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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 
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1. ÚVODNÍ INFORMACE 
Územní plán Těšany ( dále jen „ÚP “) , vydaný opatřením obecné povahy, nabyl účinnosti 31.10.2012. 
Projektantem ÚP byl Ing.arch. Ivo Kabeláč. 
Obec Těšany náleží do správního území obce s rozšířenou působností Židlochovice. Správní území obce 
je tvořeno jedním katastrálním územím ( k.ú. Těšany) 
Byla pořízena změna č.II územního plánu Těšany, která nabyla účinnosti 8.8.2018 a Změna č.1 územního 
plánu Těšany, která nabyla účinnosti 22.2.2020. 
Územní plán stanovil 11 ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 
územní studie. 
Územní studie byly zpracovány, schváleny a vloženy do evidence územně plánovací činnosti pro 2 
plochy. 

1. Veřejné prostranství u kovárny a zámku – ÚS centrum, kovárna, zámek – schválená 22.8.2016 
2. Územní studie lokalita J1 -+ Padělky u Moutnic – schválená 2.9.2013 
3. Územní studie lokalita F – statek – je v současné době zpracována. 

Termín pro zpracování územních studií byl září 2017. Mimo výše uvedené studie byla zpracována územní 
studie pro lokalitu D1 a D2 (schválena 18.7.2017), která sloužila jako podklad pro změnu územního plánu 
a zároveň jako podklad pro rozhodování v území. Změna č.1 ÚP upravila požadavky na vymezení ploch a 
koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie a to tak, 
že u ploch A, B, C, G2 a J2 byl požadavek zrušen, u ploch E, F, H2 a veřejné prostranství staré návsí 
podle výkr. 1a byla lhůta pro pořízení studie stanovena na 5 roků od data vydání Změny č.1 tzn. do roku 
2025. ÚS veřejné prostranství u kovárny a zámku, stejně jako územní studie lokalita J1 jsou zpracovány a 
jsou platné.  
Územní plán nevymezil plochy a koridory, ve kterých by bylo rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu. 
Změnou č. 1 byly vymezeny plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou 
o parcelaci, jedná se o lokality D1 a D2. 
Územní plán dále vymezil veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit a zároveň se na tyto plochy vztahuje předkupní právo ve prospěch obce Těšany. Změna číslo 1. 
toto upravila a ÚP neuplatňuje předkupní právo. 
V souladu s ustanovením § 55 SZ přistoupil úřad územního plánování, jako pořizovatel ÚP Těšany, ke 
zpracování Zprávy o uplatňování Územního plánu Těšany v uplynulém období  (dále jen „Zpráva“). 
Projednání návrhu Zprávy 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 jsou pak stanoveny v § 15 vyhlášky, 
v tomto smyslu je zpracována následující Zpráva. 
 
2. ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU T ĚŠANY 
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 
 
a1) Vyhodnocení uplatňování ÚP 
Obec Těšany leží v okrese Brno-venkov, nachází se asi 24 km od centra Brna a necelých 14 km od 
Židlochovic. Obcí s rozšířenou působností (ORP) je pro ně město Židlochovice. Sousedí s obcemi 
Moutnice, Nesvačilka, Žatčany, Újezd u Brna, Otnice, Bošovice, Borkovany, Šitbořice. 
Správní území obce je tvořeno jedním katastrálním územím o výměře 16,22 km2. Počet obyvatel dle ČSÚ 
k 1.1.2019 byl 1 249. 
Na území obce je vymezeno zastavěné území v souladu s §58 zákona č.183/2006 Sb., které bylo 
aktualizováno změnou č.1ÚP , ve znění platném v době zpracování Změny č.1 ÚP. Hranice zastavěného 
území byla vymezena ke dni 29.5.2018.  
ÚP vymezil základní koncepci rozvoje území obce a ochrany a rozvoje jeho hodnot. 
Obec Těšany se rozvíjí jako sídlo a území s prioritou funkcí obytných a zemědělských prvovýrobních. 
Respektovány a chráněny jsou hodnoty obce a krajiny. Pro zajištění funkce sídla byly prověřeny, 
koncepčně upraveny a doplněny sítě technické a dopravní infrastruktury. 
ÚP stanovil komplexně pro celé území katastru nové plochy potřebné k rovnovážnému rozvoji obce. 
Vymezil zastavitelné plochy zejména pro : 

1. Novou obytnou zástavbu – je navrženo celkem 6 lokalit, které jsou rozmístěny kolem centra obce. 
Jsou označeny jako lokality A, B, C, D1, E a G3 – tyto lokality jsou v plochách 4a, jejichž 
funkční priorita zóny je funkce obytná, která nesmí být narušována ostatní zástavbou v plochách. 
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2. Pro obytnou zástavbu jsou dále vymezeny plochy smíšené obytné – lokalita G2 –u starého 

hřbitova a K2 Šinkvický dvůr 
3. Pro sport a rekreaci – pro tyto účely je navržena plocha U – za školou, která přiléhá k záhumení 

cestě, na jihozápadě zastavěného území. Pro sport a rekreaci lze rovněž využít plochy smíšené 
obslužné (J1, J2) 

4. Pro občanské vybavení – jedná se o lochy H2 u hřbitova a D2 Pod hrázdou – obě tyto lokality se 
nacházejí v západní části obce. Plocha H2 má sloužit k rozšíření hřbitova. Občanskou vybavenost 
je možné realizovat ve vymezených plochách smíšeného typu G2, J1 a J2 

5. Plochy pro smíšené obslužné funkce, tyto plochy jsou určeny pro objekty a plochy občanské 
vybavenosti, pro zařízení služeb (výrobních i nevýrobních) s vázaným bydlením a podmíněně  
(na základě prověření územní studií)  pro bydlení, které není ve vymezených lokalitách 
dominantní. Jsou to plochy J1 -  Padělky u Moutnice, J2  - Za topolem a J3 -  Kradlov. Všechny 
tyto plochy jsou umístěny v západní části obce. 

6. Plochy pro výrobu a skladování – jedná se o plochy V2 a V3, které navazují na stávající plochu 
V1 a jeho páteřní komunikaci 

7. Plochy technické infrastruktury – nově je navržena plocha technické infrastruktury J4 – padělky u 
Moutnic – umisťování technické infrastruktury lze i v ostatních vymezených zónách v souladu 
s podmínkami pro využití jednotlivých ploch. 

