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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 Opatovice ( dále jen „ÚP “) , vydaný opatřením obecné povahy, nabyl účinnosti 18.9.2015. 
Projektantem ÚP byla Ing.arch. Barbora Jenčková. 
Obec Opatovice náleží do správního území obce s rozšířenou působností Židlochovice. Správní území 
obce je tvořeno jedním katastrálním územím ( k.ú. Opatovice ) 
Od nabytí účinnosti ÚP nebyla pořízena žádná změna ÚP. 
ÚP nevymezil plochy a koridory, ve kterých by bylo rozhodování o změnách v území podmíněno územní 
studií nebo regulačním plánem. 
V souladu s § 55 stavebního zákona je nyní pořizovatelem zpracována tato Zpráva o uplatňování 
územního plánu Opatovice v uplynulém období 2015-2019. 
Projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Opatovice 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 zprávy o 
uplatňování ÚP jsou pak stanoveny v § 15 vyhlášky 500/2006 Sb., v tomto smyslu je zpracována 
následující Zpráva. 
 
 
2. ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OPATOVICE  
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 ÚP 

Obec Opatovice leží v okrese Brno-venkov, nachází se asi 14 km od centra Brna a necelých 5 km 
severovýchodně od Židlochovic. Sousedí s obcemi Rajhradice, Měnín, Blučina a městem Rajhrad. 
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 2018 -  1 124 osob.  
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 30.4.2014. 
ÚP stanovil komplexně pro celé území katastru nové plochy potřebné k rovnovážnému rozvoji obce. 
Vymezil zastavitelné plochy zejména pro : 

-  Bydlení, ty jsou navrženy v přímé návaznosti na zastavěné území zejména v severní části 
obce, západní a jižní část obce není z důvodu vymezení záplavového územní na řece Litava a 
aktivní zóny záplavového území vhodná.  



Č.j. OZPSU/13948/2019-17 str. 3 

 
-  Plochy smíšené obytné a plochy veřejných prostranství  jsou situovány ve východní části, 

tvoří přechodovou zónu ploch bydlení směrem k plochám výroby a skladování 
-  Plocha smíšená výrobní - v plochách určených pro podnikatelské aktivity v návaznosti na 

plochy výroby a skladování ve východní části zástavby, tvoří plynulý přechod od ploch 
výroby směrem plochám smíšeným obytným a bydlení 

-  Plochy výroby a skladování - navazující na prodloužení ul. Sportovní, mezi stávajícími 
plochami výroby a skladování 

Občanská vybavenost obce je jen základní - vzhledem k dobrému dopravnímu propojení okolních 
sídel a dojížďce obyvatel za prací. V obci je mateřská škola, základní škola 1.-5. Ročník, knihovna. 
Zdravotnická zařízení jsou dostupná v Rajhradu.  Doplnění občanské vybavenosti je umožněno v 
rámci navržených funkčních ploch smíšených obytných a v omezené míře i bydlení tak, aby se různé 
druhy vybavenosti daly umisťovat  dle aktuální potřeby. 
Technická infrastruktura. 
Obec má čistírnu odpadních vod,  zásobování vodou je řešeno přívodním řadem od Blučiny ze 
skupinového vodovodu Židlochovice. Nové plochy pro technickou infrastrukturu nejsou vymezeny, 
protože ta  může být umístěna v plochách s rozdílným způsobem využití a není potřeba ji samostatně 
plošně vymezovat, totéž se týká zásobování plynem a elektrickou energií. 
Dopravní infrastruktura. 
ÚP vymezuje plochy pro dopravní infrastrukturu, po nichž je vedena dálnice D2 a silnice III/41614.  
Je vymezen koridor územní rezervy R3 pro komunikační propojení R52a D2požadavek vycházel 
z ÚAP Jmk – 3. aktualizace.  4. Úplná aktualizace ani ZÚR JmK tento požadavek neobsahuje. 
K dopravní obsluze zastavitelných loch jsou vymezeny nápojné body a linie.  Dopravní infrastrukturu 
lze umisťovat v souladu s funkčním využitím v plochách s rozdílným způsobem využití.  
 
 Ve sledovaném období došlo k výstavbě v těchto zastavitelných plochách 
 
název 
plochy 

 
Způsob využití plochy 

Ozn. 
plochy 

Výměra m2 Zastavěno - odhad 

Z1 
plocha bydlení v rodinných domech 
a plochy veřejných prostranství 

B 18 044 60% 

Z2 Plocha bydlení v rodinných domech BR 12 376 50% 

Z3 Plocha bydlení v rodinných domech BR 576,5 0% 

Z4 
Plochy smíšené obytné a plochy 
veřejných prostranství 

SO 8 646,7 0% 

Z5 Plocha smíšená výrobní SV 18 931 0% 

Z6 Plocha smíšená obytná SO 4 275,5 50% 

Z7 Plocha výroby a skladování VS 28 765,7 10% 

Z8 Plocha smíšená obytná  SO 1 454,3 100% 

Z9 
Plocha bydlení v rodinných domech 
a plochy veřejných prostranství 

BR 2 754,5 20% 

 
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že rozvojové plochy pro bydlení, které jsou vymezeny jako 
zastavitelné, nejsou téměř z 50% využity. Plochy pro výrobu a skladování už méně.   
Urbanistickou koncepci navrženou územním plánem není třeba měnit. Územní plán je přizpůsoben 
požadavkům rozvoje obce a směřování k charakteru venkovskému. Plochy s rozdílným 
způsobem využití a podmínky jejich využití jsou stanoveny tak, aby byly chráněny hodnoty 
obce  v souladu s dokumentem zastupitelstva obce „ Strategie rozvoje obce Opatovice“. 
Zemědělská půda zabírá podstatnou část řešeného území. Zahrady se nacházejí zejména kolem 
zastavěné části obce a podél Dunávky.  Lesní pozemky a vodní toky a plochy, které však zaujímají 
jen malou část území. Smíšené využití pro zemědělskou produkci, zahrádkaření i zeleň mají ploch 
jižně od zástavby. 
Území - zejména jeho východní část - má nízkou ekologickou stabilitu - změny úrovně ekologické 
stability  lze dosáhnout vytvořením ÚSES. ÚP vytváří územní podmínky pro ÚSES v návaznosti na 
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Koncepční vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability 
(odvětvový podklad orgánů ochrany přírody) – KrÚ JmK. 
Na k.ú Opatovic jsou vymezeny tyto významné krajinné prvky 

-  VKP Opatovické rybníčky 
-  VKP Přední líchy 
-  VKP Zadní líchy 

Platný ÚP vytváří předpoklady pro vyvážený rozvoj obce, zachovává jeho převážně obytnou a 
rekreační funkci se zaměřením na rodinou rekreaci  a cykloturistiku,  přičemž respektuje stávající 
kvality životního prostředí a nenavrhuje záměry, které by mohly narušit soudržnost obyvatel. 
Rozvojové plochy jsou navrženy tak, že urbanizační procesy v zájmovém území nemají negativní vliv 
na kvalitu prostředí.  
Limity pro další rozvoj obce jsou zejména technické limity 

