
 

 
Změna č. 2 

ÚZEMNÍHO PLÁNU NOSISLAV 

 
 

 
 

 

 

 

 

Z Á Z N A M   O   Ú Č I N N O S T I 
Správní orgán, který změnu č. 2 územního plánu 

Nosislav vydal: 

Zastupitelstvo městyse Nosislav 

 

 

Datum nabytí účinnosti Změny č. 2 územního 

plánu Nosislav: 

 

............................................................................. 

 

 

 

Oprávněná úřední osoba pořizovatele: 

 

 

Jméno a příjmení: 

Ing. Milan Komenda 

 

 

 

Funkce: 

vedoucí odboru životního prostředí  

a stavebního úřadu 

Městského úřadu Židlochovice 

 

Otisk úředního razítka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpis oprávněné úřední osoby:  

 

.............................................................. 

 

 

Březen 2021 

úprava k vydání červen 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          Změna č. 2 
ÚP Nosislav 

 

 1 

Městys Nosislav 

 
číslo jednací :..........……………   V Nosislavi dne:……………………… 
 
 
 
 
Zastupitelstvo městyse Nosislav příslušné podle § 6 odst. 5) písmena c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavebního zákona) za použití 
§ 43 odst. 4),§ 55a,55b, §55 odst. 2) a 6), § 54 odst. 2) stavebního zákona, dále § 171, § 173 a 
§ 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a § 13 a přílohy č. 7 k vyhlášce č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění 
 

vydává  
změnu č. 2 územního plánu Nosislav 

 
 

 
vydaného zastupitelstvem městyse Nosislav dne 29.8.2011 usnesením č.6, b.5, účinného 
od 14.9.2011. Změna č.2 ÚP obsahuje textovou i grafickou část. 
 
Poznámka: 
Text, který se změnou doplňuje, je uveden kurzívou, tučně.  
Text, který se změnou ruší, je uveden přeškrtnutým písmem. 
Původní úseky textu jsou citovány v uvozovkách. 

 
 

I.A) Změna č.2 ÚP mění textovou část ÚP takto: 
 
 
1. 
V oddíle (I.) v kapitole I.1, Vymezení zastavěného území se v 1. větě ruší datum 31.7.2011 a před 
dvojtečku se doplňuje text: 
22.3.2021 
 
2. 
V oddíle (I.) v kapitole I.2. v odstavci I.2.1 se na konci druhého odstavce ruší text: Přestavbové 
plochy určené k oživení území či k asanaci nejsou vymezeny. a doplňuje se text: 
Je vymezena 1 plocha přestavby na pozemku bývalé školky vedle kostela. 
 
3. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.1 Urbanistická koncepce se na konec podkapitoly 
doplňuje odstavec s textem: 
 Plocha přestavby pro bydlení je vymezena na pozemku bývalé školky vedle kostela (P1). 
 
4. 
V oddíle (I.) v kapitole I.3, v podkapitole I.3.3 Vymezení ploch přestavby se ruší text: 
Nejsou vymezeny plochy přestavby. 
 a doplňuje se text :  
Je vymezena 1 plocha přestavby na pozemku bývalé školky vedle kostela. 
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I.B) Změna č.2 ÚP mění grafickou část ÚP takto: 
 
Grafická část Změny č. 2 Územního plánu Nosislav obsahuje 3 výřezy se změnami ve výkrese 
základního členění území  a 3 výřezy se změnami v hlavním výkrese území. 
 
1. Změna č. 2 - Výkres základního členění území – výřez 1    1:5000 
1. Změna č. 2 - Výkres základního členění území – výřez 2    1:5000 
1. Změna č. 2 - Výkres základního členění území – výřez 3    1:5000 
2. Změna č. 2 - Hlavní výkres – výřez 1      1:5000 
2. Změna č. 2 - Hlavní výkres – výřez 2      1:5000 
2. Změna č. 2 - Hlavní výkres – výřez 3      1:5000
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II. ODŮVODNĚNÍ 
Odůvodnění změny č. 2 územního plánu Nosislav obsahuje textovou a grafickou část. 

 
II.A) TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 
ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 
Vymezení rozsahu změny č. 2 – „stará školka“: 

 
 
 

využití dle platného ÚP: 
- plochy občanského vybavení - veřejné Ov 

 

změna č. 2: 
- plocha  bydlení (B) ozn. P1 
 
Dále jsou plochami změny plochy dotčené aktualizací zastavěného území. 
 
Úprava územního plánu v souladu se ZÚR JMK jakožto nadřízenou ÚPD a úpravy pro 
uvedení ÚP do souladu s legislativními požadavky je předmětem souběžně pořizované 
změny č. 1 a do této změny se nepromítají. 
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1.  Text ÚP s vyznačením změn provedených změnou č. 2   
 
Jedná se vyznačení navrhovaných  a poté vydaných změn textu opatření obecné povahy textové 
části Územního plánu Nosislav. Je uváděn z toho důvodu, aby prováděná změna byla jasná a 
přehledná. Na základě tohoto textu s vyznačením změn je možné v procesu pořizování změny ÚP 
jednoznačně doložit, co se v textové části ÚP mění oproti předchozímu právnímu stavu.  
Změny textu, které jsou změnou prováděny, jsou zde promítnuty tak, že to, co se změnou přidává 
je vyznačeno červeně a tučně, co se změnou ruší, je červeně  - přeškrtnutým písmem. 

 

 

Ú Z E M N Í   P L Á N   N O S I S L A V 
 
 
 

I. T E X T O V Á   Č Á S T   Ú Z E M N Í H O   P L Á N U 
 
I.1 Vymezení zastavěného území 
 
Je vymezeno 10 zastavěných územích, která odpovídají stavu ke dni 31.7.2011 22.3.2021: 
- hlavní zastavěné území Nosislavi uprostřed svého správního území podél levého břehu 

Svratky 
- zastavěné území lokality Za Mostem na pravém břehu Svratky 
- zastavěné území zemědělské farmy na jihovýchodním okraji městyse 
- zastavěné území s obytnou stavbou na nároží ulic Vinohradská a Horní Kroupná 
- zastavěné území s čerpací stanicí závlah na severozápadním okraji městyse 
- zastavěné území s malou stavbou u severozápadního okraji městyse 
- zastavěné území s vodojemem v lokalitě Krajina 
- zastavěné území s čerpací stanicí závlah na Kasperkách severně od městyse 
- zastavěné území s čističkou odpadních vod v lokalitě Urban 
- zastavěné území lesního závodu Forota v Knížecím lese západně od středu městyse 
 
I.2 Koncepce rozvoje území městyse, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
 
I.2.1 Koncepce rozvoje území 
 
Koncepce rozvoje území vychází ze stávajícího způsobu využití. Rozvoj Nosislavi je vymezen 
prakticky okolo celého zastavěného území na obou březích řeky Svratky, zejména směrem do 
přilehlých svahů Přírodního parku Výhon. Zastavěné území je doplněno návrhem 32 
zastavitelných ploch a 1 plochou územní rezervy. 
Koncepce je založena na rozvoji městyse mimo zastavěná území v menších zastavitelných 
plochách, které přiléhají k hlavnímu zastavěnému území podél jeho celé vnější strany na levém 
břehu Svratky a severovýchodním směrem od silnice II/425. V menší míře je vymezen rozvoj 
městyse i na pravém břehu Svratky v Za Mostem. Těžiště rozvoje zástavby spočívá zejména v 
rozvoji bydlení na severním a severovýchodním okraji městyse, v menší míře v rozvoji výroby, to 
na východním a jižním okraji městyse. Je vymezen rozvoj občanského vybavení sportovního a 
rozvoj veřejných prostranství v údolní nivě na pravém břehu Svratky. V návaznosti na rozvoj 
bydlení a rozvoj dalších funkcí v území je vymezen přiměřený rozvoj dopravní a technické 
infrastruktury zejména pro komunikace v souvislosti s rozvojem bydlení. Zastavitelné plochy jsou 
vymezeny v přímé návaznosti na plochy stabilizované. Přestavbové plochy určené k oživení území 
či k asanaci nejsou vymezeny. Je vymezena 1 plocha přestavby na pozemku bývalé školky vedle 
kostela. 
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Pro příznivý rozvoj krajiny jsou vymezeny plochy nezastavěného území - zeleně krajinné k 
doplnění a založení prvků územního systému ekologické stability v nezalesněných částech území, 
to zejména v severní části katastru v místních tratích Zajíčky, Kyndlířky, Záhoří, Šimperky, Lišky a 
Prostřední dílce. 
 
I.2.2 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
 
Hodnotami v území jsou krajina, příroda, tradiční venkovská zástavba a kulturní památky.  
Tradiční venkovskou zástavbu tvoří původní zemědělské jednopodlažní usedlosti s obytnou částí 
budov podél ulice a hospodářskou částí budov směrem do dvora. Tato zástavba se nachází 
zejména v historickém jádru městyse, přičemž historické jádro tvoří zejména ulice Městečko, 
Masarykova, Komenského, Pod Baštou a Pod Kopcem. 
Další hodnotou v zastavěném území jsou historické vinné sklepy a památkově chráněné areály 
obou kostelů. Ochrana těchto hodnot je stanovena v článku I.6.3 a spočívá v dodržení výškové 
hladiny zástavby a v zachování měřítka zástavby při respektování jejího charakteru.  
Rozvoj krajinných hodnot nezastavěného území je podpořen návrhem územního systému 
ekologické stability s četnými plochami zeleně krajinné vymezené zejména v Přírodním parku 
Výhon severovýchodně od zastavěného území. 
 
I.3 Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 

sídelní zeleně 
 
I.3.1 Urbanistická koncepce 
 
Jako plochy stabilizované jsou vymezeny plochy se stávajícím způsobem využití, zejména v 
zastavěném území. Zastavitelné plochy se změnou způsobu využití jsou vymezeny tak, že přiléhají 
k plochám stabilizovaným se stejným způsobem využití z jejich vnější strany.  
Zastavitelné plochy bydlení jsou vymezeny zejména po vnějším obvodu hlavního zastavěného 
území - to na jeho severním okraji v souběhu se silnicí II/425 směrem na Židlochovice (Z2), dále 
podél severovýchodního okraje zastavěného území v lokalitách Kotle - nad Nivkou (Z3, Z6-9), 
Vinohradská - Horní Kroupná - Dolní Kroupná (Z10-14), Krefty - Ke Slatině - U Hřbitova (Z16-19) a 
na východním okraji zastavěného území v souběhu se silnicí II/425 směrem na Boudky (Z20). 
Zastavitelná plocha bydlení Z1 je vymezena v lokalitě Za Mostem. 
Zastavitelné plochy výroby a skladování jsou vymezeny vesměs v návaznosti na stávající výrobní 
areály - před zemědělskou farmou (Z25) a v lokalitě Za Mostem (Z24). S vyjímkou plochy na Špici 
(Z36) jsou tyto oddělené od ploch bydlení. V lokalitě Za Mostem je vymezena též plocha 
občanského vybavení sportovní (Z21) navazující na stávající plochu sportovní a plocha veřejného 
prostranství (Pv) směrem ke Knížecímu lesu. Zastavitelné plochy smíšené obytné vinných sklepů 
(Z22-23) jsou vymezeny u komunikace navazující na ulici Vinohradskou podél vinic směrem 
východním na trať Kozelky. 
Nadřazený dopravní systém zůstává beze změn, pro dálnici i obě silnice II. třídy jsou vymezeny 
stabilizované plochy dopravní infrastruktury silniční. Dopravní obsluha zastavitelných ploch bude 
zabezpečena stávajícími a navrženými komunikacemi vymezenými v plochách dopravní 
infrastruktury místní (Z29-32, Z34-35). 
Plocha přestavby pro bydlení je vymezena na pozemku bývalé školky vedle kostela (P1). 
 