ÚP stanovil koncepci veřejné infrastruktury 
Dopravní infrastruktura – ÚP respektuje stávající silniční síť. Pro řešení silničního obchvatu obce byl 
navržen koridor územní rezervy. Nově byly navrženy místní komunikace zpřístupňující lokality A, B, C, 
D1, D2 E, F a G2. Plochy pro parkování jsou v jednotlivých plochách vymezeny regulativy. ÚP dále 
vymezuje cyklostezky a cyklotrasy. 
Technická infrastruktura 
Obec má vlastní čistírnu odpadních vod. Zásobování vodou je ze skupinového vodovodu Rajhrad 
– nově je navržena plocha technické infrastruktury J4 – padělky u Moutnic – umisťování technické 
infrastruktury lze i v ostatních vymezených zónách v souladu s podmínkami pro využití jednotlivých 
ploch. Územní plán vymezuje koridor pro technickou infrastrukturu – zdvojení ropovodu družba a dále 
vymezuje linie a body technické infrastruktury jako překryvné funkce.  
Zásobování plynem – obec využívá stávající systém, který se jeví jako dostačující pro potřeby navržených 
zastavitelných ploch  
Pro zásobování ploch elektrickou energií je počítáno ze stávající sítí 
 
Ve sledovaném období došlo k výstavbě v těchto zastavitelných plochách 
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název plochy 

 
Způsob využití plochy Výměra m2 Zastavěno - 

odhad 
poznámka 

A  
U mateřské školy 

obytná 
podmínka zpracování ÚS 

18 555 0% ZM č.1 podmínka zrušena 

B 
Pod Strážkou 

obytná 
podmínka zpracování ÚS 

45 944 0% ZM č.1 převedeno do rezervy 

C u statku obytná 
podmínka zpracování ÚS 

41 833 0% ZM č.1 převedeno do rezervy 

D1 
U hřbitova – Pod 

hrázkou 

obytná 8 543 0% pro plochu byla vydána ÚS, její 
využití bylo ZM č.1 podmíněno 

dohodou o parcelaci   
E –  

Kradlov 
 

obytná 
podmínka zpracování ÚS 

12 167 0% ZM č.1 prodloužila termín 
zpracování ÚS 

G3  
Za topolem 

obytná 7 896 0%  

U  
za školou 

rekreační 18 069 0%  

H2  
u hřbitova 

Občanská vybavenost 
podmínka zpracování ÚS 

8 011 0% ZM č.1 prodloužila termín 
zpracování ÚS 

D2  
Pod hrázkou 

Občanská vybavenost 8 543 0% pro plochu byla vydána ÚS, její 
využití bylo ZM č.1 podmíněno 
dohodou o parcelaci , rovněž bylo 
změněno funkční využití na plochu 
bydlení 

J1 Padělky u 
Moutnic 

Smíšená obslužná  37 938 0% pro plochu byla vydána ÚS, 

J2  
Za topolem 

Smíšená obslužná 15 072 0% ZM č.1 převedeno do rezervy 

J3  
Kradlov 

Smíšená obslužná 1 780 0%  

G2 u starého 
hřbitova 

Smíšená obytná 
podmínka zpracování ÚS 

25 699 0% ZM č.1 podmínka zrušena 

K2 Šinkvický dvůr Smíšená obytná 6 879 20%  

J4 Padělky u 
Moutnic 

Technická infrastruktura 1 781 0%  

V2 u statku Výrobní 24 217 0%  

V3 u statku výrobní 19 306 0%  

 
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že žádné z rozvojových ploch, které byly v době pořízení územního 
plánu vymezeny jako zastavitelné, nejsou využity. Téměř u všech ploch pro bydlení a občanskou 
vybavenost uvedených v tabulce bylo rozhodování o změně v území podmíněno zpracováním územní 
studie, z nichž byly zpracovány pouze 2.  Zastupitelstvo obce Těšany v roce 2016 rozhodlo o pořízení 
změny územního plánu. Tato změna měla mimo jiné prověřit nutnost pořízení těchto územních studií a 
zároveň prověřit možnost převedení některých lokalit do ploch územních rezerv.  
Výsledkem bylo:  

- plochy B, C a J2  jsou převedeny z ploch návrhových do ploch územní rezervy  
- u ploch A, G2 byla zrušena podmínka zpracování územní studie 
- u ploch E, F, H2 a plochy „veřejná prostranství staré návsí podle výkresu 1a“ byla prodloužena 

lhůta na zpracování územní studie   
Zemědělská půda zabírá podstatnou část řešeného území – 84% výměry katastru. Obec Těšany je 
zařazena mezi vinařské obce, jsou zde viniční tratě Vinohrádky – Terasy, Vinohrádky – Famílie,  a 
Vinohrádky – Kaple. Všechny tyto lokality se nacházejí ve východní části katastrálního území. Zahrady 
jsou situovány zejména v okraji zástavby, tvoří tak přirozený přechod do krajiny a do jisté míry omezují  
prašnost z polí. K.ú. Těšan je téměř bez lesů, podíl lesních pozemků je méně než 5%,územní plán vymezil 
funkční plochy – zóny - návrh ( potenciální rozvojové) –LESNÍ v částech k.ú. označených jako Za 
topolem u hranic a Strážka. Vodní toky a vodní plochy zaujímají jen malou část území 
ÚP vytváří územní podmínky pro ÚSES v souladu s požadavky ZÚR JMK, které na k.ú. Těšany 
vymezily regionální biokoridor RK 1115, nadregionální biokoridor K 132T a regionální biocentrum RBC 
1545 Šinkvický dvůr. V území jsou chráněny významné krajinné prvky, lesy, vodní toky, vodní plochy a 
údolní nivy. 
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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. Navrhované zastavitelné  
plochy jsou navrženy tak, aby neměly negativní vliv na kvalitu prostředí.  
Limity pro další rozvoj obce jsou zejména technické limity : 

- Ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje Šaratice 
- Dobývací prostor Těšany  
- Chráněné ložiskové území Borkovany 
- Ložisko nerostných surovin Těšany 
- Ložisko nerostných surovin Bošovice SV 
- vedení VN, VVN včetně ochranného pásma 
- vedení VTL plynovodu včetně ochranného pásma 
- ropovod a produktovod včetně ochranného pásma 
- trasa mikrovlnného spoje (Fresnelova zóna)  
- RR paprsky 
- Silnice II/380 včetně ochranného pásma 
- Obchvat Moutnice – Těšany RDS21-II/380 Těšany 
- Silnice III/4166, III/4167 včetně ochranného pásma 
- Ochranné pásmo vnější vodorovné plochy letiště Brno 
- Ochranné pásmo proti laserovým zařízením sektor B – letiště Brno 
- Ochranné pásmo radaru Sokolnice – rozšíření sektoru B a sektor B pro posouzení vlivu 

větrných elektráren 
- Ochranné pásmo proti laserovým zařízením sektor B 
- Cyklotrasy a cyklostezky 

Dalším důležitým limitem jsou kvalitní půdy třídy ochrany I. a II. 
ÚP vymezil plochy územních rezerv, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno územní 
studií a dohodou o parcelaci. 
Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby a  veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit  
Shrnutí – Územní plán vymezil v roce 2012 zastavitelné plochy pro bydlení v poměrně velkém rozsahu. 
Jejich využitelnost byla z velké části podmíněna zpracováním územních studií, jejichž zpracování, jak se 
ukázalo, vyžadovalo nemalé investice. Dle ČSÚ počet dokončených bytů v rodinných domech za rok 2012  
byl 2, v roce 213 – 3, 2014 – 0, 2015 – 2. Zastupitelstvo obce tedy rozhodlo o pořízení Změny územního 
plánu, která by prověřila potřebu jednotlivých územních studií a potřebu zastavitelných ploch v rozsahu 
tak jak jej stanovil ÚP.  I po převedení několika návrhových ploch do ploch územní rezervy není nutné 
vymezovat další zastavitelné plochy.  Jak vyplývá z výše uvedené tabulky využitelnosti ploch, má obec 
dostatek ploch pro bydlení i pro výrobu a skladování. 
 
a2) Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl ÚP Těšan vydán  

Od roku 2012, kdy byl územní plán Těšany vydán a nabyl účinnosti, došlo k těmto změnám: 

- Usnesením vlády  ČR č. 276 ze dne 15.4.2015 o Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje 
České republiky ( dále jen „PÚR ČR“) byl aktualizován strategický dokument územního 
plánování na úrovni státu, dále pak 2.9.2019 byla schválena Aktualizace č.2 a č.3. 

- 17.8.2020 byla vládou České republiky schválena Aktualizace č.5 PÚR ČR. Z PÚR 
ČR (Úplné znění závazné od 11.9.2020) 

- 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 

- dne 17.9.2020 byla vydána Aktualizace č.1 ZÚR JMK a Aktualizace č.2 ZÚR JMK 
( účinnosti nabyly dne 31.10.2020 

- 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 
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• 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 

- 8.8.2018 nabyla účinnosti Změna č.II ÚP Těšany 
- 18.7.2017 byla zapsána do EÚPČ územní studie lokalita Pod hrázdou – D1 a D2 
- 22.2.2020 nabyla účinnosti Změna č.1 ÚP Těšany 

 
Shrnutí – ÚP Těšany byl upraven Změnami č.II a č.1. Změna č.II, která nabyla účinnosti před 
změnou č.1, uvedla platný územní plán do souladu s PÚR ve zněni Aktualizace č.1, nadřazenou 
ÚPD vydanou krajem a s právními předpisy. Z hlediska aktualizace č.2 , č.3  a č.5 PÚR 
nevyplývají pro ÚP žádné požadavky. Z hlediska Aktualizace č.1 a č.2 zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje vyplynuly nové skutečnosti, které je zapotřebí do ÚP Těšany zapracovat 
dle ust. § 5 odstavec (6) SZ. Stavební zákon dále v §54 odst. 6 stanovuje, že obec je povinna bez 
zbytečného odkladu uvést do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem a schválenou politikou územního rozvoje. Obec tak má učinit bez zbytečného odkladu, 
tedy co nejdříve, nejpozději však v rámci první pořizované změny územního plánu. 

 
a3) 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. V kapitole 3.1.1 Strategická rozhodnutí a zásady je uvedeno „v katastru obce 
nevyrábět, neskladovat a nepoužívat v činnostech nebezpečné látky, neumisťovat zde provozy životní  
prostředí narušující resp. ohrožující, nebo  potenciálně narušující při havárii. Koncepce ÚP nemá vliv ani na 
životní prostředí ani na udržitelný rozvoj. Z hlediska vyhodnocení NATURA – v k.ú. Těšan  ani v jeho blízkosti 
se nenachází žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblastí soustavy NATURA 2000. 
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 

b1)  Problémy k řešení vyplývající z Územně analytických podkladů ORP Židlochovice – 4. 
úplná aktualizace 
Obec Těšany je na základě vyváženosti územních podmínek zařazena z hlediska vyváženosti tří pilířů 
do kategorie 1 – všechny tři pilíře jsou hodnoceny jako plusové. Jediný problém k řešení vyplývající 
z územně analytických podkladů je průjezdná doprava v obci. Pro řešení tohoto problému ÚP 
vymezil koridor územní rezervy pro obchvat trasy silnice II/380.  

b2) 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 Těšany. 

- Suburbanizace v území Metropolitní rozvojové oblasti Brno - značný rozvoj bydlení v zázemí 
krajského města Brna bez zajištění adekvátní vybavenosti veřejnou infrastrukturou.  

- Zatížení území hlukem  
Požadavky na odstranění nebo omezení problému 
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 Těšany jsou sledovány tyto záměry: 
D212A – II/380 Těšany – Moutnice, obchvat, varianta Těšany jih 
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T201 – Zdvojení ropovodu Družba 

Shrnutí – požadavky vyplývající s ÚAP jsou územním plánem řešeny, plochy bydlení jsou napojeny na 
veřejnou infrastrukturu, změnou č. 1 územního plánu byly redukovány plochy pro bydlení převedením 
návrhových ploch do ploch územní rezervy. Kapacita veřejné infrastruktury je tedy dostačující. Problém 
zatížení hlukem je řešen vymezením koridoru územní rezervy pro obchvat silnice II/380. ÚP navrhuje v 
krajině systém opatření pro snížení erozního ohrožení a eliminaci eroze. V jednotlivých plochách je 
v souladu s kapitolou 6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSAOBEM VYUŽITÍ – SYSTÉM REGULATIVŮ přípustné využití ploch pro mokřady, poldry, 
ochranné a záchytné příkopy.  
 
