, 
oprávněnými investory a veřejností. 
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K Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Moutnice jehož součástí jsou pokyny pro zpracování 
návrhu změny č.2 územního plánu Moutnice uplatnily svá vyjádření v zákonem stanovené lhůtě tyto 
subjekty. 
 
Dotčený orgán/příslušný úřad: Číslo jednací vyjádření Datum vydání 

Ministerstvo obrany, SEM-OUZ, Tychonova 1, 160 01 Praha 103055/2020-1150-OÚZ-BR 30.7.2020 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha  MPO 476991/2020 30.7.2020 

Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno KHSJM 44723/2020/BO/HOK 10.8.2020 

Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno HSBM-4-164/2020 19.8.2020 

Své stanovisko uplatnil u pořizovatele ve lhůtě dle § 47 odst.(2) krajský úřad jako příslušný úřad: 

Dotčený orgán/příslušný úřad: Číslo jednací stanoviska Datum vydání 

Krajský úřad Jihomoravského kraje , Žerotínovo nám. 3/5 , Brno JMK 115622/2020 19.8.2020 

Své stanovisko uplatnil u pořizovatele ve lhůtě dle § 47 odst.(2) krajský úřad jako příslušný orgán 
ochrany přírody: 
Dotčený orgán/příslušný úřad: Číslo jednací stanoviska Datum vydání 

Krajský úřad Jihomoravského kraje , Žerotínovo nám. 3/5 , Brno JMK 106408/2020 29.7.2020 

Své připomínky uplatnil u pořizovatele ve lhůtě dle § 47 odst.(2)  
Oprávněný investor: Číslo jednací stanoviska Datum vydání 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 001473/11130/2020 17.8.2020 

 
Po uplynutí lhůty dle § 47 odst. (2) 
Oprávněný investor: Číslo jednací stanoviska Datum vydání 

MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín 688/20/V/2020/359 25.8.2020 

 
Vyhodnocení požadavků na obsah Zprávy o uplatňování a pokynů pro zpracování návrhu Změny č.2 ÚP 
Moutnice 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 
3,  Brno 
1. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb„ o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon): 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody, příslušný podle 
ustanovení § 77a odst. 4) písm. n) a x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů vyhodnotil na základě žádosti Městského úřad Židlochovice, jako pořizovatele ÚP 
podané dne 23.7.2020 možnosti vlivu koncepce „Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Moutnice", 
jehož součástí jsou pokyny pro zpracování návrhu změny č.2 ÚP Moutnice“ na lokality soustavy Natura 2000 
a vydává 
s t a n o v i s k o 
podle § 45i odstavce 1) téhož zákona v tom smyslu, že předložená úprava 
n e m ů ž e m í t v ý z n a m n ý v l i v 
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích 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 stav předmětů ochrany. 
Toto odůvodněné stanovisko se vydává postupem podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a 
nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení. Tento správní akt nenahrazuje jiná správní opatření a 
rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě vydávají podle zvláštních právních předpisů. 
Vyhodnocení – Orgán ochrany přírody a krajiny vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu 

či ptačí oblast. 

2. Z hlediska zákona 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: 
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OŽP jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. § 22 písm. d) zákona na 
základě přiměřeného posouzení podle kritérií uvedených v příloze č.8 zákona neuplatňuje požadavek na 
vyhodnocení vlivů návrhu změny č.2 ÚP Moutnice na životní prostředí 
Vyhodnocení – dotčená orgán neuplatnil požadavek na vypracování vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí. 

3. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen vodní zákon): 

Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování stanovisek k územnímu plánu 
obce je dle § 106 odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad první instance, tj. obecní úřad obce s rozšířenou 
působností v místě požadované činnosti nebo stavby, v daném případě se jedná o Městský úřad 
Židlochovice, OŽP. 