I.3.2 Vymezení zastavitelných ploch 
 
Je vymezeno 32 zastavitelných ploch, které jsou označeny Z1-3, Z5-25, Z29-32, Z34-36. Podle 
způsobu využití jsou plochy dále rozlišeny značkami způsobu využití (B), (Os), (Sl), (Vs) a (Dm). Je 
vymezeno 20 zastavitelných ploch bydlení, 1 plocha občanského vybavení, 2 plochy vinných 
sklepů, 3 plochy výroby a skladování a 6 ploch dopravní infrastruktury : 
Z1 plocha bydlení (B) Za Mostem 
Z2 plocha bydlení (B) na konci ulice Masarykova (na Židlochovice) 
Z3 plocha bydlení (B) za kapličkou 
Z5 plocha bydlení (B) mezi silnicí a ulicí Masarykova 
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Z6 plocha bydlení (B) v lokalitě Kotle 
Z7 plocha bydlení (B) u bývalé cihelny 
Z8 plocha bydlení (B) nad Nivkou (zadní část) 
Z9 plocha bydlení (B) nad Nivkou  (přední část) 
Z10 plocha bydlení (B) Vinohradská - Horní Kroupná 
Z11 plocha bydlení (B) Horní Kroupná 
Z12a plocha bydlení (B) na konci Dolní Kroupné (přední část) 
Z12b plocha bydlení (B) na konci Dolní Kroupné (zadní část) 
Z13 plocha bydlení (B) na konci Dolní Kroupné (špice) 
Z14 plocha bydlení (B) Dolní Kroupná 
Z15 plocha bydlení (B) Ke Slatině (přední část) 
Z16 plocha bydlení (B) Ke Slatině - Kozelky 
Z17 plocha bydlení (B) Ke Slatině (zadní část) 
Z18 plocha bydlení (B) Ke Slatině - Krefty 
Z19 plocha bydlení (B) Ke Slatině - U Hřbitova 
Z20 plocha bydlení (B) na konci ulice Komenského (na Boudky) 
Z21 plocha občanského vybavení - sportovní (Os) za hřištěm 
Z22 plocha smíšená obytná - vinných sklepů (Sl) na konci ul. Vinohradské 
Z23 plocha smíšená obytná - vinných sklepů (Sl) podél cesty na Kozelky 
Z24 plocha výroby a skladování (Vs) za Elakovem 
Z25 plocha výroby a skladování (Vs) před farmou 
Z29 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) nad Nivkou 
Z30 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) Ke Slatině (severní část) 
Z31 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) Ke Slatině (jižní část) 
Z32 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) na ulici Družstevní 
Z34 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) na konci ulice Komenského (na Boudky) 
Z35 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) za hřbitovem 
Z36 plocha výroby a skladování (Vs) na Špici 
Pro změnu využití zastavitelných ploch jsou stanoveny následující podmínky : 
- změna využití zastavitelných ploch Z2 a Z20 je podmíněna zpracováním územní studie, jejich 

zastavitelnost je podmíněna též provedením dopravní a technické infrastruktury 
- změna využití zastavitelných ploch Z2, Z5 a Z20 je podmíněna prokázáním, že hluková zátěž z 

dopravního provozu silnice nepřekročí přípustné hodnoty hygienických limitů pro chráněné 
venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb stanovených legislativou na úseku 
ochrany veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- změna využití zastavitelných ploch Z2-3, Z6, Z8-9 a Z20 je podmíněna provedením opatření 
pro odvedení extravilánových a přívalových vod z přilehlých svahů kopce Výhon 

- změna využití zastavitelné plochy Z21, je možná za podmínky, že zde nebudou umísťovány 
stavební objekty, které by bránily odtoku vody, či které by zmenšovaly průtočný profil 
záplavového území 

- změna využití zastavitelné plochy Z19 je podmíněna pietním režimem, nelze zde zřizovat 
stavby, jejich změny nebo provozovat činnosti, které by mohly ohrozit řádný provoz veřejného 
pohřebiště nebo jeho důstojnost (zejména hlukem) 

- změna využití zastavitelných ploch Z1, Z21 a Z24 v lokalitě Za Mostem je podmíněna 
vyřešením zásobování pitnou vodou před zahájením výstavby 

- u zastavitelných ploch nepodmíněných územní studií s předpokládaným napojením na veřejný 
vodovod bude před výstavbou hydrotechnickým výpočtem prokázáno, že nedojde k 
významnému zatížení odběrem pitné vody ze skupinového vodovodu Hustopeče 

- změna využití zastavitelné plochy Z36 je podmíněna tak, že před umístěním staveb a zařízení 
na ploše bude prokázáno, že celková hluková zátěž včetně zátěže z dopravy na silnici II/425 
nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku pro chráněné venkovní prostory a chráněné 
venkovní prostory staveb definované platnou legislativou na úseku ochrany veřejného zdraví 
resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, dále že při umisťování nových 
zdrojů hluku na ploše musí být respektovány stávající i v územně plánovací dokumentaci nově 
vymezené chráněné prostory definované platnou legislativou ochrany veřejného zdraví resp. 
ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
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- změna využití zastavitelných ploch bydlení a občanského vybavení je podmíněna tím, že nový 
způsob jejich využití nenaruší užívání staveb v okolí plochy či v ní a nesníží kvalitu prostředí 
souvisejícího území 

 
I.3.3 Vymezení ploch přestavby 
 
Nejsou vymezeny plochy přestavby. 
Je vymezena 1 plocha přestavby na pozemku bývalé školky vedle kostela. 
 
 
Následující text po odstavci I.3.3.  v Textové části ÚP Nosislav zůstává beze změn. 
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2.  Postup při pořízení změny 
 
viz dále - kap. 17. Část odůvodnění zpracovávaná pořizovatelem  
 

 

3.  Soulad s Politikou územního rozvoje ČR (dále jen PÚR) a souladu 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
 
 

3.1 Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR (dále jen PÚR), 
schválené usnesením vlády 20.července 2009 č. 929 ve znění jejích Aktualizací č. 1 (schválené 
usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015), č. 2 (schválené usnesením vlády ČR č. 629 ze 
dne 2. 9. 2019), č. 3(schválené usnesením vlády ČR č. 630 ze dne 2. 9. 2019 a č.5 (schválené 
usnesením vlády č. 833 ze dne 17. srpna 2020). 
 
1)   Rozvoj plochy přestavby je navržen v souladu s polohou území v rozvojové oblastí 
republikového významu - OB3 Metropolitní oblast Brno. Jedná se o území ovlivněné rozvojovou 
dynamikou krajského města Brna s velmi silnou koncentrací obyvatelstva a ekonomických činností, 
které mají z velké části mezinárodní významový přesah. Rozvojově podporujícím faktorem je 
dobrá dostupnost jak dálnicemi a rychlostními komunikacemi, tak I. tranzitním železničním 
koridorem. Předpokládá se tedy vyšší tlak na změny v území a dynamičtější rozvoj území.  
Z důvodu polohy Nosislavi v OB3 obsahuje změna rozvoj plochy bydlení, neboť tento rozvoj 
odpovídá požadavkům dynamiky rozvoje metropolitní oblasti.    
 
2) požadavek:  dle čl.(19)PUR hospodárně využívat zastavěné území, zajistit tak ochranu 
nezastavěného území je respektován – plocha se nachází v zastavěném území. 
 
3) požadavek:  dle čl. (28) pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího 
vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně 
nároků na veřejnou infrastrukturu byl respektován tím, že zastavitelná plocha je vymezena ve 
vazbě na veřejná prostranství a silniční infrastrukturu tak, aby ji mohla účelně využívat. 
 
4) požadavek: dle čl.(38) je nutno v rozvojových oblastech zabraňovat fragmentaci a záborům 
ploch veřejně přístupné zeleně je respektován tím, že nedochází k záborům veřejně přístupné 
zeleně. 
 
 

 
3.2 Vyhodnocení  souladu s  územně plánovací dokumentací vydanou krajem - se 
ZÚR JMK včetně jejích aktualizací č.1 a č. 2 
 
Aktualizace č. 2 ZÚR JMK se netýká ORP Židlochovice. 

 
3.2.1. ÚP byl prověřen z hlediska souladu se záměry ZÚR JMK v platném znění: 
 
Soulad ÚP Nosislav je prověřován a zajištován  v rámci změny č.1 ÚP Nosislav, která je 
zpracovávána a projednávána částečně v souběhu se změnou č.2 a zapracovává také množství 
dalších dílčích změn. 
 
3.2.2. Změna č. 2  ÚP Nosislav  je v souladu s jednotlivými kapitolami ZÚR JMK:  

 
A. Stanovení priorit územního plánování jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného 

rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje 
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Změna č. 2 ÚP Nosislav naplňuje priority stanovené v Zásadách územního rozvoje 
Jihomoravského kraje (dále také ZÚR JMK) : 
1) Změna vzhledem k rozsahu nemá podstatný vliv na naplnění  vize  Jihomoravského kraje 
jako ekonomicky prosperujícího regionu otevřeného vůči mezinárodním výzvám a impulzům. 
2) Změna vymezuje plochu bydlení a tím přispívá ke snížení územních disparit rozvoje částí 
kraje eliminací příkrých rozdílů v ekonomické výkonnosti a životní úrovni mezi jádrem kraje a jeho 
periferními, s cílem růstu efektivity a udržitelnosti ekonomického rozvoje kraje, stabilizace jeho 
populace a sídelní struktury. 
3) Jsou nemá přímý vliv na vytváření územních podmínek pro zvýšení atraktivity a 
konkurenceschopnost venkovského prostoru kraje. 
4) Jsou řešeny dopady různých forem urbanizace  a hledána vyvážená řešení zohledňující 
ochranu přírody, hospodářský rozvoj i životní úroveň obyvatel, což se odráží i ve změně č. 2 
vymezením plochy bydlení při respektování podmínek využití dle platného ÚP.  
5) Vzájemnou koordinací území (viz výkres č.4) jsou vytvářeny podmínky k podpoře principu 
integrovaného rozvoje území.  
6) Změna nemá vliv na  rozdílné charakteristiky jednotlivých částí Jihomoravského kraje i 
specifické podmínky pro využívání území. 
7) Změna ÚP neovlivňuje vzhledem k jejímu rozsahu dopravní infrastrukturu území a 
propojení s okolními územími kraje. 
8) Změna ÚP  Nosislav neovlivňuje vzhledem k jejímu rozsahu vytvoření územních podmínek 
pro zkvalitnění a rozvoj provázané dopravní infrastruktury. 
9) Změna ÚP nemá podstatný vliv na vytvoření územních podmínek pro zajištění a podporu 
optimalizované obslužnosti technickou infrastrukturou – je respektována koncepce technické 
infrastruktury dle platného ÚP. 
10) Změna neovlivňuje přístupnost a prostupnost krajiny. 
11) Změna ÚP nemění rozsah občanského vybavení, přestože mění plochu původně 
vymezenou pro občanské vybavení na plochu bydlení, protože tato plocha již danému účelu 
neslouží a základní vybavení, kterému byla určena, je zajištěno na jiném místě v obci. 
Změna nemá vliv na vytvoření územních podmínek pro zajištění a podporu optimalizované 
obslužnosti občanským vybavením všech částí kraje. Je respektována koncepce občanského 
vybavení dle platného ÚP.  
12) Změna ÚP přispívá k vytvoření územních podmínek pro zlepšování kvality životního 
prostředí a ochranu zdraví lidí tím, že navazuje na koncepci ÚP a plochy vymezené v navazujícím 
okolí. 
13) Je podporována minimalizace vlivů nových záměrů, tak aby nedocházelo k významnému 
zhoršování stavu v území omezeným rozsahem ploch změny. 
14) Změna nemá negativní vliv na péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které 
vytvářejí charakteristické znaky území, je  respektována koncepce platného ÚP. 
15) Změna zajišťuje ochranu kvalitní zemědělské půdy tím, že nevyžaduje zábor ZPF. 
16) Změna ÚP nemá vliv na vytvoření územních podmínek pro preventivní ochranu území před 
přírodními katastrofami. Zástavba není rozvíjena do potenciálně rizikových oblastí (záplavy, 
sesuvy). 
 
B. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního 
rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem 
přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy) 
Změna ÚP nemá vliv na skutečnosti kap. B v ZÚR JMK. 
 
C. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení 
dalších specifických oblastí nadmístního významu 
Změna ÚP nemá vliv na skutečnosti kap. C v ZÚR JMK. 
 
D. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení 
ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního 
systému ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které 
má být prověřeno 
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Dílčí úpravy zahrnuté ve změně ÚP nemají vliv na skutečnosti dle kap. D. v ZÚR JMK. 
 
 
E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území kraje 
Změna ÚP se nedotýká přírodních hodnot území kraje ani kulturních hodnot území kraje. 
Koncepce změny č. 2  respektuje civilizačních hodnoty území kraje. 
 
 
F. Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo 
dosažení 
Změna se nachází v oblasti tohoto celku: 
celek 16 Židlochovicko-hustopečský  
- nemění územní podmínky pro vytváření ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, 
liniová i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd., podmínky pro revitalizační opatření na vodních 
tocích a jejich nivách a  územní podmínky pro ochranu pohledových panoramat a pohledově 
exponovaných lokalit   
 
G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k 
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit 
Soulad veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření dle ZÚR JMK je zajištěn 
změnou č. 1 ÚP Nosislav a touto změnou se nemění, předmětu změny se netýká. 
 
H. Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní 
struktury 
Změna má velmi omezený plošný rozsah, nachází se v centru zástavby a nemá vliv na koordinaci 
územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí. 
Změna č. 2 ÚP se cyklistických tras a stezek nadmístního významu: 

 Dálkový cyklistický koridor EuroVelo 9: hranice s Olomouckým krajem – Vojenský újezd 
Březina – Vysočany – Sloup – Blansko – Adamov – Brno – Židlochovice – Vranovice – Ivaň 
– Pasohlávky – Nový Přerov – Mikulov – Valtice – Lednice – Břeclav – Poštorná – hranice s 
Rakouskem  

 Cyklostezka Brno – Vídeň: Brno – Židlochovice – Hevlín (– Wien)  

 Krajský cyklistický koridor: (Brno –) Vranovice – Dolní Věstonice – Lednice – Břeclav – 
Lanžhot (– Kúty – Bratislava) 

 přímo nedotýká,  protože jde o změnu stabilizované plochy občanského vybavení na 
přestavbovou plochu bydlení v centru obce.“ 
 
 
Změna č. 2 nemá vliv na skutečnosti uvedené v kap. I. až M. v ZÚR JMK. 
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4. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a 
požadavky na ochranu nezastavěného území  
 

4.1  Soulad s cíli územního plánování  
(1) V souladu s cílem zajištění předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoje území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel je ve změně ÚP doplněna plocha bydlení  (B) ozn. P1, vytvářeníjí podmínky 
pro rozvoj území a stabilizaci obyvatelstva (v dílčím rozsahu). 
 
(2) Plocha změny se nachází v území se stabilizovanou veřejnou technickou a dopravní 
infrastrukturou, tím jsou minimalizovány nároky na veřejné finanční prostředky na výstavbu 
dopravní a technické infrastruktury.  
 
(3) Pro ochranu a rozvoj hodnot území (architektonických, urbanistických, přírodních a krajinných) 
byly zejména respektovány podmínky prostorového uspořádání vymezené platným ÚP Nosislav. 
 

4.2  Soulad s úkoly územního plánování  
a) Zjištění a posouzení stavu území bylo provedeno v rámci doplňujících průzkumu a rozborů a na 
základě toho jsou podmínky využití stanovené platným ÚP doplněny tak, aby byly zachovány 
hodnoty v území. 
 
b) Byla rozvíjena urbanistická koncepce vymezením plochy přestavby P1 tak, aby doplnila okolní 
strukturu ploch, plocha respektuje podmínky ploch bydlení B dle platného ÚP a nemění je. 
 
c) Byly prověřeny a posouzeny potřeby změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 
přínosy, problémy, rizika s ohledem např. na veřejné zdraví, atd.  S ohledem na to byla prověřena 
potřebnost dílčích změn a vymezen rozsah plochy přestavby, odůvodněn dále v kap. 10. 
Nebyly shledány důvody pro vymezení veřejně prospěšných staveb či opatření. 
Plocha řešená změnou nemůže představovat riziko z hlediska životního prostředí.  
 
d) stanovení urbanistických, architektonických a estetických požadavků na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny:  
V plochách změny platí podmínky využití včetně podmínek prostorového uspořádání dle ÚP 
Nosislav. Změna tedy neumožňuje výstavbu vyšší než 2 nadzemní podlaží a podkroví. 
 
e) stanovení podmínek pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání 
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty v území – v ploše změny platí podmínky využití 
včetně podmínek prostorového uspořádání dle ÚP Nosislav, změna neumožňuje výstavbu vyšší 
než 2 nadzemní podlaží a podkroví, charakter území v sousedství kostela zůstává tak zachován. 
 
g) změna č. 2 vytváří v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, tím, že neumožňuje žádné využití, které by toto riziko 
mohlo představovat. 
 
i) v platném ÚP jsou stanoveny podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní 
bydlení, které změna respektuje. 
 
j) prověřování a vytváření územních podmínek pro hospodárné vynakládání prostředků z 
veřejných rozpočtů :  
Změnou stanovený účel využití nepředpokládá vynaložení veřejných finančních prostředků např. 
jako participaci obce na výstavbě dopravní a technické infrastruktury – nachází se v území se 
zajištěnou dopravní a technickou infrastrukturou. Vytváří však podmínky pro hospodárné 
vynaložení těchto prostředků např. na výstavbu obecních bytů pro mladé rodiny bez jejich 
vynaložení na dopravní a technickou infrastrukturu. 
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o) uplatňování poznatků z oborů architektury, urbanismu, územního plánování bylo zohledněno 
zejména při stanovování podmínek prostorového uspořádání – v plochách změny platí podmínky 
využití včetně podmínek prostorového uspořádání dle ÚP Nosislav 
 
 

5. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 
dle § 53odst. (4) písm. c 
viz také - kap. 17. Část odůvodnění zpracovávaná pořizovatelem 

 
5.1  Soulad se stavebním zákonem 183/2006 SZ v platném znění 
1) požadavky  dle § 43 odst.(1) jsou splněny : 
Změna navazuje na koncepci ÚP Nosislav a nemění ji, vymezuje zastavitelnou plochu  stanovuje 
podmínky využití v souladu s koncepcí platného ÚP 
 
2) požadavky  dle § 43 odst.(2) jsou splněny : 
 Možnost změny ÚP ve vybraných plochách a koridorech uložit prověření změn jejich využití 
územní studií, uložit pořízení regulačního plánu jako podmínku pro rozhodování o změnách 
v území nebyla využita, protože vzhledem k rozsahu změny není účelná.   
 
3) požadavky  dle § 43 odst.(3) jsou splněny : 
Změna ÚP v souvislostech a podrobnostech území městyse zpřesnila a rozvíjí cíle a úkoly 
územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje - viz text. část odůvodnění kap. 3.1. 
 
6) požadavky dle § 43 odst.(6) jsou splněny : 
Změna ÚP je zpracována zejména v souladu s vyhl. 500/2006Sb. a 501/2006Sb. v platném znění  
 
7) požadavky dle § 55 – odst.(4) jsou splněny: 
- změna vymezuje plochu přestavby v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu změny – důvody viz 
kap. 10 dále v textu odůvodnění. Vymezením plochy změny nedochází k zásahu do 
nezastavěného území. 
 
8) požadavky dle § 58 jsou splněny : 
Byla provedena aktualizace zastavěného území. 
 
9) požadavky dle § 101 a §170 jsou splněny : 
V ploše změny nebylo shledáno potřebným  vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo, nebyla 
shledána nutnost vymezení asanace, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 
 

 
5.2.  Soulad s vyhláškou č. 500/2006 Sb.  
Obsah změny územního plánu – textové části změny ÚP je zpracován jako změna Opatření 
obecné povahy obce Nosislav. Grafická část změny ÚP byla zpracována nad čistou katastrální 
mapou aktuální k 22.3.2021. 
Odůvodnění je v souladu s § 13 odst. (1) vyhlášky zpracováno podle přílohy č. 7 vyhlášky –textová 
i grafická část. - viz. textová část odůvodnění, výkresy byly zpracovány nad výkresy ÚP v rozsahu 
měněných částí  
Obsah výkresu koordinačního je v souladu s §2.  
Dle §3 je mapovým podkladem katastrální mapa v digitální podobě. 
Změna ÚP byla zpracována v měřítku výkresů územního plánu obce (t.j 1 : 5000).  
Odůvodnění změny bylo zpracováno dle přílohy č. 7 kapitoly II. vyhl.č.500/2006 Sb. 
Bod č. 3 přechodných ustanovení vyhl. č. 13 nebyl změnou naplněn. Změna se pořizuje 
kontinuálně se změnou č. 1 ÚP, kterou se tato přechodná ustanovení provádí, obsah a struktura 
ÚP tudíž není změnouč.2 upravována. 
 

http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
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5.3  Soulad s vyhláškou č. 501/2006 Sb.  
v aktuálním znění včetně novel s účinností od 1.1. 2018:  
 
- Vymezené plochy v souladu s § 3 odst. (1) tvoří společně s navazující plochou shodné funkce 
území o rozloze větší než 2000 m2 
V souladu s § 3 odst. (2) byly vymezeny plochy požadovaného způsobu využití viz. grafická část 
ÚP. Byly vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití – plochy bydlení,  což odpovídá struktuře 
ploch s rozdílným způsobem využití dle platného ÚP Nosislav  
V souladu s § 3 odst. (5) byly plochy vymezeny tak, aby byl respektován přístup umožňující 
bezpečný průchod krajinou – vymezení ploch změny nijak neomezuje veřejná prostranství 
zajišťující průchodnost krajiny. 
 
 

6. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů 
 
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY  
Zákon č. 114/1992 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů   
Změna se nachází v zastavěném území, má plošně omezený rozsah a nemá podstatný vliv na 
předmět ochrany přírody a krajiny. 
Změna nebyla posuzována z hlediska vyhodnocení vlivu územního plánu na vyvážený vztah 
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území, protože Krajský úřad Jihomoravského kraje jako příslušný orgán 
ochrany přírody a krajiny ve svém stanovisku dle § 55a odst. 2, písm. d a e) SZ vyloučil významný 
vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 
 
POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Zákon č. 100/2001 Sb.  
o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů 
Změna ÚP nebyla posuzována z hlediska vyhodnocení svého vlivu na  udržitelný rozvoj území, 
Krajský úřad Jihomoravského kraje jako orgán příslušný dle zákona č. 100/2001 Sb. ve svém 
stanovisku dle § 55a odst. 2, písm. d a e) neuplatnil požadavky na její posouzení. 
 
OCHRANA VOD  
Zákon č. 254/2001 Sb.,  
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů  
Lokalita změny se nenachází poblíž vodní plochy či toku, nenachází se v záplavovém území. 
Požadavek na likvidaci dešťových vod zejména v místě jejich dopadu, zejména vsakem, je 
v souladu s možnou zastavitelností ploch dle podmínek platného ÚP. 
 
OCHRANA OVZDUŠÍ,  
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  
Lokality změny neumožňují umisťovat zdroje znečištění ovzduší, v ploše změny není dle podmínek 
přípustné umisťovat tyto zdroje.  
 
OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU  
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů  
Plocha změny nárokuje zábor zemědělského půdního fondu, viz text odůvodnění kap. 16. 
 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
zákonů je respektován, koncepce odpadového hospodářství obce není měněna. 
 
OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ  
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů  je respektován, pro plochy změny platí podmínky využití ploch dle ÚP, 
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které zahrnují i požadavky ochrany veřejného zdraví, další podmínky pro doplněné funkční typy 
s nimi korespondují. 
 
PAMÁTKOVÁ PÉČE  
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších zákonů. 
Území změny  sousedí s kulturní památkou, změnou se však nemění prostorové regulace 
stanovené planou ÚPD, vliv změny na okolí kulturní památky - sousedního kostela je tak 
minimální. 
  
DOPRAVA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH  
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
Území změny sousedí místní komunikací, je využito stávající dopravní napojení, koncepce 
dopravy dle ÚP se nemění. 
 