c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, 
c1) Politika územního rozvoje ČR  
Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 byla vládou projednána a schválena dne 15. 
dubna 2015. V době zpracování ÚP nebyla aktualizace v platnosti, požadavky, které z tohoto dokumentu 
vyplynuly pro k.ú. Těšan byly zapracovány Změnou č.II ÚP. Z aktualizace č.2, č.3 a č.5 pro k.ú Těšany 
nevyplývají žádné nové požadavky. 

c2) územně plánovací dokumentace vydaná krajem 
Zásady územního rozvoje kraje ( dále jen „ZÚR JMK“) nabyly účinnosti 3.11.2016 , tedy v době, kdy ÚP 
Těšany už nabyl účinnosti. Požadavky plynoucí ze ZÚR JMK byly do ÚP  Těšany zapracovány Změnou 
č.II. Z Aktualizace č.1 a č.2  ZÚR JMK vyplývají zejména tyto nové požadavky: 

Kapitola  „A“ ukládá 

• Bod (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. 
Upřednostňovat centrální čištění odpadních vod na mechanicko-biologických ČOV před čištěním 
vod v malých ČOV či jiných, méně účinných zařízeních“ - Řešené území je z hlediska technické 
infrastruktury dobře vybaveno. Podmínky využití všech ploch umožňují realizaci související 
technické infrastruktury. V kapitole 4. Koncepce veřejné infrastruktury ÚP Těšany je mimo jiné 
uvedeno  - veškeré splaškové vody z obce budou odváděny na obecní ČOV (kapitola 4.4.3.1. bod 
d) 

Z kapitoly „D“ pro správní území obce Těšany vyplývá 
• Zpřesnit a vymezit koridor DS61 pro přestavbu krajských tahů silnic II. třídy diferencovaně s 

ohledem na jejich přepravní funkci, požadované technické parametry, optimalizaci trasy v rámci 
koridoru s cílem minimalizace dopadů na obytnou zástavbu, zajistit splnění hlukových limitů, s 
ohledem na snížení imisních příspěvků komunikace, s ohledem na zmírnění pohledového 
působení komunikace minimalizaci rozsahů záborů ZPF),  minimalizaci rozsahu vlivů na 
odtokové poměry minimalizaci vlivů na čistotu povrchových vod zachování průchodnosti 
územím, minimalizaci vlivů na ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně zachování funkcí 
skladebných prvků ÚSES, Zajistit územní koordinaci a ochranu koridorů přestavby krajských 
tahů silnic II. třídy v ÚPD dotčených obcí – platný územní plán vymezuje územní rezervu pro 
plochu dopravní infrastruktury – plocha pro obchvat –II/380. Tato územní rezerva byla vymezena 
v souladu se záměrem ZÚR JMK označeným před její aktualizací jako koridor územní rezervy 
RDS21. Aktualizací č.1 byl koridor územní rezervy převeden do návrhového koridoru DS61 
II/380 Těšany – Moutnice, obchvat. ÚP  je nutno uvést do souladu s nadřazenou ÚPD. 

• Vytvářet územní podmínky pro koordinaci vymezení prvků ÚSES -  regionálního biocentra 
RBCJM46 Otnice a navazujících úseků nadregionálního biokoridoru K132T tak, aby byla 
zajištěna potřebná návaznost a spojitost ÚSES a bylo podporováno zvyšování ekologické stability 
a druhové rozmanitosti v území. - výše uvedené RBCJM 46 a nadregionální biokoridor je 
v územním plánu v ploše 14a – zemědělská prvovýrobní. Tato je charakterizována jako 
neurbanizovaná, sloužící pro zemědělské prvovýrobní hospodaření a kde tato zemědělská 
prvovýroba musí respektovat vymezené plochy zóny ochrany krajiny, ÚSES a interakční prvky. 

Z kapitoly „G“ pro správní území obce Těšany  
• Aktualizace č.1 vymezila na k.ú. Těšan veřejně prospěšná stavba  DS61 II/380 Těšany – 

Moutnice obchvat 
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Shrnutí: Z výše uvedeného vyplývá, že Aktualizací č.1 a č.2 ZÚR JMK vyvstaly nové skutečnosti, které 
bude zapotřebí při nejbližší změně ÚP Těšany zapracovat. 

 
    d) Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle §55 odst.4 stavebního       
zákona 
ÚP Těšany i po změně č.1 a II vymezuje 7 zastavitelných ploch pro bydlení, jednu plochu pro rekreaci,, 
jednu plochu pro občanskou vybavenost, 2 plochy smíšené obslužné, plochu pro technickou 
infrastrukturu a dvě plochy pro výrobu. Jejich využití je zřejmé z tabulky v kapitole a1) Z této tabulky 
vyplývá, že navržené plochy nejsou téměř vůbec využity. 
Shrnutí - Z výše uvedeného vyplývá, že nejsou žádné další požadavky na vymezení dalších zastavitelných 
ploch 
e) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny, (příloha č.6 
vyhlášky 500/2006 Sb.) 
Změnou č.II  byly do ÚP Těšany zapracovány požadavky vyplývající ze ZÚR JMK a požadavky plynoucí 
z novely stavebního zákona. Aktualizací č.1 a č.2 byly pro k.ú. Těšany stanoveny nové požadavky na 
využití území, které je nutno zapracovat nejbližší změnou do územního plánu. obec nemá další 
požadavky na změny v území, nejsou stanoveny žádné pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP Těšany. 
Obec Těšany nevyvolává vlastní změnu územního plánu, proto pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP 
v rozsahu zadání změny nejsou. Vyplývá jen změna územního plánu z aktualizací 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, 
Ze zprávy o uplatňování nevznikl požadavek na zpracování návrhu změny ÚP, nejsou tedy stanovena 
žádné podmínky ani požadavky. 

 
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 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 

Z předkládané Zprávy vyplynula potřeba Změny Územního plánu Těšany, která je vyvolána Aktualizací 
č.1 a č.2 ZÚR JMK. Požadavky plynoucí z výše uvedených aktualizací budou zapracovány do ÚP Těšany 
nejbližší změnou. 
Tento návrh Zprávy ve smyslu § 55 odst. 1 stavebního zákona, před jeho předložením ke schválení 
Zastupitelstvu obce Těšany byl projednán s dotčenými orgány a krajským úřadem, za přiměřeného použití 
§47 odst. 1 až 4 stavebního zákona.  
Návrh Zprávy byl doručen Veřejnou vyhláškou a do 15 dnů ode dne doručení mohl každý uplatnit u 
pořizovatele písemné připomínky.  
 