Vyhodnocení – dotčený orgán konstatoval, že není věcně a místně příslušný k uplatnění stanoviska 
 
4. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF): 
OŽP jako dotčený orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) příslušný dle ust. § 17a odst. a) zákona o ochraně ZPF v 
souladu s ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona, uplatňuje vyjádření k „Návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Moutnice" 

obsahujícímu pokyny pro zpracování návrhu změny č.2 územního plánu Moutnice  s požadavky na obsah územního plánu. 

Při zpracování návrhu změny č.2 územního plánu Moutnice 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 o ochraně ZPF. 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 ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným 
možným řešením 
Vyhláška č.271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu s účinností od 15.11.2019 dále 
upravuje v ust.: 

- §3 předmět vyhodnocení důsledků územního plánu 
- §5 obsah odůvodnění navrhovaného řešení 
- §9 společná ustanovení pro obsah a rozsah vyhodnocení důsledků při pořizování a zpracování územně plánovací 

dokumentace 
OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF příslušný dle ust. § 17a odst. a) zákona o ochraně ZPF uplatní stanovisko podle ust. § 5 

odst. 2 zákona o ochraně ZPF k návrhu změny č.2 ÚP Moutnice 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. 
OŽP upozorňuje, že stanovisko dle ust. §5 odst.2 zákona o ochraně ZPF k plochám v platném ÚPD bylo uplatněno vždy ke 
konkrétnímu funkčnímu využití mimo jiné na základě prokázání potřeby a nezbytnosti konkrétního navrhovaného 
nezemědělského využití. Z toho pohledu je tedy třeba i změnu funkčního využití opětovně záborově vyhodnotit a řádně 
zdůvodnit ve smyslu zákona o ochraně ZPF, je-li PF  dotčen. 
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 využití. 
Vyhodnocení – požadavky budou zapracovány do kapitoly E. Pokyny pro zpracování návrhu změny 
územního plánu v rozsahu změny a to takto: 
Respektovat platnou legislativu o ochraně ZPF; obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků záboru 
zpracovat do přehledné tabulkové formy a odůvodnit, vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaných 
řešení na ZPF ve srovnání s jiným řešením a: 

- vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond obsahově 
zpracovat dle vyhlášky č.271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského 
půdního fondu s účinností od 15.11.2019 zejména ust. §3, §5 a §9 

- opětovně záborově vyhodnotit a řádně vyhodnotit i změnu funkčního využití plochy a řádně 
zdůvodnit ve smyslu zákona o ochraně ZPF, je-li PF  dotčen. 

- 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 

 
5. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb.. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: 
Z předkládaného „Návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Moutnice“ za období 2014-2020 vyplývá požadavek na 
pořízení změny územního plánu. OŽP jako dotčený orgán ochrany ovzduší v souladu s ust. §11 odst. 2 písm. a) zákona č. 
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201/2012 Sb., uplatňuje stanovisko k „Návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Moutnice“ obsahující pokyny pro 
zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny s požadavky na obsah změny územního plánu. 
Při zpracování návrhu změny č.2 územního plánu je nutno postupovat v souladu se základním požadavkem na snižování úrovně 
znečištění a 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 problémů obtěžování obyvatel 
hlukem, emisemi z dopravy, případně zápachem. Proto je nutné zvolit umístění objektů pro stálé bydlení v dostatečné 
vzdálenosti od nových i stávajících zdrojů znečišťování ovzduší, průmyslových areálů, smíšených výrobních areálů, 
frekventovaných komunikací apod. 
Vyhodnocení – požadavky budou zapracovány do kapitoly E. Pokyny pro zpracování návrhu změny 
územního plánu v rozsahu změny a to takto: 
Při posuzování možnosti změny funkčního využití jednotlivých ploch postupovat v souladu se základním 
požadavkem na snižování úrovně znečištění a znečišťování vnějšího ovzduší (zákon 201/2012 Sb.,zákon o 
ochraně ovzduší), zejména z důvodu předcházení problémů obtěžování obyvatel hlukem, emisemi 
z dopravy, případně zápachem. 

