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NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

VÝZVA K UPLATNĚNÍ STANOVISKA

Městský úřad Židlochovice (dále jen "pořizov atel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6

odstavec (1) písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen

"stavební zákon") , vyhodnotil uplatněné námitky a připomínky k návrhu

Ú zemního plánu Vojkovice .

S ohlede m na veřejné zájmy zpracoval pořizovatel podle § 53 odst. 1 stavebního zákona návrh rozhodnutí

o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Vojkovice (dále jen „návrh ÚP ).

Pořizovatel v souladu s § 53 odst. ( 1 ) stavebního zákona

v y z ý v á

dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán, aby k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu

vyhodnocení připomínek uplatnily stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení této výzvy . Dle § 53

odst. 1 stavebního zákona p okud dotčený orgán nebo krajsk ý úřad jako nadřízený orgán neuplatní

stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrh y pořizovatele souhlasí.

Pořizovatel dále informuje dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán, že i v souvislosti s níže

uvedenými návrhy rozhodnutí o námitk ách a vyhodnocení připomínek dojde k podstatné úpravě návrhu

územního plánu a v rozsahu těchto úprav bude návrh ÚP projedná n na opakovaném veřejném

projednání .

K n ávrh ům rozhodnutí o námitkách a návrhům vyhodnocení připomínek pořizovatel dále informuje, ž e

jako obsah mnoha připomínek a také námitek byl uveden zcela shodn ý poněkud delší text, který není

uváděn u všech námitek celý, ale je na něj pouze odkazováno a to z důvodu přehlednosti a délky návrh

rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatn ěných k návrhu ÚP Vojkovice. Jako součást

odůvodnění opatření obecné povahy, kterým bude ÚP Vojkovice vydáván , bude text uveden u každé

jednotlivé námitky a připomínky v plném znění.

Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek k ÚP Vojko vice

Ve lhůtě dle § 53 odst.(2) SZ byla uplatněna tato podání oprávněných investorů:

Oprávněný investor: Číslo jednací Datum uplatnění

MERO ČR, a.s., IČ 601 93 468, Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou 2020/000596/ 2.7.2020

Povodí Moravy, s. p.,I Č70890013,Dřevařská 11, 602 00 Brno 27537/2020/5203/Ka 19.8.2020

MND, a.s. , IČ 28483006, Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín 616/20,V2020/321 16.7.2020

Ve lhůtě dle § 50 odst.(2) SZ byla uplatněna připomínka sousední obce:

Město Židlochovice, Masarykova 1 00, Židlochovice OIMH/15133/2017 2.11.2017

Připomínky k návrhu ÚP uplatnili u pořizovatele ve lhůtě dle § 50 odst.(2) SZ :

Jméno a příjmení/datum narození: Adresa Datum uplatnění

XXX a XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX 2.10.2017
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XXX X XXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXX 19.10.2017

XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX 20.10.2017

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX 20.10.2017

XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXX 23.10.2017

XXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XXX XX XXXXXXXXX 23.10.2017

Připomínky k návrhu ÚP uplatnili u pořizovatele ve lhůtě dle § 53 odst.(2) SZ :

Jméno a příjmení/datum narození: Adresa Datum uplatnění

XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX 26.8.2020

XXXX XXXXXXXX rozená D XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX 20.8.2020

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX 25.8.2020

XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XX XXXX 25.8.2020

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXXXX 25.8.2020

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXX 25.8.2020

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX 25.8.2020

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX 25.8.2020

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX 25.8.2020

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XX 25.8.2 020

XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX 26.8.2020

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX 26.8.2020

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX 26.8.2020

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XX 26.8.2020

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXX XX 26.8.2020

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX 26.8.2020

XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX 26.8.2020

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXX 26.8.2020

XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX 26.8.2020

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX 26.8.2020

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX X XXXX 26.8.2020

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXX XXXXXX 26.8.2020

XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX 26.8.2020

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX 26.8.2020

XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX 26.8.2020

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XX 26.8.2020

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX 26.8.2020

X XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXX X XXX XXXX 26.8.2020

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX 26.8.2020

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXX XX 26.8.2020

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX 26.8.2020

Námit ky k návrhu ÚP uplatnili u pořizovatele ve lhůtě dle § 53 odst.(2) SZ – fyzické osoby :

Jméno a příjmení/datum narození: Adresa Datum uplatnění

XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXX 24.8.2020

XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX 24.8.2020

XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXX XX XXXXXXXXX 24.8.2020

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXX XX XXXXXXXXX 24.8.2020

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXX XX 24.8.2020

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXX XX 24.8.2020

XXXXX XXX XX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX X XXXX 25.8.2020

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX 25.8.2020

XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX 25.8.2020

XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXX XX 25.8.2020

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX 26.8.2020

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX 26.8.2020

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX 26.8.20 20

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX 26.8.2020
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Námitky k návrhu ÚP uplatnili u pořizovatele ve lhůtě dle § 53 odst.(2) SZ – právnické osoby :

Název /IČ Adresa Datum uplatnění

PENAM, a.s./ 46967851 Cejl 38, 602 00 Brno, IDDS:b77rtzj 2 6 .8.2 020

Námitky k návrhu ÚP uplatnili u pořizovatele ve lhůtě dle § 53 odst.(2) SZ - zástupce veřejnosti :

Jméno a příjmení/datum narození: Adresa Datum uplatnění

XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX ,I XXXX XXXXXXX 2 6 .8.2020

Podání uplatn ěná k návrhu ÚP uplatnili u pořizovatele ve lhůtě dle § 53 odst.(2) SZ jako námitky nedoplněná na

základě výzvy :

Jméno a příjmení/datum narození: Adresa Datum uplatnění

XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX 2 5 .8.2020

XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXX 2 5 .8.2020

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX 2 5 .8.2020

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX 2 5 .8.2020

XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX 2 5 .8.2020

XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX 2 5 .8.2020

XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX 2 5 .8.2020

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 2 5 .8.2020

XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 2 5 .8.2020

Návrh vyhodnocení připomínek:

Připomínky sousedních obcí:

Město Židlochovice , Masarykova 100, Židlochovice,667 01 uplatnilo 2.11.2017 tuto připomín ku

k návrhu ÚP projednávanému ve společném jednání:

Návrh v yhodnocení připomínk y uplatněné k návrhu územního plánu dle § 5 0 od.3 SZ :

Připomínka nebyla akceptována

Plochy asanace jsou i nyní součástí návrhu ÚP. Podmínky pro tyto plochy nebyly zpřesněny. V ymezení

protipovodňových opatření jako VPO je požadováno v souladu se ZÚR JMK. Vymezení ploch pro asanaci

je odůvodněno podkladem Povodí Moravy – viz.odůvodnění I.E.5

Připomínky oprávněných investorů:

MERO ČR, a.s., IČ 601 93 468, Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, uplatnilo dne 2.7.2020

připomínku č.j.2020/000596/ z 29.6.2020 k návrhu ve veřejném projednání:
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Návrh v yhodnocení připomínk y uplatněné k návrhu územního plánu dle § 5 2 od.3 SZ :

Připomínka bude akceptována částečně. Název ochranného pásma v grafické části bude u všech

výkresů sjednocen a text odůvodnění bude v kapitole E. o informaci doplněn a to z toho důvodu, že

kapitola obsahuje podobné informace týkající se sítí technické infrastruktury . Text týkající se

konkrétních ust anovení zakládajících povinnosti při provádění činností v OP, povolování činností v OP

nebude zapracován do odůvodnění ÚP .

Uvedeno jako stanovisko majitele ropovodu k návrhu. Vlastník poskytl údaje o území 22.5.2020 na

základě pasportu údaje ozn. č.j. MZi - 8756/2020, z něhož vyplývá že vlastní zařízení umístěné v k.ú.

Holasice, jehož ochranné pásmo zasahuje do k.ú. Vojkovice na severní hranici k.ú.

Jelikož v textu uvádí, že uplatňuje připomínky, nevymezuje území dotčené námitkou ani neuvádí dotčená

vlastnick á práva, bylo podání vyhodnoceno jako připomínka v souladu s § 52 odst. 3stavebního zákona,

který umožňuje „ každému“ tudíž i oprávněnému investorovi pouze připomínkovat ÚPD, pokud nemá

proti řešení ÚP námitky.

Název ochranného pásma v grafické části bude u všech výkresů sjednocen a text odůvodnění bude

v kapitole E. o informaci doplněn a to z toho důvodu, že kapitola obsahuje podobné informace týkající se

sítí technické infrastruktury. Obecně vyhláška č. 500/2006 Sb. nestanoví takto podrobný obsah

odůvodn ění a nestanoví požadavek na upozornění na předpisy o ochranných pásmech technické

infrastruktury, zvláště z toho důvodu, že tyto předpisy se mohou měnit.

Text týkající se konkrétních ustanovení zakládajících povinnosti při provádění činností v OP, povolov ání

činností v OP nebude zapracován do odůvodnění ÚP, jelikož povinnost v OP vyplývá z právního předpisu

a nemůže být tudíž stanovena zastupitelstvem obce.

Úpravy ÚPD: Do kapitoly E Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů, jelikož tato je věnována i

ochraně sítí a zařízení vyplývající z legislativy, bude doplněn odstavec věnovaný této technické

infrastruktuře:

Ochrana sítí technické infrastruktury – ropovod

Ochranné pásmo je stanoveno zákonem č. 161/2016 Sb. v platném znění.

Legendy všech výkresů g rafické části ÚP budou sjednoceny na: ochranné pásmo ropovodu

Povodí Moravy, s. p. , IČ70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno uplatnilo dne 19.8.2020 vyjádření č.j.

PM - 27537/2020/5203/Ka z 19.8.2020 podání s tímto textem:

Veřejné projednání územního plánu Vo jkovice
(k. ú. Vojkovice, ORP Židlochovice, kraj Jihomoravský, ČHP 4 -15 -03 -0271, 4 -15 -03 -1130,…)

Charakteristika akce:

Dopisem ze dne 29. 6. 2020 jste nám předložili oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu Vojkovice,

který zpracoval Atelier ER A - sdružení architektů Fixel a Pech v květnu 2020.

V územním plánu je vymezeno 15 zastavitelných ploch Z2 – Z16, z čehož plochy Z9 – Z14 mají požadovaný

způsob využití jako plochy vodohospodářské pro umístění protipovodňových staveb. Dále jsou v územním p lánu

vymezeny 2 koridory dopravní infrastruktury a 2 koridory technické infrastruktury. Je vymezena jedna plocha

přestavby P1 (plocha občanského vybavení - sociální péče, v části plochy je omezeno umisťování staveb), dvě plochy

územní rezervy R1 a R2 a ploch y změn v krajině 1 – 23.

Koncepce zásobování vodou - Obec Vojkovice je zásobena pitnou vodou z Vírského oblastního vodovodu (VOV

Březová II). Napojení je z hlavního potrubí DN 400 od vodojemu Rajhrad do města Židlochovice procházejícího

řešeným územím v se vero jižním směru mimo zastavěné území.

Koncepce odkanalizování - Odpadní vody v řešeném území jsou odváděny do oddílné kanalizace se zakončením v

čistírně odpadních vod (dále jen ČOV) v Židlochovicích. Obec samostatnou ČOV nemá. Tento systém zůstává

zacho ván.

Způsob odvedení dešťových vod, je řešen příkopy, propustky a stávající dešťovou kanalizací s vyústěním do

vodoteče Svratka a Vojkovický náhon, které jsou přípustným využitím všech ploch s různým způsobem využití,

jejichž podmínky jsou stanoveny v kapi tole F. Je nutné separovat dešťové vody od splaškových odpadních vod.

Dešťové vody budou přednostně řešeny zasakováním na pozemcích stavebníků s připuštěním odtoku dešťových vod

do hodnoty 10 l/s/ha do dešťové kanalizace s vyústěním do vodoteče Svratka a V ojkovický náhon. Na veřejných

plochách bude řešeno zpomalení odtoku technickými opatřeními. Kanalizační řady budou uloženy v plochách

komunikací a prostranství místního významu nebo plochách dopravní infrastruktury silniční.

Protipovodňová opatření
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 Protipo vodňové hráze a stěny pro zajištění řízené inundace Židlochovice a poldr Blučina na vodním

toku Svratka:

Tato technická protipovodňová opatření územní plán zajišťuje prostřednictvím vodohospodářských ploch, které

jsou určeny pro ochranu území regulací vodn ího režimu a plnící dalších účely stanovené právními předpisy

upravující problematiku na úseku vod. Vodohospodářské plochy zahrnují pozemky protipovodňových hrází a

protipovodňových stěn. Pro tyto jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a

stavbám vyvlastnit. Územní plán vymezuje vodohospodářské plochy v zastavitelných plochách Z9, Z10, Z11,

Z12, Z13 a Z14 pro umístění protipovodňových staveb.

 Protipovodňová opatření s převažujícím přínosem pro retenci vody v krajině:

Protipovo dňová opatření s převažujícím přínosem pro retenci vody v krajině jsou vymezena jako veřejně

prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Územní plán vymezuje tato

protipovodňová patření v plochách změn v krajině 14, 15, 20 a 2 1 s cílem změny druhu pozemku nebo způsobu

využití pozemků a upravení vlastnických vztahů.

 Protipovodňová opatření - území určené k rozlivům:

Protipovodňová opatření - území určená k rozlivům jsou vymezena jako veřejně prospěšná opatření, pro která

lze prá va k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Plochy vymezené pro tato opatření si zachovávají současné

zemědělského využití území, při riziku jejich zaplavení. Územní plán vymezuje tato protipovodňová opatření v

plochách změn v krajině 18, 19, 20 a stabilizovaných zemědělských plochách s cílem změny druhu pozemku

nebo způsobu využití pozemků a upravení vlastnických vztahů.

 Protipovodňová opatření s převažujícím přínosem pro zlepšení hydromorfologie:

Protipovodňová opatření s převažujícím přínosem pro zlepšení hydrom orfologie jsou vymezena jako veřejně

prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Územní plán vymezuje tato

protipovodňová opatření v ploše změn v krajině 13 a stabilizované ploše přírodní při Mlýnském náhonu s cílem

realizace m igračního koridoru vázaného na vodní režim v krajině.

 Protipovodňová opatření podpůrná:

Protipovodňová opatření podpůrná jsou vymezena jako veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k

pozemkům a stavbám vyvlastnit. Územní plán vymezuje tato protipovo dňová opatření ve stabilizovaných

plochách vodních, lesních a přírodních při Mlýnském náhonu s cílem výsadby, změny druhu pozemků a dalších

vyvolaných opatření.

 Asanace v území - opatření k odstranění staveb v území pro zajištění realizace navržených proti povodňových

opatření s převažujícím přínosem pro retenci vody v krajině:

Asanace v území jsou vymezeny jako veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám

vyvlastnit. Územní plán vymezuje asanace v území (pro zajištění protipovodňovýc h opatření s převažujícím

přínosem pro retenci vody v krajině) v ploše změn v krajině 21 s cílem odstranění staveb v areálu koupaliště

OÁZA včetně oplocení.

Řešeným územím protékají vodní toky Svratka (IDVT 10100010), Vojkovický náhon (IDVT 10187089),

Bez ejmenný tok (IDVT 10201969) a Šatava (IDVT 10100141), které jsou ve správě Povodí Moravy, s.p.

Vodní tok Svratka má vyhlášeno záplavové území (Rozhodnutí KÚ Jihomoravského kraje vydané dne

24. 10. 2007 pod č.j. 151413/2006). Návrh záplavového území Šatavy byl zpracován na útvaru

hydroinformatiky a geodetických informací Povodí Moravy, s.p., záplavové území nebylo dosud

stanoveno.

Řešená lokalita se nachází převážně ve vodním útvaru povrchových vod „Svratka od toku Svitava po tok

Litava (Cézava)“ DYJ_0670 a „Šatava od pramene po ústí do toku Svratka“ DYJ_0790 a ve vodním

útvaru podzemních vod „Dyjsko - svratecký úval“ ID 22410.