-  záplavová zóna a aktivní zóna záplavového území na řece Litavě,  
-  ropovod a produktovod včetně ochranného pásma, 
-  vedení plynovodu VTL vč.ochranného pásma 
-  dálnice D2 včetně ochranného pásma.  
-  Vedení VN, VVN – ČEPS vč. ochranného pásma 
-  trasa mikrovlnného spoje (Fresnelova zóna)  
-  Ochranné pásmo pro nadzemní stavby – MO ČR 
-  Silnice III/41614 včetně ochranného pásma 
-  Ochranné pásmo vnější vodorovné plochy letiště Brno 
-  Ochranné pásmo proti laserovým zařízením sektor B 
-  Ochranné pásmo radaru Sokolnice – rozšíření sektoru B pro posouzení vlivu větrných 

elektráren 
-  PHO chov kuřat 
-  Kvalitní půdy řídy ochrany I. a II. 

Na k.ú. Opatovic je vymezeno nevýhradní ložisko štěrkopísku 
ÚP vymezuje plochy a koridory územních rezerv: 

-  R1 – koridor územní rezervy pro realizaci „Přípolože ropovodu Družba“ 
-  R2 – koridor územní rezervy pro realizaci vedení VVN 400 kV Slavětice - Sokolnice 
-  R3 – koridor územní rezervy pro realizaci silničního propojení silnice I.třídy R52 – D2 

Syrovice – Blučina 

Územní plán nevymezuje veřejně prospěšné stavby a  veřejně prospěšná opatření, pro které 
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Nevymezuje plochy a koridory, ve kterých je 
rozhodování o změnách podmíněno územní studií, regulačním plánem či dohodou o 
parcelaci. 

Asanace a stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou vymezeny. 
 

Shrnutí - Rozvoj obce probíhá v souladu s vydaným ÚP Opatovice. Další zastavitelné plochy pro bydlení 
nebudou vymezován..  Plocha Z7 pro výrobu a skladování není využita, tato skutečnost je do značné míry 
zapříčiněna dopravní zátěží  v obci.  Veškeré limity v území jsou respektovány a zakresleny 
v koordinačním výkrese.  

 
 
A.2. Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl ÚP Opatovice u Rajhradu vydán  

Od roku 2015, kdy byl územní plán Opatovice vydán a nabyl účinnosti došlo k těmto změnám: 

-  Aktualizace politiky územního rozvoje ČR č.2 a č.3 schválené usnesením vlády ČR dne 2.9.2019 
č. 629 a 630 

-  3.11.2016 nabyly účinnosti Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen “ZÚR 
JMK“), které byly po předchozím zrušení znovu vydány zastupitelstvem kraje 5.10.2016 

-  Byla vydána  Aktualizace č.1  Politiky územního rozvoje ČR usnesením Vlády ČR č. 276 ze dne 
15.4.2015  

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

 
Shrnutí – dle §5 odstavec (6) SZ -  Obce a kraje jsou povinny soustavně sledovat uplatňování územně 
plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle tohoto zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na základě 
kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné územně 
plánovací dokumentace. ÚP Opatovic by měl být uveden do souladu s výše nadřazenou ÚPD vydanou 
Jihomoravským krajem a s novelou stavebního zákona. 

 
A.3. Nepředpokládané negativní dopady na udržitelný rozvoj území 
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. 
 
Shrnutí - ÚP vymezil dostatek ploch pro výrobu a skladování, které nejsou využity, z toho důvodu není 
nutné vymezení dalších ploch. Nejsou řešeny plochy případného umístění pro skládkování a umisťování 
nebezpečných odpadů, nakládání s odpady je řešeno v souladu se současnými požadavky na likvidaci 
odpadu. Koncepce ÚP nemá vliv ani na životní prostředí ani na udržitelný rozvoj z hlediska vyhodnocení 
NATURA, protože v blízkosti lokality se nenachází žádné lokality NATURA. 
Od doby vydání územního plánu do vyhotovení této zprávy nebyly zjištěny či zaznamenány negativní 
dopady na udržitelný rozvoj území. 
 
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 Opatovice je na základě vyváženosti územních podmínek zařazena z hlediska vyváženosti tří 
pilířů do kategorie 2c –hospodářský a sociální pilíře jsou hodnocen jako plusové, environmentální je 
záporný pro malý rozsah lesního porostu a nedostatek veřejného prostranství. 
Problémy vyplývající z územně analytických podkladů na území obce jsou ÚP řešeny, případně 
v něm zohledněny. 
Jedná se o: 
• retence vody v krajině – v územním plánu řešeno - stanovením podmínek ploch zejména 

nezastavěného území, umožňujících realizaci protipovodňových opatření a vymezením plochy 
vodní a vodohospodářské 

• malá prostupnost krajiny - vzhledem k nemožnosti jednoznačného vymezení nových cest (do doby 
KPÚ, o které obec požádala a budou započaty v roce 2020) je tento problém řešen zejména 
podmínkami využití ploch nezastavěného území umožňujících jejich umístění 

• nedostatek ploch krajinné zeleně – v územním plánu řešeno – je posílen ÚSES, územní plán 
vymezuje plochy přírodní, lokální biocentra LBC1 – LBC5 a lokální biokoridoryLBK1-LBK9 

• průjezdná doprava v obci – průjezdná komunikace je vedena stávající zástavbou, nová zástavba 
není navržena podél této frekventované komunikace 

• nedostatek ploch pro veřejnou rekreaci – je v územním plánu řešen vymezením plochy veřejného 
prostranství rekreační zeleně v lokalitě u rybníka 

• plochy individuální rekreace v záplavovém území a aktivní zóně - problém je řešen v územním 
plánu vymezením ploch rekreace rodinné pouze v plochách zastavěných s tímto využitím a na 
pozemcích funkčně souvisejících, podstatná část předmětného území je vymezena jako zeleň 
soukromá a vyhrazená s tím, že plochách aktivní zóny záplav nelze umisťovat stavební objekty 
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B.2. Problémy k řešení vyplývající z Územně analytických podkladů Jihomoravského kraje  – 4. Úplná 
aktualizace 
Výběr identifikovaných problémů k řešení, které se mohou dotýkat  v územně plánovací dokumentace 
obce Opatovice. 