 Z hlediska zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ( lesní zákon) 
OŽP není dotčeným orgánem státní správy lesů.  
Vyhodnocení – dotčený orgán konstatoval,  že není věcně a místně příslušný k uplatnění 
připomínky 
6. Vyjádření odboru dopravy z hlediska zákona č. 13/1997 Sb„ o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů: 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD) jako dotčený orgán ve věci řešení silnic II. a III. 
třídy podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a za použití 
ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona neuplatňuje k „Návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Moutnice" za období 
2014-2020 z hlediska řešení silnic II. a III. třídy připomínky. 
KrÚ JMK OD dále v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona neuplatňuje žádné požadavky na obsah změny č.2 ÚP Moutnice. 
Vyhodnocení – dotčený orgán nemá připomínky 

7. Vyjádření odboru kultury a památkové péče z hlediska zákona č. 20/1987 Sb.. o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů: 
Dle ustanovení §28 odst. 2c zákona 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 odt.2 písm. c). V daném případě nejsou dotčeny zájmy v kompetenci Krajského 
úřadu jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče. 
Vyhodnocení – dotčený orgán konstatoval, že není věcně příslušný k uplatnění připomínky 

8. Vyjádření odboru územního plánování a stavebního řádu z hlediska stavebního zákona: 
OÚPSŘ konstatuje, že kapitola c) vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem zohledňuje fakt, že v době vydání ÚP Moutnice byla platná politika územního rozvoje České 
republiky 2008 (PÚR ČR). Z PÚR ČR v platném znění tj. Ve znění Aktualizace č.1, 2 a 3, nevyplývají pro ÚP Moutnice nové 
požadavky. 
ÚP Moutnice nabyl účinnosti v době, kdy neexistovala platná nadřazená územně plánovací dokumentace(ÚPD). 
Požadavky, které pro k.ú. Moutnice vyplynuly ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) účinných od 
03.11.2016, jsou do ÚP Moutnice zapracovány jeho změnou č.1, která je v současné době pořizována. Tím bude ÚP Moutnice 
uveden do souladu se ZÚR JMK. 
Kapitola B) problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP) uvádí problémy v území 
vyplývající z ÚAP obce s rozšířenou působností Židlochovice (4. Úplná aktualizace) s tím, že problémy jsou ve stávajícím ÚP 
řešeny, případně v něm zohledněny, obdobě je tomu ve vztahu k ÚAP JMK. 
OÚPSŘ nemá k „Návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Moutnice“ připomínky 
Vyhodnocení – dotčený orgán nemá připomínky 

 
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad - životní prostředí, Masarykova 
100, 667 01 Židlochovice 
Dotčený orgán se nevyjádřil 
Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice 
Dotčený orgán se nevyjádřil 
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad – památková péče, Masarykova 
100, 667 01 Židlochovice 
Dotčený orgán se nevyjádřil 
 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 187/4, 602 00 Brno 
Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK") bylo dne 23. 07. 2020 v souladu s 
ustanovením § 55 odst. (1) a za použití § 47 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 183/2006 Sb."), doručeno „Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o 
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uplatňování ÚP Moutnice za období 2014 - 2020, jejíž součástí jsou i pokyny pro zpracování návrhu zadání Změny č. 2 ÚP 
Moutnice", zpracované Městským úřadem Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, Odbor životního 
prostředí a stavební úřad, Nádražní 750, 667 01 Židlochovice (IČO: 002 82 979). Součástí návrhu zprávy jsou i pokyny pro 
zpracování návrhu Změny č. 2 ÚP Moutnice v rozsahu zadání. 

KHS JmK jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný dle § 78 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 258/2000 Sb."), v souladu s 
§ 82 odst. (2) písm. j) zákona č. 258/2000 Sb. a § 55 odst. (1) a §47 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb. uplatňuje níže 
uvedené požadavky k obsahu zprávy a návrhu Změny č. 2 ÚP Moutnice z rozsahu zadání. 