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 
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 
- MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín 
- Státní pozemkový úřad, KP/ JMK, pobočka Brno, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno 
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- Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 12 Praha 
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního 

odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo 

náměstí č.3, 601 82  Brno 2 
- 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 
3,  Brno 
1. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb„ o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): 
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 Těšany" 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 podle ust. § 22 písm d) zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí k „Návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Těšany“ neuplatňuje 
připomínky a bere ho na vědomí. Předložený Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Těšany“ neobsahuje 
pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, a tím nestanoví rámec pro umístění záměrů, u nichž lze 
předpokládat závažné negativní vlivy na životní prostředí. Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze 
prosadit standardními postupy podle zvláštních předpisů. 
Vyhodnocení – dotčený orgán bere na vědomí projednávaný návrh Zprávy a nemá k němu připomínky. 

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, odbor životního 
prostředí. 

Vyhodnocení – dotčený orgán konstatoval, že není věcně a místně příslušný k uplatnění požadavků 

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 jejího 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 krajského úřadu příslušný dle ust. § 11 odst. 2 písm. a) výše uvedeného 
zákona k předloženému „Návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Těšany" nemá připomínky. 

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 věcně příslušným orgánem státní správy lesů  
Vyhodnocení – dotčený orgán konstatoval, že není věcně příslušný k uplatnění požadavků  
7. Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevencích závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č.634/2004 Sb., o 
správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
Bez připomínek. 

Vyhodnocení – dotčený orgán nemá připomínky 

8. 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 z hlediska  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 uplatňuje k návrhu zprávy o uplatňování ÚP 

Těšany z hlediska řešení silnic II. a III. třídy následující připomínku: 
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Platné ZÚR JMK ve znění Aktualizace č.1 a 2 vymezují návrhový koridor DS61 pro záměr „II/380 Těšany – 
Moutnice, obchvat“. V platném ÚP Těšany je pro uvedený záměr vymezena „ pouze“ územní rezerva dle 
řešení ZÚR JMK v předchozí platné podobě účinné v období 3.11.2016 do 30.10.2020. V návrhu zprávy o 
uplatňování  ÚP Těšany musí být změna nadřazené ÚPD kraje zohledněna v kapitole Vyhodnocení změn 
podmínek, na základě kterých byl ÚP Těšany vydán a opravena informace, že ÚP Těšany je v souladu 
s nadřazenou ÚPD. Podle §54 stavebního zákona je obec povinna bez zbytečného odkladu uvést do 
souladu územní plán s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, územním rozvojovým plánem a 
schválenou politikou územního rozvoje. Do té doby nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které 

jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, územním rozvojovým plánem 
nebo s politikou územního rozvoje. 
Vyhodnocení – dotčený orgán požaduje doplnit kapitolu a2) vyhodnocení změn podmínek, na 
základě kterých by ÚP Těšany vydán. Upozornil, že 31.10.2020 nabyla účinnosti Aktualizace 
č.1 a č.2, požaduje aby toto bylo zapracováno do zprávy o uplatňování v tom smyslu, že dle §54 
stavebního zákona je obec povinna uvést do souladu územní plán s nadřazenou územně 
plánovací dokumentací kraje, územním rozvojovým plánem a politikou územního rozvoje. 
Požadavek na uvedení ÚP Těšany do souladu se ZÚR JMK ve znění Aktualizace č.1 a č.2 bude 
do Zprávy zapracován viz. Vyhodnocení bodu 10. 
9. 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. 20/1978 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, 
uplatňuje krajský úřad stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková zóna nebo 
nemovitá kulturní památka, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c). V daném případě 
nejsou dotčeny zájmy v kompetenci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče. 
Vyhodnocení – dotčený orgán nemá požadavky 

10. 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) 2008. Požadavky, které plynuly z Aktualizace č. 1 PÚR ČR byly do ÚP Těšany zapracovány jeho změnou 
č.II, z Aktualizací č.2 a č. 3 pro k.ú Těšany nové požadavky nevyplývají. KrÚ doplňuje, že 17.8.2020 byla vládou 
České republiky schválena Aktualizace č.5 PÚR ČR. Z PÚR ČR (Úplné znění závazné od 11.9.2020) nevyplývají pro 
ÚP Těšany nové požadavky. 
K územně plánovací dokumentaci vydané krajem návrh zprávy uvádí, že požadavky plynoucí ze ZÚR JMK ( které 
nabyly účinnosti až v době po nabytí účinnosti ÚP Těšany) byly do ÚP Těšany zapracovány jeho změnou č.II. Z toho 
dovozuje, že ÚP Těšany je v souladu s nadřazenou ÚPD. 
OÚPSŘ upozorňuje, že dne 17.9.2020 byla vydána Aktualizace č.1 ZÚR JMK a Aktualizace č.2 ZÚR JMK ( účinnosti 
nabyly dne 31.10.2020). Z platného znění ZÚR JMK vyplývá pro správní území obce Těšany a  její územně 
plánovací dokumentaci nové skutečnosti. 
Především byla zrušena územní rezerva RDS 21 a pro přestavbu krajského tahu silnice II. třídy byl vymezen 
návrhový koridor DS61 II/380 Těšany – Moutnice, obchvat. Dále došlo např. Ke změnám ve vymezení regionálního 
biocentra RBCJM46 Otnice a navazujících úseků nadregionálního biokoridoru K132T. Požadavky vyplývající 
z úplného znění ZÚR JMK je nutno zapracovat do ÚP Těšany, neboť dle §36 odst. 5 stavebního zákona jsou zásady 
územního rozvoje pro pořizování a vydávání územních plánů závazné. 
Skutečnosti, že došlo k aktualizaci ZÚR JMK a důsledky z toho vyplývající je nutno zohlednit ve všech relevantních 
částech návrhu zprávy, zejména pak (kromě kapitoly č.2) v kapitole a2) Vyhodnocení změn podmínek, na základě 
kterých byl ÚP Těšan vydán a kapitole 3. Závěr návrhu zprávy. 
Obec je podle §54 stavebního zákona povinna uvést územní plán do souladu s politikou územního rozvoje a 
zásadami územního rozvoje. Obec tak musí učinit bez zbytečného odkladu, tedy co nejdříve, nejpozději však 
v rámci první (nejbližší) pořizované změny územního plánu. 
Kapitola b) problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů uvádí, že jediným 
problémem k řešení vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP) obce s rozšířenou působností Židlochovice 
(čtvrtá úplná aktualizace 2016) je průjezdná doprava v obci s tím, že pro řešení tohoto problému ÚP vymezil 
koridor územní rezervy pro obchvat trasy silnice II/380. Návrh zprávy dále popisuje, jak jsou územním plánem 
řešeny požadavky vyplývající z ÚAP JMK ( čtvrtá úplná aktualizace 2017). Mimo jiné uvádí, že problém zatížení 
hlukem je řešen vymezením koridoru územní rezervy pro obchvat silnice II/380.   
Z výše uvedeného vyplývá, že v problematice dopravního řešení v ÚP Těšany bude třeba reflektovat aktuální 
platné změní ZÚR JMK.  
Závěrem OÚPSŘ souhrnně konstatuje, že v „Návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Těšany“ je nutné ve 
všech relevantních částech zohlednit aktuální platné znění ZÚR JMK a rovněž reagovat na zákonnou povinnost 
obce uvést územní plán do souladu se zásadami územního rozvoje. 
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Vyhodnocení – dotčený orgán požaduje doplnit Zprávu o uplatňování ÚP o vyhodnocení 
souladu ÚP Těšany s 5. Aktualizací PÚR a se ZÚR JMK ve znění 1. a 2. Aktualizace, které 
nabyly účinnosti 31.10.2020 a to do všech relevantních částí zprávy o uplatňování.  
Zpráva o uplatňování bude tedy upravena následovně: 
1. Do kapitoly a2) Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl ÚP Těšan vydán  
bude doplněno: 