DOPRAVA LETECKÁ  
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů - zařízení letecké dopravy se 
v území sice nevyskytují, je však dotčeno ochranným pásmem veřejného mezinárodního letiště 
Brno/Tuřany proti laserovým zařízením - sektor B. Území vedle kostela řešené změnou, se 
nachází ve vymezeném zájmovém území mikrovlnného spoje včetně jeho ochranného pásma. Je 
však situováno mimo vymezeném zájmové území koridoru RR směrů pro nadzemní stavby. 
Ostatní lokality změny vymezují pouze zastavěné území, nemění nic na způsobu využití dle ÚP či 
na jeho podmínkách (viz podkapitola 6.1.),jedná se však o limit, který se vztahuje k územnímu 
rozhodování, přip. povolování staveb. Z hlediska § 175 stavebního zákona . 
 
 
ENERGETIKA  
Zákon č. 458/2000 Sb.,  
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších zákonů  
Respektování legislativních požadavků dle zák. 458/2000Sb. zohledňuje nutnost respektovat 
požadavky vyplývající ze zpracované územní energetické koncepce v aktuálním znění v době 
zpracování územně plánovací dokumentace. 
 
OBRANA STÁTU  
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky  
Stanovení podmínek prostorového uspořádání zamezuje umístění výškových objektů, řešení 
změny nemá vliv na leteckou dopravu nebo radioreléové trasy 
 
CIVILNÍ OCHRANA  
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších zákonů  
Plocha dílčí změny je přístupná z veřejných prostranství, kde minimální šíře volného průjezdného 
profilu činí 3,5m a umožní přístup techniky IZS, v přilehlých veřejných prostranstvích je možné 
zásobování požární vodou z vodovodního řadu vedeného v blízkosti řešené plochy. 
Velikost a kapacita plochy změny nemá vliv na koncepci civilní ochrany obce. 
 
 
„Změnou řešenou problematikou nejsou dotčeny níže uvedené zvláštní právní předpisy - 
zákony č.: 44/88 Sb.,166/1999 Sb., 263/2016 Sb.,139/2002 Sb., Zákon č. 266/1994 Sb.“ 

 
 
6.1 Zvláštní zájmy Ministerstva obrany  
 
Celé správní území obce a tudíž všechny lokality změny se nachází v území vymezeném 
Ministerstvem obrany ČR dle § 175 stavebního zákona. 
Všechny lokality změny se nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení. 
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Území vedle kostela řešené změnou, se nachází ve vymezeném zájmovém území mikrovlnného 
spoje včetně jeho ochranného pásma. Je však situováno mimo vymezeném zájmové území 
koridoru RR směrů pro nadzemní stavby. Ostatní lokality změny vymezují pouze zastavěné území, 
nemění nic na způsobu využití dle ÚP či na jeho podmínkách.“ 
V koordinačním výkrese jak změny tak poté v úplném znění bude upraven koridor RR směrů, který 
je zobrazen v ÚP Nosislav špatně  a nyní evidentně do lokality Stará školka nezasahuje. 
Už z důvodu, že je na celé  území  vymezeno Ministerstvem obrany jako území dle § 175 
stavebního zákona, stavby v lokalitách změny mohou být na základě zákona orgánem k tomu 
příslušným v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti státu zakázány či omezeny, což se může 
týkat zejména: 
• výstavby, rekonstrukcí a oprav silnic  II. a III. třídy 
• výstavby vedení VN a VVN 
•  výstavby radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) 
včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….) 
• výstavby zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
• výstavby vodních nádrží (rybníky) 
 
Další stavby, které mohou být v území  dle § 175 omezeny či zakázány obecně jako: 
•  rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. třídy 
• výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
• výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
• výstavba větrných elektráren 
• výstavba objektů vysokých 30 m a více nad terénem 
• výstavba vodních nádrží (přehrady) 
• výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 
Nejsou v lokalitách změny z hlediska regulací přípustné. 
 
Z důvodu ochranného pásma radiolokačního zařízení pak mohou být  na základě zákona orgánem 
k tomu příslušným v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti státu zakázána či omezena kromě 
výše uvedeného i: 
•  výstavba základnových stanic mobilních operátorů. 
 
 

7. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující 
základní informaci o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
 
Změna ÚP nebyla posuzována z hlediska vyhodnocení vlivu územního plánu na vyvážený vztah 
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno, 
protože ve stanovisku krajského úřadu č.j. JMK 19083/2021 z 8.2.2021 příslušný orgán ochrany 
přírody a krajiny konstatoval, že změna nemůže mít významný vliv na stav předmětu ochrany nebo 
celistvost žádné z evropsky významných lokalit nebo ptačích oblasti soustavy Natura 2000 a orgán 
posuzování vlivů na životní prostředí neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů navrhované 
změny ÚP Nosislav na životní prostředí.  
 

8. Stanovisko krajského úřadu podle § 55b odst.5 
 
Stanovisko nebude vydáno, neboť krajský úřad nepožadoval hodnocení návrhu změny č. 2  
 z hlediska jeho vlivů na životní prostředí. 
 

9. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 
stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud 
některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 
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Stanovisko nebude vydáno, neboť krajský úřad nepožadoval hodnocení návrhu změny č. 2  
 z hlediska jeho vlivů na životní prostředí. 
 

10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení  
 
V rámci změny č. 2 byla provedena aktualizace zastavěného území. 
 
V rámci Změny č. 2 ÚP Nosislav byla vymezena dílčí změna dle obsahu změny č. 2 ÚP 
schváleného zastupitelstvem městyse Nosislav. 
 
Odůvodnění vymezení dílčí změny: 
Navrhuje se změna ÚP ve vymezení ploch s rozdílným způsobem využití: 
v lokalitě Stará školka (č.p. 103, pozemky p.č. 3, 4), a to změna z ploch „OV – plochy občanského 
vybavení – veřejné“ na „B - plochy bydlení“, protože takto je změna požadována usnesením 
zastupitelstva.  
Městys Nosislav nedisponuje pozemky pro bydlení, které by umožnily realizaci nových bytů 
zejména pro mladé, realizaci startovních bytů, proto je využití pozemků v ploše změny pro účel 
bydlení nezbytné k tomu, aby bylo možné stávající objekt staré školky přebudovat na bytový dům, 
uspokojit poptávku bydlení pro novou generaci z řad místních obyvatel a tím stabilizovat a rozvíjet 
populaci. 
 Změna je vymezena, protože lokalita se nachází v centru obce u kostela, v zastavěném území, je 
zpřístupněna místními komunikacemi a navazuje na plochy bydlení. V okolí plochy se nachází také 
veřejná technická infrastruktura, kterou lze pro napojení dané plochu využít.  Na pozemcích se 
nachází nyní stará školka, kterou již není vhodné k tomuto účelu využívat, její funkce je nahrazena 
v rámci území obce ve vhodnější lokalitě, proto je účelné využít plochu pro jiný účel – bydlení, 
které navazuje plynule v sousedících plochách. Podmínky využití plochy jsou respektovány dle 
platného ÚP, vymezení této funkce tak vhodně doplní stávající zástavbu. 
 
Změna č.2 tak vymezuje plochu přestavby P1, protože tímto dochází ke změně stávající zástavby, 
k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území. 
 
Text  platného ÚP je upravován v souladu s platnou legislativou po novele stavebního zákona - 
z.č. 225/2017 Sb. v rámci změny č. 1 ÚP Nosislav, která je pořizována současně se změnou č. 
2.  
 
ÚP Nosislav byl schválen v období před vydáním ZÚR JMK. Do souladu se Zásadami územního 
rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR) je uveden v rámci změny č. 1 ÚP Nosislav úpravy proto 
nejsou paralelně zahrnovány do změny č. 2. Soulad změny č. 2 ÚP Nosislav se ZÚR JMK 
podrobně viz výše - kap. 3.2.1. 
 

 

11. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 
potřeby vymezení zastavitelných ploch 
 
Nově je vymezena plocha přestavby P1 pro bydlení, a to z důvodu výrazné poptávky na území 
městyse. Vzhledem k tomu, že využívá plochu v rámci zastavěného území, kde pouze mění její 
účel, dochází tímto k účelnému využití zastavěného území. Vzhledem k plošně omezenému 
rozsahu 2 pozemků však nenavyšuje zásadním způsobem kapacitu ploch bydlení a nemá 
podstatný vliv na celkovou bilanci rozvojových ploch bydlení.  
 
Plocha změny účelně využívá dopravní a technickou infrastrukturu navazujícího území a umožní 
plně využít potenciál zastavěného území.  
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12. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 
 
Změna nemá vzhledem k poloze v centru zastavěného území a plošně velmi omezenému rozsahu 
vliv na koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů. 
Nemá přímou vazbu na sousední správní území, nepromítá se do výkresu širších vztahů. 
 

13. Vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí 
zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu pořizované 
zkráceným postupem 
 
Zastupitelstvo obce Nosislav rozhodlo v souladu s § 55a odst. 1 stavebního zákona o obsahu 
změny č. 2  územního plánu Nosislav, vyhodnocení splnění požadavků zadání je uvedeno 
níže. V souladu s § 55b stavebního zákona je změna pořizována zkráceným způsobem. 
 
Změna č. 2 
Rozsah změny byl požadován v usnesení zastupitelstva městyse Nosislav konaného dne 22. 
února 2021, že obsahem změny č. 2 ÚP Nosislav bude změna z ploch „OV – plochy občanského 
vybavení – veřejné“ na „B plochy bydlení“ v lokalitě Stará školka (č.p. 103, pozemky p.č. 3, 4), na 
pozemcích se nachází nyní stará školka. Lokalita se nachází v centru obce u kostela, 
v zastavěném území, je zpřístupněna místními komunikacemi a navazuje na plochy bydlení.  
 
Změnou je proto vymezena plocha přestavby P1 jako plocha bydlení B namísto původní plochy 
občanského vybavení – veřejného OV, tímto je splněn požadavek zastupitelstva obce. 
Změna č. 2  je pořizována zkráceným způsobem dle (§ 55a-b stavebního zákona). 
 

14. výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v 
zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s 
odůvodněním potřeby jejich vymezení 
 
Změnou nejsou řešeny žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny ZÚR. 
 

15. výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení 
Viz. příloha č. 7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. – část II. odst.(1) písm. d) 
 
Nejsou v rámci změny vymezovány, neboť obsahem změny není jejich vymezení požadováno a 
není v rámci lokalit změny účelné, platný ÚP byl schválen před 1.1.2018 a proto tyto prvky 
neobsahuje. 
 

16.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 
 
Zábor půdy z pozemků určených k plnění funkce lesa není navržen. 
 
Zábor půdy ze ZPF: 

čís.oz
n.dle 
přílohy 
výkres
u č.8 

navržené využití  výměra 
(ha) 

tř. 
ochr. 
půd 

BPEJ Druh Poloha 
vzhlede
m k 
zastav. 
území 

P1 Plocha bydlení 0,084 II 00110 
 

zahrada uvnitř 
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Zdůvodnění výhodnosti navrhovaného řešení 
Navrhované řešení se jeví jako výhodné, protože :  

 Navržená plocha P1 využívá účelně zastavěné území, pro získání potřebné kapacity 
bydlení využívá přednostně změnu stávající zástavby - navrhuje opětovné využití 
znehodnoceného území. 

 Vymezení změny je nezbytné, protože městys Nosislav nedisponuje žádnými pozemky pro 
bydlení, které by umožnily realizaci nových bytů zejména pro mladé, realizaci startovních bytů a 
podmínky využití pro občanské vybavení na pozemcích v ploše změny toto neumožní. Pozemky v 
ploše P1 navržené ke změně, jsou ve vlastnictví obce, avšak zahrnuty do plochy občanského 
vybavení v souladu s původním, již neaktuálním využitím pro mateřskou školu.  