KHS JmK vzhledem k nutnosti eliminace, resp. minimalizace potenciálních zdravotních rizik pro populaci vystavenou 
rizikovým faktorům životních podmínek ve smyslu ustanovení § 2 odst. (2) a (4), § 77 odst. (1) a § 82 odst. (2) písm. j) a t) 
zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na ustanovení § 30 odst. (2) a § 77 odst. (2), (3) a (4) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, a 
vzhledem k nutnosti omezení střetů vzájemně neslučitelných činností na plochách s rozdílným způsobem využití ve smyslu 
ustanovení § 3 odst. (3) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů 
(dále také „vyhláška č. 501/2006 Sb."), s odkazem na 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) zákona č. 183/2006 Sb. 
stanovuje na zpracování, resp. obsah Změny č. 2 ÚP Moutnice níže uvedené požadavky: 

1. Pro plochy s rozdílným způsobem využití 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 (tj. např. v blízkosti komunikací či stacionárních zdrojů hluku), bude stanoveno podmíněně přípustné využití, 
a to s odkazem na ustanovení § 77 odst. (4) 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. protokol o měření hluku provedeném podle § 32a zákona č. 258/2000 
Sb. nebo hlukovou studii 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. k omezení střetů vzájemně neslučitelných činností na předmětných plochách resp. k řízení 
zdravotních rizik ve smyslu ustanovení § 2 odst. (4) zákona č. 258/2000 Sb., případně bude stanoven požadavek na 
prověření na základě územní studie dle části I. odst. (2) písm. c) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., a dle části I. 
odst. (2) písm. e) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. bude stanovena etapizace tak, aby realizace protihlukového 
opatření předcházela realizaci konkrétních záměrů resp. staveb. 
(Vzhledem ke skutečnosti, že územní studie dle ustanovení § 30 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb. navrhuje, prověřuje a 
posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, 
například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo 
podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí, považuje KHS JmK za účelné, aby výše uvedené 
požadavky byly v odůvodněných případech naplněny společně pro celé rozsáhlé plochy a aby byla případná 
protihluková opatření řešena komplexně.) 

KHS JmK upozorňuje, že nově vymezené chráněné prostory definované platnými právními předpisy na úseku ochrany 
veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, lze umístit pouze do lokality, v níž 
celková hluková zátěž v souhrnu kumulativních vlivů nepřekračuje hodnoty stanovených hygienických limitů 
hluku pro tyto prostory; průkaz souladu hlukové zátěže se stanovenými limity musí být v odůvodněných případech 
doložen nejpozději v rámci územního řízení s tím, že musí být zohledněna i zátěž z povolených, doposud však 
nerealizovaných záměrů. 

2. Pro plochy s rozdílným způsobem využití s možností umístit chráněné prostory, které budou vymezovány v blízkosti 
záměru uvedeného v platné územně plánovací dokumentaci, 
u kterého lze důvodně předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, zejména z provozu na 
pozemních komunikacích nebo drahách, bude stanoveno podmíněně přípustné využití, a to s odkazem na ustanovení 
§ 77 odst. (2) zákona č. 258/2000 Sb., dle něhož 

v případě, že je v platné územně plánovací dokumentaci uveden záměr, u kterého lze důvodně předpokládat, že bude 
po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, zejména z provozu na pozemních komunikacích, nelze ke stavbě, 
která by mohla být tímto hlukem či vibracemi dotčena, vydat kladné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví, aniž 
by u ní byla přijata opatření k ochraně před hlukem nebo vibracemi. 

v odůvodněných případech budou stanoveny podmínky primárně směřující v souladu s ustanovením § 3 odst. (3) 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. k omezení střetů vzájemně neslučitelných činností na předmětných plochách resp. k řízení 
zdravotních rizik ve smyslu ustanovení § 2 odst. (4) zákona č. 258/2000 Sb., případně bude stanoven požadavek na 
prověření na základě územní studie dle části I. odst. (2) písm. c) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., a dle části I. 
odst. (2) písm. e) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. bude stanovena etapizace tak, aby realizace protihlukového 
opatření předcházela realizaci konkrétních záměrů resp. staveb. 