Vyjádření správce povodí a správce vodních toků Svratka, Šatava a Vojkovický náhon

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 S b. o vodách a o změně některých zákonů (vodní

zákon), ve znění pozdějších předpisů, z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje

a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně

některých zák onů] a z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně

některých zákonů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a správce vodních toků Svratka,

Šatava a Vojkovický náhon k uvedenému návrhu následující vyjádření:

S uvedeným ÚP souhlasíme .

Vyhodnocení podání : nejde ani o námitku ani o připomínku.

Podání je uvedeno jako vyjádření správce povodí a správce vodních toků Svratka, Šatava a Vojkovický

náhon, vlastník poskytl údaje o území k tomuto jevu naposled 23.5.2012 n a základě pasportu údaje,

z něhož vyplývá, že spravuje tyto toky, dále právo hospodařit s majetkem státu vyplývá z KN u výše

uvedených toků.

Z podání jednoznačně vyplývá, že jde o vyjádření, v němž jsou shrnuty údaje týkající se k.ú. Vojkovice u

Židlochov ic z hlediska vodního hospodářství, poskytované a poskytnuté zejména do ÚAP a stručně
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popsáno řešení vodních toků, protipovodňových opatření z projednávané ÚPD,záplavových území a

plánů povodí. Nic se tedy ani nepřipomíná ani nenamítá. Ze závěru podání pak je jednoznačné, že podatel

s návrhem změny souhlasí.

Ostatní připomínky:

XXXX XXXXXXXXX , narozena XXXXXXXX a XXXXXXXXX XXXXXXX , narozen XXXXXXXX oba bytem XXXXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXX uplatnili dne 2.10.2017 k návrhu projednávanému ve společném jednání t uto společnou

připomínku:

Vznášíme připomínku k návrhu územního plánu Vojkovice.

Ve změně Z3.3 stávajícího platného ÚPO jsou některé pozemky navrženy jako smíšené plochy pro

výrobu a služby.

Jako vlastníci pozemků p.č. 648/28, 648/87, 648/104 a 648/105 vznášíme připomínku k navrhovanému

územnímu plánu a žádáme, aby výše uvedené pozemky byly zařazeny do ÚP také jako smíšené plochy

pro výrobu a služby.

Vzhledem k tomu, že ve Vojkovicích není mnoho pracovních míst a prostor pro podnikání, jsme

přesvědčeni, že je potřeba tyto aktivity podporovat a tomu pomůže i to, že v územním plánu budou

pozemky p.č. 648/28, 648/87, 648/104 a 648/105 určené jako pozemky pro výrobu a služby.

Návrh v yhodnocení připomínk y uplatněné k návrhu územního plánu dle § 50 od.3 S Z) :

Připomínce se nevyhovělo.

Ve stávajícím platném ÚPNSÚ jsou pozemky zařazeny v plochách územních rezerv mezi nyní již využitou

plochou výrobní, která je využita pro fotovoltaiku a výrobní plochou využívanou pro prodej a řemeslnou

výrobu. Součástí zadání ÚP bylo prověření územních rezerv vymezených stávajícím ÚPNSÚ z hlediska

potřebnosti jejich převedení do ploch zastavitelných – rozvojových. Z odůvodnění splnění zadání vyplývá,

v bodě A.3.6.15 : Návrh ÚP vyhodnotil vymezené plochy územních rezerv ÚPN S Ú a tyto plochy zrušil v

souladu se změnou podmínek pro jejich vymezení.

Pro rozvoj podnikatels kých aktivit byla vymezena plocha Z6 v návaznosti na stávající výrobní plochu.

Pozemky uvedené v připomínce jsou zatíženy ochranným pásmem hlavní přenosové sous tavy, v němž dle

zákona č.458/2000 Sb. nemá být vykonávána jakákoliv činnost, při níž může dojít k ohrožení života či

majetku či ohrožení provozu hlavní přenosové soustavy ČR, což jakékoliv zastavění může znamenat.

Z tohoto důvodu je vymezení zastavitelné plochy v takto zatížené ploše nevhodné. Změnou ÚPNSÚ došlo

pouze ke stanovení jiného způsobu využití na již vymezené zastavitelné ploše, která již obsahovala

zastavěné území s existující povolenou a v KN zapsanou stavbou. V návrhu ÚP došlo k přehodnocení

z působu využití těchto ploch na plochy technické infrastruktury.

Připomínající uplatnili k návrhu projednávanému ve veřejném projednání námitku (viz níže).

XXXX XXXXXXX narozena XXXXXXXXXX bytem ul. XXXXXX XXXX XXXXXXXXX uplatnila dne 19.10.2017 k návrhu

p rojednávanému ve společném jednání tuto připomínku:
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Návrh v yhodnocení připomínk y uplatněné k návrhu územního plánu dle § 50 od.3 SZ) :

Připomínce se vyhovělo.

Jedná se o pozemky vlastníka s trvalým pobytem XXXXXX XXX a pod společným oploce ním s tímto RD o

stejném chatrakteru jako p.č. 11/1 či 8/1, které ÚP vymezuje v plochách SO; pozemek patří do

zastavěného území v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. c) protože se jedná o zastavěný stavební

pozemkem pozemek evidovaný v katastru nemovi tostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely

zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami.

XXXX XXXXXX XXXXXXX narozena XXXXXXXXXX bytem XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX uplatnila dne 23.10.2017

k návrhu projednávanému ve společném jednání tuto připomínku:

Návrh v yhodnocení připomínk y uplatněné k návrhu územního plánu dle § 50 od.3 SZ) :

Připomínce se vyhovělo částečně. Z hlediska nesouladu uvedení podmínky dohody o parcelaci jen

v některých částech text u bylo vyhověno a byl odstraněn tento rozpor. Zbytku připomínky vyhověno

nebylo.
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Nejedná o proluku v zastavěném území, zastavěné území není zde ÚP vymezeno a stavební proluka se

může nacházet mezi 2 RD, z celé lokality jižně od komunikace je využit pouze j eden pozemek z 8.

Etapizace byla v návrhu pro veřejné projednání mírně upravena a návrh v odůvodnění uvádí jako důvody

této etapizace zejména dopravní obsluhu jižnější části lokality nad Družstevní, resp. její problematičnost

právě z hlediska parametrů p. č. 602/37 a 679/20.

Po prověření možností podrobnější etapizace byly zachovány pouze 2 etapy a na ně navázané dohody o

parcelaci. Etapa, v níž se nachází pozemek připomínající je zařazena jako etapa druhá a podmínkou pro

její započetí je vybudování obsluž né komunikace napojené na tuto komunikaci vybudouvanou v 1. etapě,

která je napojena na severní konec ulice Družstevní. Z odůvodnění dopravní koncepce lokality vyplývá,

proč není nezávislé napojení na již existující propojení ulice Družstevní s lokalitou Z 3 ve střední poloze

možné a proč tedy nelze budovat výstavby etap nezávisle na sobě.

Připomínající neuplatnil k návrhu projednávanému ve veřejném projednání námitku.

XXX XXXX a XXXXXX XXXXXX , oba bytem XXXXXX XXX XXXXXXXXX uplatnili dne 23.10.2017 k návrh u

projednávanému ve společném jednání tuto společnou připomínku:

Návrh v yhodnocení připomínk y uplatněné k návrhu územního plánu dle § 50 od.3 SZ :

Připomínce se nevyhovělo.

Stavby drobné zemědělské výroby spojené s rostlinnou výrobou u možňuje již návrhem ÚP stanovené

využití vymezených ploch Nz – plochy zemědělské, jejichž přípustným využitím jsou stavby, zařízení a jiná

opatření pro zemědělství, nutnost bydlení nebyla v těchto stavbách nijak odůvodněna a připomínající

vlastní rodinný dům přímo v obci. Plochy v nezastavěném území nejsou určeny pro funkce spojené

s bydlením a to ani jako doplňkové, současně vymezení zastavitelné plochy s možností bydlení

v návaznosti na výrobní areál, u nějž je v ÚP vymezen jeho rozvoj, je v rozporu s PÚR čl. 24a, který
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ukládá vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od

průmyslových nebo zemědělských areálů. Zástavba by pak musela být navrhována ve zn a čném odstupu od

komunikace, což by způsobilo nutnost budování příjezdovýc h komunikací a větš í zábor kvalitní

zemědělské půd ., což je též v rozporu se stanoviskem příslušného orgánu SEA, který požaduje při

povolování zástavby v návrhových plochách postupovat tak, aby byla zachována kompaktnost

zemědělských ploch, jejich obslužno st a aby byl minimalizován skutečný zábor zemědělské půdy.

XXXXX XXXXXXX , narozen XXXXXXXXX bytem XXXXXX XXXX XXXXXXXXX uplatnil k návrhu projednávanému ve

společném jednání dne 20.10.2017 tuto připomínk u:

s přílohami

Návrh v yhodnocení připomín k y uplatněné k návrhu územního plánu dle § 50 od.3 SZ :

Připomínce se nevyhovělo.

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

k dráze , byť ochráněné protihlukovými opatřeními při nenaplněnosti ploc h vymezených původním ÚP a
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jeho změnami nacházejících se v polohách dostatečně vzdálených od trati není z důvodů ochrany ZPF - §

4 odst.3 , ochrany nezastavěného území dle §18 odst.4 a § 19 odst.1) písm. i) stavebního zákona, §14

odst.2 vyhl.268/2009 Sb. a §30 zákona č.258/2000 Sb., čl.23 a 24 PÚR vhodné . Dále jak z PÚR ČR čl.80

vyplývá respektování požadavků mezinárodních dohod a nařízení EP pro rozvoj transevropské dopravní

sítě TEN – T. Konvenční trať č. 250 procházející Vojkovicemi je součástí multim odálního koridoru

Baltsko - adriatického, čl.79 ukládá jako kritérium pro rozhodování v území zajištění vyšší kvality

dopravy a zvýšení přepravní rychlosti žel.dopravy – z tohoto důvodu nelze vymezovat plochy, které se

přibližují k dopravním trasám byť za použití protihlukových opatření. Čl 23 ukládá vymezovat plochy pro

novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky

dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro

dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví

obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků). Posouvání

ploch pro bydlení blíž k dráze může v budo ucnu znamenat omezení rozvoje dopravy v tomto koridoru a

při zvýšení traťové rychlosti nutnost budování opatření prot i negativním účinkům na lidské zdraví. Dtto

sleduje i bod č. (7) ZÚR, který ukládá vytvářet územní podmínky pro kvalitní dopravní napojení

Jihomoravského kraje na evropskou dopravní síť včetně zajištění požadované úrovně a parametrů

procházejících multimodálních koridorů.

Návrh na připojení jen jediného pozemku, tj, p. č . 2108 je tou nejhorší variantou, tedy 4 domy a nákladná

protihluková opa tření – zde již jde o nesoulad jak se ZÚR tak s PÚR.

K návrhu projednávanému ve veřejném projednání byla stejnou osobou dne 26.8.2020 ( dle § 52 odst. 3

SZ) uplatněna připomínka :

Návrh v yhodnocení připomínk y uplatněné k návrhu územního pl ánu dle § 5 2 od.3 SZ :

Připomínce se nevyho ví .

a to z důvodů stejných jak výše uvedeno s tím, že poslední relevantní údaj, o který se lze opřít a známý

pořizovateli je Hluková mapa Ministerstva zdravotn ictví z roku 2017 uveřejněná na

https://geoportal.mzcr.cz/SHM2017/ - viz níže.
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Je zřejmé, že jsou překračovány hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského zdraví . Žádný jiný průkaz

k území nebyl namítajícím dodán ani uveden.Umisťování ploch do bydlení do tako vého území je v rozporu

s bodem ZÚR (13) :

„Nástroji územního plánování podporovat minimalizaci vlivů nových záměrů, aby nedocházelo k

významnému zhoršování stavu v území, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených

mezních hodnot imisních l imitů pro ochranu lidského zdraví.“

Vymezovat nové plochy v takovém území, jsou - li dosud nevyužity plochy vymezené stávající ÚPD a nevou

ÚPD převzaté v území, které není takto ohroženo, je v rozoru s cílem ÚP uvedeným v § 19 odst - 1 písm. c)

prověřovat a p osuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy,

problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví .

XXX XXXXXXX , narozena XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXX uplatnila dne 20.10.2017 k návrhu

projednávanému ve společném jednání tuto připomínku:
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Návrh v yhodnocení připomínk y uplatněné k návrhu územního plánu dle § 5 0 od.3 SZ :

Připomínce se nevyhovělo.

V etapizaci v ploše Z3 došlo v návrhu ÚP pro VP ke změně , XXX XXXXXXX uplatnila k návrhu pro veřejné

pr ojednání námitku dotčené osoby (rozhodnutí o námitce – viz níže) .

Územním plánem jako opatřením obecné povahy nelze žádná řešení p referovat nebo doporučovat, lze jím

pouze vymezovat plochy a stanovovat koncepce a podmínky. O zařazení komunikace do funkčn í skupiny

nerozhoduje ZO, nýbrž příslušný silniční správní úřad na základě jejího určení, dopravního významu a

stavebně technického vybavení - §3 odst.1 . ČSN 736110 je pouze doporučená, nikoliv závazná ČSN

Výrok nestanoví žádnou přeložku vedení VN, kte rou zmiňuje připomínající.

Odůvodnění návrhu ke společnému jednání na str. 64 obsahovalo podrobnosti, které odůvodnění návrhu

ÚP obsahovat nemůže, aniž by takové podrobnosti či podmínky byly stanoveny návrhem ÚP a dále bylo

řešení odůvodněním stanovené z ásahem do pravomoci jiného správního orgánu ; zda bude technické

řešení vedení kabel či vzdušné vedení a jak bude provedeno nepřísluší rozhodnout ZO územně plánovací

dokumentací; rozhoduje o tom stavební úřad na žádost navrhovatele záměru, jelikož se neje dná o stavbu

dle § 79 SZ, jako distribuční soustava v elektroenergetice vyžaduje řízení o umístění stavby, podléhá tedy

povolení jiného orgánu.

Str.64 odůvodnění:

„Lokalita Z3 - bydlení v rodinných domech bude napojena ze sítě NN, po vyvedení výkonu z TS

Rajhradská kabelovým vedením NN typu 4x150 mm2 NAVY. Rozvod v lokalitě 1x120 mm2 NAVY

(případně jiným odpovídajícím typem kabelu NN). Volné vedení VN 162 odbočka Vojkovice může být

přeloženo do kabelu VN viz. „Přeložky VVN a VN“.

Přeložka VN
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Pro uvolnění plochy Z3 je možno přeložit vedení V 162 přípojka Vojkovice v úseku PB 13 až PB16 do

kabelu. Kabelová trasa je navržena v prostoru budoucí komunikace. Předpokládaný typ kabelu 3x 150

A2XS(F)2Y.“

Dále :

OP dráhy nezakazuje umisťování staveb, pouze je podmiň uje souhlasem drážního úřadu, nyní je OP 60m,

OP 100 není dosud stanoveno. OP dráhy a hranice území, v němž mohou být překračovány platné limity

ochrany zdraví před hlukem a vibracemi jsou rozdílené pojmy.

Posouvání ploch pro bydlení blíž k dráze může v bu doucnu znamenat omezení rozvoje dopravy v tomto

koridoru a při zvýšení traťové rychlosti nutnost budování opatření proto negativním účinkům na lidské

zdraví. Dtto sleduje i bod č. (7) ZÚR, který ukládá vytvářet územní podmínky pro kvalitní dopravní

napoje ní Jihomoravského kraje na evropskou dopravní síť včetně zajištění požadované úrovně a

parametrů procházejících multimodálních koridorů

ÚP Vojkovice – návrh pro SJ právní stav 2015 po změně III

XXXX XXXXXXXX roz. XXXXXXXXXX , narozena XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX uplatnila dne

20.8.2020 k návrhu projednávanému ve veřejném projednání tuto připomínku:
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Návrh v yhodnocení připomínk y uplatněné k návrhu územního plánu dle § 5 2 od.3 SZ :

Připomínka bude akceptována částe čně; p locha bude rozdělena na rozvojovou plochu a plochu územní

rezervy s tím, že hranice půjde po pozemku p.č. 2094, zbytek plochy směrem k Hrušovanům bude

zařazen do územní rezervy. Rozvojová plocha bude podmíněna územní studií. Bude prověřena možnost

uv ést jako nepřípustné využití ploch logistické haly, které by při „etapování plochy“ na rozvojovou a

územní rezervu mohly plochu rychle zaplnit a nebylo by tak dosaženo účelu, pro nějž byla plocha

vymezena, tj. umožnit výrobu a skladování zejména pro firmy, vytvářející pracovní příležitosti a posílit

hospodářský pilíř a přispět k rovnovážnému rozvoji všech složek udržitelného rozvoje území.