 Změna využití pozemků v ploše změny pro účel bydlení je nezbytná k tomu, aby bylo 
možné stávající objekt staré školky přebudovat na bytový dům, uspokojit poptávku bydlení pro 
novou generaci z řad místních obyvatel. Jedná se tedy prioritně o přestavbu stávajícího objektu 
v ploše P1. S ohledem na principy územního plánování je v souladu s § 3 vyhl. 501/2006Sb. 
plocha změny vymezena tak, aby s navazujícím územím shodného využití s přihlédnutím k účelu a 
podrobnosti popisu a zobrazování v územním plánu tvořila plochu o rozloze větší než 2 000 m2 - 
do plochy změny je zahrnut i pozemek zahrady, který funkčně souvisí a bude souviset se stavbou. 
Nepředpokládá se však výrazný stavební zásah do tohoto pozemku. 

 Změna je navržena ve veřejném zájmu, protože je vyvolána výhradně potřebou obce 
stabilizovat a rozvíjet populaci z řad místního obyvatelstva a tím udržovat kontinuitu lokální 
populace a sociální vazby, je sledována stabilizace populace a sídlení struktury v souladu 
s prioritami územního plánování dle ZÚR JMK – kap. A bod (2). 

 V městysi je výrazná poptávka po bydlení a kapacity navržených zastavitelných ploch jsou 
postupně čerpány ( je postaveno minimálně 11 nových domů a čerpání kontinuálně pokračuje) 

 Lokalita změny se nachází v centru obce u kostela, v zastavěném území, je zpřístupněna 
místními komunikacemi a navazuje na plochy bydlení. V okolí plochy se nachází veřejná dopravní 
a technická infrastruktura, kterou lze pro napojení dané plochy využít.  Na pozemcích se nachází 
nyní stará školka, kterou již není vhodné k tomuto účelu využívat, její funkce je nahrazena v rámci 
území obce ve vhodnější lokalitě, proto je účelné využít plochu pro jiný účel – bydlení, které 
navazuje plynule v sousedících plochách.  

 Z výše uvedených důvodů je navrhované řešení invariantní a jednoznačné.  
 
Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 
Na dotčené zemědělské pozemky nejsou vynakládány dlouhodobé investice. 
 
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a jejich předpokládaném porušení 
Na zemědělské půdě určené k rozvojovým účelům se nenacházejí objekty a stavby zemědělské 
prvovýroby, ani zemědělské usedlosti, tudíž  při realizaci rozvojových cílů územního plánu nemůže 
dojít k jejich porušení. 
 
Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a hranic katastrálních území 
Pozemky změny č.2 ÚP Nosislav se nacházejí v k.ú. Nosislav. 
 
Znázornění průběhu hranic 
Hranice zastavěného území jsou zdokumentovány ve stávajícím územním plánu . 
Plocha je vymezena dle požadovaného funkčního využití území na pozemku zahrady uvnitř 
souvislé zástavby obce. Hranice pozemkové držby jsou zakresleny v mapě KN.   
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17. Část odůvodnění zpracovávaná pořizovatelem  
bude doplněna dle průběhu projednání 
 

17.1. Údaje o způsobu pořízení změny č. 2 územního plánu Nosislav  
 
Dne 11.3.2020 rozhodlo zastupitelstvo Městyse Nosislav (dále jen ZM) usnesením č. 16 a 17 o 
prověření možnosti pořízení změny č.1 ÚP Nosislav z vlastního podnětu zkráceným způsobem a 
pověřilo místostarostu p. Drahomíra Mrkvicu všemi jednáními ohledně změny s projektantem a 
pořizovatelem -  MěÚ Židlochovice (dále jen pořizovatel). Téhož dne rada městyse schválila žádost 
o pořizování pořizovatelem MěÚ Židlochovice dle § 2 odst. 2 písm. a)  a § 6 odst. 1 písm. a) SZ.  
Dne 18.12.2020 Městys Nosislav požádal pořizovatele o zajištění stanovisek dle § 55a odst. 2 
písm. d) a e) na základě přiloženého návrhu obsahu změny. Pořizovatel 6.1.2021požádal příslušný 
orgán (Krajský úřad Jihomoravského kraje) o stanoviska tato stanoviska, jak mu ukládá § 55a odst. 
3 SZ.  
Dne 2.2.2021 obdržel pořizovatel podnět určeného zastupitele k  rozdělení změny na 2 změny, a 
to vzhledem k potřebě co nejrychlejšího projednání a nabytí účinnosti změny ÚP v lokalitě Stará 
školka, která je součástí obsahu změny ÚP. Téhož dne pořizovatel požádal Krajský úřad 
Jihomoravského kraje o stanoviska dle § 55a odst. 2 písm. d) a e)  k této osamostatněné části 
změny. 8.2.2021 tato stanoviska obdržel. Příslušný orgán ve svém stanovisku ze dne 8.2.2021 č.j. 
JMK 19083/2021 neuplatnil požadavek na   posouzení vlivů změny ÚP na životní prostření a 
konstatoval, že návrh nemůže mít významný vliv na stav předmětu ochrany nebo celistvost žádné 
z evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. 
16.2.2021 pořizovatel přeložil ZM návrh na pořízení změn č.1 a č.2 ÚP a návrh  k rozhodnutí  a 
obsahu obou změn. 
ZM dle §55a odst. 2 v souladu s § 6 odstavec (5) písmeno a) SZ na svém zasedání dne 22. 
2.2021 usnesením č. 14  rozhodlo o pořízení změny č.2 (část e) usnesení), jejím obsahu (část h) 
usnesení) a jejím pořizování zkráceným postupem (část f) usnesení).  
Spolu s žádostí o pořízení změny 3.3.2021 bylo pořizovateli doručeno usnesení o výše uvedeném 
a současně byl pořizovateli oznámen výběr projektanta – Ing.arch. Barbory Jenčkové, IČO 
64292428, číslo autorizace ČKA 02872. Dne 11.3.2021 jí předal pořizovatel usnesení ZM č.14  a 
stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje JMK 19083/2021 z 8.2.2021 a zajistil tak  
zpracování návrhu změny a dle §55b odst. 1 SZ. 
 
Dne 22.3.2021 byl pořizovateli předán návrh změny.  
23.3.2021 dne pořizovatel předal návrh změny územního plánu Krajskému úřadu Jihomoravského 
kraje a Městysi Nosislav dle § 55b odst.1SZ. 
23.3.2021 pořizovatel v souladu s § 55b odst. 2 a §52 odst. (1) SZ  návrh změny ÚP spolu 
s oznámením o konání veřejného projednání oznámil veřejnou vyhláškou. Jednotlivě byly také 
téhož dne oznámením o konání veřejného projednání přizvány dotčené orgány, krajský úřad a 
sousední obce. V souladu s § 23a byly o tomto úkonu správního orgánu při projednávání návrhu 
změny územního plánu vyrozuměni oprávnění investoři, v jejichž seznamu obcí je městys Nosislav 
uveden, zaznamenaní v seznamu oprávněných investorů, který zveřejnil způsobem umožňujícím 
dálkový přístup Krajský úřad Jihomoravského kraje. 
Veřejná vyhláška byla na úřední desce pořizovatele vyvěšena dne 23.3.2021, doručena tedy byla 
7.4.2021. Oznámení o konání veřejného projednání obdržely dotčené orgány, Město Židlochovice i 
sousední obce nejpozději 23.3.2021.  Datum konání veřejného projednání bylo stanoveno na 
5.5.2021. Byly tedy dodrženy zákonné lhůty dle § 55b odst. 1 i § 52 odst. (1) SZ;  lhůta 30 dní 
předem po přizvání pro dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce uplynula 22.4.2021, lhůta 
15 dní od doručení návrhu a oznámení o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou 
uplynula též 22.4.2021. 
V oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upozornil pořizovatel, že nejpozději do 7 
dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit připomínky a dotčené osoby podle §52 
odstavce (2) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí 
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Upozornil také, že k později 
uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží v souladu s § 55b odst. (2) stavebního zákona. 
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V této veřejné vyhlášce oznámil také lhůtu (tj. od 23.3.2021 do 12.5.2021) a místo (u pořizovatele), 
v níž bude návrh vystaven k veřejnému nahlížení a upozornil na vystavení návrhu způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. 
Pořizovatel překontroloval vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách a 
fotokopie úředních desek založil do spisu. Taktéž v den vyvěšení veřejné vyhlášky uveřejnil návrh 
způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. Návrh byl od 
data vyvěšení veřejné vyhlášky vystaven k nahlédnutí u pořizovatele a zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách pořizovatele a to až do data svěšení veřejné 
vyhlášky. 
25.3.2021 založil pořizovatel registrační list změny dle § 22 vyhl. č. 500/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a údaje o změně zaevidoval dle § 162 odst.4 SZ do evidence územně 
plánovací činnosti. 
Veřejné projednání se uskutečnilo  5.5.2021 v 16 hodin v zasedací místnosti pořizovatele na ulici 
Nádražní č.750, Židlochovice a byl z něj pořízen záznam v souladu s § 22 SZ. Pořizovatel 
vzhledem k epidemiologickým opatřením před jednáním vyznačil místa k sezení tak, aby byly 
dodrženy rozestupy. Jelikož se veřejného projednání kromě pořizovatele a projektanta nikdo 
neúčastnil, nebylo nutno přesouvat projednání do jiných prostor. Všichni přítomní měli ústa i nos 
chráněny respirátory. 
Z projednání byl proveden písemný záznam. 
Lhůta pro uplatnění stanovisek, připomínek a námitek uplynula dnem 12.5.2021. 
 
K návrhu změny ÚP uplatnily svá stanoviska tyto dotčené orgány: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR č.j. MPO 303194/2021 z 1.4.202, uplatněno 1.4.2021 
Ministerstvo vnitra ČR č.j. MV-55441-4/OSM-2021 z 5.5.2021, uplatněno 5.5.2021 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje č.j. HSBM-4-51/2021 z 10.5.2021, uplatněno 11.5.2021 
Ministerstvo obrany ČR č.j. 110652/2021-1150-OÚZ-BR z 6.5.2021, uplatněno 6.5.2021 
Ministerstvo dopravy ČR č.j. MD-13701/2021-910/2 z 6.5.2021, uplatněno 6.5.2021 
Krajský úřad Jihomoravského kraje č.j. JMK 68143/2021 z 7.5.202, uplatněno 11.5.2021 

 
K návrhu změny ve veřejném projednání byla uplatněna připomínka. 

Připomínající: Číslo jednací  Podáno dne 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor  regionálního rozvoje, 
Žerotínovo náměstí 3,  601 82 Brno JMK 66900/2021 11.5.2021 

 
K návrhu změny ve veřejném projednání byla uplatněna námitka. 

Připomínající: Číslo jednací  Podáno dne 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 RSD-274009/2021-2   11.5.2021 

 
Dne 14.5.2021 v souladu s § 55b odst. 4 SZ zaslal pořizovatel Krajskému úřadu Jihomoravského 
kraje jako nadřízenému orgánu všechna stanoviska, námitku a připomínku. Krajský úřad uplatnil 
souhlasné stanovisko dle § 55b odst. 4 dne 10.6.2021. 
 