• Suburbanizace v území Metropolitní rozvojové oblasti Brno 
Charakter závady: 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 
• Znečištění vodních toků 
Charakter závady: Znečištění vodních toků zemědělskou činností a vodní erozí, Opatovice patří do 
oblasti s velmi znečištěnou vodou – třída V 
• Vodní a větrná eroze 
Charakter závady. V intenzivně využívané zemědělské krajině se scelenými pozemky často chybí 
opatření omezující účinky těchto negativních jevů. Projevuje se nedostatek vegetačních prvků, 
krajinné zeleně, lesů 

Shrnutí – požadavky vyplývající s ÚAP kraje jsou územním plánem řešeny, plochy bydlení jsou napojeny 
na veřejnou infrastrukturu, nedostatek ploch pro rekreaci je řešen vymezením plochy rekreace rodinné. 
Rekreace pobytová je podmínečně přístupným využitím ploch bydlení v rodinných domech a ploch 
smíšených obytných. Rekreace nepobytová je rozvíjena v území zejména formou cykloturistiky a turistiky 
a tyto aktivity jsou vázány především na plochy veřejných prostranství. Vodní a větrná eroze stejně jako 
nedostatek vegetačních prvků je řešen vytvořením lokálních biocenter a biokoridorů systémů ÚSES 
v návaznosti na okolní obce. Opatření proti erozi lze umístit v plochách RI – plochy rekreace rodinné, NL 
– plochy lesní, NS – plochy smíšené nezastavěného území, ZZ – plochy zeleně soukromé a vyhrazené. 
 

 
C. vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, 

 

C.1. Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1  

Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 byla vládou projednána a schválena dne 15. 
dubna 2015. V době zpracování ÚP  byla aktualizace již  v platnosti, požadavky, které z tohoto 
dokumentu vyplynuly pro k.ú. Opatovice byly zapracovány stávajícím územním plánem.  
02.09.2019 byla vládou České republiky schválena Aktualizace č.2 a Aktualizace č.3 z těchto 
aktualizací nevyplývají pro správní území obce nové požadavky 

C.2. územně plánovací dokumentace vydaná krajem 

Zásady územního rozvoje kraje ( dále jen „ZÚR JMK“) nabyly účinnosti 3.11.2016 , tedy v době, kdy ÚP 
Opatovic už nabyl účinnosti, požadavky plynoucí ze ZÚR JMK nejsou v platném ÚP zapracovány.  
ÚP Opatovice respektuje priority územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 
území, které jsou uvedeny v kap. A ZÚR JMK a vztahují se k řešenému území. Zejména se jedná o body 

• ( 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 propojení  I.třídy R52 – D2 Syrovice – Blučina. 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. 

• (10) při vymezování zastavitelných ploch dbát zvláště na dostatečnou kapacitu veřejné technické 
infrastruktury, občanského vybavení i  v souvislosti s širšími vazbami v území  
Napojení zastavitelných ploch na technickou infrastrukturu je umožněno v nápojných bodech a 
liniích, umístění veřejné technické infastruktury je umožněno zejména v plochách veřejných 
prostranství. Kapacitně je technická infrastruktura pro zastavitelné plochy dostačující. Není 
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požadavek na vymezení dalších zastavitelných ploch. Občanská vybavenost je základní, ÚP      
umožňuje doplnění občanské vybavenosti v rámci navržených funkčních ploch včetně ploch 
smíšených obytných a v omezené míře i bydlení tak, aby se různé druhy vybavenosti daly 
umisťovat  dle aktuální potřeby. 

• (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 rozsahu, který odpovídá předpokládanému rozvoji obce. Jsou navrženy tak, že 
doplňují stávající plochy do kompaktního celku. Plochy bydlení jsou vymezeny převážně v severní 
části obce, plochy smíšené obytné a výroby a skladování  v jihovýchodní části 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 v plochách západně od toku Dunávky umožňují realizaci přírodě 
blízkých protipovodňových opatření pro  snižování ohrožení území před povodněmi. Přírodě 
blízká protipovodňová opatření jsou přípustná v plochách zemědělských, plochách lesních, 
plochách vodních a vodohospodářských, plochách veřejných prostranství, plochách zeleně 
soukromé a vyhrazené, plochách smíšených nezastavěného území. V rámci ÚSES jsou vymezeny 
prvky, které mají  také funkci protierozních opatření, proti vodní a zejména vzdušné erozi působí 
prvky: LBK3, LBK4, LBK5 v západní části katastru a  LBK6, LBK7, LBK8 ve východní části 
katastru.  

Kapitola B ZÚR JMK ukládá  
• podporovat v silniční dopravě  průchodnost nadřazené dopravní sítě - na území k.ú. Opatovice se 

nachází stávající dopravní koridor D2, tento je ÚP plně respektován. 
• Vytvářet územní podmínky v železniční infrastruktuře -  k.ú. Opatovic neprochází žádná 

celostátní ani regionální železniční dráha 
Z kapitoly D ZÚR JMK pro správní území obce Opatovice vyplývá 

• zpřesnit a vymezit koridor TED01v součinnosti se správci sítí s ohledem na minimalizaci 
negativních vlivů na obytnou a rekreační funkci území, přírodní hodnoty, krajinný ráz 
a minimalizaci střetů s limity využití území – v ÚP je vymezen koridor územní rezervy R1 pro 
záměr „P řípolož  ropovodu Družba“. Trasa koridoru je vedena v koridoru vymezeném v ZÚR 
JMK 

• zpřesnit a vymezit koridor technické infrastruktury TEE02 (Slavětice –) hranice kraje – 
Sokolnice, nové vedení převážně v souběhu se stávající linkou 400 kV v součinnosti se správci 
sítí, s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na obytnou a rekreační funkci území, přírodní 
hodnoty, rozsah záboru PUPFL, krajinný ráz a minimalizaci střetů s limity využití území. Zajistit 
územní koordinaci a ochranu koridoru vedení 400 kV v ÚPD dotčených obcí - v ÚP je vymezen 
koridor územní rezervy R2 pro záměr TE“ . Trasa koridoru je vedena v koridoru vymezeném 
v ZÚR JMK – Vedení VVN 400 kV vč. rozvoden (Slavětice) hranice kraje - Sokolnice 

• Zpřesnit a vymezit plochy protipovodňových opatření POP01 ( opatření na vodním toku Litava), 
POP03( opatření společná na vodních tocích Svratka a Litava) a POT05 (Řízené inundace 
Židlochovice a poldr Blučina na vodním toku Svratka včetně Ivanovického potoka) v součinnosti 
se správci vodních toků, dopravní a technické infrastruktury s ohledem na minimalizaci vlivů na 
obytnou funkci a minimalizaci střetů s limity využití území, na zachování funkcí skladebných 
prvků ÚSES – ÚP umožňuje v plohách dotčených protipovodńovými opatřeními vymezených ZÚR 
JMK přírodě blízká protipovodňová opatření pro snižování ohrožení území před povodněmi 

• ZÚR JMK respektují vedení dálkových cyklistických koridorů EuroVelo, mezinárodní 
cyklistické koridory a krajské sítě cyklistických koridorů. K.ú. Opatovice je dotčeno těmito 
trasami: 