Vymezení rozvojových ploch pro výrobu není územním rozhodnutím či stavebním povolením pro výrobní

haly či průmyslovou zónu. Stejný způsob využití má i stávající stabilizovaná plocha výrobní, kterou

plocha Z6 zvětšuje a výrobní zónou ji nazvat nelze.

Vojkovice mají zcela vyčerpány plochy pro rozvoj jakékoliv výroby a to i řemeslné.

Vymezení výrobní plochy neznamená zpevně ní celé plochy bez schopnosti vsakovat vodu, ani stávající

stabilizovaná plocha výroby, na niž plocha Z6 navazuje, není beze zbytku zpevněná.
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V nejbližším okolí se nacházejí plochy výroby a to v každé obci, protože posilování hospodářského pilíře

udržiteln ého rozvoje je vhodné pro vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, což

je cíl územního plánování vyplývající z § 18 odst. 1 stavebního zákona.

Co se týká bonity půdy, půdy I. třídy jsou na 90% k.ú. Vojkovice. Vymezovat zastavitelné plochy mimo ně

je tedy téměř nemožné a to i plochy pro bydlení. Krajský úřad Jihomoravského kraje příslušný dle ust. §

17a písm. a) zákona o ochraně ZPF ve svém stanovisku č.j. JMK 145307/2018 z 15.10.2018

s vymezenou plochou Z6 souhlasí s odůvodněním:

„V celkovém kontextu byla u návrhových ploch prokázána řádným způsobem nezbytnost navrhovaného

nezemědělského využití, rozsahem návrhové plochy odpovídají skutečným potřebám sídla. Svým tvarem a

lokalizací návrhové plochy dotváří kompaktní půdorys sídla, ani ž by vytvářely nežádoucí proluky, či

narušovaly organizaci a obhospodařování přiléhajících pozemků ZPF. Vzhledem k výše uvedeným

skutečnostem lze akceptovat dotčení zemědělských půd I. a II. třídy ochrany, které v řešeném území

vykazují majoritní zastoupe ní a kterým se při dodržení výše uvedených zásad ochrany ZPF nedalo zcela

vyhnout. Veřejný zájem v případě nově navrhovaných ploch je velice podrobně popsán a řádným

způsobem prokázán v textové části odůvodnění a lze jej z hlediska zájmů ochrany ZPF akcept ovat.“

K lesním pozemkům - Vojkovice mají na svém k.ú. lesní pozemky - je to 16.65ha k 31.12.2020 – údaj

z veřejné databáze Českého statistického úřadu.

Co se týká dopravní zátěže, jako takovou ji lze vyhodnotit vždy pouze ke konkrétnímu záměru a to

org ánem k tomu příslušným k umístění a povolení stavby, kdy součástí dokumentace je vyhodnocení všech

vlivů takové stavby na okolí a to zejména zátěže z dopravy.

Plochu lze bezproblémově dopravně obsloužit z komunikací II. a III. třídy bez zátěže komunikací m ístních

a to dokonce způsobem, kdy vůbec nebude zatíženo zastavěné území.

Dopravní napojení ploch je jednoznačně řešeno připojením z ulice Hrušovanské. Dopravní zátěž na

místních komunikacích, tj. i na ulici Nádražní lze řešit zákazovými značkami, nadto p růjezd pro

kamionovou dopravu není z důvodu podjezdné výšky 3,8 možný. Velkokapacitní zásobování je tedy možné

pouze z ulice Hlavní či z dálnice D52 přes komunikace III. třídy a obchvat Hrušovan u Brna, který

dopravu v obci nezvýší vůbec.

Zátěž plynoucí z e zastavitelné plochy z hlediska osobní dopravy (osobní auta, dodávky) by byla zvýšena i

tehdy, kdyby se jednalo o plochy bydlení.

Dne 25.8.2020 osoby uvedené v tomto seznamu:

a dne 26.8.2020 osoby uvedené v tomto seznamu:
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uplatnili t uto věcně zcela shodnou připomínku:
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Požadujeme vynětí průmyslové zóny Z6 z návrhu Územního plánu obce Vojkovice.

Odůvodnění:

- Průmyslová zóna o rozloze 6 fotbalových hřišť zvýší dopravní zatížení obce, může zvýšit i

hlukovou a imisní zátěž obyvatel. Na ten to fakt upozorňuje i dokument „Hodnocení vlivu návrhu

územního plánu Vojkovice na udržitelný rozvoj území", který je součástí územně plánovací

dokumentace.

- Základní argument (uvedený v ÚP dokumentaci), že uvedená zóna zvýší zaměstnanost obyvatel

Vojkovic p ovažujeme za absurdní s ohledem na fakt, že průmyslové zóny se již nachází v řadě

sousedních obcí: Rajhrad, Židlochovice, Syrovice, Blučina, Hrušovany a pracovní uplatnění

nabízí i stávající areál Agra Vojkovice. Dopravní napojení na Brno zaručuje pro obča ny Vojkovic

nadstandardní pracovní možnosti.

- Navrhovaná průmyslová zóna může ohrozit vodní zdroj, s jehož ochranným pásmem přímo

sousedí. S opětovným využitím tohoto velmi kvalitního hlubinného vrtu pro zásobení pitnou vodou

se přitom (při výpadku Vírského oblastního vodovodu z důvodu sucha) počítá!

- Vybetonování 6 ha orné půdy významně sníží schopnost krajiny zasakovat vodu a zvýší riziko

povodní v k.ú. Vojkovice.

- Celá navrhovaná průmyslová zóna se nachází na půdách 1. bonity, které budou tímto

nenávratně ztraceny.

- Zpevněná plocha takového rozsahu ještě zvýší přehřívání obce v letních měsících a přispěje k

prohlubování problémů se suchem.

- Pokud už připustíme určité zvyšování zastavěné plochy, věnujme ji raději pro stavbu rodinných

domů!

- Nesouhlasíme s tím, aby finanční zájmy jednotlivců (cca 96% plochy je v rukou soukromých

vlastníků) převážily nad zájmy zachování kvality života většiny obyvatel.

Odůvodnění ve vztahu k Politice územního rozvoje:

1. PÚR v kapitole 2.2. (17) stanovuje jako prioritu územního rozv oje „Vytvářet v území podmínky k

odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních

příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto

územích.

- Obec Vojkovice se nachází v metropolitní oblasti města Brna s nadstandardními pracovními

možnostmi v blízkém okolí a perfektním dopravním spojením na Brno.

- Pozemky obce Vojkovice tvoří pouhých ca 3,9 % z celkové plochy, ca 96% území je v rukou

soukromých vlastníků.

Uvedený návrh průmyslové zóny je v rozporu s výše uvedeným požadavkem a „posílení ekonomického pilíře

obce a zajištění pracovních příležitostí" nelze v žádném případě chápat jako „veřejný zájem nadřazený

ochraně ZPF 1. třídy ochrany".

Odůvodnění ve vztahu k Zásad ám územního rozvoje JMK:

2. Dle kapitoly F Zásad územního rozvoje JMK (kap. 390) je jedním z požadavků na rozvoj Ořechovsko -

vranovického krajinného typu podpora stávajícího zemědělského charakteru území a podpora opatření k

zajištění zadržování vody v krajině . Úkolem územního plánování je zde potom vytvářet územní podmínky

pro ochranu volné krajiny před suburbanizačními tlaky.

Vytvoření průmyslové zóny je v přímém rozporu s těmito požadavky a úkoly.

3. V dokumentu Hodnocení vlivu návrhu ÚP Vojkovice na udržiteln ý rozvoj území zpracovatel (Ateliér ERA)

v kapitole C/4 - ochrana přírody vysloveně upozorňuje na hrozbu „Nevyvážené preference hospodářských

zájmů před zájmy ochrany přírody a krajiny" v návrhu ÚP.

- ZÚR JMK přitom v kapitole A (6) Stanovení priorit... dosl ovně požaduje: „V urbanistických

koncepcích zohledňovat rozdílné charakteristiky jednotlivých částí JMK i specifické podmínky pro

využívání území, především v území s převahou přírodních hodnot nebo v území s vysokou

koncentrací socioekonomických aktivit. V zájmu vyváženosti udržitelného rozvoje území korigovat

případnou převahu jedné ze sledovaných složek udržitelného rozvoje, která by bránila uplatnění

zbývajících složek.

Předložený návrh ÚP je v rozporu s uvedeným požadavkem ZÚR JMK.

4. Navrhovaná průmyslo vá zóna přímo sousedí s ochranným pásmem vodního zdroje , který je v současnosti

připraven jako záložní zdroj pitné vody pro případ výpadku VOV.

- Kapitola B.l. (26) ZÚR JMK přitom stanovuje pro metropolitní rozvojovou oblast Brno (kam uvedené

území spadá) ja ko úkol pro územní plánování: e) vytvářet územní podmínky pro zásobení obcí
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metropolitní rozvojové oblasti vodou z Vírského oblastního vodovodu při zajištění územních

podmínek pro efektivní využití ostatních zdrojů pitné vody .

- V kapitole A (20) pak jako p rioritu stanovuje: „vytvářet územní podmínky pro ochranu

vodohospodářsky významných území v systému CHOPAV, ochranu LAPV, ochranu povrchových a

podzemních vod a vodních ekosystémů zvyšujících retenční schopnost území s cílem zabezpečit

dostatek zdrojů kval itní pitné a užitkové vody pro stávající i budoucí rozvojové potřeby kraje.

Návrh nerespektuje uvedené požadavky stanovené ZÚR JMK.

5. Navrhovaná průmyslová zóna prokazatelně sníží retenční schopnost krajiny v k.ú. Vojkovice, čímž zvýší

riziko záplav i sucha .

- ZÚR přitom v kap. A (18) ukládá „ vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území před

přírodními katastrofami ( záplavy, eroze, sesuvy, sucho apod.) a potenciálními riziky s cílem

minimalizovat rozsah případných škod z působení přírodních sil v úze mí.

Předložený návrh ÚP je v rozporu s uvedeným požadavkem ZÚR.

Návrh v yhodnocení věcně shodné připomínk y uplatněné k návrhu územního plánu dle § 5 2 od.3 SZ :

Připomínka bude akceptována částečně; p locha bude rozdělena na rozvojovou plochu a plochu územní

rezervy s tím, že hranice půjde po pozemku p.č. 2094, zbytek plochy směrem k Hrušovanům bude

zařazen do územní rezervy. Rozvojová plocha bude podmíněna územní studií. Bude prověřena možnost

uvést jako nepřípustné využití ploch logistické haly, které by při „etapování plochy“ na rozvojovou a

územní rezervu mohly plochu rychle zaplnit a nebylo by tak dosaženo účelu, pro nějž byla plocha

vymezena, tj. umožnit výrobu a skladování zejména pro firmy, vytvářející pracovní příležitosti a posílit

hospodářský pilíř a přispět k rovnovážnému rozvoji všech složek udržitelného rozvoje území.

Odůvodnění k připomínce - je shodná s v hlavních rysech s námitkou manželů XXXXXXXXX

Návrh rozhodnutí o námitkách:

Námitky oprávněných investorů:

Oprávněný investor MND, a.s. , IČ 28483006, Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín uplatnila dne 16.7.2020

námitku č.j. 616/20,V2020/321 ze 14.7.2020 s tímto textem :

Návrh rozhodnutí o námitce: Námitka se zamítá.

Odůvodnění návrhu rozhodnutí o námitce:

Území dotčené námitkou: téměř celé k.ú. Vojkovice dotčené průzkumným územím Svahy Českého masivu

Údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva nejsou uvedena, jelikož však namítajícmu

svědčí právo, vyplývající ze stanoveného průzkumného území, které může být řešením ÚP dotčeno , ve
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smyslu rozsudku N ejvyššího soudu ČR 29 Cdo2050/2011 ze dne 29.5.2014 může být toto právo

přirovnáno k právu majetkovému.

Ani jedno z námitkou jmenovaných využití nemá jako nepřípustné využití stanovenou těžbu nerostů.

Naopak v kapitole E.7 Dobývání l ožisek nerostných surovin je uvedeno:

„Územní plán nevymezuje žádné plochy těžby ani plochy, kde by byla těžba nerostů přípustným či

podmínečně přípustným využitím ploch. Těžba není uvedena jako nepřípustné využití v žádném způsobu

využití; těžbu a dobývá ní nerostů tak územní plán v nezastavěném území výslovně nevylučuje.“

Oprávněný investor tak nesouhlasí s něčím, co návrh ÚP neobsahuje.

Jelikož v námitce není upřesněn termín „etravilán“, uvažuje se pojem tak, jak je definováno stavebním

zákonem nezastavě né území. V plochách vymezených v nezastavěném území není těžba nerostů výslovně

vyloučena a tudíž přestože není uvedena v plochách v nezastavěném území vymezených jako přípustné

využití, není možnost využití území pro tento účel za předpokladu souladu s c harakterem území dle § 18

odst. 5 stavebního zákona vyloučena.

Dne 25.3.2021 obdržel pořizovatel rozhodnutí MŽP ČR č.j. MZP/2021/560/466, z nějž vyplývá, že z

plochy Průzkumného území Svahy českého masívu se MND a.s. rozhodlo vypustit ta území, která jsou pro

provádění dalších průzkumných prací neperspektivní a provádění průzkumných prací na nich je neúčelné,

kdy změna plošného rozsahu PÚ Svahy Českého masívu platí dnem doručení oznámení organizace MND

a.s. Ministerstvu životníh o prostředí, tj. dnem 10.3. 2021 – Vojkovice patří též do té části PÚ, kterého se

MND,a s. vzdalo.

Námitky vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem řešení:

XXXXX XXXXXXXX á , narozen á XXXXXXXXXX bytem XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX a XXXX XXXXX XXXXXX X ,

narozen ý XXXXXXXXXX bytem XX XXXXXXX XXX XXXXX IDDS: XXXXXXXX uplatn ili dne 24.8.2020 tuto námitku:

Spoluvlastníci nemovitostí zapsaných na LV č.983 k.ú. Vojkovice u Židlochovic

Údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva: pozemky p.č. 628/62, 628/63,628/68,628/69, 628 /70,

628/110, 628/111, 628/112, 628/113, 628/114 a stavba na p.č. 628/111

Odůvodnění námitky:
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Návrh rozhodnutí o námitce: Námitka se zamítá.

Odůvodnění návrhu rozhodnutí o námitce:

Stávající ÚPD vymezila v území plochy zahrad, sadů,v inic a polí v drobné držbě, které jsou dle OZV o

závazných částech ÚPNSÚ v bodě 4.15 plochy ohrazených i volných ploch zemědělského půdního fondu

sloužící zejména pro samozásobitelské zemědělské účely.

ÚPNSÚ vymuje též PLOCHY S OBJEKTY PRO INDIVIDUÁLNÍ REK REACI, jako plochy zemědělského

půdního fondu slouží individuální rekreaci v zahrádkářských a rekreačních chatách.

Tyto ale vymezil v jiné poloze.

Obojí bylo stanoveno při tvorbě ÚPD, v roce 1998, kdy platila vyhláška č. 83/1976 Sb., která

jednoznačně defi novala maximální rozlohu zahrádkářské chaty na 25m2 a její umístění v zahrádkových

osadách. Proto ÚPD nedefinovala podmínky pro tyto objekty samostatně.

Původním účelem území, v němž jsou situovány nemovitosti namítajících, bylo tedy zahrádkaření, většina

objektů v této oblasti není stavbami rodinné rekreace, nýbrž stavbami jinými, tj. povětšině zemědělskými

dle zápisu v KN, stavby rodinné rekreaace mají zase maximální velikost dle zápisu v KN 39m2.