K návrhu změny ÚP uplatnil stanovisko nadřízený orgán: 

Stanovisko nadřízeného orgánu Číslo jednací stanoviska Podáno dne 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování 
a stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3 , 601 82 Brno JMK 84409/2021 10.6.2021 

 
Dne 17.5.2021 byla pořizovateli předána veřejná vyhláška, kterou byl doručen návrh změny, svěšená 
z úřední desky pořizovatele a též doručena ta, kterou byl doručen návrh změny, svěšená z úřední desky 
městyse Nosislav. Z nich vyplývá, že byly vyvěšeny 23.3.2021 a svěšena 13.5.2021 a to jak v listinné 
podobě tak způsobem umožňujícím dálkový přístup, což je osvědčeno podpisem osoby pověřené 
zveřejňováním písemností na úřední desce pořizovatele. 
Pořizovatel v souladu s §53 odst. (1) SZ vyhodnotil 13.5.2021 částečné výsledky projednání návrhu změny 
ÚP ( bez stanoviska nadřízeného orgánu) a návrh vyhodnocení připomínek,  konzultoval je s určeným 
zastupitelem téhož dne e-mailem; určený zastupitel s vyhodnocením e- mailem ze 17.5.2021 souhlasil. 
Pořizovatel zpracoval výzvu dotčeným orgánům a návrh vyhodnocení připomínek jim spolu s ní zaslal dle § 
53 odst. 1 SZ dne 18.5.2021.  
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K návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných ke změně ÚP uplatnili své stanovisko: 

Dotčený orgán: 

Číslo jednací 
stanoviska Podáno dne 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 
1,61400 Brno HSBM-4-112/2021 1.6.2021 
Ministerstvo dopravy ČR, nábř.. Ludvíka Svobody 1222/12, 
11015 Praha 1 MD-13701/2021-910/4 31.5.2021 

 
Návrh byl zaslán dále těmto orgánům, které neuplatnili stanovisko ve lhůtě do 17.6.2021, má se 
tedy za to, že v souladu s §53 odst.1 s návrhy pořizovatele souhlasí: 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: x2pbqzq 
 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 601 82  Brno 2 
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad - životní prostředí,  Masarykova 
 č.p. 100, 667 01  Židlochovice 
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad – památková péče,  Masarykova 
 č.p. 100, 667 01  Židlochovice 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36 
 sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4 
 sídlo: Na Františku č.p. 1039/32, 110 00  Praha 1-Staré Město 
Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy, Masarykova č.p. 100, 667 01  Židlochovice 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp 
 sídlo: Nad štolou č.p. 936/3, 170 00  Praha 7-Holešovice 
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 

 
Aktualizace zastavěného území je řešena změnou, protože došlo zejména ke změnám v zápisech 
pozemků vinic do KN. Součástí změny není  uvedení ÚP Židlochovice do souladu se ZÚR a jejich 
aktualizacemi, neboť toto je součástí paralelně pořizované změny č. 1. 
Na základě  projednání došlo pouze k úpravám v odůvodnění návrhu změny, tj. nedošlo k úpravě, 
kterou by bylo nutné považovat za podstatnou úpravu ve smyslu § 53 odst. 2 SZ. 
Pořizovatel  zajistil úpravy návrhu vč. odůvodnění, doplnil v části odůvodnění své přezkoumání dle 
§ 53 odst. (4) písmeno a) - d) a dne …………….. předložil návrh změny č.2 ÚP Nosislav 
zastupitelstvu městyse k vydání v souladu s §54 odst. (1) SZ ;  zajistil též doručení návrhu a 
úplného znění územního plánu po této změně.  

 
 
17.2. Stanovisko krajského úřadu podle § 55b odst. 5 stavebního zákona 
Stanovisko nebylo vydáno, neboť Krajský úřad Jihomoravského kraje  jako příslušný orgán 
ochrany přírody a krajina a dle zákona 100/2001 Sb. ve svém stanovisku ze dne 8.2.2021 č.j. JMK 
19083/2021 neuplatnil požadavek na   posouzení vlivů změny ÚP na životní prostření a 
konstatoval, že návrh nemůže mít významný vliv na stav předmětu ochrany nebo celistvost žádné 
z evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. 
 

17.3. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením 
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 
Stanovisko nebylo vydáno, neboť Krajský úřad Jihomoravského kraje  jako příslušný orgán 
ochrany přírody a krajina a dle zákona 100/2001 Sb. ve svém stanovisku ze dne 8.2.2021 č.j. JMK 
19083/2021 neuplatnil požadavek na   posouzení vlivů změny ÚP na životní prostření a 
konstatoval, že návrh nemůže mít významný vliv na stav předmětu ochrany nebo celistvost žádné 
z evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. 
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17.4. Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst. 4 stavebního zákona 
a) Soulad změny územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění jejích 
aktualizací č. 1,2,3 a 5 (dále jen PUR) a Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje 
ve znění jejich aktualizací č.1 a č.2(dále jen ZÚR ) 
Soulad návrhu s PÚR je vyhodnocen v kapitole označené 3.1 v textu  odůvodnění a byl popsán 
vzhledem ke všem částem PÚR,  které se vztahují k řešenému území ve vztahu k aktualizacím č. 
1, 2,3 a 5 Politiky územního rozvoje ČR, kdy  Aktualizace č. 2 ( čl. 60 a 121) , 3 ( čl. 204 – 
Vlachovice)  a 5 se netýká řešeného území. 
Soulad návrhu se ZÚR ve znění jejich aktualizací je vyhodnocen v kapitole označené 3.2 v textu 
odůvodnění a byl popsán vzhledem ke všem částem ZÚR. 
Součástí odůvodnění není vyhodnocení souladu stávajícího platného ÚP Nosislav se ZÚR, které  
prováděno jako součást paralelně pořizované rozsáhlejší změny č. 1ÚP. 
Z hlediska souladu změny ÚP s PÚR a ZÚR  uplatnil stanovisko nadřízený orgán dle §55b odst.4 
SZ: 

Stanovisko nadřízeného orgánu Číslo jednací stanoviska Podáno dne 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování 
a stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3 , 601 82 Brno JMK 84899/2021 10.6.2021 

Nadřízený orgán ve stanovisku konstatuje, že nemá připomínky k návrhu změny. Z hlediska: 

 souladu návrhu změny s Politikou územního rozvoje ve znění jejích 3.aktualizací 
konstatuje, že: 
- platný ÚP zohlednil polohu městyse zejména rozsahem vymezených rozvojových ploch, 

kdy změna rozšiřuje plochy bydlení 
- pro řešení změny z PÚR ČR nevyplývají pro konkrétní požadavky 
- návrhem změny jsou respektovány relevantní republikové priority územního plánování 

pro zajištění udržitelného rozvoje území dle PÚR ČR 

 souladu návrhu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění jejich 
aktualizací konstatuje, že: 
- uvedení ÚP Nosislav do souladu se ZÚR JMK v platném znění je řešeno souběžnou 

změnou č. 1, změna č.2 tyto úpravy nezahrnuje 
- pro řešení změny č. 2 ÚP Nosislav nevyplývá ze ZÚR JMK požadavek týkající se 

vymezení metropolitní rozvojové oblasti OB3 – Brno, ani žádné jiné konkrétní 
požadavky; předmět a řešení návrhu změny č. 2 ÚP Medlov nemá vliv na plochy a 
koridory nadmístního významu vymezené dle ZÚR JMK ve správním území městyse 
Nosislav a nemá ani dopad na jejich budoucí využití.  

- změna nemá negativní vliv na koncepci ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území kraje; vzhledem ke svému obsahu nemá změna potenciál 
ovlivnit zachování nebo dosažení cílových charakteristik krajinných celků, do nichž je 
správní území městyse dle ZÚR JMK zařazeno. 

 zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní změna nemá vzhledem k 
poloze v centru zastavěného území a plošně velmi omezenému rozsahu změny vliv na 
koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů. 

   
Po přezkoumání dle výše uvedeného je návrh změny v souladu s PÚR a ZÚR. 
b) Soulad změny ÚP s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného 
území  
Je vyhodnocen v textu odůvodnění v kapitole označené 4. 
Z hlediska úkolů územního plánování dle odst. c) byla změnou prověřena potřeba změn v území. 
Přínosem změny je v ploše Z64 možnost rozvoje bydlení v místě, kde do vybudování nové 
nacházela stará mateřská školka a to v přímé návaznosti na existující dopravní s technickou 
infrastrukturu. Rizika s ohledem na veřejné zdraví bude nutné vyhodnotit při konkrétních 

záměrech, lokalita se nachází v blízkosti 82m – 36m od komunikace II/425, při respektování 
příslušných zákonných požadavků a norem na úseku veřejného zdraví lze střetu předejít. 
Lokalita se nachází v těsném sousedství kostela, orgán památkové péče neuplatnil stanovisko 
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a zachováním prostorové regulace stanovené územním plánem, která se změnou nemění lze 
výstavbu v ploše s prostředím kulturní památky sladit.  
Dle § 19  odst.1, písm. e) stanovila změna podmínky pro provedení změn v území s ohledem na 
stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území. 
 
Změna dále: 

 nestanovila pořadí provádění změn v území (etapizaci) dle odst. f) 

 vytvořila v území podmínky pro zajištění civilní ochrany a podmínky pro ochranu území podle 
zvláštních právních předpisů – viz soulad se stanovisky dotčených orgánů v oblasti civilní ochrany a 
ostatních oblastech veřejných zájmů chráněných právními předpisy 

 účelně využívá zastavěného území  vymezením přestavbové plochy v místě stávající stavby 
občanského vybavení – školky pro možnost jejího opětovného využití pro  účel bydlení.  

 ochranu nezastavěného území stanovenou územním plánem nenarušuje, přestavbová plocha je 
vymezena uvnitř zastavěného území; zastavěné území je změnou č. 2 aktualizováno, protože došlo 
ke změnám v zápisech vinic do KN. 

 
ÚP byl vydán v roce 2011, novelami SZ  došlo v ustanoveních § 18 a 19 SZ ke změnám; tyto jsou 
do ÚP zapracovávány  souběžně pořizovanou změnou č.1 ÚP. 
Po přezkoumání dle výše uvedeného je návrh změny v souladu s  cíli a úkoly územního 
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 
v území a požadavky na ochranu nezastavěného území. 
 
c) Soulad změny s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů  
Je vyhodnocen  v kapitole označené 5 textu odůvodnění po jednotlivých předpisech – stavební zákon, 
vyhláška č. 500/2006 Sb. a vyhláška č. 501/2006 Sb. a je u stavebního zákona je popsán po 
jednotlivých ustanoveních. 
Z hl. § 43 odst.3 lze odůvodnění uvedené v kap. 5 doplnit, že změna neobsahuje podrobnosti náležející 
svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím. 
Z hlediska § 55 odst. 5 stavebního zákona text odůvodnění změny obsahuje jako kapitolu č.11 
vyhodnocení účelného využívání  zastavěného  území a  vyhodnocení potřeby  vymezení 
zastavitelných ploch, z nějž vyplývá,  že změna svým rozsahem 2  pozemků  nenavyšuje zásadním 
způsobem  kapacitu  ploch bydlení a nemá podstatný vliv na celkovou bilanci rozvojových ploch 
bydlení. 
 
V souladu s § 55 odst.6  je změna  zpracována  v rozsahu měněných částí. Odůvodnění je zpracováno 
obsahově v souladu s platným zněním přílohy č. 7, kde není dodržení struktury požadováno. Komplexní 
odůvodnění řešení změny obsahuje stručný popis provedených změn a důvodů, proč byly provedeny. 
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území je obsaženo v kapitole 12 
odůvodnění, vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu 
změny územního plánu pořizované zkráceným postupem v kapitole 13. Záležitosti nadmístního 
významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona, prvky 
regulačního plánu nejsou obsahem změny. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa je uvedeno v kapitole 16 a dle 
stanoviska  Krajského úřadu Jihomoravského kraje jako orgánu ochrany ZPF  č.j. JMK 68143/2021 
z 7.5.2021 je řádným způsobem prokázána nezbytnost navrhovaného nezemědělského využití, 
rozsahem návrhová plocha v kontextu se stávajícími zastavitelnými plochami pro bydlení vymezenými v 
platné ÚPD odpovídá skutečným potřebám sídla. Jako kapitola 1 odůvodnění je uveden text ÚP 
s vyznačením změn provedených změnou č. V UP. 
Výkresy, které jsou součástí grafické části změny územního plánu, jsou zpracovány v měřítku 1 : 5 000  
- výřezy výkresu základního členění a  hlavního výkresu, z odůvodnění je zpracován koordinační 
výkres, výkres předpokládaných záborů půdního fondu – oba v měř. 1:5000. Ve výkresech je 
vyznačena hranice řešeného území v návaznosti na měněné jevy. 
Z hlediska vyhlášky č. 501/2006 Sb. změna neomezuje bezpečně přístupná veřejných prostranství, 
nedotýká se stávajících cest umožňujících bezpečný průchod krajinou. Změna svou povahou 
(nevymezuje zastavitelné plochy větší než 2ha) nezasahuje do ustanovení §7 od.(2) vyhlášky. 