-  EuroVelo 9 
-  Cyklostezka Brno – Vídeň 
-  Krajská st (Brno –) Vranovice – Dolní Věstonice – Lednice – Břeclav – Lanžhot 

(– Kúty – Bratislava)  
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 
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koridorů v ÚPD dotčených obcí. – výše uvedené trasy jsou vedeny v plochách, ve kterých je dle 
ÚP jako přípustné využití cyklistické trasy 

Kapitola E ZÚR JMK ukládá  vytvářet podmínky pro ochranu přírodních, kulturních a civilizačních 
hodnot 
• Přírodními hodnotami se rozumí zejména významné prvky (VKP), skladebné prvky ÚSES, vodní 

útvary povrchových a podzemních vod - Územní plán vymezuje systém ekologické stability 
(ÚSES),v němž  jsou zahrnuty a chráněny významné krajinné prvky Opatovické rybníčky, Přední 
líchy a Zadní líchy 

• Kulturními hodnotami se rozumí zejména nemovité kulturní památky, území s archeologickými 
nálezy – ÚP je chráněno urbanisticky hodnotné území obce respektováním výškové úrovně 
zástavby a respektováním způsobu zastavění 

• Civilizačními hodnotami se rozumí zejména veřejná infrastruktura - ÚP Opatovice 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. 

Z kapitoly  F  ZÚR JMK 
• 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. Opatovice jsou zařazeny do 
krajinného typu : 
-  Dyjsko-svratecký -  rovinatá zemědělská krajina, ve struktuře převládají středně velké bloky 

orné půdy, menší lesní porosty lužních lesů a menší rybniční soustavy, krajina s významnou 
architektonickou dominantou rajhradského kláštera. Úkolem pro územní plánování je 
zejména : 
a) Vytvářet podmínky pro zajištění protipovodňové ochrany území 
b) vytvářet podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová i 
mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy 
c) vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách. 

-  Šlapanicko-slavkovský – krajina plochého až mírně vlněného reliéfu s dominantním 
zastoupením středně velkých bloků orné půdy v ukloněných polohách s pestřejší strukturou 
využití, s malým podílem lesních porostů. Úkolem pro územní plánování je zejména: 
a) 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. 
b) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách. 
c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu volné krajiny a její rázovitosti. 

  
Z kapitoly  G –veřejně prospěšné stavby ze ZÚR JMK vymezené na k.ú. Optatovic 
• TEE02 -  vedení 400 kV( Slavětice –) hranice kraje – Sokolnice, nové vedení převážně v souběhu 

se stávající linkou 400 kV 
• TED01 – zdvojení ropovodu družba 
• POT05 - řízené inundace Židlochovice a poldr Blučina na vodním toku Svratka včetně 

Ivanovického potoka 
• POP01 - opatření na vodním toku Litava 
• POP3 - opatření společná na vodních tocích Svratka a Litava 

Srhnutí:   
Z výše uvedeného vyplývá. ÚP splňuje obecné požadavky na zajištění udržitelného rozvoje území, které se 
vztahují k dané obci. Vymezil koridory územní rezervy jako  ochranu území z hlediska rozvojových 
záměrů technické infrastruktury – koridory TED01 a TEE01, umožňuje  v dotčených plochách umístění 
přírodě blízkých protipovodňových opatření. Vymezuje cyklotrasy v souladu s požadavky ZÚR  a 
v návaznosti na okolní obce. Územní plán nemá vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná 
opatření. Ze ZÚR JMK vyplývají pro řešené území nové požadavky, které budou zapracovány do ÚP. 
Bylo by vhodné a efektivní toto doplnění vyplývající ze ZÚR JMK spojit s nejbližší případnou změnou 
vyvolanou obcí Opatovice, např. v souvislosti s chystanými pozemkovými úpravami.  
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D. vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního 
zákona, 

Jak bylo uvedeno v části A) tohoto návrhu zprávy, je ÚP vymezen dostatečný rozsah zastavitelných ploch, 
není tedy zapotřebí vymezovat další  

 
E. pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání změny  
Obec Opatovice nevyvolává vlastní změnu územního plánu, proto pokyny pro zpracování návrhu změny 
ÚP v rozsahu zadání změny nejsou. Vyplývá jen změna územního lánu ze ZÚR JMK, ta ale nevyžaduje 
zadání a tedy ani pokyny v rozsahu zadání. 
 
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                                                                                                                                                                     
Ve správním území obce Opatovice se nenachází evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000, do 
řešeného území nezasahuje ptačí oblast. Pořizovatel nepředpokládá zpracování vyhodnocení vlivu na 
udržitelný rozvoj území.  
 
G. požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant 
vyžadováno                                                                                                     

Nejsou žádné požadavky 
 
H. návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečnosti uvedených pod písmeny a) až 
d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu                                                                                        
Neuplatňuje se.                                

I. požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj 
území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny  
Požadavky nejsou uváděny, v rámci vyhodnocení uplatňování územního plánu nebyly negativní dopady 
na udržitelný rozvoj zjištěny.  

J. návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje  
Návrhy na aktualizaci ZÚR JMK nejsou uplatňovány. 

 
3. ZÁVĚR  
Z předkládané Zprávy nevyplývá potřeba zpracování další změny územního plánu Opatovice.  
 
Tento návrh Zprávy ve smyslu § 55 odst. 1 stavebního zákona, před jeho předložením ke schválení 
Zastupitelstvu obce Opatovice byl projednán s dotčenými orgány a krajským úřadem, sousedními obcemi 
a veřejností za přiměřeného použití §47 odst. 1 až 4 stavebního zákona.  
V zákonem stanovené lhůtě zaslaly svoje vyjádření níže uvedené dotčené orgány a subjekty: 

-  Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p. 685/1, 614 00  Brno 14 
-  Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00  Praha 1 
-  Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo 

náměstí č.3, 601 82  Brno 2 
-  Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního 

odborného dozoru, Tychonova1, 160 01 Praha 
-  Miloš Minařík, 3.8.1951, Velké dráhy 255, 664 61 Opatovice, Janka Minaříková, 9.8.1957, Velké 

dráhy 255, 664 61 Opatovice, Miloš Minařík, 1.4.1978, Velké dráhy 255, 664 61 Opatovice 
v zastoupení JUDr. Zdeněka Daňhela, Mlánská 388/68, 602 00 Brno 

-  Luboš Peloušek, 9.2.1981, Brněnská 189, 664 61 Opatovice 
 
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): 
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OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše uvedeného 
zákona k předloženému „Návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Opatovice" nemá připomínky. 
Vyhodnocení – dotčený orgán nemá připomínky 

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: 