Na pozemcích namítajících je dle KN pouze jedna stavba j iná o velikosti 25m2, ve skutečnosti je na

pozemku dle fotomap v roce 2012 stále tato jedna stavba, v roce 2014 přibyla garáž o velikosti o velikosti

cca 57m2 se zpevněnou příjezdovou cestou a stavby jiná se zvětšila cca na dvojnásobek, k tomu byl do

roku 2016 přistavěn další objekt, takže v současnosti na nich stojí stavba o rozloze cca 160m2.

Jestliže jak stavba garáže, tak hlavního objektu byla řádně povolena je stavbou legální, má stavebník

právo ji užívat k účelu, k němuž byla povolena. Namítajícím vla stníkům tedy ÚP nebrání ve legálním

užívání těchto staveb. Na druhou stranu, nebyla – li stavba či přístavba žádného z objektů legální, nelze

požadovat, aby ÚPD umožňovala legalizaci nezákonně umístěných a provedených staveb.

Stejně jako v minulosti i nyní je stanovením účelu využití území a stanovenými podmínkami zabránit

urbanizaci území, proto je i nadále hlavním využitím území využití volného času na plochách užitkových,

okrasných a rekreačních zahrad a k nim náležících staveb využívaných pro rodinnou re kreaci a je tedy

kladen důraz na zahrady. Omezení velikosti objektů vyplývá právě z nutnosti zachování přírodního

prostředí, kde stavby rekreační jsou pouze doplňkem činnosti a nikoliv činností hlavní. V odůvodnění na

str. 50 je uvedeno

„Původně bylo území využíváno pro zahrady s doplňkovými drobnými stavbami tvořící zahrádkářskou lokalitu.

Postupně došlo k přestavbám některých objektů na objekty rodinné rekreace s vyšším standardem, než odpovídá

zahrádkářské lokalitě a to jak oficiálně tak i bez jakéhokoli v povolení. Tím dochází k postupně k změně charakteru

lokality a jejímu neúměrnému zatížení při oslabení hodnot jejího rekreačního využití.“

„Územní plán plochy individuální rekreace stabilizuje a nenavrhuje jejich rozšíření. Jsou navrženy regulativy

omezu jící zvýšení intenzity jejich využití s cílem zachování stávajícího využití pro individuální rekreaci bez možnosti

realizace větších objektů, které by umožňovaly využívat plochy pro formy trvalého bydlení.“

„ Regulací je omezována zastavitelnost ploch, veli kost staveb a jejich výška. Cílem těchto opatření není zamezení

využití území pro individuální rekreaci, ale zabránění živelné transformace těchto ploch na plochy bydlení skryté

pod stavbami pro rodinnou rekreaci dle výkladu stavebního zákona. Prostorový s tandard staveb je omezen tak, že

neumožňuje výstavbu objektů plnících dnešní nároky na trvalé bydlení.“

K větším nemovitostem v území:
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ÚP v odůvodnění tyto nemovitosti eviduje, nikoliv však v území, v němž se nemovizosti namítajícího

nacházejí a dle údajů v KN zde žádá takováto nemovitost evidována není.

Ve všech plochách vymezených ÚP jako plochy individuální rekreace jaou stavby nad 100m2 pouze

ojedinělými excesy, v KN jsou zapsány pouze 3.

Právě pro zachování stávajícího chrakteru území s menšími rekrea čními objekty bez možnosti excesů

plošně rozlehlých staveb, které mohou být užívány pro bydlení bez infrastruktury takovému využití

příslušné, byly stanoveny omezující regulace.

XXX XXXXX narozen XXXXXXXXX a XXXXXX XXXXXX , narozena XXXXXXXXX oba bytem X XXXXX XXX XXXXXXXXXX

uplatnili dne 24.8.2020 společnou námitku:

Údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva: LV č.285 a LV č. 944 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic ,

pozemky p.č. 2005 a p.č. 2006

Vymezení území dotčeného námitkou: vymezení území navrhované průmyslové zóny -v ÚP označena 16, dle katastru

nemovitostí: k.ú. Vojkovice u Židlochovic, parc.č. 643/17 (LV1100), 643/32 (LV1400), 643/19 (LV921), 643/20 (LV 921),

2092 (LV802), 2094 (LV 19), 2095 (LV 1397), 2093 (LV921), 643/18 (LV921), 2097(L V 10001), 643/33 (LV 10001).

Návrh na vytvoření průmyslové zóny Z6 je v rozporu s Politikou územního rozvoje JMK, konkrétně kap.

2.2.(17) a se Zásadami územního rozvoje JMK, konkrétně je v rozporu s kapitolou F(380), kap A(6), kap.

B.1.(26), kap.A(20), kap .A(18). Tímto je v rozporu se zákonnými požadavky kladenými na ÚP. Z tohoto

důvodu

požadujeme vynětí průmyslové zóny Z6 z návrhu územního plánu obce Vojkovice.

Odůvodnění:

- Průmyslová zóna o rozloze 6 fotbalových hřišť zvýší dopravní zatížení obce, může zv ýšit i

hlukovou a imisní zátěž obyvatel. Na tento fakt upozorňuje i dokument „Hodnocení vlivu návrhu

územního plánu Vojkovice na udržitelný rozvoj území", který je součástí územně plánovací

dokumentace.

- Základní argument (uvedený v ÚP dokumentaci), že uved ená zóna zvýší zaměstnanost obyvatel

Vojkovic považujeme za absurdní s ohledem na fakt, že průmyslové zóny se již nachází v řadě

sousedních obcí: Rajhrad, Židlochovice, Syrovice, Blučina, Hrušovany a pracovní uplatnění

nabízí i stávající areál Agra Vojkovi ce. Dopravní napojení na Brno zaručuje pro občany Vojkovic

nadstandardní pracovní možnosti.

- Navrhovaná průmyslová zóna může ohrozit vodní zdroj, s jehož ochranným pásmem přímo

sousedí. S opětovným využitím tohoto velmi kvalitního hlubinného vrtu pro zásobe ní pitnou vodou

se přitom (při výpadku Vírského oblastního vodovodu z důvodu sucha) počítá!

- Vybetonování 6 ha orné půdy významně sníží schopnost krajiny zasakovat vodu a zvýší riziko

povodní v k.ú. Vojkovice.

- Celá navrhovaná průmyslová zóna se nachází na půdách 1. bonity, které budou tímto

nenávratně ztraceny.

- Zpevněná plocha takového rozsahu ještě zvýší přehřívání obce v letních měsících a přispěje k

prohlubování problémů se suchem.

- Pokud už připustíme určité zvyšování zastavěné plochy, věnujme ji raději pro stavbu rodinných

domů!

Odůvodnění ve vztahu k Politice územního rozvoje:

1. PÚR v kapitole 2.2. (17) stanovuje jako prioritu územního rozvoje „Vytvářet v území podmínky k

odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytvář ení pracovních
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příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto

územích.

- Obec Vojkovice se nachází v metropolitní oblasti města Brna s nadstandardními pracovními

možnostmi v blízkém okolí a perfektním doprav ním spojením na Brno.

- Pozemky obce Vojkovice tvoří pouhých ca 3,9 % z celkové plochy, ca 96% území je v rukou

soukromých vlastníků.

Uvedený návrh průmyslové zóny je v rozporu s výše uvedeným požadavkem a „posílení ekonomického pilíře

obce a zajištění praco vních příležitostí" nelze v žádném případě chápat jako „veřejný zájem nadřazený

ochraně ZPF 1. třídy ochrany".

Odůvodnění ve vztahu k Zásadám územního rozvoje JMK:

2. Dle kapitoly F Zásad územního rozvoje JMK (kap. 390) je jedním z požadavků na rozvoj Ořecho vsko -

vranovického krajinného typu podpora stávajícího zemědělského charakteru území a podpora opatření k

zajištění zadržování vody v krajině. Úkolem územního plánování je zde potom vytvářet územní podmínky

pro ochranu volné krajiny před suburbanizačními tl aky.

Vytvoření průmyslové zóny je v přímém rozporu s těmito požadavky a úkoly.

3. V dokumentu Hodnocení vlivu návrhu ÚP Vojkovice na udržitelný rozvoj území zpracovatel (Ateliér ERA)

v kapitole C/4 - ochrana přírody vysloveně upozorňuje na hrozbu „Nevyvážené preference hospodářských

zájmů před zájmy ochrany přírody a krajiny" v návrhu ÚP.

- ZÚR JMK přitom v kapitole A (6) Stanovení priorit... doslovně požaduje: „V urbanistických

koncepcích zohledňovat rozdílné charakteristiky jednotlivých částí JMK i specifické podmínky pro

využívání území, především v území s převahou přírodních hodnot nebo v území s vysokou

koncentrací socioekonomických aktivit. V zájmu vyváženosti udržitelného rozvoje území korigovat

případnou převahu jedné ze sledovaných složek udržitelného rozvoje, která by bránila uplatnění

zbývajících složek.

Předložený návrh ÚP je v rozporu s uvedeným požadavkem ZÚR JMK.

4. Navrhovaná průmyslová zóna přímo sousedí s ochranným pásmem vodního zdroje , který je v současnosti

připraven jako záložní zdroj pitné v ody pro případ výpadku VOV.

- Kapitola B.l. (26) ZÚR JMK přitom stanovuje pro metropolitní rozvojovou oblast Brno (kam uvedené

území spadá) jako úkol pro územní plánování: e) vytvářet územní podmínky pro zásobení obcí

metropolitní rozvojové oblasti vodou z V írského oblastního vodovodu při zajištění územních

podmínek pro efektivní využití ostatních zdrojů pitné vody .

- V kapitole A (20) pak jako prioritu stanovuje: „vytvářet územní podmínky pro ochranu

vodohospodářsky významných území v systému CHOPAV, ochranu LAPV, ochranu povrchových a

podzemních vod a vodních ekosystémů zvyšujících retenční schopnost území s cílem zabezpečit

dostatek zdrojů kvalitní pitné a užitkové vody pro stávající i budoucí rozvojové potřeby kraje.

Návrh nerespektuje uvedené požadavky sta novené ZÚR JMK.

5. Navrhovaná průmyslová zóna prokazatelně sníží retenční schopnost krajiny v k.ú. Vojkovice, čímž zvýší

riziko záplav i sucha.

- ZÚR přitom v kap. A (18) ukládá „ vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území před

přírodními katastrofa mi ( záplavy, eroze, sesuvy, sucho apod.) a potenciálními riziky s cílem

minimalizovat rozsah případných škod z působení přírodních sil v území.

Předložený návrh ÚP je v rozporu s uvedeným požadavkem ZÚR.

Návrh rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje čás tečně; p locha bude rozdělena na rozvojovou

plochu a plochu územní rezervy s tím, že hranice půjde po pozemku p.č. 2094, zbytek plochy směrem

k Hrušovanům bude zařazen do územní rezervy. Rozvojová plocha bude podmíněna územní studií.

Bude prověřena možnost uvést jako nepřípustné využití ploch logistické haly, které by při „etapování

plochy“ na rozvojovou a územní rezervu mohly plochu rychle zaplnit a nebylo by tak dosaženo účelu,

pro nějž byla plocha vymezena, tj. umožnit výrobu a skladování zejména pro firm y, vytvářející pracovní

příležitosti a posílit hospodářský pilíř a přispět k rovnovážnému rozvoji všech složek udržitelného

rozvoje území.

Odůvodnění návrhu rozhodnutí o námitce:

Veřejným zájmem je posilování všech složek udržitelného rozvoje, tedy i hosp odářského pilíře.

Č lánek (17) PÚR užívá slovo „ zejména“, nikoliv slovo „pouze“, což značí, že v těchto regionech by se

hospodářský pilíř měl určitě posílit ale nikoliv to, že jinde by měl být podporován nerovnovážný rozvoj

složek udržitelného rozvoje.

Nadt o je nutno upozornit v této souvislosti na článek 39 PÚR, který se týká rozvojových oblastí, kdy

Vojkovice náleží do jedné z těchto rozvojových oblastí a to OB3 Metropolitní rozvojová oblast Brno.
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V těchto oblastech obecně ukládá PÚR územnímu plánování úko l umožňovat v rozvojových oblastech a

rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury a to dokonce

i pro umístění aktivit mezinárodního a republikového významu a tím přispívat k zachování charakteru

území mimo r ozvojové oblasti a rozvojové osy.

Dále je nutno zmínit také článek 28, který ukládá územnímu plánování pro zajištění kvality života

obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných

dlouhodobých souvislostech, včet ně nároků na veřejnou infrastrukturu.

Nelze tedy rozvíjet pouze jednu složku, například sociální pilíř a s ním bydlení a nerozvíjet ostatní složky

udržitelného rozvoje, dosažení vyváženosti všech tří pilířů udržitelného rozvoje je přímo cílem územního

plán ování zakotveným v § 18 odst. 5.

Situování ploch pro výrobu do přímé návaznosti na stávající plochu výroby, která je umístěna zcela mimo

zastavěné území obce a v návaznosti na nadmístní dopravní napojení je přímo naplněním požadavků

článku 24 PÚR, který uk ládá vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro

minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení.

Co se týká půd I. třídy, ty jsou na 90% k.ú. Vojkovice. Vymezovat zastavitelné plochy mimo ně je tedy

téměř nemožn é a to i plochy pro bydlení. Krajský úřad Jihomoravského kraje příslušný dle ust. § 17a

písm. a) zákona o ochraně ZPF ve svém stanovisku č.j. JMK 145307/2018 z 15.10.2018 s vymezenou

plochou Z6 souhlasí s odůvodněním:

„V celkovém kontextu byla u návrhových ploch prokázána řádným způsobem nezbytnost navrhovaného

nezemědělského využití, rozsahem návrhové plochy odpovídají skutečným potřebám sídla. Svým tvarem a

lokalizací návrhové plochy dotváří kompaktní půdorys sídla, aniž by vytvářely nežádoucí proluky, či

narušovaly organizaci a obhospodařování přiléhajících pozemků ZPF. Vzhledem k výše uvedeným

skutečnostem lze akceptovat dotčení zemědělských půd I. a II. třídy ochrany, které v řešeném území

vykazují majoritní zastoupení a kterým se při dodržení výše uve dených zásad ochrany ZPF nedalo zcela

vyhnout. Veřejný zájem v případě nově navrhovaných ploch je velice podrobně popsán a řádným

způsobem prokázán v textové části odůvodnění a lze jej z hlediska zájmů ochrany ZPF akceptovat.“

Převedením části ploch do úze mní rezervy dojde ke zmenšení rozvojové plochy na cca 3,5ha záboru půdy

I. třídy, ostatní zastavitelné plochy pro bydlení, občanské vybavení, smíšené využití a plochy

vodohospodářské zaberou téměř 9ha půdy I. třídy, nelze tedy hovořit o nevyváženosti.

Co s e záborů půd I. třídy týká, ani bydlení či občanské vybavení není z hlediska veřejného zájmu

nadřazeno výrobě.

F(390)

Vynětí 3,5ha z celkem 511 ha orné půdy, které se dle druhů pozemků dle statistických údajů veřejné

databáze Českého statistického úřadu na chází na k.ú. Vojkovice není výrazným zásahem do zemědělského

charakteru území.

Urbanizačním tlakem by bylo vymezení rozsahem velkých rozvojových ploch oproti stávajícímu

zastavěnému území. To má v současnosti cca 56ha.

ÚP podporuje zadržování vody v kraji ně vymezením ploch pro protipovodňová opatření s přínosem pro

retenci vody v krajině, pro opatření pro zlepšení hydromorfologie a opatření podpůrných spočívajících ve

stabilizaci ploch vodních, lesních a přírodních při Mlýnském náhonu.

K nevyvážené preferenci jedné složky udržitelného rozvoje nedochází. Jak výše uvedeno, 3,5 ha nových

ploch pro výrobu a 9 ha pro bydlení, občanské vybavení a smíšené funkce bez zásahu do chráněných

území, významných krajinných prvků, krajinné zeleně. Návrh ÚP byl posouzen z hlediska vlivů na

udržitelný rozvoj území, z nějž vyplynulo, že lze plochu akceptovat při vymezení poloviny plochy jako

územní rezervy, či podobném etapování plochy. Etapizace byla vymezena návrhem pro veřejné

projednání, částečnou akcep tací námitky dojde k ponechání cca 3,5ha v rozvojové ploše s jejím

podmíněním zpracování územní studií a zbytek bude přesunut do územní rezervy.