- 17.8.2020 byla vládou České republiky schválena Aktualizace č.5 PÚR ČR. Z PÚR ČR 
(Úplné znění závazné od 11.9.2020) 

- dne 17.9.2020 byla vydána Aktualizace č.1 ZÚR JMK a Aktualizace č.2 ZÚR JMK ( 
účinnosti nabyly dne 31.10.2020) 

Shrnutí – ÚP Těšany byl upraven Změnami č.II a č.1. Změna č.II, která nabyla účinnosti před 
změnou č.1, uvedla platný územní plán do souladu s PÚR ve zněni Aktualizace č.1, nadřazenou 
ÚPD vydanou krajem a s právními předpisy. Z hlediska aktualizace č.2 , č.3  a č.5 PÚR 
nevyplývají pro ÚP žádné požadavky. Z hlediska Aktualizace č.1 a č.2 zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje vyplynuly nové skutečnosti, které je zapotřebí do ÚP Těšany zapracovat 
dle ust. § 5 odstavec (6) SZ. Stavební zákon dále v §54 odst. 6 stanovuje, že obec je povinna bez 
zbytečného odkladu uvést do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem a schválenou politikou územního rozvoje. Obec tak má učinit bez zbytečného odkladu, 

tedy co nejdříve, nejpozději však v rámci první pořizované změny územního plánu. 
  
2. Do kapitoly c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem bude doplněno v : 
Odstavci c1) Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 bude doplněno  - Z aktualizace č.2 
,č.3 a č.5 pro k.ú Těšany nevyplývají žádné nové požadavky. 
Odstavci c2) ) územně plánovací dokumentace vydaná krajem 
Zásady územního rozvoje kraje ( dále jen „ZÚR JMK“) nabyly účinnosti 3.11.2016 , tedy v době, kdy ÚP 
Těšany už nabyl účinnosti. Požadavky plynoucí ze ZÚR JMK byly do ÚP  Těšany zapracovány Změnou 
č.II. Z Aktualizace č.1 a č.2  ZÚR JMK vyplývají zejména tyto nové požadavky: 

Kapitola  „A“ ukládá 

• Bod (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. Upřednostňovat 
centrální čištění odpadních vod na mechanicko-biologických ČOV před čištěním vod v malých 
ČOV či jiných, méně účinných zařízeních“ - Řešené území je z hlediska technické infrastruktury 
dobře vybaveno. Podmínky využití všech ploch umožňují realizaci související technické 
infrastruktury. V kapitole 4. Koncepce veřejné infrastruktury ÚP Těšany je mimo jiné uvedeno  - 
veškeré splaškové vody z obce budou odváděny na obecní ČOV (kapitola 4.4.3.1. bod d) 

Z kapitoly „D“ pro správní území obce Těšany vyplývá 
• Zpřesnit a vymezit koridor DS61 pro přestavbu krajských tahů silnic II. třídy diferencovaně s 

ohledem na jejich přepravní funkci, požadované technické parametry, optimalizaci trasy v rámci 
koridoru s cílem minimalizace dopadů na obytnou zástavbu, zajistit splnění hlukových limitů, s 
ohledem na snížení imisních příspěvků komunikace, s ohledem na zmírnění pohledového působení 
komunikace minimalizaci rozsahů záborů ZPF),  minimalizaci rozsahu vlivů na odtokové poměry 
minimalizaci vlivů na čistotu povrchových vod zachování průchodnosti územím, minimalizaci 
vlivů na ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně zachování funkcí skladebných prvků ÚSES, 
Zajistit územní koordinaci a ochranu koridorů přestavby krajských tahů silnic II. třídy v ÚPD 
dotčených obcí – platný územní plán vymezuje územní rezervu pro plochu dopravní infrastruktury 
– plocha pro obchvat –II/380. Tato územní rezerva byla vymezena v souladu se záměrem ZÚR 
JMK označeným před její aktualizací jako koridor územní rezervy RDS21. Aktualizací č.1 byl 
koridor územní rezervy převeden do návrhového koridoru DS61 II/380 Těšany – Moutnice, 
obchvat. ÚP  je nutno uvést do souladu s nadřazenou ÚPD. 

• Vytvářet územní podmínky pro koordinaci vymezení prvků ÚSES -  regionálního biocentra 
RBCJM46 Otnice a navazujících úseků nadregionálního biokoridoru K132T tak, aby byla 
zajištěna potřebná návaznost a spojitost ÚSES a bylo podporováno zvyšování ekologické stability 
a druhové rozmanitosti v území. - výše uvedené RBCJM 46 a nadregionální biokoridor je 
v územním plánu v ploše 14a – zemědělská prvovýrobní. Tato je charakterizována jako 
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neurbanizovaná, sloužící pro zemědělské prvovýrobní hospodaření a kde tato zemědělská 
prvovýroba musí respektovat vymezené plochy zóny ochrany krajiny, ÚSES a interakční prvky. 