OŽP jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. §22 písm.d) zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí k „Návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Opatovice“ 
neuplatňuje připomínky a bere ho na vědomí. 
Předložený návrh „Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Opatovice“ neobsahuje pokyny pro 
zpracování změny územního lánu, a tím nestanoví rámec pro umístění záměrů, u nichž lze předpokládat 
závažné negativní vlivy na životní prostředí. Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze 
prosadit standardními postupy podle zvláštních předpisů. 
Vyhodnocení – protože součástí zprávy o uplatňování není zadání změny územního plánu dotčený orgán 
neuplatnil k návrhu připomínky a bere ji na vědomí 

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 nemá k předloženému návrhu zprávy připomínky, neboť z jeho závěru vyplývá, že není třeba 

vymezovat nové zastavitelné plochy na ZPF. 
Vyhodnocení – dotčený orgán nemá k návrhu zprávy připomínky 

5. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb.. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: 

OŽP jako dotčený orgán ochrany ovzduší příslušný dle ust. § 11 odst. 2 písm. a) výše uvedeného zákona 
uplatňuje stanovisko k předloženému „Návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Opatovice" v tom 
smyslu, že nemá k předloženému návrhu zprávy žádné připomínky, neboť neobsahuje pokyny pro 
zpracování návrhu změny územního plánu. 
Vyhodnocení – dotčený orgán nemá připomínky 

6.  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 
stanoviska 
 
7. Vyjádření odboru dopravy z hlediska zákona č. 13/1997 Sb„ o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy 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 nemá k „Návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu 

Opatovice" z hlediska řešení silnic II. a III. třídy připomínky 

Vyhodnocení – dotčený orgán nemá k návrhu zprávy připomínky 
 
8. 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 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 
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odst. 2 písm.c). V daném případě nejsou dotčeny zájmy v kompetenci Krajského úřadu jihomoravského 
kraje, odboru kultury a památkové péče 
Vyhodnocení – dotčený orgán nemá připomínky 

 
9. Vyjádření odboru územního plánování a stavebního řádu z hlediska stavebního zákona: 

Kapitola c) vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem konstatuje, že v době zpracování ÚP byla v platnosti Politika územního rozvoje 

České republiky (PÚR ČR) ve znění Aktualizace č.1 a požadavky, které z toho dokumentu vyplynuly pro k.ú. 

Opatovice u Rajhradu, byly zapracovány stávajícím územním plánem. OÚPSŘ upozorňuje, že dne 02.09.2019 

byla vládou České republiky schválena Aktualizace č.2 a Aktualizace č.3 Politiky územního rozvoje České 

republiky, což je třeba v návrhu zprávy reflektovat s tím, že z PÚR ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 

nevyplývají pro správní území obce nové požadavky. 

Územní plán Opatovice nabyl účinnosti v době, kdy neexistovala platná ÚPD. Bude tedy třeba uvést ÚP 

změnou do souladu se Zásadami územního rozvoje jihomoravského kraje (ZÚR JMK), což je konstatováno 

v závěru kapitoly C. S tím, že by bylo vhodné a efektivní toto doplnění vyplývající ze ZÚR JMK spojit 

s případnou změnou vyvolanou obcí Opatovice, např. v souvislosti s chystanými pozemkovými úpravami. 

Kapitola C. Dále obsahuje výčet požadavků vyplývajících pro řešené území ze ZÚR JMK. 

Dle ZÚR JMK je správní území obce Opatovice součástí OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno, OÚPSŘ 

požaduje doplnit (stručně) vyhodnocení souladu ÚP Opatovice s požadavky na uspořádání a využití území a 

úkoly pro územní plánování stanovenými v ZÚR JMK pro tuto rozvojovou oblast (dle kapitoly B ZÚR JMK) a 

dále souladu s požadavky na vytváření územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 

civilizačních hodnot (dle kapitoly E ZÚR JMK). 

Kapitola B. problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP) uvádí 

problémy k řešení vyplývající z ÚAP obce s rozšířenou působností Židlochovice a ÚAP JMK (4. Úplná 

aktualizace)  a konstatuje, že ve stávajícím ÚP jsou problémy řešeny, případně zohledněny 

Vyhodnocení – dotčený orgán požaduje doplnit kapitolu C z hlediska požadavků plynoucích 
z kapitoly B a E ZÚR JMK a doplnění vyhodnocení ve vztahu ke 2. a 3.  Aktualizaci PÚR ČR.– 
bylo zapracováno 
  
Do kapitoly „C“ do části „Soulad se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje bylo 
doplněno vyhodnocení souladu ÚP Opatovice s kapitolou „B“ a „E“ ZÚR JMK. 
Kapitola B ZÚR JMK ukládá  

• podporovat v silniční dopravě  průchodnost nadřazené dopravní sítě - na území k.ú. Opatovice se 
nachází stávající dopravní koridor D2 , tento je ÚP plně respektován. 

• Vytvářet územní podmínky v železniční infrastruktuře  -  k.ú. Opatovic neprochází žádná 
celostátní ani regionální železniční dráha 

 
Kapitola E ZÚR JMK ukládá vytvářet podmínky pro ochranu přírodních, kulturních a civilizačních 
hodnot 
• Přírodními hodnotami se rozumí zejména významné prvky (VKP), skladebné prvky ÚSES, vodní 

útvary povrchových a podzemních vod - Územní plán vymezuje systém ekologické stability 
(ÚSES),v němž  jsou zahrnuty a chráněny významné krajinné prvky Opatovické rybníčky, Přední 
líchy a Zadní líchy 

• Kulturními hodnotami se rozumí zejména nemovité kulturní památky, území s archeologickými 
nálezy – ÚP je chráněno urbanisticky hodnotné území obce respektováním výškové úrovně 
zástavby a respektováním způsobu zastavění 

• Civilizačními hodnotami se rozumí zejména veřejná infrastruktura - ÚP Opatovice 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 
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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 
 
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 jen „KHS JmK") bylo dne 27. Ledna 2020 
v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 zákona č 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb."), doručeno „Oznámení o projednávání 
návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Opatovice - upravené", zpracované Městským úřadem Židlochovice, 
Odborem životního prostředí a stavebního úřadu, IČO: 002 82 979, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice. Ze 
zprávy o uplatňování vyplývá, že se nenavrhuje pořízení nového územního plánu a rovněž zpráva neobsahuje 
pokyny pro zpracování změny územního plánu. Obec Opatovice nevyvolává vlastní změnu územního plánu, proto 
pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP v rozsahu zadání změny nejsou. Vyplývá jen změna územního plánu ze 
ZÚR JMK, ta ale nevyžaduje zadání a tedy ani pokyny 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 jen „zákon 
č. 258/2000 Sb."), v souladu s § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb. a § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, neuplatňuje požadavky k obsahu předložené dokumentace a bere ji na vědomí. 
 