Zvětšení výrobní plochy situované mino zastavěné území, v odstupu od ploch bydlení s dopravní

dostupností zcela mimo průjezd územím obce nemůže být považováno za převahu jedné složky, která by

bránila uplatňování jiných složek udržitelného rozvoje.

K zajištění územních podmínek pro efektivní využití ostatních zdrojů pitné vody – k vymezení rozvojové

plochy pro výro bu dochází v blízkosti ochranného pásma II. stupně, tj. není do něj zasahováno, územní

rezerva bude pak vymezena v blízkosti ochranného pásma I. stupně – opět není do něj nijak zasahováno.

Nadto MěÚ Židlochovice jako vodoprávní orgán neuplatnil k návrhu s tanovisko ani ke společnému

jednání, ani k veřejnému projednání. K návrhu zadání nebyly tímto orgánem uplatněny žádné připomíky

za předpokladu respektování OP vodního zdroje a ten návrhem respektován je a též po převedení části

rozvojové plochy na územní r ezervu bude.
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K bodu 20 ZÚR „Vytvářet územní podmínky pro ochranu vodohospodářsky významných území v systému

CHOPAV, ochranu LAPV, ochranu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů zvyšujících

retenční schopnost území s cílem zabezpečit dostatek zdr ojů kvalitní pitné a užitkové vody pro stávající i

budoucí rozvojové potřeby kraje .“ námitka nijak nespecifikuje, jak by vymezením plochy výroby bylo

zamezeno vytvoření takových územních podmínek. CHOPAV ani LAPV se v daném území nevyskytují, do

ochranný ch pásem povrchových a podzemních vod plocha nezasahuje, do vodních ekosystémů zvyšujících

retenční schopnost území taktéž ne.

K bodu“ navrhovaná plocha sníží retenční schopnost krajiny“

Každá zastavitelná plocha vytváří možnost snížení retenčních schopno stí krajiny, to ale každé zastavění

stavbou či zpevnění ploch, tedy i v plochách vymezených pro bydlení, smíšené funkce.. pro zadržení

srážkových vod vzniklých na takových plochách jsou určena technická řešení, nadto prováděcí předpis ke

stavebnímu zákonu – vyhl. 501/2006 Sb. přímo ukládá v § 20 v odst. 5 písm. c) vymezit stavební pozemek

tak, aby v něm bylo vyřešeno vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo

zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být ře šeno přednostně jejich

vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení,

není - li možné vsakování, pak jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění

srážkových vod do vod povrchov ých, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění

zařízení k jejich zachycení nebo není - li možné oddělené odvádění do vod povrchových pak jejich

regulované vypouštění do jednotné kanalizace.

Prováděcí právní předpis tedy detailně řeší za držení a odvádění srážkových vod při jasné preferenci

jejich vsaku a to nejen pro stavby a areály výrobní, ale pro stavební pozemky pro jakékoliv účely.

Preventivní ochranou území před suchem by tak z pohledu namítajícího byla minimalizace zastavování

úze mí stavbami a tedy zrušení jakýchkoliv zastavitelných ploch a zabránění zvyšování podílu zastavění i

zastavěného území, a tedy konzervace stávajícího stavu bez možnosti jakýchkoliv změn.

Dle § 50 odst.7 Krajský úřad Jihomoravského kraje zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního

plánu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s

politikou územního rozvoje a souladu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje č.j. JMK

161702/2018 z 19.3.2018; již ná vrh ke společnému jednání byl shledán v souladu s PÚR. Stanovisko

obsahovalo požadavky z k doplnění odůvodnění z hlediska ZÚR a širších vztahů. Návrh byl dle

požadavků upraven v souladu s § 51 odst. 1 a takto upravený návrh byl projednán ve veřejném

proj ednání. Na základě požadovaných úprav a dalších korekcí byl návrh shledán Krajským úřadem

Jihomoravského kraje jako nadřízeným orgánem z hlediska zajištění koordinace využívání území s

ohledem na širší územní vztahy a z hlediska PÚR a ZÚR s nimi v souladu a z hlediska širších územních

vztahů k němu nebyly ve stanovisku č.j. JMK 116170/2020 z 19.8.2020 připomínky.

Vymezení rozvojových ploch pro výrobu není územním rozhodnutím či stavebním povolením pro výrobní

haly či skladovací haly. Při posuzování záměru žadatele dle § 90 stavebního zákona stavební úřad

posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních

předpisů, zejména pak s obecnými požadavky na využívání území, kdy prvním obecným požavdavkem je

takové vymezení pozemků, stanovení podmínek jejich využívání a umisťování staveb na nich, které

nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území.( § 20 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.).

Vojkovice mají zcela vyčerpány plochy pro rozvoj jakékoliv výroby a to i řemesln é.

Vymezení výrobní plochy neznamená zpevnění celé plochy bez schopnosti vsakovat vodu, ani stávající

stabilizovaná plocha výroby, na niž plocha Z6 navazuje, není beze zbytku zpevněná.

V nejbližším okolí se nacházejí plochy výroby a to v každé obci, protož e posilování hospodářského pilíře

je vhodné pro vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, což je cíl územního

plánování vyplývající z § 18 odst. 1 stavebního zákona.

K bodu „vymezení zastavitelných ploch pro výrobu je pro zaměstná vání občanů absurdní proto, že

průmyslové zóny se nachází i v sousedních obcích a dobré dopravní napojení na obce zajistí zaměstanost

a občanů obce mimo Vojkovice“

Nadstadardní dopravní napojení obce jak železnicí tak silnicemi II.a III. třídy umožňuje relativně rychlou

dopravu do centra aglomerace, není však řešením pro všechny. Plochy pro výrobu mohou vytvořit

pracovní příležitosti i pro občany, kterým jejich situace neumožňuje strávit dopravou do zaměstnání

hodinu a déle, případně občanům preferující m ekologicky šetrné způsoby dopravy.

Zpevnění ploch, zábor ZPF I. třídy a snížení schopnosti zasakovat a zadržovat vodu by se projevilo téměř

stejně i při vymezení takové plochy pro bydlení. Co se týká VVURU, již bylo zmíněno, že navrhuje taková

opatření, kdy je plocha Z6 akceptovatelná a ta jsou naplněna jak stávajícím návrhem, tak úpravami

spočívajícími v převodu části plochy do územní rezervy a podmínění rozhodování v rozvojové ploše

zpracováním územní studie.
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XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX , narozena XXXXXXXXXX a XXXXXXXX XXXXXXX , narozen XXXXXXXXXX oba bytem

XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXX XXX XXX uplatnili dne 24.8.2020 společnou námitku:

Spoluvlastníci nemovitostí zapsaných na LV č. 204 k.ú. Vojkovice u Židlochovic

Ú daje podle katastru nemovitostí dokladující do tčená práva a vymezení území dotčeného námitkou:

pozemky p.č. 647/8 a 647/14

Odůvodnění námitky:

Návrh rozhodnutí o námitce: Námitka se zamítá.

Odůvodnění návrhu rozhodnutí o námitce:

Nejbližší bod obou pozemků se nachází cca 46m od nejbližší koleje , nejvzdálenější pak asi 96m.

Z hlukových map Ministerstva zdravotnictví z roku 2017

vyplývá, že pozemek je situován v území, kde dochází dlohodobě k k překračování zákonem stanovených

mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví.

Dle čl. (24a) PÚR ČR na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených

mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému

zhoršování stavu, což by přibližování ploch bydlení ke zdroji hluku a otř esů, tj. k dráze, znamenalo.

Současně by tento postup byl v rozporu s úkoly územního plánování, tj. s § 19 odst. 1 písmeno b), které

ukládá stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a

podmínky území. V písmenu c) ukládá prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na

jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví. Není veřejným

zájmem vystavovat další obyvatele prokázanému riziku plynoucímu z nadlimitního hluk u, není ani

ekonomicky přínosné budování protihlukových opatření z důvodu ochrany nově vymezovaných ploch pro

bydlení, když je možné umístit takové plochy do území, kde nejsou limitní hladiny hluku v chráněných

prostorech dle platné legislativy z hlediska hluku a vibrací překračovány. Tyto plochy jsou obsaženy i ve

stávající platné ÚPD a nebyly dosud naplněny.

Pozemky, z nichž oba jsou parcelami pozemkovými, přestože tvoří částečně jeden celek s obytnými

budovami, mohou být sice v souladu s § 58 a§ 2 odst. 1 písm. c zařazeny do zastavěného území, využívány

jsou však stejně jako pozemek 647/9 a 647/13 jako zemědělská půda v drobné držbě pro zahrádkaření a s

regulativy omezenou velikostí objektů pro ukládání zahradního nářadí, což vlastníkovi umožňuje nakláda t

s nimi jako dosud a stejně, jak předpokládá i stávající platná ÚPD, kde byly již v roce 1996 tyto pozemky

vymezeny v souladu s tehdejším využitím jako zemědělská půda v drobné držbě.
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XXXXX XXXXXX narozen XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX X XXXX u platnil dne 25.8.2020

námitku:

V lastník nemovitosti zapsané na LV č.1425 k.ú. Vojkovice u Židlochovic

Údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva: pozemek p.č. 2004

Vymezení území dotčeného námitkou: vymezení území navrhované průmyslové zó ny -v ÚP označena 16, dle katastru

nemovitostí: k.ú. Vojkovice u Židlochovic, parc.č. 643/17 (LV1100), 643/32 (LV1400), 643/19 (LV921), 643/20 (LV 921),

2092 (LV802), 2094 (LV 19), 2095 (LV 1397), 2093 (LV921), 643/18 (LV921), 2097(LV 10001), 643/33 (LV 100 01).

Zásadně nesouhlasím se stavbou průmyslové zóny ve Vojkovicích. V roce 2016 jsem žádal o změnu

územního plánu ve věci změny využití parcely z orné na stavební. Toto bylo zamítnuto s odůvodněním,

že se jedná o ornou půdu 1. bonity.

rozvoje JMK, konkrétn ě kap. 2.2.(17) a se Zásadami územního rozvoje JMK, konkrétně je v rozporu s

kapitolou F (390), kap A (6), kap. B.l. (26), kap. A (20), kap. A (18). Tímto je v rozporu se zákonnými

požadavky kladenými na ÚP. Z tohoto důvodu

požaduji vynětí průmyslové zóny Z6 z návrhu Územního plánu obce Vojkovice.

Odůvodnění:

Ve Vojkovicích moje rodina žila od konce 2.světové války. Tatínek se tam dokonce přímo narodil. Proto

jsem i já chtěl spojit život s touto obcí. Jsem znepokojen z toho, že byla umožněna změna územního

plánu pro výstavbu o takové rozloze na stejně kvalitní půdě místo toho, aby byl podporován růst bydlení.

- Průmyslová zóna o rozloze 6 fotbalových hřišť zvýší dopravní zatížení obce, může zvýšit i

hlukovou a imisní zátěž obyvatel. Na tento fakt upozorňuje i dokument „Hodnocení vlivu návrhu

územního plánu Vojkovice na udržitelný rozvoj území", který je součástí územně plánovací

dokumentace.

- Základní argument (uvedený v ÚP dokumentaci), že uvedená zóna zvýší zaměstnanost obyvatel

Vojkovic považujeme za absurdn í s ohledem na fakt, že průmyslové zóny se již nachází v řadě

sousedních obcí: Rajhrad, Židlochovice, Syrovice, Blučina, Hrušovany a pracovní uplatnění

nabízí i stávající areál Agra Vojkovice. Dopravní napojení na Brno zaručuje pro občany Vojkovic

nadstand ardní pracovní možnosti.

- Navrhovaná průmyslová zóna může ohrozit vodní zdroj, s jehož ochranným pásmem přímo

sousedí. S opětovným využitím tohoto velmi kvalitního hlubinného vrtu pro zásobení pitnou vodou

se přitom (při výpadku Vírského oblastního vodovodu z důvodu sucha) počítá!

- Vybetonování 6 ha orné půdy významně sníží schopnost krajiny zasakovat vodu a zvýší riziko

povodní v k.ú. Vojkovice.

- Celá navrhovaná průmyslová zóna se nachází na půdách 1. bonity, které budou tímto

nenávratně ztraceny.

- Zpevněná p locha takového rozsahu ještě zvýší přehřívání obce v letních měsících a přispěje k

prohlubování problémů se suchem.

- Pokud už připustíme určité zvyšování zastavěné plochy, věnujme ji raději pro stavbu rodinných

domů!

- Nesouhlasíme s tím, aby finanční zájmy j ednotlivců (cca 96% plochy je v rukou soukromých

vlastníků) převážily nad zájmy zachování kvality života většiny obyvatel.

Odůvodnění ve vztahu k Politice územního rozvoje:

6. PÚR v kapitole 2.2. (17) stanovuje jako prioritu územního rozvoje „Vytvářet v územ í podmínky k

odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních

příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto

územích.

- Obec Vojkovice se nachází v metropolit ní oblasti města Brna s nadstandardními pracovními

možnostmi v blízkém okolí a perfektním dopravním spojením na Brno.

- Pozemky obce Vojkovice tvoří pouhých ca 3,9 % z celkové plochy, ca 96% území je v rukou

soukromých vlastníků.

Uvedený návrh průmyslové zón y je v rozporu s výše uvedeným požadavkem a „posílení ekonomického pilíře

obce a zajištění pracovních příležitostí" nelze v žádném případě chápat jako „veřejný zájem nadřazený

ochraně ZPF 1. třídy ochrany".

Odůvodnění ve vztahu k Zásadám územního rozvoje JMK:

7. Dle kapitoly F Zásad územního rozvoje JMK (kap. 390) je jedním z požadavků na rozvoj Ořechovsko -

vranovického krajinného typu podpora stávajícího zemědělského charakteru území a podpora opatření k

zajištění zadržování vody v krajině. Úkolem územního pl ánování je zde potom vytvářet územní podmínky

pro ochranu volné krajiny před suburbanizačními tlaky.
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Vytvoření průmyslové zóny je v přímém rozporu s těmito požadavky a úkoly.

8. V dokumentu Hodnocení vlivu návrhu ÚP Vojkovice na udržitelný rozvoj území zprac ovatel (Ateliér ERA)

v kapitole C/4 - ochrana přírody vysloveně upozorňuje na hrozbu „Nevyvážené preference hospodářských

zájmů před zájmy ochrany přírody a krajiny" v návrhu ÚP.

- ZÚR JMK přitom v kapitole A (6) Stanovení priorit... doslovně požaduje: „V ur banistických

koncepcích zohledňovat rozdílné charakteristiky jednotlivých částí JMK i specifické podmínky pro

využívání území, především v území s převahou přírodních hodnot nebo v území s vysokou

koncentrací socioekonomických aktivit. V zájmu vyváženosti udržitelného rozvoje území korigovat

případnou převahu jedné ze sledovaných složek udržitelného rozvoje, která by bránila uplatnění

zbývajících složek.

Předložený návrh ÚP je v rozporu s uvedeným požadavkem ZÚR JMK.

9. Navrhovaná průmyslová zóna přímo soused í s ochranným pásmem vodního zdroje , který je v současnosti

připraven jako záložní zdroj pitné vody pro případ výpadku VOV.

- Kapitola B.l. (26) ZÚR JMK přitom stanovuje pro metropolitní rozvojovou oblast Brno (kam uvedené

území spadá) jako úkol pro územní p lánování: e) vytvářet územní podmínky pro zásobení obcí

metropolitní rozvojové oblasti vodou z Vírského oblastního vodovodu při zajištění územních

podmínek pro efektivní využití ostatních zdrojů pitné vody .

- V kapitole A (20) pak jako prioritu stanovuje: „ vytvářet územní podmínky pro ochranu

vodohospodářsky významných území v systému CHOPAV, ochranu LAPV, ochranu povrchových a

podzemních vod a vodních ekosystémů zvyšujících retenční schopnost území s cílem zabezpečit

dostatek zdrojů kvalitní pitné a užitkov é vody pro stávající i budoucí rozvojové potřeby kraje.

Návrh nerespektuje uvedené požadavky stanovené ZÚR JMK.