Z kapitoly „G“ pro správní území obce Těšany  
• Aktualizace č.1 vymezila na k.ú. Těšan veřejně prospěšná stavba  DS61 II/380 Těšany – Moutnice 

obchvat 
Shrnutí: Z výše uvedeného vyplývá, že Aktualizací č.1 a č.2 ZÚR JMK vyvstaly nové skutečnosti, které 
bude zapotřebí při nejbližší změně ÚP Těšany zapracovat. 
 
3. Kapitola e) pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání změny  bude 
upravena následovně: 
Změnou č.II  byly do ÚP Těšany zapracovány požadavky vyplývající ze ZÚR JMK a požadavky plynoucí 
z novely stavebního zákona. Aktualizací č.1 a č.2 byly pro k.ú. Těšany stanoveny nové požadavky na 
využití území, které je nutno zapracovat nejbližší změnou do územního plánu. obec nemá další požadavky 
na změny v území, nejsou stanoveny žádné pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP Těšany. Obec 
Těšany nevyvolává vlastní změnu územního plánu, proto pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP 
v rozsahu zadání změny nejsou. Vyplývá jen změna územního plánu z aktualizací ZÚR JMK, ta ale 
nevyžaduje zadání a tedy ani pokyny v rozsahu zadání. 
 
4. Kapitola  3. Závěr 
Z předkládané Zprávy vyplynula potřeba Změny Územního plánu Těšany, která je vyvolána Aktualizací 
č.1 a č.2 ZÚR JMK. Požadavky plynoucí z výše uvedených aktualizací budou zapracována do ÚP Těšany 
nejbližší změnou. 
 