Vyhodnocení – dotčený orgán bere na vědomí zprávu o uplatňování a nemá žádné požadavky k jejímu 
obsahu 
 
Hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno 
HZS JmK vyjadřuje  souhlas s upraveným návrhem Zprávy o uplatňování ÚP Opatovice 
Odůvodnění: 
z předmětného návrhu zprávy o uplatňování ÚP je zřejmé, že úpravou návrhu o uplatňování ÚP nevznikly rozhodné 
skutečnosti, které by vyžadovaly přehodnocení požadavků a úkolů k řešení opatření ochrany obyvatelstva. 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem HZS JmK rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 
Vyhodnocení – dotčený orgán souhlasí s návrhem zprávy po její úpravě, nezměnil své souhlasné 
vyjádření ke Zprávě, které bylo vydáno k původní Zprávě o uplatňování. 
 
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 
k předloženému návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Opatovice nemá Ministerstvo obrany 
připomínky. 
Pro případné zpracování změny územního plánu Opatovice Ministerstvo obrany uplatňuje požadavek na 
zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany do textové a grafické části. 
 
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném 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 ě. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V 
tomto vymezeném území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. I 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 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. 
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 radiolokačního zařízení Ministerstva obrany". 
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
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- 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 vymezeném území lze umístit 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 82a. V případě 
kolize může být výstavba omezena. 
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové části návrhu 
územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního 
výkresu. 
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
-trasa mikrovlnného spoje (Fresnelova zóna) ze stanoviště Hády - Rapotice (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, zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích, zákona č. 49/1997 Sb. o civilním 
letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit stavby v souladu s ustanovením § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany - viz. ÚAP - jev 82a. V případě kolize 
může být výstavba omezena nebo vyloučena. 
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové části návrhu 
územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního 
výkresu. 
-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 VVN 
- 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 ÚPD 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. 

Vyhodnocení – dotčený orgán souhlasí s předloženým návrhem zprávy o uplatňování a nemá k němu 
připomínky. Uplatňuje požadavek na zapracování limitů do případné změny územního plánu. Ze zprávy 
nevyplývá požadavek na změnu ÚP, limity proto nebudou součástí této zprávy.  
 
Ministerstvo životního prostředí, OVSS , Mezírka č.p. 1, 602 00  Brno 2 
Dotčený orgán se nevyjádřil 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku č.p. 1039/32, 110 00  Praha 
Vyjádření k návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Opatovice 
Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství, na 
základě §15 odst. 2 zákona č.454/1988 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 upravenému návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu 
Opatovice vyjadřuje následovně: 
Na území obce Opatovice nezasahují žádné dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Upozorňuje však, východně od sídla se nacházejí ložiska 
nevyhrazených nerostů – štěrkopísků č. 3087900 Opatovice u Rajhradu a č.3253300 Opatovice u Rajhradu 2, která 
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jsou ovšem součástí pozemku. Zároveň leží celý katastr v průzkumném území pro ropu a zemní plyn č.040008 
Svahy Českého masivu, to však nepředstavuje limit využití území. Navíc ze zprávy o uplatňování ÚP nevyplývá 
potřeba nových zastavitelných ploch, změna ÚP bude pořízena především z důvodu potřeby sladit ÚP se Zásadami 
územního rozvoje Jihomoravského kraje. 
S návrhem Zprávy o uplatňování ÚP Opatovice souhlasíme. 
Vyhodnocení – dotčený orgán souhlasí s návrhem zprávy. 
 
Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00  Praha 
Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 
správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem a odpovídá za tvorbu státní politiky v 
oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále stanovuje, že 
ministerstva zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. 

Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán ve věcech dopravy, uplatňuje 
požadavky podle § 40 odst. 2 písm. g) zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 
písm. k) a l) zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění a podle § 4 zák. č.114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, ke Zprávě o uplatňování územního plánu Opatovice. 
 
Doprava na pozemních komunikacích 
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích nemáme ke Zprávě o uplatňování územního plánu Opatovice 
připomínky, neboť naše zájmy jsou respektovány. 
Správní územím obce podél její východní hranice je vedena dálnice D2 Brno – Břeclav – hr. ČR/SR, která je 
v platném územním plánu vymezena včetně ochranného pásma. Dálnice D2 je v předmětném úseku stabilizována a 
nejsou zde sledovány žádné výhledové záměry. 
 
Letecká doprava 
Z hlediska letecké dopravy nemáme ke Zprávě o uplatňování územního plánu Opatovice připomínky, neboť 
ochranná pásma letiště Brno/Tuřany jsou respektována. 
 
Z hlediska drážní a vodní dopravy nemáme ke Zprávě o uplatňování územního plánu Opatovice připomínky, neboť 
nejsou dotčeny námi sledované zájmy 
Vyhodnocení – dotčený orgán souhlasí bez připomínek. 
Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, Nad štolou č.p. 936/6, 170 00 Praha 7 
Dotčený orgán se nevyjádřil 
 
Žádné ze sousedních obcí ve stanovené lhůtě neuplatnily podnět. 
Z řad veřejnosti byly uplatněny tyto připomínky:  
Odesílatel podání: Číslo jednací  Datum vydání 

Luboš Peloušek, datum narození – neuvedeno, Brněnská 189, Opatovice 4265/2020 27.2.2020 
Doplnění 
Luboš Peloušek, 9.2.1981, Brněnská 189, Opatovice 11102/2020 26.6.2020 
Miloš Minařík, nar. 3.8.1951,Velké dráhy 255,Opatovice 
Janka Minaříková, nar. 9.8.1957, Velké dráhy 255,Opatovice 
Miloš Minařík, nar. 1.4.1978,Velké dráhy 255,Opatovice  
v zastoupení JUDr. Zdeňkem Daňhelem plnou mocí ze dne 26.2.2020 4414/2020 2.3.2020 

 
1. Připomínka p.Luboš Peloušek 
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Doplnění připomínky: 
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Vyhodnocení – připomínka nebude akceptována 
 