10. Navrhovaná průmyslová zóna prokazatelně sníží retenční schopnost krajiny v k.ú. Vojkovice, čímž zvýší

riziko záplav i sucha.

- ZÚR přitom v kap. A (18) ukládá „ vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území před

přírodními katastrofami ( záplavy, eroze, sesuvy, sucho apod.) a potenciálními riziky s cílem

minimalizovat rozsah případných škod z působení přírodních sil v území.

Předložený návrh ÚP je v rozporu s uvedeným požadavkem ZÚR.

Návrh rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje částečně; p locha bude rozdělena na rozvojovou

plochu a plochu územní rezervy s tím, že hranice půjde po pozemku p.č. 2094, zbytek plochy směrem

k Hrušovanům bude z ařazen do územní rezervy. Rozvojová plocha bude podmíněna územní studií.

Bude prověřena možnost uvést jako nepřípustné využití ploch logistické haly, které by při „etapování

plochy“ na rozvojovou a územní rezervu mohly plochu rychle zaplnit a nebylo by ta k dosaženo účelu,

pro nějž byla plocha vymezena, tj. umožnit výrobu a skladování zejména pro firmy, vytvářející pracovní

příležitosti a posílit hospodářský pilíř a přispět k rovnovážnému rozvoji všech složek udržitelného

rozvoje území.

Odůvodnění návrhu rozhodnutí o námitce:

(dle údajů v KN je spoluvlastníkem 1/6 nemovitosti - pozemek p.č. 2004)

Je v hlavních bodech shodné s odůvodněním ke s polečné námit ce XXXX XXXXX narozeného XXXXXXXXX a

XXXXXX XXXXXXX narozené XXXXXXXXX oba bytem XXXXXX XXX XXXXXXXXX výše, protože obsahuje v principu

shodnou námitku i její odůvodnění a stejně jako u manželů XXXXXXXX neobsahuje konkrétní odůvodnění

dotčených práv. Tj. jak se vymezení ploch pro výrobu a skladování dotkne konkrétně pozemku p.č. 2004

(orná půda), jehož je namítající spoluvlastníkem. Namítající kromě bodů odůvodnění shodných s manžely

XXXXXXXX uvádí jako další důvod nesouhlasu s vymezením plochy Z6 zamítnutí jeho návrhu změny

ÚPNSÚ Vojkovice na p.č. 2004 s odůvodněním, že se jedná o půdu I.třídy.

Namítajíc í žádný návrh na změnu ÚPNSÚ Vojkovice na p.č. 2004 nepodal. Jiný navrhovatel tuto změnu

navrhl. Návrh nebyl zamítnut. Jelikož návrh neobsahoval náležitosti návrhu dle § 46 odst. 1, byl

navrhovatel 12.9. 2016 vyzván k jejich doplnění s tím, že obec Vojkov ice má již projednán a vyhodnocen

návrh zadání tohoto nového územního plánu Vojkovice, k němuž bylo možné uplatnit připomínky u

pořizovatele (Měú Židlochovice) dle § 47 odst. 2) SZ ve lhůtě od 7.6.2016 do 7.7.2016 a že tato lhůta již

marně uplynula. Součás tí výzvy bylo i upozornění, že bylo značně neekonomické v době pořizování

nového územního plánu pořizovat ještě změnu stávajícího platného územního plánu sídelního útvaru

Vojkovice, že § 55 odst. 4) SZ vyplývá, že změnou územního plánu lze vymezit nové za stavitelné plochy

pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a prokázání potřeby

vymezení nových zastavitelných ploch (kdy v ÚPNSÚ jsou vymezeny v té době 3 zcela nevyužité lokality a

to lokalita Nad Družstevní, lokalita U hřiště I a U hřiště II) a že p.č. 2004 se nachází na zemědělsky

zvláště cenných půdách I. třídy ochrany. Že je tedy pravděpodobné, že i přes doplnění nedostatků návrhu
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pořizovatel nebude moci z důvodu nesouladu s právními předpisy vydat souhlasné stanov isko k pořízení

změny a že bude na základě výše uvedených skutečností lépe vyčkat na zpracování návrhu nového ÚP a

teprve poté uplatnit připomínku u pořizovatele v případě, že navrhovaná změna nebude návrhem

akceptována.

Pokud by však chtěl vyzývaný opravd u pokračovat v návrhu změnu ÚPNSÚ, má návrh doplnit a ten bude

se stanoviskem předložen zastupitelstvu obce k rozhodnutí.

Údaje doplněny nebyly, návrh byl tedy zařazen jako připomínka k návrhu zadání ÚP Vojkovice uplatněná

po lhůtě. Krom toho, že § 47 ods t. 2 stanoví, že k připomínkám uplatněným po lhůtě k nim určené se

nepřihlíží nebylo k připomínce přihlédnuto též z důvodů situování pozemku na půdách I. třídy v lokalitě

přimknuté k plochám výroby a komunikaci III.třídy z důvodů ochrany ZPF, ochrany nez astavěného území

dle §18 odst.4 a § 19 odst.1) písm. i) stavebního zákona, §14 odst.2 vyhl.268/2009 Sb. a §30 zákona

č.258/2000 Sb., čl.23 a 24 PÚR. Návrh zadání obsahoval požadavek na zvětšení plochy výroby, které

musí předpokládat možné negativní ovlivně ní přímého okolí plochy a proto není vhodné do blízkosti již

existující plochy navrhnout plochy pro bydlení.

Odůvodnění námitky také obsahuje nesouhlas s tím, aby finanční zájmy jednotlivců (cca 96% plochy je v

rukou soukromých vlastníků) převážily nad z ájmy zachování kvality života většiny obyvatel. N ikdo ze

soukromých vlastníků pozemků v ploše Z6 v průběhu celého pořizování ÚP v žádném jeho stupni

neuplatnil žádné podání, které by obsahovalo požadavky zařazení pozemků do zastavitelných ploch.

Požadavek na zvětšení plochy výroby vzešel od obce. Finanční zájmy jsou tak pouze předjímány a lze

takto spekulovat o všech zastavitelných plochách, zejména pak těch, které jsou vymezeny pro funkce

smíšené či pro bydlení na soukromých pozemcích.

XXXXXXXX XXXXX , na rozen XXXXXXXXXXX bytem XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX uplatn il 25.8.2020 námitku:

Údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva: LV č.885 a LV č. 836 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic

pozemky p.č. 601/34, 2001,2014,2039,666/27

Vymezení území dotčeného námitkou: vymezení území navrhované průmyslové zóny -v ÚP označena 16, dle katastru

nemovitostí: k.ú. Vojkovice u Židlochovic, parc.č. 643/17 (LV1100), 643/32 (LV1400), 643/19 (LV921), 643/20 (LV 921),

2092 (LV802), 2094 (LV 19), 2095 (LV 1397), 2093 (LV921 ), 643/18 (LV921), 2097(LV 10001), 643/33 (LV 10001).

Návrh na vytvoření průmyslové zóny Z6 je v rozporu s Politikou územního rozvoje JMK, konkrétně

kap. 2.2. (17) a se Zásadami územního rozvoje JMK, konkrétně je v rozporu s kapitolou F (390), kap A

(6), k ap. B.l. (26), kap. A (20), kap. A (18). Tímto je v rozporu se zákonnými požadavky kladenými na

ÚP. Z tohoto důvodu

požaduji vynětí průmyslové zóny Z6 z návrhu Územního plánu obce Vojkovice.

Odůvodnění:

- Průmyslová zóna o rozloze 6 fotbalových hřišť zvýší d opravní zatížení obce, může zvýšit i

hlukovou a imisní zátěž obyvatel. Na tento fakt upozorňuje i dokument „Hodnocení vlivu návrhu

územního plánu Vojkovice na udržitelný rozvoj území", který je součástí územně plánovací

dokumentace.

- Základní argument (uved ený v ÚP dokumentaci), že uvedená zóna zvýší zaměstnanost obyvatel

Vojkovic považujeme za absurdní s ohledem na fakt, že průmyslové zóny se již nachází v řadě

sousedních obcí: Rajhrad, Židlochovice, Syrovice, Blučina, Hrušovany a pracovní uplatnění

nabízí i stávající areál Agra Vojkovice. Dopravní napojení na Brno zaručuje pro občany Vojkovic

nadstandardní pracovní možnosti.
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- Navrhovaná průmyslová zóna může ohrozit vodní zdroj, s jehož ochranným pásmem přímo

sousedí. S opětovným využitím tohoto velmi kvalitn ího hlubinného vrtu pro zásobení pitnou vodou

se přitom (při výpadku Vírského oblastního vodovodu z důvodu sucha) počítá!

- Vybetonování 6 ha orné půdy významně sníží schopnost krajiny zasakovat vodu a zvýší riziko

povodní v k.ú. Vojkovice.

- Celá navrhovaná průmyslová zóna se nachází na půdách 1. bonity, které budou tímto

nenávratně ztraceny.

- Zpevněná plocha takového rozsahu ještě zvýší přehřívání obce v letních měsících a přispěje k

prohlubování problémů se suchem.

- Pokud už připustíme určité zvyšování zastav ěné plochy, věnujme ji raději pro stavbu rodinných

domů!

- Nesouhlasíme s tím, aby finanční zájmy jednotlivců (cca 96% plochy je v rukou soukromých

vlastníků) převážily nad zájmy zachování kvality života většiny obyvatel.

Odůvodnění ve vztahu k Politice úze mního rozvoje:

1. PÚR v kapitole 2.2. (17) stanovuje jako prioritu územního rozvoje „Vytvářet v území podmínky k

odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních

příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto

územích.

- Obec Vojkovice se nachází v metropolitní oblasti města Brna s nadstandardními pracovními

možnostmi v blízkém okolí a perfektním dopravním spojením na Brno.

- Pozemky obce Vojkovice tvoří pouhých ca 3 ,9 % z celkové plochy, ca 96% území je v rukou

soukromých vlastníků.

Uvedený návrh průmyslové zóny je v rozporu s výše uvedeným požadavkem a „posílení ekonomického pilíře

obce a zajištění pracovních příležitostí" nelze v žádném případě chápat jako „veřejný zájem nadřazený

ochraně ZPF 1. třídy ochrany".

Odůvodnění ve vztahu k Zásadám územního rozvoje JMK:

2. Dle kapitoly F Zásad územního rozvoje JMK (kap. 390) je jedním z požadavků na rozvoj Ořechovsko -

vranovického krajinného typu podpora stávajícího zemědělsk ého charakteru území a podpora opatření k

zajištění zadržování vody v krajině. Úkolem územního plánování je zde potom vytvářet územní podmínky

pro ochranu volné krajiny před suburbanizačními tlaky.

Vytvoření průmyslové zóny je v přímém rozporu s těmito pož adavky a úkoly.

3. V dokumentu Hodnocení vlivu návrhu ÚP Vojkovice na udržitelný rozvoj území zpracovatel (Ateliér ERA)

v kapitole C/4 - ochrana přírody vysloveně upozorňuje na hrozbu „Nevyvážené preference hospodářských

zájmů před zájmy ochrany přírody a kr ajiny" v návrhu ÚP.

- ZÚR JMK přitom v kapitole A (6) Stanovení priorit... doslovně požaduje: „V urbanistických

koncepcích zohledňovat rozdílné charakteristiky jednotlivých částí JMK i specifické podmínky pro

využívání území, především v území s převahou pří rodních hodnot nebo v území s vysokou

koncentrací socioekonomických aktivit. V zájmu vyváženosti udržitelného rozvoje území korigovat

případnou převahu jedné ze sledovaných složek udržitelného rozvoje, která by bránila uplatnění

zbývajících složek.

Předlož ený návrh ÚP je v rozporu s uvedeným požadavkem ZÚR JMK.

4. Navrhovaná průmyslová zóna přímo sousedí s ochranným pásmem vodního zdroje , který je v současnosti

připraven jako záložní zdroj pitné vody pro případ výpadku VOV.

- Kapitola B.l. (26) ZÚR JMK přitom s tanovuje pro metropolitní rozvojovou oblast Brno (kam uvedené

území spadá) jako úkol pro územní plánování: e) vytvářet územní podmínky pro zásobení obcí

metropolitní rozvojové oblasti vodou z Vírského oblastního vodovodu při zajištění územních

podmínek pro efektivní využití ostatních zdrojů pitné vody .

- V kapitole A (20) pak jako prioritu stanovuje: „vytvářet územní podmínky pro ochranu

vodohospodářsky významných území v systému CHOPAV, ochranu LAPV, ochranu povrchových a

podzemních vod a vodních ekosystémů zvyšujících retenční schopnost území s cílem zabezpečit

dostatek zdrojů kvalitní pitné a užitkové vody pro stávající i budoucí rozvojové potřeby kraje.

Návrh nerespektuje uvedené požadavky stanovené ZÚR JMK.

5. Navrhovaná průmyslová zóna prokazatelně sníží retenční schopnost krajiny v k.ú. Vojkovice, čímž zvýší

riziko záplav i sucha.

- ZÚR přitom v kap. A (18) ukládá „ vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území před

přírodními katastrofami ( záplavy, eroze, sesuvy, sucho apod.) a potenciálními riziky s cílem

minimalizovat rozsah případných škod z působení přírodních sil v území.
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Předložený návrh ÚP je v rozporu s uvedeným požadavkem ZÚR.

Návrh rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje částečně; p locha bude rozdělena na rozvojovou

plochu a plochu územ ní rezervy s tím, že hranice půjde po pozemku p.č. 2094, zbytek plochy směrem

k Hrušovanům bude zařazen do územní rezervy. Rozvojová plocha bude podmíněna územní studií.

Bude prověřena možnost uvést jako nepřípustné využití ploch logistické haly, které by při „etapování

plochy“ na rozvojovou a územní rezervu mohly plochu rychle zaplnit a nebylo by tak dosaženo účelu,

pro nějž byla plocha vymezena, tj. umožnit výrobu a skladování zejména pro firmy, vytvářející pracovní

příležitosti a posílit hospodářský pi líř a přispět k rovnovážnému rozvoji všech složek udržitelného

rozvoje území.

Odůvodnění návrhu rozhodnutí o námitce:

Je v hlavních bodech shodné s odůvodněním ke společné námitkce XXXX XXXXX narozeného XXXXXXXXX a

XXXXXX XXXXXXX narozené XXXXXXXXX oba by tem XXXXXX XXX XXXXXXXXX výše, protože obsahuje v principu

shodnou námitku i její odůvodnění a stejně jako u manželů XXXXXXXX neobsahuje konkrétní odůvodnění

dotčených práv. Tj. jak se vymezení ploch pro výrobu a skladování dotkne konkrétně pozemků uveden ých

jako shora dotčená práva.

Odůvodnění námitky také obsahuje nesouhlas s tím, aby finanční zájmy jednotlivců (cca 96% plochy je v

rukou soukromých vlastníků) převážily nad zájmy zachování kvality života většiny obyvatel. N ikdo ze

soukromých vlastníků po zemků v ploše Z6 v průběhu celého pořizování ÚP v žádném jeho stupni

neuplatnil žádné podání, které by směřovalo k požadavku zařazení pozemků do zastavitelných ploch.

Požadavek na zvětšení plochy výroby vzešel od obce. Finanční zájmy jsou tak pouze předjím ány a lze

takto spekulovat o všech zastavitelných plochách, zejména pak těch, které jsou vymezeny pro funkce

smíšené či pro bydlení na soukromých pozemcích.

XXXXX XXXXXXXX , narozena XXXXXXXXX bytem XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX uplatn ila 25.8.2020 námitku:

Úda je podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva: LV č. 836 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic

pozemek p.č. 666/27

Vymezení území dotčeného námitkou: vymezení území navrhované průmyslové zóny -v ÚP označena 16, dle katastru

nemovitostí: k.ú. Vojkovice u Židlochovic, parc.č. 643/17 (LV1100), 643/32 (LV1400), 643/19 (LV921), 643/20 (LV 921),

2092 (LV802), 2094 (LV 19), 2095 (LV 1397), 2093 (LV921), 643/18 (LV921), 2097(LV 10001), 643/33 (LV 10001).