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") byl dne 15.12.2020  
v souladu s ustanovením § 55 odst. (1) a za použití § 47 odst. (1) až (4)  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 uplatňování územního plánu Těšany", zpracované Ing. 
Růženou Špidlovou, Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, Nádražní 750, 667 01 
Židlochovice, IČO: 002 82 979. Návrh zprávy byl zpracován 9.12.2020 pod. č.j. OŽPSÚ/14162/2019-7. 
Územní plán Těšany nabyl účinnosti 31.10.2012 dále byly pořízeny změny územního plánu – Změna č.II nabyla 
účinnosti 8.8.2018 a změna č.1 nabyla účinnosti 22.2.2020. Ze zprávy o uplatňování Územního plánu Těšany 
nevyplývá potřeba zpracování další změny územního plánu Těšany či zpracování nového územního plánu. 
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., 
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 návrhem Zprávy o uplatňování ÚP Těšany 
Odůvodnění: 
Z předmětného návrhu Změny o uplatňování ÚP Těšany je zřejmé, že po dobu platnosti ÚP nevznikly rozhodné 
skutečnosti, které by vyžadovaly přehodnocení požadavků ustanovení §20 vyhlášky č.380/2002 Sb., k přípravě a 
provádění úkolů ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhlášky č. 380/2002 Sb.“). Vzhledem k výše uvedeným 
skutečnostem HZS JmK rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 
Vyhodnocení – dotčený orgán souhlasí s návrhem zprávy a nemá žádné požadavky k jejímu obsahu 
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 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Brno, jako věcně a místně 
příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, a podle  §19 písm. c) zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech a o změně zákona č. 229/1991Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, 
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ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souvislosti s ust. § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb,. 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vede řízení o Komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Těšany (dále 
jen „KoPÚ“), které bylo zahájeno dne 22.3.2011. 
Na základě Vašeho oznámení ze dne 22.12.2020 Vám státní pozemkový úřad, krajský pozemkový úřad pro 
Jihomoravský kraj, Pobočku Brno sděluje, že jsou v současné době pozemkové úpravy ve fázi před vystavením 
návrhu nového uspořádání pozemků. Byla zpracována studie odtokových poměrů, proveden rozbor současného 
stavu, polohopisně i výškopisně zaměřeno zájmové území, vypracována a vystavena dokumentace nároků vlastníků, 
v rámci které byl řešen nesoulad druhu pozemků, a schválen plán společných zařízení. 
Zpracovatelem KoPÚ je firma AGROPROJEKT PSO, s.r.o., se sídlem Slavíčkova 1b, 638 00 Brno – Lesná, úředně 
oprávněným projektantem je Ing. Alexandr Švihálek. 
Dle § 2 zákona slouží výsledky pozemkových úprav pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný 
podklad pro územní plánování. Součástí návrhu pozemkových úprav je dle zákona a vyhlášky č.13/2014 Sb., o 
postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostí pozemkových úprav, plán společných zařízení (dále jen 
„PSZ“). Dle  § 9 odst. 8 zákona jsou těmito společnými zařízeními zejména opatření sloužící ke zpřístupnění 
pozemků jako polní nebo lesní cesty, mostky, propustky, brody. Železniční přejezdy a podobně, protierozní opatření 
pro ochranu půdního fondu jako protierozní meze, prúlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, 
zatravnění, zalesnění a podobně, vodohospodářská opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení 
ekologické stability jako místní územní systémy ekologické stability, doplnění, popřípadě odstranění zeleně a 
terénní úpravy a podobně. Dle §9 odst. 15 zákona musí být PSZ v souladu s územně plánovací dokumentací. Není-li 
návrh plánu společných zařízení ze závažných důvodů v souladu s územně plánovací dokumentací je návrhem na 
její aktualizaci nebo změnu. 
Pobočka vydává toto vyjádření v souladu s ustanovením § 19 písm.c) zákona. 
Vyhodnocení – dotčený orgán neuplatnil žádné požadavky na obsah zprávy. Konstatuje, že vede řízení o 
Komplexních pozemkových úpravách, které bylo zahájeno v roce 2011, upozorňuje na to, že v současné 
době jsou pozemkové úpravy ve fázi před vystavením návrhu nového uspořádání pozemků. Dále pak uvádí 
„není-li návrh plánu společných zařízením ze závažných důvodů v souladu s územně plánovací 
dokumentací, je návrhem na její aktualizaci nebo změnu. ÚP Těšany nabyl účinnosti 2012, v roce 2018 a 
2020 nabyly účinnosti změny č.II a č.1 ÚP. K oběma těmto změnám dotčený orgán uplatnil souhlasná 
stanoviska. Z výše uvedeného lze tedy vyvodit, že v současné době ÚP Těšany je v souladu s probíhajícími 
KoPÚ. 
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního dozor, 
Tychonova 1, Praha 6, 160 01  
k předloženému návrhu zprávy o uplatňování územního plánu nemá Ministerstvo obrany připomínky. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v §6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a zmocněním 
v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace 
(dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Z předloženého návrhu zprávy o uplatňování územního plánu nevyplývá požadavek na pořízení změny či nového 
územního plánu. Vymezená území ministerstva obrany jsou v souladu s § 175 stavebního zákona, poskytnuta 
úřadům územního plánování pro ÚAP ORP, v rámci územního plánování tvoří neopomenutelné limity v území a 
ministerstvo obrany předpokládá jejich respektování. 
Vyhodnocení – dotčený orgán souhlasí s předloženým návrhem zprávy o uplatňování a nemá k němu 
připomínky. 
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 15 Praha 1 
Vyjádření k návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Těšany 
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 Těšany vyjadřuje 
takto: 
Do východní části katastru zasahuje výhradní ložisko plynu č.3268100 Těšany a č.3250600 Bošovice a ropy a 
zemního plynu č. 3267800 Bošovice – severovýchod a chráněné ložiskové území (CHLÚ) č. 25060000 Borkovany. 
Ze zprávy o uplatňování nevyplynula potřeba nových zastavitelných ploch ani pořízení změny územního plánu. 
Proto také zpráva neobsahuje pokyny pro zpracování změny ÚP. Nicméně v případě pořizování změny územního 
plánu v budoucnu upozorňujeme, že při jejím zpracování bude nezbytné výhradní ložiska i CHLÚ respektovat. 
Severovýchodně a východně od sídla byly vymezeny dvě plochy ostatního prognózního zdroje jílů č. 9059600 
Těšany, které však nejsou limitem využití území, stejně jako průzkumné území pro ropu a zemní plyn č. 040008 
Svahy Českého masivu, v němž celé území obce leží. 
Vyhodnocení – dotčený orgán souhlasí s návrhem zprávy. Upozorňuje na výhradní ložiska i CHLÚ, která 
se nachází v k.ú. Těšany a uvádí, že v případě pořizování další změny ÚP je zapotřebí tyto respektovat. 
Dle ust. §25 stavebního zákona Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady (dále jen 
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„ÚAP“), které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie, které ověřují možnosti a 
podmínky změn v území; slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací 
dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území. Respektovat výhradní ložiska a chráněné ložiskové 
územní v územně plánovací dokumentaci obce je zakotveno přímo ve stavebním zákoně a vyhlášce 
500/2006 Sb. vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti. Výhradní ložiska jsou ve vyhlášce 500/2006 Sb. vedeny v ÚAP jako 
jev 60 a chráněná ložisková území jako jev 58, musí tedy ze zákona být respektována. 
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, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 zák. č.114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, ve znění pozdějších předpisů, ke Zprávě o uplatňování územního plánu Těšany. 
Letecká doprava 
 Řešené území se nachází v ochranných pásmech (OP) veřejného mezinárodního letiště Brno/Tuřany, 
všechna OP, kterými je území dotčeno, jsou do územního plánu zapracována. Z tohoto hlediska nemáme ke zprávě o 
uplatňování územního plánu další požadavky. 
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, drážní vodní dopravy nemáme ke zprávě o uplatňování územního 
plánu Těšany připomínky, neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy 
Vyhodnocení – dotčené orgán nemá k návrhu zprávy žádné požadavky. 
 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 
Žádná ze sousedních obcí ani veřejnost ve stanovené lhůtě neuplatnili připomínky.  
Písemnou připomínku uplatnil v zákonem stanovené lhůtě oprávněný investor – MND a.s., Úprkova 
807/6, 695 01 Hodonín. 
Obsah vyjádření: 
Vyjádření – oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Těšany 
Vážená paní inženýrko, 
K Vašemu Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Těšany ze dne 14.12.2020 odkazujeme na 
předchozí vyjádření v procesu pořizování Územního plánu a sdělujeme, že nemáme dalších připomínek. 
Vyhodnocení – oprávněný investor sděluje, že nemá dalších připomínek, než ta, která uplatnil 
v přechozím vyjádření v procesu pořizování Územního plánu. Blíže však nespecifikoval, o která předchozí 
vyjádření se jedná. Územní plán Těšany byl vydán jako opatření obecné povahy a nabyl účinnosti 
31.10.2012. Součástí Územně plánovací dokumentace je mimo jiné textová část – odůvodnění, která 
obsahuje vyhodnocení připomínek jednotlivých organizací. Žádné připomínky ze strany MND a.s. v této 
části nejsou obsaženy. 8.8.2018 nabyla účinnosti Změna č.II. ÚP Těšany, MDN uplatnily námitku č.j. 
128/18 V/2018/094 ze dne 26.června 2018, která však byla vyjádřením č.j. 128/8 V/2018/094 ze 
13.července 2018 v plném rozsahu vzata zpět. 22.2.2020 nabyla účinnosti Změna č.1 ÚP Těšany. MND 
a.s. uplatnily připomínku č.j. 221/18/V/2018/159 ze dne 14.9.2018, která byla částečně akceptována. Byla 
upravena hranice dobývacího prostoru dle požadavku oprávněného investora, nebyly však do výkresů 
zakresleny vrty a sondy, protože ty nejsou obsahem datové báze ÚAP dle přílohy č.1 vyhlášky 500/2006 
Sb., nejsou tedy podkladem pro zpracování ÚPD dle stavebního zákona. Z toho lze vyvodit, že ze strany 
oprávněného investora nejsou k předkládané zprávě žádné připomínky. 
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Návrh zprávy, doplněný a upravený na základě projednání, je předložen Zastupitelstvu obce Těšany ke 
schválení dle §6 odst. 5 písm.e) stavebního zákona 

 
Zastupitelstvo obce Těšany schválilo / neschválilo  Zprávu o uplatňování ÚP Těšany dle § 6 odst.5 
písm. e) zákona č. 183/2006 S b., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, usnesením č. 13/168/2021/Z ze zasedání Zastupitelstva obce dne 19.4.2021. 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Zborovský 
starosta obce 

 
 

 