3. Pro plochy s rozdílným způsobem využití s možností umístit zdroje hluku bude stanoveno podmíněně 
přípustné využití, a to s odkazem na § 77 odst. (3) a (4) 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., a to, že 
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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. 

nepřípustné využití pro všechny druhy staveb, zařízení a činností, jejichž negativní účinky na veřejné zdraví v 
souhrnu kumulativních vlivů překračují hygienický limit stanovený v prováděcích právních předpisech pro 
stávající chráněné prostory definované platnými právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví resp. ochrany 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a ria hranici ploch s možností situovat chráněné prostory vymezené v 
územně plánovací dokumentaci nebo takové důsledky vyvolávají druhotně. 

4. 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 
nepredikuie střet zájmů, resp. vzájemně neslučitelných činností ve smyslu § 3 odst. (3) vyhlášky č. 501/2006 Sb. mj. v 
oblasti ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a v souladu s částí I. odst. {1) písm. f) přílohy č. 7 k 
vyhlášce č. 500/2006 Sb. stanovit související podmínky. 

5. V případě, kdy v rámci zpracování návrhu bude mj. posuzována možnost situování bytu správce, majitele, ostrahy 
apod., je nutno stanovit podmínku, že umístění těchto zařízení je v odůvodněných případech a v omezeném rozsahu 
podmíněně přípustné s tím, že: 

- v územním řízení, v odůvodněných případech v dalších řízeních dle zákona č. 183/2006 Sb., musí být dokladováno, že 
v chráněných vnitřních prostorech staveb nebudou překračovány hygienické limity hluku stanovené právním 
předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví, 

hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor stavby se na takovou stavbu 
nevztahují, 

- takové byty nelze pronajímat k bydlení dalším osobám. 

Vyhodnocení – požadavky budou částečně zapracovány. 
Do kapitoly E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu změny budou přidány 
tyto body: 

- pro plochy s rozdílným způsobem využití 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 (tj. v blízkosti komunikací a stacionárních zdrojů 
hluku), stanovit 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 

- pro plochy s rozdílným způsobem využití s možností umístit chráněné prostory, které budou 
vymezovány v blízkosti záměru uvedeného v platné územně plánovací dokumentaci, u kterého lze 
důvodně předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, zejména z 
provozu na pozemních komunikacích, stanovit 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 

- pro plochy s rozdílným způsobem využití s možností umístit zdroje hluku stanovit 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 

Body 4 a 5 nebudou zapracovány, protože Změna č.2 neobsahuje požadavek ne vymezení ploch 
občanského vybavení a rovněž není požadována možnost situování bytu správce, majitele či ostrahy. 

 
Hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno 
HZS JmK vyjadřuje  souhlas s návrhem Zprávy o uplatňování ÚP Moutnice 
Odůvodnění: 
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Z předmětného návrhu Změny o uplatňování ÚP je zřejmé, že po dobu platnosti ÚP nevznikly rozhodné skutečnosti, 
které by vyžadovaly přehodnocení požadavků a úkolů k řešení opatření ochrany obyvatelstva. 
V souvislosti s navrhovanou změnou ÚP Moutnice a vzhledem k charakteru řešených oblastí HZS JmK 
nepředpokládá změnu v řešení požadavků, uvedených v ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a 
provádění úkolů ochrany obyvatelstva, oproti stávajícímu platnému ÚP. 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem HZS JmK rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 
Vyhodnocení – dotčený orgán souhlasí s návrhem zprávy a nemá připomínky k navrhované změně č.2 ÚP 
Moutnice. 
 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj,  
Dotčený orgán se nevyjádřil 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno, Kotlářská č.p. 
931/53, Brno-střed, Veveří, 602 00  Brno 2 
Dotčený orgán se nevyjádřil 
 
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Svatoplukova č.p. 2687/84,      615 00  Brno 15 
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se 
zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR") a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), jako věcně a místně 
příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu 
působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, se ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vyjadřuje: 
k předloženému návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Moutnice nemá Ministerstvo obrany připomínky. 
Jelikož schválený návrh zprávy bude podkladem pro zpracování změny č. 2 územního plánu Moutnice, Ministerstvo 
obrany uplatňuje požadavek na zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany do textové a grafické části návrhu této 
změny. 
- Celé správní území se nachází ve vymezeném území ochranných pásem leteckých zabezpečovacích zařízení, které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území lze umístit 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 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení wn 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. 