Obsah námitky k návrhu je shodný s výše uvedenou námitkou p ana XXXXXXXXX XXXXXXX

Návrh rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje částečně; p locha bude rozdělena na rozvojovou

plochu a plochu územní rezervy s tím, že hranice půjde po pozemku p.č. 2094, zbytek plochy směrem

k Hrušovanům bude zařazen do územní rezer vy. Rozvojová plocha bude podmíněna územní studií.

Bude prověřena možnost uvést jako nepřípustné využití ploch logistické haly, které by při „etapování

plochy“ na rozvojovou a územní rezervu mohly plochu rychle zaplnit a nebylo by tak dosaženo účelu,

pro nějž byla plocha vymezena, tj. umožnit výrobu a skladování zejména pro firmy, vytvářející pracovní

příležitosti a posílit hospodářský pilíř a přispět k rovnovážnému rozvoji všech složek udržitelného

rozvoje území.

Odůvodnění návrhu rozhodnutí o námitce:

Odůvodnění rozhodnutí o námitce k návrhu je shodné s výše uvedeným odůvodněním k námitce pana

XXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXX , narozena XXXXXXXXXX bytem XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX uplatnila 25.8.2020

námitku:
Údaje podle katastru nemovitostí doklad ující dotčená práva: LV č. 965 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic po zemek p.č. 155/2

Vymezení území dotčeného námitkou: vymezení území navrhované průmyslové zóny -v ÚP označena 16, dle katastru

nemovitostí: k.ú. Vojkovice u Židlochovic, parc.č. 643/17 (LV1100), 643/32 (LV1400), 643/19 (LV921), 643/20 (LV 921),

2092 (LV802), 2094 (LV 19), 2095 (LV 1397), 2093 (LV921), 643/18 (LV921), 2097(LV 10001), 643/33 (LV 10001).

„Námitka se týká níže uvedené změny v územním plánu. Jakákoliv průmyslová zóna neúměrně zvyšuje

dopravní zatížení komunikace, která vede kolem mé nemovitosti a tím i bezpečnost v obci.“

Zbytek námitky je shodný s námitkou p. XXXXXXXXX XXXXXXX

Návrh rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje částečně; p locha bude rozdělena na rozvojovou

plochu a plochu územní rezervy s tím, že hranice půjde po pozemku p.č. 2094, zbytek plochy směrem

k Hrušovanům bude zařazen do územní rezervy. Rozvojová plocha bude podmíněna územní studií.

Bude prověřena možnost uvést jako nepřípustné využití ploch logistické haly, kter é by při „etapování

plochy“ na rozvojovou a územní rezervu mohly plochu rychle zaplnit a nebylo by tak dosaženo účelu,

pro nějž byla plocha vymezena, tj. umožnit výrobu a skladování zejména pro firmy, vytvářející pracovní
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příležitosti a posílit hospodářs ký pilíř a přispět k rovnovážnému rozvoji všech složek udržitelného

rozvoje území.

Odůvodnění návrhu rozhodnutí o námitce:

Datum narození vyplývá z rodného čísla, které namítající uvedla v závěru námitky.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce k návrhu je shodné s výše uvedeným odůvodněním k námitce pana

XXXXXXXXX XXXXXX s tím rozdílem, že zde namítající jednoznačně konkretizuje dotčení svého vlastnického

práva. Dopravním zatížením a bezpečností provozu se odůvodnění věnuje – dopravní obsluhu plochy lze

zabezpeči t, aniž by bylo dotčeno rezidenční zastavěné území a to z dálnice D52 a následně po

komunikacích III. třídy. Požadavku posouzení jednotlivých konkrétních záměrů na změny v území

z hlediska obecného požadavku nezhoršování kvality prostředí a hodnoty (§ 20 o dst. 1 vyhlášky č.

501/2006 Sb.) se výše uvedené odůvodnění věnuje také.

Z ástupce veřejnosti XXXXX XXXX X XXXXXXX , narozena XXXXXXXXX bytem XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX , na

základě zmocnění z 5.8.2020, doloženého seznamem více než 200 občanů obce Vojkovice, kteří uplatňují

věcně shodnou připomínku k návrhu ÚP uplatnila dne 26.8.2020 námitku :

Požadujeme vynětí průmyslové zóny Z6 z návrhu Územního plánu obce Vojkovice.

Odůvodnění:

- Průmyslová zóna o rozloze 6 fotbalových hřišť zvýší dopravní zatížení obce, můž e zvýšit i

hlukovou a imisní zátěž obyvatel. Na tento fakt upozorňuje i dokument „Hodnocení vlivu návrhu

územního plánu Vojkovice na udržitelný rozvoj území", který je součástí územně plánovací

dokumentace.

- Základní argument (uvedený v ÚP dokumentaci), že uvedená zóna zvýší zaměstnanost obyvatel

Vojkovic považujeme za absurdní s ohledem na fakt, že průmyslové zóny se již nachází v řadě

sousedních obcí: Rajhrad, Židlochovice, Syrovice, Blučina, Hrušovany a pracovní uplatnění

nabízí i stávající areál Agra Voj kovice. Dopravní napojení na Brno zaručuje pro občany Vojkovic

nadstandardní pracovní možnosti.

- Navrhovaná průmyslová zóna může ohrozit vodní zdroj, s jehož ochranným pásmem přímo

sousedí. S opětovným využitím tohoto velmi kvalitního hlubinného vrtu pro zá sobení pitnou vodou

se přitom (při výpadku Vírského oblastního vodovodu z důvodu sucha) počítá!

- Vybetonování 6 ha orné půdy významně sníží schopnost krajiny zasakovat vodu a zvýší riziko

povodní v k.ú. Vojkovice.

- Celá navrhovaná průmyslová zóna se nachází na půdách 1. bonity, které budou tímto

nenávratně ztraceny.

- Zpevněná plocha takového rozsahu ještě zvýší přehřívání obce v letních měsících a přispěje k

prohlubování problémů se suchem.

- Pokud už připustíme určité zvyšování zastavěné plochy, věnujme ji rad ěji pro stavbu rodinných

domů!

- Nesouhlasíme s tím, aby finanční zájmy jednotlivců (cca 96% plochy je v rukou soukromých

vlastníků) převážily nad zájmy zachování kvality života většiny obyvatel.

Odůvodnění ve vztahu k Politice územního rozvoje:

6. PÚR v kapit ole 2.2. (17) stanovuje jako prioritu územního rozvoje „Vytvářet v území podmínky k

odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních

příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak ř ešení problémů v těchto

územích.

- Obec Vojkovice se nachází v metropolitní oblasti města Brna s nadstandardními pracovními

možnostmi v blízkém okolí a perfektním dopravním spojením na Brno.

- Pozemky obce Vojkovice tvoří pouhých ca 3,9 % z celkové plochy, ca 96% území je v rukou

soukromých vlastníků.

Uvedený návrh průmyslové zóny je v rozporu s výše uvedeným požadavkem a „posílení ekonomického pilíře

obce a zajištění pracovních příležitostí" nelze v žádném případě chápat jako „veřejný zájem nadřazený

ochraně Z PF 1. třídy ochrany".

Odůvodnění ve vztahu k Zásadám územního rozvoje JMK:

7. Dle kapitoly F Zásad územního rozvoje JMK (kap. 390) je jedním z požadavků na rozvoj Ořechovsko -

vranovického krajinného typu podpora stávajícího zemědělského charakteru území a pod pora opatření k

zajištění zadržování vody v krajině. Úkolem územního plánování je zde potom vytvářet územní podmínky

pro ochranu volné krajiny před suburbanizačními tlaky.

Vytvoření průmyslové zóny je v přímém rozporu s těmito požadavky a úkoly.
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8. V dokumen tu Hodnocení vlivu návrhu ÚP Vojkovice na udržitelný rozvoj území zpracovatel (Ateliér ERA)

v kapitole C/4 - ochrana přírody vysloveně upozorňuje na hrozbu „Nevyvážené preference hospodářských

zájmů před zájmy ochrany přírody a krajiny" v návrhu ÚP.

- ZÚR JM K přitom v kapitole A (6) Stanovení priorit... doslovně požaduje: „V urbanistických

koncepcích zohledňovat rozdílné charakteristiky jednotlivých částí JMK i specifické podmínky pro

využívání území, především v území s převahou přírodních hodnot nebo v územ í s vysokou

koncentrací socioekonomických aktivit. V zájmu vyváženosti udržitelného rozvoje území korigovat

případnou převahu jedné ze sledovaných složek udržitelného rozvoje, která by bránila uplatnění

zbývajících složek.

Předložený návrh ÚP je v rozporu s uvedeným požadavkem ZÚR JMK.

9. Navrhovaná průmyslová zóna přímo sousedí s ochranným pásmem vodního zdroje , který je v současnosti

připraven jako záložní zdroj pitné vody pro případ výpadku VOV.

- Kapitola B.l. (26) ZÚR JMK přitom stanovuje pro metropolitní rozvojovou oblast Brno (kam uvedené

území spadá) jako úkol pro územní plánování: e) vytvářet územní podmínky pro zásobení obcí

metropolitní rozvojové oblasti vodou z Vírského oblastního vodovodu při zajištění územních

podmínek pro efektivní využití ostatní ch zdrojů pitné vody .

- V kapitole A (20) pak jako prioritu stanovuje: „vytvářet územní podmínky pro ochranu

vodohospodářsky významných území v systému CHOPAV, ochranu LAPV, ochranu povrchových a

podzemních vod a vodních ekosystémů zvyšujících retenční scho pnost území s cílem zabezpečit

dostatek zdrojů kvalitní pitné a užitkové vody pro stávající i budoucí rozvojové potřeby kraje.

Návrh nerespektuje uvedené požadavky stanovené ZÚR JMK.

10. Navrhovaná průmyslová zóna prokazatelně sníží retenční schopnost krajiny v k.ú. Vojkovice, čímž zvýší

riziko záplav i sucha.

- ZÚR přitom v kap. A (18) ukládá „ vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území před

přírodními katastrofami ( záplavy, eroze, sesuvy, sucho apod.) a potenciálními riziky s cílem

minimalizovat roz sah případných škod z působení přírodních sil v území.

Předložený návrh ÚP je v rozporu s uvedeným požadavkem ZÚR.

Návrh rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje částečně; p locha bude rozdělena na rozvojovou

plochu a plochu územní rezervy s tím, že hrani ce půjde po pozemku p.č. 2094, zbytek plochy směrem

k Hrušovanům bude zařazen do územní rezervy. Rozvojová plocha bude podmíněna územní studií.

Bude prověřena možnost uvést jako nepřípustné využití ploch logistické haly, které by při „etapování

plochy“ na rozvojovou a územní rezervu mohly plochu rychle zaplnit a nebylo by tak dosaženo účelu,

pro nějž byla plocha vymezena, tj. umožnit výrobu a skladování zejména pro firmy, vytvářející pracovní

příležitosti a posílit hospodářský pilíř a přispět k rovnovážné mu rozvoji všech složek udržitelného

rozvoje území.

Odůvodnění návrhu rozhodnutí o námitce:

Je v hlavních bodech shodné s odůvodněním ke společné námit ce XXXX XXXXX narozeného XXXXXXXXX a

XXXXXX XXXXXXX narozené XXXXXXXXX oba bytem XXXXXX XXX XXXXXXXXX vý še, protože obsahuje v principu

shodnou námitku .

Odůvodnění námitky podané zástupcem veřejnosti nad rámec námitky manželů XXXXXXXX obsahuje

nesouhlas s tím, aby finanční zájmy jednotlivců (cca 96% plochy je v rukou soukromých vlastníků)

převážily nad záj my zachování kvality života většiny obyvatel. N ikdo ze soukromých vlastníků pozemků

v ploše Z6 v průběhu celého pořizování ÚP v žádném jeho stupni neuplatnil žádné podání, které by

směřovalo k požadavku zařazení pozemků do zastavitelných ploch. Požadavek n a zvětšení plochy výroby

vzešel od obce. Finanční zájmy jsou tak pouze předjímány a lze takto spekulovat o všech zastavitelných

plochách, zejména pak těch, které jsou vymezeny pro funkce smíšené či pro bydlení na soukromých

pozemcích.

Podání, nazvaná jak o námitka, která neobsahovala náležitosti dle § 52 odst. 2 případně § 37 správního

řádu, jejichž podatelé byli vyzváni, aby náležitosti doplnili a kteří tak neučin ili ve lhůtě výzvou

stanovené:

1. XXXXX XXXXXXX , narozena XXXXXXXXX , XXXXXXXXX , XXXXXX XXX

P odání z 25. 8.2020 neobsahovalo údaje dle KN dokladující dotčená práva, podpis podatele , na výzvu

z 3.3.2021 podatel náležitosti nedoplnil. Jelikož n ámitky proti návrhu územního plánu mohou podat

pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení d le § 52 odst. 2 a tato práva musí dle § 52
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odst. 3 uvést, podání není námitkou k návrhu ÚP ve smyslu § 52 stavebního zákona. Text podání je

shodný s textem námitky p. XXXXXXXXX XXXXXXX

2. XXXXX XXXXXXX , narozena XXXXXXXXXX , XXXXXXXXX , XXXXXX XXX

P odání z 25. 8.2020 neobsahovalo údaje dle KN dokladující dotčená práva, podpis podatele a rozporné

údaje o datu narození; na výzvu z 30.3.2021 podatel náležitosti nedoplnil. Jelikož n ámitky proti návrhu

územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení dle § 52 odst.

2 a tato práva musí dle § 52 odst. 3 uvést, podání není námitkou k návrhu ÚP ve smyslu § 52 stavebního

zákona. Text podání je shodný s textem námitky p. XXXXXXXXX XXXXXXX

3. XXXXX XXXXXXX , narozena XXXXXXXXX , XXXXX XXXX , XXXXXX XXX

P odání z 25. 8.2020 neobsahovalo údaje dle KN dokladující dotčená práva, podpis podatele ; na výzvu

z 3.3.2021 podatel náležitosti nedoplnil. Jelikož n ámitky proti návrhu územního plánu mohou podat

pouze vlastníci pozemků a staveb dotčenýc h návrhem řešení dle § 52 odst. 2 a tato práva musí dle § 52

odst. 3 uvést, podání není námitkou k návrhu ÚP ve smyslu § 52 stavebního zákona. Text podání je

shodný s textem námitky p. XXXXXXXXX XXXXXXX

4. XXXXXX XXXXX narozen XXXXXXXXXX XXXXXXXXX , XXXX na XXX

P odání z 25. 8.2020 neobsahovalo údaje dle KN dokladující dotčená práva, podpis podatele , na výzvu

z 3.3.2021 podatel náležitosti nedoplnil. Jelikož n ámitky proti návrhu územního plánu mohou podat

pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem ře šení dle § 52 odst. 2 a tato práva musí dle § 52

odst. 3 uvést, podání není námitkou k návrhu ÚP ve smyslu § 52 stavebního zákona. Text podání je

shodný s textem námitky p. XXXXXXXXX XXXXXXX

5. XXXX XXXXXXX , narozena XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX , XXXXXX XXX

P o dání z 25. 8.2020 neobsahovalo údaje dle KN dokladující dotčená práva, podpis podatele a rozporné

údaje o datu narození; na výzvu z 3.3.2021 podatel náležitosti nedoplnil. Jelikož n ámitky proti návrhu

územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a sta veb dotčených návrhem řešení dle § 52 odst.