 
 
 



                                                                                                                                          Změna č. 2 
ÚP Nosislav 

 

 24 

Po přezkoumání dle výše uvedeného je změna v souladu s  požadavky stavebního zákona a 
jeho prováděcích právních předpisů. 
 

d) Soulad změny s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s řešením rozporů  
Soulad změny s požadavky zvláštních právních předpisů je vyhodnocen v kapitole označené 6. 
textu odůvodnění po jednotlivých předpisech a dále je vyhodnocen též jako součást vyhodnocení 
souladu se stanovisky dotčených orgánů dle jednotlivých veřejných zájmů. 
 
Soulad změny se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů 
Žádný rozpor nebyl v průběhu projednávání změny řešen.  
Soulad změny se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů je přezkoumán 
a vyhodnocen pořizovatelem dle jednotlivých veřejných zájmů a zvláštních právních předpisů. 

 
Ochrana životního prostředí 
Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve zn. pozdějších předpisů § 22 písm. d) 

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

Příslušný orgán ve stanovisku dle § 55a odst. 2 písm. d) a e) SZ k obsahu změny   č.j. JMK 

19083/2021z 8.2.2021  neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů navrhované změny ÚP  a na 
životní prostředí s odůvodněním, že na základě výše uvedeného popisu navrhovaného 
obsahu změny, s přihlédnutím ke stanovisku příslušného orgánu ochrany přírody krajského 
úřadu dle §45i zákona o ochraně přírody a krajiny vyhodnotil, že navrhovaná změna vzhledem 
ke svému charakteru, umístění (změna funkčního využití pozemků v centrální zastavěné části 
obce z občanského vybavení nově na plochu umožňující bydlení) a rozsahu (v max. rozsahu 
uvedených dvou pozemků - tj. 1 131 m2) nemá potenciál stanovit rámec pro budoucí povolení 
záměrů uvedených v příloze č. 1 k zákonu a zároveň nepředstavuje podstatnou změnu 
koncepce daného ÚP jako celku a není proto  předmětem posuzování ve smyslu ustanovení § 
10a zákona. 
Ve svém stanovisku dle § 55b odst. 2) SZ , které je součástí koordinovaného stanoviska 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 68143/2021 ze 7.5.2021 orgán konstatuje, že  
nemá k předkládanému návrhu změny připomínky. 

Dne 17.6.2021 uplynula lhůta pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů a nadřízeného 
orgánu k návrhu vyhodnocení připomínek, příslušný orgán v této lhůtě neuplatnil stanovisko, 
má se v souladu s § 53 odst. 1 SZ za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.  
Vyhodnocení: 
Stanoviska jsou souhlasná, návrh změny je s nimi v souladu. 

 
Ochrana přírody a krajiny 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
§ 77a odst. 4 písm. n) v souvislosti s § 45i odst. 1 , § 77a odst. 4 písm. x)  

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

Příslušný orgán ve stanovisku dle § 55a odst. 2 písm. d) a e) SZ k obsahu změny   č.j. JMK 
19083/2021z 8.2.2021  konstatuje, že navrhovaný obsah změny nemůže mít významný vliv na 
stav předmětu ochrany nebo celistvost žádné z evropsky významných lokalit nebo ptačích oblasti 
soustavy Natura 2000 s odůvodněním, že hodnocený návrh nemůže mít významný vliv  na stav 
předmětu ochrany nebo celistvost žádné z evropsky významných lokalit nebo ptačích oblasti 
soustavy NATURA 2000, které jsou v působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tím, že 

svou lokalizací zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá 
potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav 
předmětů ochrany. 
 
 
 



                                                                                                                                          Změna č. 2 
ÚP Nosislav 

 

 25 

Ve svém stanovisku dle § 55b odst. 2) SZ , které je součástí koordinovaného stanoviska 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 68143/2021 ze 7.5.2021 orgán konstatuje, že  
nemá k předkládanému návrhu změny připomínky. 

Dne 17.6.2021 uplynula lhůta pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů a nadřízeného 
orgánu k návrhu vyhodnocení připomínek, příslušný orgán v této lhůtě neuplatnil stanovisko, 
má se v souladu s § 53 odst. 1 SZ za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.  
Vyhodnocení: 
Stanoviska jsou souhlasná, návrh změny je s nimi v souladu. 

 
Ochrana přírody a krajiny 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů § 77 odst. 1 
písm. q) 
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 

Dotčený orgán neuplatnil stanovisko k návrhu změny. Dne 17.6.2021 uplynula lhůta pro 
uplatnění stanovisek dotčených orgánů a nadřízeného orgánu k návrhu vyhodnocení 
připomínek, příslušný orgán v této lhůtě neuplatnil stanovisko, má se v souladu s § 53 odst. 1 
SZ za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.  
Vyhodnocení z hlediska zákonem hájených veřejných zájmů: 
Cílem předpisu je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí 
forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v 
České republice soustavu Natura 2000.při zohlednění hospodářské, sociální a kulturní potřeby 
obyvatel. 
Charakter změny – vymezení přestavbové plochy uvnitř zastavěného území  z ploch občanského 
vybavení na plochy bydlení se zachováním prostorových regulací nepředpokládá  vliv na krajinný 
ráz. 
 

Ochrana vod 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů  
§ 107 odst. 1 písm. a)  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Ve svém stanovisku dle § 55b odst. 2) SZ , které je součástí koordinovaného stanoviska 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 68143/2021 ze 7.5.2021 konstatuje, že není 
věcně a místně příslušný k uplatnění stanoviska. 
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 

Dotčený orgán neuplatnil stanovisko k návrhu změny. Dne 17.6.2021 uplynula lhůta pro 
uplatnění stanovisek dotčených orgánů a nadřízeného orgánu k návrhu vyhodnocení 
připomínek, příslušný orgán v této lhůtě neuplatnil stanovisko, má se v souladu s § 53 odst. 1 
SZ za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.  
Vyhodnocení z hlediska zákonem hájených veřejných zájmů: 
Cílem předpisu je chránit povrchové a podzemní vody,  stanovit podmínky pro hospodárné 
využívání vodních zdrojů, pro zachování vodních zdrojů. předejit stavu nedostatku vody, 
zachovávat a zlepšovat jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování 
nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl a  přispívat k zajištění 
zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo 
závisejících suchozemských ekosystémů.  
Charakter změny – vymezení přestavbové plochy uvnitř zastavěného území  z ploch občanského 
vybavení na plochy bydlení se zachováním prostorových regulací nepředpokládá  vliv žádný 
z výše uvedených cílů. Lokalita může být napojena na stávající systém zásobování vodou přímo 
z řadu situovaného v její blízkosti ve veřejném prostranství a není zasažena záplavovým území, 
nezasahuje ani do systému odvodnění nezastavěného území. 
 

Ochrana ovzduší 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší § 11 odst. 2 písm. a) 
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Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
Vyhodnocení: 

Ve svém stanovisku dle § 55b odst. 2) SZ , které je součástí koordinovaného stanoviska 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 68143/2021 ze 7.5.2021 konstatuje, že jako 
příslušný orgán nemá k návrhu  připomínky. 
Dne 17.6.2021 uplynula lhůta pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů a nadřízeného 
orgánu k návrhu vyhodnocení připomínek, příslušný orgán v této lhůtě neuplatnil stanovisko, 
má se v souladu s § 53 odst. 1 SZ za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.  
Vyhodnocení: 
Stanoviska jsou souhlasná, návrh změny je s nimi v souladu. 

 
Ochrana zemědělského půdního fondu 
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, § 17a písm. a) v souvislosti s § 5 odst. 2  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Ve svém stanovisku dle § 55b odst. 2) SZ , které je součástí koordinovaného stanoviska 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 68143/2021 ze 7.5.2021 orgán  po dohodě o 
úpravě odůvodnění návrhu změny z hlediska nové metodiky ochrany ZPF, kdy se vyhodnocují a 
odůvodňují všechny plochy a to i ty v zastavěném území vedené jako zahrady, vydal souhlasné 
stanovisko s podmínkou, že dohodnutý upravený  text bude zapracován do odůvodnění návrhu 
změny a s odůvodněním, že měněné plochy byla řádným způsobem prokázána nezbytnost 
navrhovaného nezemědělského využití, rozsahem návrhová plocha v kontextu se stávajícími 
zastavitelnými plochami pro bydlení vymezenými v platné ÚPD odpovídá skutečným potřebám 
sídla. Svým tvarem a lokalizací uvnitř zastavěného území návrhová plocha dotváří kompaktní 
půdorys sídla. Doplněným záborovým vyhodnocením byla řádným způsobem rovněž vypořádána 
zákonná dikce ust. § 4 odt. 3 a 4,  plochu lze tudíž z hlediska zájmů ochrany ZPF akceptovat. 

Dne 17.6.2021 uplynula lhůta pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů a nadřízeného 
orgánu k návrhu vyhodnocení připomínek, příslušný orgán v této lhůtě neuplatnil stanovisko, 
má se v souladu s § 53 odst. 1 SZ za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.  
Vyhodnocení: 
Upravený text odůvodnění byl do kapitoly 16. odůvodnění změny doplněn, podmínka souhlasu ve 
stanovisku dle § 55b odst. 2)  je splněna. 
Návrh změny je v souladu s tímto stanoviskem, neuplatnění stanoviska dle § 53 odst. 1 se 
považuje za souhlas s návrhem pořizovatele. 

 
Ochrana lesa 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů § 48a odst. 2 písm.  b) 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Ve svém stanovisku dle § 55b odst. 2) SZ , které je součástí koordinovaného stanoviska 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 68143/2021 ze 7.5.2021 konstatuje, že není 
věcně a místně příslušný k uplatnění stanoviska. 
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, Masarykova č.p. 100,667 
01  Židlochovice 

Dotčený orgán neuplatnil žádné stanovisko. 
Vyhodnocení z hlediska zákonem chráněných veřejných zájmů: 
Charakter změny – vymezení přestavbové plochy uvnitř zastavěného území  z ploch občanského 
vybavení na plochy bydlení se zachováním prostorových regulací se nedotýká zájmů chráněných 
tímto předpisem Nezasahuje do pozemků lesa a PUPFL. 

 
Ochrana ložisek nerostných surovin 
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2, 
zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích,  § 13 odst. 2  
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 z hlediska: 
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Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2, 
Orgán nebyl vyzván k uplatnění stanoviska k návrhu dle § 55b z hlediska ochrany nerostného 
bohatství, protože změna umístěná v centru v zastavěném území nezasahovala do jeho zájmů - 
do řešeného území nezasahuje PÚ Svahy Českého masívu ani žádné chráněné ložiskové území. 
Dne 25. března 2021 vydal rozhodnutí č. j.: MZP/2021/560/466 , kterým z PÚ Svahy Českého 
vypouští ta území,  která jsou pro provádění dalších průzkumných prací  neperspektivní a 
provádění průzkumných prací na nich je neúčelné. Jedním z těchto území je území okresu Brno – 
venkov, Nosislav. 
Obvodní báňský úřad 
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2, 
Orgán nebyl vyzván k uplatnění stanoviska, změna nezasahovala do jeho zájmů - řešené území je 
mimo dobývací prostory. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32,11015 Praha 1 
Orgán nebyl vyzván k uplatnění stanoviska k návrhu dle § 55b z hlediska ochrany nerostného 
bohatství, protože změna umístěná v centru v zastavěném území nezasahovala do jeho zájmů . 
Byl  vyzván k uplatnění stanovisek z hlediska zákona č.458/2000 Sb. § 16 písm.g) a  
Orgán přesto uplatnil stanovisko pouze dle zákona č.44/1988 Sb. a to souhlasné stanovisko bez 

připomínek č.j.MPO 303194/2021 z 1.4.2021. 
Dne 17.6.2021 uplynula lhůta pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů a nadřízeného 
orgánu k návrhu vyhodnocení připomínek,  orgán v této lhůtě neuplatnil stanovisko, má se 
v souladu s § 53 odst. 1 SZ za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.  
Vyhodnocení: 
Stanoviska jsou souhlasná, návrh změny je s nimi v souladu. 