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu územního 
plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu 

zapracujte následující textovou poznámku: „Celé správní území obce je situováno v ochranném pásmu leteckých 
zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany". 

- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů 

staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119) 
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva 
obrany: 
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy 
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
- výstavba vedení VN a WN 
- výstavba větrných elektráren 
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních 
systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice....) 
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu 
územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu 
koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím 
Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb". 
Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu 
a jejich respektování a zapracování do UPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti 
státu. 
Požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny v kontinuitě na poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování 
pro úplné a průběžné aktualizace územně analytických podkladů ORP. 
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Vyhodnocení – dotčený orgán souhlasí s předloženým návrhem zprávy o uplatňování a nemá 
k němu připomínky. Uplatňuje požadavek na zapracování limitů do změny územního plánu. Tyto 
limity jsou však již zapracovány a respektovány ve stávajícím ÚP.  
 
Ministerstvo životního prostředí, OVSS , Mezírka č.p. 1, 602 00  Brno 2 
Dotčený orgán se nevyjádřil 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor surovinové politiky, Na Františku č.p. 1039/32, 110 00  Praha 
Vyjádření k návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Moutnice 
Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství, na základě §15 odst. 2 
zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §55 
odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se 
k návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Moutnice vyjadřuje následovně: 
Na území obce Moutnice nezasahují žádné dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
ani chráněná ložisková území. Celý řešené území je sice pokryto průzkumným územím pro ropu a zemní plyn č. 040008 Svahy 
Českého masivu, to však nepředstavuje žádný limit využití území. Proto také není nutno stanovit žádné podmínky k ochraně a 
hospodárnému využití nerostného bohatství. 
S návrhem Zprávy o uplatňování ÚP Moutnice souhlasíme. 
Vyhodnocení – dotčený orgán souhlasí s návrhem zprávy, k obsahu změny ÚP se nevyjádřil 
 
Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00  Praha 
Dotčený orgán se nevyjádřil  
 
Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, Nad štolou č.p. 936/6, 170 00 Praha 7 
Dotčený orgán se nevyjádřil 
 
Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, palackého náměstí 375/4,      128 00 Praha 
Dotčený orgán se nevyjádřil 
 
Připomínku uplatnily tyto subjekty: 
Oprávněný investor 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 
Ředitelství silnic a dálnic ČR podává na základě Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu  
Moutnice (k.ú. Moutnice) následující vyjádření: 
Územím obce jsou vedeny silnice, které jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje: 
II/380  Brno – Hodonín 
III/4168 Moutnice – Nesvačilka 
III/41611 Moutnice – Jalovisko – Blučina 
III/41612 Velké Němčice – Moutnice 
Řešeným územím nejsou vedeny žádné stávající ani výhledové dálnice nebo silnice I. třídy. Z hlediska zájmů ŘSD ČR tedy 
konstatujeme, že k projednávanému návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Moutnice nemáme připomínky ani požadavky na 
dopracování. 
Vyhodnocení – oprávněný investor nemá žádnou připomínku k návrhu Zprávy, pouze vypsal seznam 
silnic II. a III. třídy, které procházejí k.ú. Moutnic. 
 
MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín 
K projednávanému návrhu zprávy o uplatňování ÚP Moutnice sdělujeme, že celé území leží v průzkumném území Svahy 
Českého masivu. 
Za účelem vyhledávání a průzkumu ložisek ropy a zemního plynu má společnost MND a.s. v souladu se zákonem 62/1988 Sb. 
stanoveno průzkumné území Svahy Českého masivu, v jehož území je oprávněna provádět vyhledávání a průzkum ložisek 
vyhrazených nerostů ropy a nebo zemního plynu. Součástí provádění geologických (průzkumných) prací v ploše průzkumného 
území je umisťování průzkumných vrtů, resp. ploch těchto vrtů. Plocha pro realizaci průzkumného vrtu obvykle nepřesahuje 
výměru 10 000m2. V případě pozitivního nálezu – nálezu ložiska je vrt dále využíván jako těžební, plocha pro vrt je však obvykle 
zmenšena na výměru cca 5 000m2. Pro účely těžby je v rozsahu vrtu stanoven dobývací prostor, který je současně dle § 27 odst. 6 
zákona č. 44/1988 Sb. rozhodnutí o využití území. 
V souladu s výšeuvedeným a v návaznosti na konzultaci s odborem územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, a dále 
s odkazem na §18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. uplatňujeme k návrhu územního plánu námitku. S ohledem na stanovené 
průzkumné území Svahy českého masívu nesouhlasíme, aby textová část v nepřípustných podmínkách pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití (plochy lesní, plochy zemědělské, plochy zemědělské specifické, plochy smíšené nezastavěného 
území) obsahovala také těžbu nerostů. Navrhujeme, aby do textové části územního plánu Moutnice byla zapracována možnost 
kdekoli v extravilánu města umisťovat průzkumné a těžební zařízení, tzn. zejména pracovní plochy, vrty/sondy, technologie, 
přístupy k těmto plochám i přípojky inženýrských sítí k těmto plochám. 
V případě potřeby jakéhokoliv upřesnění výše uvedeného se na nás prosím obraťte 
Vyhodnocení – připomínka nebude zapracována.  
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Oprávněný investor ve svém sdělení k projednávanému návrhu zprávy o uplatňování ÚP Moutnice 
uplatňuje námitku vůči návrhu územního plánu Moutnice. Zpráva o uplatňování obsahuje pokyny ke 
změně č.2 ÚP, neobsahuje návrh ÚP oprávněný investor podává námitku vůči něčemu, co není 
předmětem projednávání. 
 Platný ÚP výslovně nevylučuje umístění staveb, zařízení a jiných opatření pro těžbu, včetně staveb, které 
s nimi bezprostředně souvisí. Ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona umožňuje v nezastavěném území 
v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu, včetně staveb, které 
s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, přípojky a účelové komunikace, pokud je ÚP z důvodu 
veřejného zájmu výslovně nevylučuje. Nelze nadřazovat neodůvodněně a bez zvážení všech souvislostí 
pouze některých ze zájmů, ať veřejných nebo soukromých. Požadovaný účel využití „extravilánu“ je 
zabezpečen přímo zákonným ustanovením a není tedy zapotřebí ÚP podmínku zapracovávat. 
Oprávněný investor uplatnil svou námitku 25.8.2020, což bylo po zákonem stanovené lhůtě, která byla 
24.8.2020 včetně. Datum do kdy se mohou uplatnit připomínky spolu s poučením, že k připomínkám 
uplatněným po lhůtě se nepřihlíží bylo uvedeno na veřejné vyhlášce – oznámení o zahájení projednávání 
návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Moutnice dle §5 odst. 6) SZ. 
 
Zastupitelstvo obce Moutnice dle § 6 odst.5 písm. b) a e) zákona č. 183/2006 S b., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů schválilo / neschválilo:  
1.  Zprávu o uplatňování ÚP Moutnice za období 2014 – 2020 usnesení č. ……….. 
2.  Pokyny pro zpracování návrhu změny č.2  ÚP, v rozsahu zadání změny, usnesením č. ……  
3.  Změna č. 2 ÚP bude pořizována zkráceným způsobem dle §55a. usnesením č. ………………. 
ze zasedání Zastupitelstva obce dne ………….. 
 
Ing. Antonín Vymazal 
starosta obce  razítko obce 