Odůvodnění: 
Podkladem pro zpracování územního plánu jsou dle ust. § 47 stavebního zákona mimo jiné územně 
analytické podklady a doplňující průzkumy a rozbory. Územně analytické podklady obsahují zjištění a 
vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných 
zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo 
vyplývajících z vlastností území (dále jen "limity využití území").  Mezi limity v území patří záplavové 
území a aktivní zóna záplavového území. Záplavové území není stanoveno územním plánem. Záplavové 
území je administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou. 
Rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Návrhová záplavová čára 
návrhové povodně s periodicitou 5, 20 a 100 (výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně 
jedenkrát za 5, 20 a 100 let) se odvozuje z nejvyšší hladiny vody v jednotlivých profilech vodního toku 
při návrhové povodni, přičemž její nadmořské výšky jsou stanoveny hydraulickým výpočtem. Právní 
předpisy: zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) §66 a §67, 
Vyhláška č.252/2013 Sb., o rozsahu údajů do informačních systémů veřejné správy § 28 a Vyhláška 
č.79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich 
dokumentace. Poskytovatel údaje o území je Krajský úřad Jihomoravského kraje. Územní plán tedy musí 
respektovat tento limit a hranice vymezeného záplavového území, i když, jak je v připomínce uvedeno, že 
území nikdy žádná povodňová vlna nepostihla.   
Dle §31 odst.4)  stavebního zákona Politika územního rozvoje ČR (dále „PÚR ČR“) je závazná pro 
pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v 
území. V článku (26) uvádí: „Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich 
veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezení ploch 
pro rekreaci nelze zařadit do výjimečných případů a to i z toho hlediska, že rodinnou rekreaci lze umístit 
v souladu s kapitolou F.2 platného územního pánu i v plochách bydlení v rodinných domech (BR) a 
v plochách bydlení (BI).  
Dle článku (25) je zapotřebí vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před 
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro 
umisťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi. Dne 5.10.2016 došlo k vydání Zásad územního 
rozvoje Jihomoravského kraje ( účinné od 3.11.2016, dále jen „ZÚR“). Ty vymezily v koncepci vodního 
hospodářství protipovodňová opatření. Na části k.ú. Opatovice, jejíž součástí jsou i výše uvedené 
pozemky, je vymezena plocha POT05 Řízené inundace Židlochovice a  poldr Blučina na vodním toku 
Svratka včetně Ivanovického potoka pro protipovodňová opatření (veřejně prospěšné stavby). 
Vymezení plochy pro rodinnou rekreaci, tak jak je požadována připomínkou, by bylo v rozporu 
s nadřazenou územně plánovací dokumentací, tedy jak s PÚR ČR a ZÚR. 
 
 
2. Připomínka  pan Miloš Minařík, nar. 3.8.1951, Janka Minaříková, nar. 9.8.1957 a Miloš Minařík nar. 
1.4.1978 zastoupení JUDr. Zdeňkem Daňhelem plnou mocí ze dne 26.2.2020 
Obsah připomínky: 
 
Věc: Připomínky k návrhu zprávy o uplatňováni ÚP Opatovice Podnět ke změně ÚP 
Opatovice 

Sděluji Vám, že jsem převzal právní zastoupení klientů, jimiž jsou Miloš Minařík, nar. 03.08.1951, bytem 
Velké dráhy 255, 66461 Opatovice, Janka Minaříková, nar. 09.08.1957, bytem Velké dráhy 255, 66461 Opatovice a 
Miloš Minařík, nar. 01.04.1978, bytem Velké dráhy 255, 66461 Opatovice (dále též Klienti), ve věci písemného 
vyjádření - připomínek k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Opatovice u Rajhradu a podání podnětu ke 
změně územního plánu Opatovice u Rajhradu. 

Jak vyplývá z katastru nemovitostí, jsou 
•  Miloš Minařík, nar. 01.04.1978, bytem Velké dráhy 255, 66461 Opatovice, a Miloš Minařík, nar. 

03.08.1951, bytem Velké dráhy 255, 66461 Opatovice, podílovými spoluvlastníky pozemku parc.č. 716 
(zastavěná plocha a nádvoří) v obci Opatovice a k.ú. Opatovice u Rajhradu, pozemku parc.č. 718/4 (orná 
půda v obci Opatovice a k.ú. Opatovice u Rajhradu, pozemku parc.č. 718/5 (orná půda) v obci Opatovice a 
k.ú. Opatovice u Rajhradu, pozemku parc.č. 718/6 (zastavěná plocha a nádvoří) v obci Opatovice a k.ú. 
Opatovice u Rajhradu a pozemku parc.č. 718/7 (zastavěná plocha a nádvoří) v obci Opatovice a k.ú. 
Opatovice u Rajhradu; 
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Miloš Minařík, nar. 01.04.1978, bytem Velké dráhy 255, 66461 Opatovice a Janka Minaříková, nar. 09.08.1957, 
bytem Velké dráhy 255, 66461 Opatovice, vlastníky (SJM) pozemku parc.č. 717 (zahrada) v obci Opatovice a k.ú. 
Opatovice u Rajhradu, pozemku parc.č. 719 (orná půda) v obci Opatovice a k.ú. Opatovice u Rajhradu a pozemku 
parc.č. 721/3, (ostatní plocha, ostatní komunikace) v obci Opatovice a k.ú. Opatovice u Rajhradu 

Ještě před vydáním územního plánu Opatovice u Rajhradu (dále též ÚP) bylo ve prospěch klientů, jako 
stavebníků, pravomocně rozhodnuto o umístění a provedení staveb na pozemcích parc.č. 717, parc.č. 718 (nyní 
718/4, 718/5, 718/6 a 718/7) a parc.č. 719. Klienti uvedená pravomocná rozhodnutí zkonzumovali tak, že na 
uvedených pozemcích provedli příslušné stavby. 

Aktuální znění ÚP zahrnuje výše uvedené pozemky Klientů (parc.č. 717, 718/4, 718/5, 718/6, 718/7, 719 a 
721/3) do ploch ZS, což je v příkrém rozporu S předchozí pravomocnou územně plánovací a stavební dokumentací, 
jakož i faktickým stavem. Je zjevné, že při zpracování ÚP nebylo dbáno předchozích pravomocných rozhodnuti v 
oblasti územního plánování, umístění staveb a povolení jejich provedení a následného užívání. 

Dále je zcela nepochopitelně část pozemků Klientů zahrnuta do plochy ZS, zatímco plochy sousedních 
pozemků nemovitostí, tvořících s pozemkem Klientů (parc.č. 716 a parc.č. 721/3) ucelenou uliční řadu (parc.č. 714-
715, parc.č. 712-713, parc.č. 709) jsou „zceleny" do plochy BR. Uvedený stav nejen vytváří nerovné postavení 
vlastníků uvedených pozemků na úkor Klientů ale současně omezuje výkon vlastnických práv Klientů k jejich 
pozemkům, aniž by obdobné omezení platilo v daném teritoriu pro ostatní vlastníky. 