2 a tato práva musí dle § 52 odst. 3 uvést, podání není námitkou k návrhu ÚP ve smyslu § 52 stavebního

zákona. Text podání je shodný s textem námitky p. XXXXXXXXX XXXXXXX

6. XXXXX XXXXXXX , narozen X . X XXX XX , XXX XXXXXX , XXXXXX XXX

P odání z 25. 8.2020 neobsahovalo údaje dle KN dokladující dotčená práva, podpis podatele , na výzvu

z 30.3.2021 podatel náležitosti nedoplnil. Jelikož n ámitky proti návrhu územního plánu mohou podat

pouze vlastníci pozemků a staveb dotčen ých návrhem řešení dle § 52 odst. 2 a tato práva musí dle § 52

odst. 3 uvést, podání není námitkou k návrhu ÚP ve smyslu § 52 stavebního zákona. Text podání je

shodný s textem námitky p. XXXXXXXXX XXXXXXX

7. XXXXX XXXXXXX , narozena XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX , XXXXXXXXXXXX

P odání z 2 6 .8.2020 neobsahovalo údaje dle KN dokladující dotčená práva , na výzvu z 3.3.2021 podatel

náležitosti nedoplnil. Jelikož n ámitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci

pozemků a staveb dotčených návrhem řešení dle § 52 odst. 2 a tato práva musí dle § 52 odst. 3 uvést,

podání není námitkou k návrhu ÚP ve smyslu § 52 stavebního zákona. Text podání je shodný s textem

námitky p. XXXXXXXXX XXXXXXX

8. XXXX XXXXX , narozen XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX

P odání z 2 6 .8.2020 neobsahovalo údaje dle KN dokladující dotčená práva , na výzvu z 3.3.2021 podatel

náležitosti nedoplnil. Jelikož n ámitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci

pozemků a staveb dotčených návrhem řešení dle § 52 odst. 2 a tato práva musí dle § 52 odst. 3 uvést,

podání není námitkou k návrhu ÚP ve smyslu § 52 stavebního zákona. Text podání je shodný s textem

námitky p. XXXXXXXXX XXXXXXX

Jelikož všechna podání výše uvedená pod č.1 až č.8 obsahují stejný text, který obsahuje námitka p.

XXXXXXXXX XXXXXX a přestože nesplňují náležitosti námitky, lze některé (podepsané) považovat za

připomínku a jelikož se týkají stejné plochy – Z6, bude jim v podstatě částečně vyhověno – viz námitka p.

XXXXXXXXX XXXXXXX
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XXX XXXXXXXXX , narozena XXXXXXXX a XXXXXXXXX XXXXXXX , narozen XXXXXXXXX oba bytem XXXXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXXX uplatnili 26.8.2020 námitku:

Spolulastníci nemovitostí zapsaných na LV č. 521 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic

Vymezení území dotčeného námitkou: p.č. 648/87, 648/105 k.ú. Vojkovi ce u Židlochovic

Návrh rozhodnutí o námitce: Námitka se zamítá.

Odůvodnění návrhu rozhodnutí o námitce:

Podání z 26.8.2020 neobsahovalo údaje dle § 37 správního řádu – z podání nebylo zřejmé, co je

namítáno, originály podpisů, dále v rozporu s § 52 ods t. 3 neobsahovalo odůvodnění námitky. Podatelé

byly vyzváni 22.10.2020 k doplnění údajů. Což učinili jak uvedeno výše v textu.

Namítající uplatnili připomínku k pozemkům již v 2.10.2017 k návrhu ve společném j ednání. P řipomínka

nebyla akceptována a návrh Ú P nebyl v tomto území upraven.

Ve stávajícím platném ÚPNSÚ jsou pozemky zařazeny v plochách územních rezerv mezi nyní již využitou

plochou výrobní, která je využita pro fotovoltaiku a výrobní plochou využívanou pro prodej a řemeslnou

výrobu. Součástí zadán í ÚP bylo prověření územních rezerv vymezených stávajícím ÚPNSÚ z hlediska

potřebnosti jejich převedení do ploch zastavitelných – rozvojových. Z odůvodnění splnění zadání vyplývá,

v bodě A.3.6.15 : Návrh ÚP vyhodnotil vymezené plochy územních rezerv ÚPN SÚ a tyto plochy zrušil v

souladu se změnou podmínek pro jejich vymezení.

Pro rozvoj podnikatelských aktivit byla vymezena návrhem ÚP ploch a Z6 v návaznosti na stávající

výrobní plochu. Pozemky 648/87 a 648/28 jsou zatíženy (i když ne celé) ochranným pás mem hlavní

přenosové soustavy, v němž dle zákona č.458/2000 Sb. nemá být vykonávána jakákoliv činnost, při níž

může dojít k ohrožení života či majetku či ohrožení provozu hlavní přenosové soustavy ČR, což jakékoliv

zastavění může znamenat. Z t ěchto důvod ů je vymezení zastavitelné plochy v takto zatížené ploše

nevhodné.

XXXX XXXXXXX XXXXXX , narozen XXXXXXXXX bytem X XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX uplatnil 26.8.2020

námitku:

V lastník nemovitostí zapsaných na LV č. 1423 v k .ú. Vojkovice u Židlochovic

Ú da je podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva : pozemky p.č. 648/15, 648/49, 648/114,

648/120

Vymezení území dotčeného námitkou: pozemky p.č. 648/15, 648/49, 648/114, 648/120
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Návrh rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje částečně.

Pozemky budou zařazeny jako plochy výrobní ve stejném rozsahu jako v nyní platné ÚPD ( tedy mino

pozemek p.č. 648/114) a to jako zastavitelná plocha s určením podmínek pro využití plochy jako je

dostatečně kapacitní dopravní napojení a vybudování DI a TI před umístěním staveb pro výrobu.

Pozemky, které jsou ve stávající ÚPD vymezeny jako plochy výroby, nebudou zařazeny v plochách

změn v krajině. U p.č. 648/114 (jako pozemku vedeného v KN jako pozemek lesa) bude v souvislosti

s úpravou návrhu ÚP v tomto území prověřen účel jeho budoucího využití.

Odůvodnění návrhu rozhodnutí o námitce:

Není pravdivé tvrtzení, že všechny n a mítajícím označené pozemky jsou součástí zastavěného území.

P ozemek p .č. 648/114 do něj zařazen v současnosti není a n i dříve nebyl.

Z ařazení pozemků do zastavěného území obce územně plánovací dokumentací pořízenou dle zákona č.

501976 Sb. , ÚPD pořizovaná dl e zákona 183/2006 Sb. nepřebírá. § 58 SZ stanoví, jak má být zastvěné

území stanoveno a v odst. 2 písm.a) ukládá při dat k pozemkům intravilánu zastavěné stavební pozemky,

které jsou v § 2 odst. 1 písm. c) charakterizovány jako pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako

stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý cel ek s

obytnými a hospodářskými budovami. Zákon č.256/2013 Sb. o katastru nemovitosti dělí pozemky na

stavební parcely a pozemkové parcely, kdy stavební parcela je dle § 2 písm. c pozemek evidovaný v druhu

pozemku zastavěná plocha a nádvoří a a dle písm. d) pozemkovou parcelou pozemek, který není stavební

parcelou. Ani jeden z pozemků namítajícím uváděných není stavební parcelou, není pod společným

oplocením se stavební parcelou a netvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami.

Z hlediska stanove ní zastavěného území dle § 58 nejde tedy o zastavěné území.

Projektant dostatečně neodůvodnil, proč ve stávající ÚPD vedené stabilizované plochy výroby přeměnil

na zeleň a plochu změny v krajině. Pravděpodobně z důvodu jejich stávajícího využití, které je zrejmé

z fotomap uvedených níže. Dále je zřejmé, že z důvodu problematické dopravní dostupnosti. V roce 1996

byla plocha vnímána jako jeden celek s plochami přilehlými k silnici II/425 a jako jejich zázemí ( v KN

vedeno jako ostatní plocha). Proto byly spo lu s těmito plochami zařazeny do ploch stabilizovaných

přístupných přes plochy dopravy rovnou z II/425. Jelikož jako samostatná plocha výroby lehké pozemky

samy o sobě fungovat nemohou, protože je přes stávající plochy napojit z II/425 nelze, je nutno i ny ní

zajistit jejich dopravní obslužnost dostatečně kapacitním dopravním napojením a zajistit, aby výroba na

nich provozovaná neznamenala zhoršení podmínek z hlediska VKP Mlýnský náhon a okolního životního

prostředí.

Dotčené pozemky: Výřez z návrhu ÚP k VP Výřez z platné ÚPD
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Snímez z fotomapy z 7.5.2018 Totéž území fotomapa z roku 2020

XXX XXXXXXX , narozena XXXXXXXXXX bytem XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX uplatnila 26.8.2020 námitku:

V lastník nemovitostí zapsaných na LV č. 295 v k .ú. Vojkovice u Židlochovic

Ú daje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva : pozemek p.č. 602/19

Vymezení území dotčeného námitkou: pozemek p.č. 602/19



Č.j. OUPSU/2355/2014 -156 str. 38

Návrh rozhodnutí o námitce: Námitka se zamítá.

Odův odnění návrhu rozhodnutí o námitce:

Upřesnit šířku místní obslužné komunikace vedené po západní hranici plochy Z3 nelze ÚPD. ÚP vytváří

podmínky pro obsloužení lokalit dopravní a technickou infrastrukturou, pro tyto pak vymezuje koridory,

v nichž má být in frastruktury vedena, nepředjímá jejich minimální či maximální šířky, musí však vymezit

koridor o takové šíři, aby bylo možné naplnit požadavky legislativy vč. vyhl. č. 501/2006 Sb., která

stanoví, že nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující

pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m. Dále je

nutno přihlédnout též k ustanovení § 43 odst. 3 stavebního zákona, který stanoví, že územní plán nesmí

obsahovat podrobno sti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím, pokud

zastupitelstvo obce v rozhodnutí o pořízení nebo v zadání územního plánu nestanoví, že bude pořízen

územní plán nebo jeho vymezená část s prvky regulačního plánu (což zadání stan oveno není).

Stanovení dohody o parcelaci jako podmínky pro rozhodování o změnách v území bylo shledáno účelným

a to zejména z toho důvodu, že šířka veřejného prostranství – p.č.764 – není dostatečná pro vybudování

dostatečně kapacitní komunikace k dopravn í obsluze lokality, je tedy nutné, aby vlastníci pozemků a

staveb, které budou dotčeny navrhovaným záměrem vyslovili souhlas s tímto záměrem a souhlas s

rozdělením nákladů a prospěchů spojených s jeho realizací.

Tabulka bilance bydlení zastavitelných ploch dle návrhu územního plánu je pouze odhadem počtu domů a

počtu osob při obydlenosti 3 osob na 1 bytovou jednotku a buď navrhované nebo běžně užívané velikosti

stavebního pozemku při určitém charakteru zástavby a to pro v yhodnocení účelného využití zastavěn ého

území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch v souladu s § 53 odst. 5 písm. f).

ÚP, jak výše uvedeno, vymezuje plochy a stanoví pro ně podmínky, nemůže navrhovat počet domů, osob.

Jedná se totiž o podrobnost nad rámec ÚP.

Možnost dvojdomku není nutné stanovovat, tato možnost je již stanovena a to podmínkou prostorového

uspořádání uvedenou v první pododrážce druhé odrážky v kapitole F v odstavci Plochy bydlení v

rodinných domech. Výstavba v ploše Z3 není podmíněna jakoukoliv přeložkou vede ní. Výkres č. 5 je

výkresem odůvodnění, odůvodňuje návrh ploch, nevymezuje trasy vedení řadů. Vedení a zařízení

technické infrastruktury jsou přípustným využitím ploch veřejných prostranství - komunikace a

prostranství místního významu. Nezakazuje tak prod loužení řadu až k hranici p.č. 602/20.

Dle kap. N je podmínkou výstavby v plochách bydlení v 1. etapě pouze vybudování obratiště, severního

napojení na ul. Družstevní a obslužné komunikace a technické infrastruktury 1. etapy, propojení 1. a 2.

etapy místní obslužnou komunikací vedenou po západní hranici plochy Z3 je podmínkou až 2. etapy.

Provedení přeložky vzdušného vedení VN 22kV není podmínkou ani jedné z etap. Je tedy pouze na dohodě

vlastníků pozemků, ve které etapě a zda bude tato přeložka provedena. Stavební čára jako prvek

prostorové regulace náležející podrobnosti regulačního plánu není součástí ÚP, jak výše uvedeno

zastupitelstvo obce v rozhodnutí o pořízení nebo v zadání územního plánu nestanovilo, že bude pořízen

územní plán nebo jeho vymezená čá st s prvky regulačního plánu .

K jednoznačnosti řešení při dalších jednáních, ÚP umožňuje podmínit změny v území dohodou o

parcelaci, neumožňuje však určit podmínky takové dohody.

Dotčené pozemky: Výřez z návrhu ÚP k VP – výkr es základního členění
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Námitka společnosti PENAM, a.s., IČ 46967851, Cejl 38,,602 00 Brno. IDDS:b77rtzj podaná 26.8.2020:

V lastník nemovitostí zapsaných v k .ú. Vojkovice u Židlochovic - ú daje podle katastru nemovitostí

dokladující dotčená práva a s oučasně vymezení území dotčeného námitkou: pozemky p.č. 593/2, 593/3,

595,596/1,596/2

Návrh rozhodnutí o námitce: Námitka se zamítá.

Odůvodnění návrhu rozhodnutí o námitce:

Stávající ÚPNSÚ vymezuje plochy, v nichž se pozemky nachází, jako plochy z ahrad, sadů, vinic a polí

v drobné držbě, vyjma p.č. 593/3, na němž je vymezena stabilizovaná plocha výroby.

V území je od aktualizací v roce 2008 stanovena aktivní zóna záplavového území Litavy ( č.j. JMK

39810/2008 z 16.9.2008).

Dle § 67 odst. 1 zákona o vodách (č. 254/2001 Sb.) v aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat,

povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové

průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak sou visejí s vodním tokem nebo

jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových

vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou - li

zřizovány v záplavové m území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o

ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková

opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební

úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

Pozemky, s nimiž záměr pracuje, jsou dle stávajícího ÚP plochy nestavební, dle KN jsou vedeny jako

ostatní plochy, orná půda, trvalý travní porost, žádný tedy není vymezen jako zastavěná ploch a a nádvoří

ani netvoří souvislý celek se stavební parcelou pod společným oplocením (aby mohla být plocha

vymezena jako výrobní stabilizovaná).

Rozšiřování zastavování ploch, které se jako celek, vč. ploch stabilizovaných výrobních, nacházejí

v aktivní zó ně záplavového území, navíc ještě do významného krajinném prvku Vojkovický náhon

vyhlášeného Městským úřadem Židlochovice pod č.j. ŽP 6199/97 - Hk je z hlediska cílů a úkolů územního
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plánování nežádoucí, byť by se jednalo pouze o dopravní infrastrukturu. Poz emky se také nachází

v regionálním biocentru RBC 1964 Slámová, stanoveném Zásadami územního rozvoje Jihomoravsjého

kraje a kromě části p.č. 596/1 se nachází v jeho zpřesnění jako ÚSES v ÚP Vojkovice.

Cílem územního plánování dle § 18 odst. 4 ochrana a rozv oj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot

území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví a současně ochrana krajiny

jako podstatné složky prostředí života obyvatel. Úkolem územního plánování dle § 19 odst. 1 písm. c) je

p ak prověřit a posoudit potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy,

problémy, rizika s ohledem zejména na životní prostředí a veřejné zdraví (areál se nachází v přímé

návaznosti na stabilizované obytné území téměř v centru obce. Nelze jej dopravně obsloužit jinak, než

přímý průjezdem tímto zastavěným územím. Někdy není možné vytvářet územní podmínky pro zvýšení

kapacity výroby či skladování i ve stabilizovaných plochách právě z důvodů ochrany zdraví.

XXXX XXXXX XXXXXXX

v edoucí odboru životního prostředí a stavebního úřadu MěÚ Židlochovice

Rozdělovník:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: x2pbqzq

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 601 82 Brno 2

Hasičský záchra nný sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv

sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, IDDS: yq78byg

sídlo: Palackého třída č.p. 1309/174, Brno - Řečkovice a Mokrá Ho ra, 612 00 Brno 12

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36

sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3

sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno, IDDS: z49per3

sídlo: Kotlářská č.p. 931/53, Brno - střed, Veveří, 602 00 Brno 2

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

Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4 , Vršovická č.p. 1442/65 , 100 00 Praha 10 - Vršovice

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/ 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

Ministe rstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4

sídlo: Na Františku č.p. 1039/32, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad - životní prostředí, Masarykova

č.p. 100, 667 01 Židlochovice

Městský úřad Židlocho vice, Odbor životního prostředí a stavební úřad - památková péče, Masarykova

č.p . 100, 667 01 Židlochovice

Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp , Nad štolou č.p. 936/3, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Státní energetická inspekce, Uzemní inspektorát pro Jihomorav ský kraj, IDDS: hq2aev4

sídlo: Opuštěná č.e. 4, 602 00 Brno 2