Uvedené rozpory a nesoulady Zpráva o uplatňování ÚP Opatovice nezmiňuje, a tedy ani neřeší. 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti proto Klienti navrhují, aby se Zpráva o uplatňování ÚP Opatovice 

s uvedenými rozpory a nesoulady vypořádala a následně byl ÚP Opatovice změněn tak, že pozemek parc.č. 717, 
pozemek parc.č. 718/7, část pozemku parc.č. 718/5 (rozsah viz příloha), pozemek parc.č. 719 (rozsah viz příloha) a 
pozemek parc.č. 721/3) byly vyjmuty z plochy ZS a včleněny do plochy BR. Vymezení části pozemků parc.č. 
718/5 a parc.č. 719, jenž Klienti navrhují vyjmout z plochy ZS a včlenit do plochy BR, jsou uvedeny v příloze, 
přičemž celková plocha pozemků (případně jejich částí), jenž je k uvedené změně navrhována, je ohraničena 
červeně. 
Vyhodnocení – připomínka nebude zapracována 
Odůvodnění 
Navrhovatel ve svém podání upozorňuje na to, že „Aktuální znění ÚP zahrnuje výše uvedené pozemky 
Klientů (parc.č. 717, 718/4, 718/5, 718/6, 718/7, 719 a 721/3) do ploch ZS, což je v příkrém rozporu s 
předchozí pravomocnou územně plánovací a stavební dokumentací, jakož i faktickým stavem. Je zjevné, 
že při zpracování ÚP nebylo dbáno předchozích pravomocných rozhodnuti v oblasti územního 
plánování, umístění staveb a povolení jejich provedení a následného užívání.“ 

Požaduje „ aby se Zpráva o uplatňování ÚP Opatovice s uvedenými rozpory a nesoulady vypořádala a 
následně byl ÚP Opatovice změněn tak, že pozemek parc.č. 717, pozemek parc.č. 718/7, část pozemku 
parc.č. 718/5 (rozsah viz příloha), pozemek parc.č. 719 (rozsah viz příloha) a pozemek parc.č. 721/3) 
byly vyjmuty z plochy ZS a včleněny do plochy BR. Vymezení části pozemků parc.č. 718/5 a parc.č. 
719, jenž Klienti navrhují vyjmout z plochy ZS a včlenit do plochy BR, jsou uvedeny v příloze“ 

Cílem a úkolem územního plánování je dle §18 a § 19 stavebního zákona zejména stanovovat koncepci 
rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území.  
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. Stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 
podmínky území. Územní plán neřeší umisťování staveb a povolování staveb, toto je plně v kompetenci 
stavebního úřadu. Navrhovatel ve svém podání neuvádí, ke kterému datu byla pravomocná rozhodnutí 
vydána. Nic méně jestliže již bylo pravomocně rozhodnuto o umístění a provedení stavby, je toto 
rozhodnutí platné a lze podle něj realizovat stavbu, ale pouze v takovém rozsahu jak je v rozhodnutí 
uvedeno.  
Dle rozsudku NSS 21.6.2018, č.j. 50 A 23/2017 -68 -  Územní rozhodnutí nevyžaduje ke své další 
platnosti aby územním rozhodnutím schválené využití pozemků pro konkrétní účel bylo přejato do 
územního plánu či jiné formy územně plánovací dokumentace. Z toho vyplývá, že není povinností 
územního plánu vymezovat funkční využití plochy dle vydaného územního rozhodnutí, stejně jako není 
povinností pořizovat změnu územního plánu za účelem změny funkčního využití z důvodu již vydaného 
pravomocného rozhodnutí. Stavebník může realizovat stavbu dle pravomocného rozhodnutí v tom 
rozsahu, jak mu bylo toto povolení vydáno a to i v případě, že územní plán stanovuje pro tuto plochu jiné 
podmínky jejího využití.  Nevzniká zde z hlediska územního plánu žádný rozpor, na který navrhovatel 
upozorňuje, který by měl být uveden ve Zprávě o uplatňování. Obec nemá v tomto případě za povinnost 
pořizovat změnu územního plánu.   
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Obsah zprávy o uplatňování (dále jen „ZÚP“) je dán vyhláškou 500/2006 Sb., vyhláška o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 
Mimo jiné ZÚP vyhodnocuje potřebu vymezení nových zastavitelných ploch podle §55 odst. 4 
stavebního zákona. Jak vyplynulo z doplňujících průzkumů a rozborů obec  Opatovice má dostatek 
návrhových ploch pro bydlení, které nejsou využity a nevznikla tedy potřeba vymezení nových.  
V případě, že navrhovatel požaduje změnu funkčního využití jednotlivých ploch, může podat návrh na 
změnu ÚP plánu dle §46 nebo §55a stavebního zákona. Návrh se podává u obce. 
Co se týká odstavce, ve kterém navrhovatel  uvádí : „Dále je zcela nepochopitelně část pozemků Klientů 
zahrnuta do plochy ZS, zatímco plochy sousedních pozemků nemovitostí, tvořících s pozemkem Klientů 
(parc.č. 716 a parc.č. 721/3) ucelenou uliční řadu (parc.č. 714-715, parc.č. 712-713, parc.č. 709) jsou 
„zceleny" do plochy BR. Uvedený stav nejen vytváří nerovné postavení vlastníků uvedených pozemků 
na úkor Klientů ale současně omezuje výkon vlastnických práv Klientů k jejich pozemkům, aniž by 
obdobné omezení platilo v daném teritoriu pro ostatní vlastníky.“ 

V průběhu pořizování územního plánu může každý už k návrhu zadání dle ust. § 47 odst.(2) uplatnit 
připomínku, dále pak dle ust. § 50 odst.(3) ke společnému jednání připomínku a dle ust. §52 odst. (2) 
k veřejnému projednání může vlastník pozemku uplatnit námitku a každý dle §52 odst. (3) připomínku. 
Vypořádání připomínek a námitek je součástí odůvodnění opatření obecné povahy, kterým byl ÚP 
Opatovice vydán. Tento volně přístupný v písemné podobě na obecním úřadu Opatovice, na MěÚ 
Židlochovice, v elektronické podobě pak na webových stránkách MěÚ Židlochovice a stránkách obce 
Opatovice. Dle této dokumentace, pan Miloš Minařík podal připomínku k návrhu ÚP, ale připomínka se 
týkala  pozemků p.č. 91/2, 91/1, 89/1, 89/2, 91/3, 91/4, 92/2, 92/3 a 91/5 v souvislosti s vymezením ploch 
Z3 určené pro bydlení BR. K výše uvedeným pozemkům připomínka ani námitka podána nebyla. 
 
Žádná ze sousedních obcí ve stanovené lhůtě neuplatnily připomínky nebo podněty 
Z dotčených orgánů uvedli své připomínky pouze Jihomoravský krajský úřad – odbor územního 
plánování a stavebního řádu a Ministerstvo obrany. Připomínky byly zapracovány viz text výše.  
Návrh zprávy, doplněný a upravený na základě projednání, je předložen Zastupitelstvu obce Opatovice ke 
schválení dle §6 odst. 5 písm.e) stavebního zákona 

 
Zastupitelstvo obce Opatovice schválilo / neschválilo Zprávu o uplatňování ÚP Opatovice dle § 6 
odst.5 písm. e) zákona č. 183/2006 S b., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, usnesením č………….ze zasedání Zastupitelstva obce dne ………….. 
 
 
 
 
Ing. Zdeněk Keclík 
starosta obce 

 
 