 
Odpady 
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, § 102 odst. 1 a obecně závazné vyhlášky Jihomoravského 
kraje č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomor. kraje 
2016 –2025 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Ve svém stanovisku dle § 55b odst. 2) SZ , které je součástí koordinovaného stanoviska 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 68143/2021 ze 7.5.2021 konstatuje, že jako 
příslušný orgán nemá k návrhu  připomínky. Upozorňuje na kompetenci obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností dle ust. § 146 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. MěÚ 
Židlochovice nevydal žádné stanovisko dle tohoto zákona. 
Vyhodnocení: 
Stanoviska jsou souhlasná, návrh změny je s nimi v souladu. 
 
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, § 146 odst.1, písm e) 
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, Masarykova č.p. 100,667 
01  Židlochovice 

Dotčený orgán neuplatnil žádné stanovisko. 
Vyhodnocení z hlediska zákonem chráněných zájmů: 
 Předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, 
ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje je dle názoru pořizovatele dodrženo, jelikož 
dotčený orgán žádné stanovisko neuplatnil. Charakter změny – vymezení přestavbové plochy 
uvnitř zastavěného území  z ploch občanského vybavení na plochy bydlení se zachováním 
prostorových regulací nepředpokládá  vliv žádný z výše uvedených cílů. Lokalita vzhledem ke své 
velikosti cca 1140m2  a omezené výšce zástavby může být zastavěna a využita značně nízkým 
počtem obyvatel i při výstavbě bytů, nebude tak mít významnější vliv na řešení odpadového 
hospodářství. 
 

Ochrana veřejného zdraví 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 82 odst.2 písm. i) v souv. s § 77,§ 82 odst. 2 
písm. j)  
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Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 4, 
602 00  Brno 2 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko. 

Dne 17.6.2021 uplynula lhůta pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů a nadřízeného 
orgánu k návrhu vyhodnocení připomínek, příslušný orgán v této lhůtě neuplatnil stanovisko, 
má se v souladu s § 53 odst. 1 SZ za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.  
Vyhodnocení z hlediska zákonem č.258/2000  Sb. hájených veřejných zájmů: 
Rizika s ohledem na veřejné zdraví bude nutné vyhodnotit při konkrétních záměrech, lokalita se 

nachází v blízkosti 82m – 36m od komunikace II/425, při respektování příslušných zákonných 
požadavků a norem na úseku veřejného zdraví lze vhodným situováním chráněných prostorů 
ohrožení zdraví z hlediska hluku a emisí předejít. 
 
Veterinární správa 
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, § 49 odst. 1 písm. j)  
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomor. kraj, Palackého třída č.p. 174,612 00  Brno 
12 

Dotčený orgán nebyl vyzván k uplatnění stanoviska vzhledem k tomu, že zákon z hlediska 
veterinární péče stanovuje požadavky  na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty, na 
podnikání v oblasti chovu zvířat. Účely využití, které jsou v území měněny, se netýkají ani zvířat, 
ani jejich chovu a nejsou situovány do území, které by  chov zvířat umožňovalo. 

 
Památková péče 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,§ 28 odst. 2 písm. c)  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kultury a památkové péče, Žerotínovo náměstí 3, 601 
82 Brno 

Ve svém stanovisku dle § 55b odst. 2) SZ , které je součástí koordinovaného stanoviska 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 68143/2021 ze 7.5.2021 konstatuje, že nejsou 
dotčeny zájmy v jeho kompetenci. 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,§ 29 odst. 2 písm. c)  
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, Masarykova č.p. 100,667 
01  Židlochovice 

Orgán neuplatnil stanovisko k návrhu změny, změna způsobu využití z občanského vybavení 
na bydlení při zachování výškové prostorové regulace nemá potenciál ovlivnit dominantní 
působení kulturních památek, byť se je situování přímo u kostela.  
Dne 17.6.2021 uplynula lhůta pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů a nadřízeného 
orgánu k návrhu vyhodnocení připomínek, příslušný orgán v této lhůtě neuplatnil stanovisko, 
má se v souladu s § 53 odst. 1 SZ za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.  
 
Doprava na pozemních komunikacích 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40 odst. 2 písm. g) z hl. řešení dálnic a silnic 
I. třídy  
Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 

Orgán ve svém stanovisku č.j. MD-13701/2021-910/2 z 6.5.2021 konstatuje, že z hlediska 
dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy souhlasí s 
projednávaným návrhem změny č. 2 územního plánu Nosislav a požadavky neuplatňuje, 
jelikož řešenou změnou nejsou dotčeny jím sledované zájmy. 
Vyhodnocení: 
Stanovisko jsou souhlasná, návrh změny je s ním v souladu. 

 
Dne 17.6.2021 uplynula lhůta pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů a nadřízeného 
orgánu k návrhu vyhodnocení připomínek,  orgán uplatnil k tomuto vyhodnocení nesouhlasné 
stanovisko č.j. MD-13701/2021-910/4 z hlediska dopravy na pozemních komunikacích  dálnic 
a silnic I. třídy, přestože ve svém stanovisku k návrhu změny konstatuje, že jeho zájmy nejsou 
dotčeny . (pozn. zde dálnice je od lokality řešené změnou vzdálena 2,3 km a silnice I. třídy 
není vůbec vedena k.ú. Nosislav.) 
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Dotčený orgán zde uplatňuje stanovisko z  hlediska stavebního zákona, k čemuž nemá dle 
stavebního  zákona příslušnost, obsah odůvodnění  je plně v kompetenci, kdo návrh předkládá, 
tedy pořizovatele. 
Dotčený orgán nesouhlasí s vyhodnocením podání Ředitelství silnic a dálnic  ČR ( dále jen ŘSD) 
k návrhu změny, že se nejedná ani o připomínku ani o námitku. Upozorňuje na to, že ŘSD je 
oprávněným investorem ve smyslu § 23a i přesto, že není zapsán v seznamu oprávněných 
investorů vedeným Krajským úřadem Jihomoravského kraje, jelikož oprávněný investor jako 
dotčená osoba dle § 52 odst.2 není na tento seznam odkazován. 

V souladu s tímto upozorněním pořizovatel změnil charakterizaci připomínky na námitku a 
vyhodnotil podání ŘSD jako námitku, v níž namítající konstatuje, že nic nenamítá. 
Na tom, že k návrhům mají být uplatňovány pouze připomínky a námitky pořizovatel trvá a to 
obzvláště v případech, kdy je zjevně vydáno vyjádření k případu, který do zájmů a pozemků 
správce infrastruktury nezasahuje; trvá též na tom, že § 27 ukládá poskytovatelům údajů 
poskytovat údaje o území ihned po jejich vzniku a to i údaje o záměrech. Návrh je 
zpracováván na základě územně analytických podkladů, kdy projektantovi jsou poskytovány 
všechny údaje v aktuálním stavu. Proto v případě veřejných projednání zákon taxativně 
ukládá, co a kdo může k projednávanému návrhu uplatnit. Vyjádření správců a vlastníků 
nejsou ve výčtu v § 55b odst.2 uvedena. 
Vyhodnocení: 
Stanovisko bylo v kvalifikaci podání ŘSD upraveno jako námitka, v níž namítající nemá žádné 
námitky, návrh změny je  v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu. 

 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40 odst. 3 písm. f) z hl. řešení silnic II. a III. 
třídy.  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor rozvoje dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Ve svém stanovisku dle § 55b odst. 2) SZ , které je součástí koordinovaného stanoviska 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 68143/2021 ze 7.5.2021 konstatuje, že se 
řešení změny nedotýká řešení silnic II. a III. třídy. 

Dne 17.6.2021 uplynula lhůta pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů a nadřízeného 
orgánu k návrhu vyhodnocení připomínek, příslušný orgán v této lhůtě neuplatnil stanovisko, 
má se v souladu s § 53 odst. 1 SZ za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.  
Vyhodnocení: 
Stanovisko jsou souhlasná, návrh změny je s ním v souladu. 
 

Doprava na pozemních komunikacích 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40 odst. 4 písm. d) z hlediska řešení místních 
komunikací a účelových komunikací  
Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 
Orgán neuplatnil stanovisko. 

Dne 17.6.2021 uplynula lhůta pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů a nadřízeného 
orgánu k návrhu vyhodnocení připomínek, příslušný orgán v této lhůtě neuplatnil stanovisko, 
má se v souladu s § 53 odst. 1 SZ za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí 
Vyhodnocení z hlediska zákonem  hájených veřejných zájmů: 
Plocha  přestavby přiléhá k místní účelové komunikaci vedené v ulici Komenského a ke 
komunikaci v ulici Pod Baštou. Komunikace v ulici Komenského je dostatečně kapacitní pro účel 
využití jak RD tak BD, obě veřejná prostranství mají dostatečnou šířku dle § 22 vyhl. 501/2006 Sb. 
k napojení lokality.  
 

Doprava drážní 
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, § 56 písm. d) 
Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 

Orgán ve svém stanovisku č.j. MD-13701/2021-910/2 z 6.5.2021 konstatuje, že z hlediska 
dopravy drážní souhlasí s projednávaným návrhem změny č. 2 územního plánu Nosislav a 
požadavky neuplatňuje, jelikož řešenou změnou nejsou dotčeny jím sledované zájmy. 
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Dne 17.6.2021 uplynula lhůta pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů a nadřízeného 
orgánu k návrhu vyhodnocení připomínek,  orgán uplatnil stanovisko souhlasné z hlediska 
tohoto předpisu.  
Vyhodnocení: 
Stanoviska jsou souhlasná, návrh změny je s nimi  v souladu. 

 
Doprava letecká 
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví § 88 odst. 1 písm. k) a l) 
Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 

Orgán ve svém stanovisku č.j. MD-13701/2021-910/2 z 6.5.2021 konstatuje, že z hlediska 
letecké dopravy souhlasí s projednávaným návrhem změny č. 2 územního plánu Nosislav a 
požadavky neuplatňuje, jelikož řešenou změnou nejsou dotčeny jím sledované zájmy. 
Dne 17.6.2021 uplynula lhůta pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů a nadřízeného 
orgánu k návrhu vyhodnocení připomínek,  orgán uplatnil stanovisko souhlasné z hlediska 
tohoto předpisu.  
Vyhodnocení: 
Stanoviska jsou souhlasná, návrh změny je s nimi  v souladu. 

 
Bezpečnost státu 
Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, § 175 

Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, P.O.BOX 155/OSM, 14020  Praha 4 

Orgán ve svém stanovisku č.j. MV- 55441-4/OSM-2021 z 5.5.2021  konstatuje, že se v lokalitě 
Územního plánu Nosislav nenachází území vymezené Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu 
§175 odst. 1 stavebního zákona.  
Dne 17.6.2021 uplynula lhůta pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů a nadřízeného 
orgánu k návrhu vyhodnocení připomínek, příslušný orgán v této lhůtě neuplatnil stanovisko, 
má se v souladu s § 53 odst. 1 SZ za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.  
Vyhodnocení: 
Stanoviska jsou souhlasná, návrh změny je s nimi  v souladu. 
 
 

Doprava letecká 
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví § 88 odst. 1 písm. k) a l)ve věcech vojenského letectví 
v souvislosti  s § 87 odst. 2 

Obrana státu 
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky,§ 6 odst. 1 písm. h) 

Bezpečnost státu 
Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, § 175 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor územních zájmů, a státního 
odborného dozoru, Tychonova 1, Praha 6,16001,IDDS:hjaavk 

Dotčený orgán uplatnil dne 6.5.2021 stanovisko č.j. 110652/2021-1150-OÚZ-BR za více právních 
předpisů, z hlediska tohoto zákona uvedl, že vydává stanovisko,“ ve kterém ve veřejném zájmu  
žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. 

 Konstatuje, že celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany - 
ochranném pásmu radiolokačního zařízení a že toto vymezené území je v textové i grafické 
části zapracováno, kdy doporučuje text upravit dle MO  uvedené formulace: 

„V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. Jedná se o 
výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, 
venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto 
vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m 
nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.“ 
V grafické části platného územního plánu je zájmové území správně zapracováno a musí být i 
nadále stabilizováno 
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 do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany:  
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat 
podle zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických 
komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 
175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. mapový 
podklad, ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena. 
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do 
textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly 6.1 Zvláštní zájmy Ministerstva 
obrany. V grafické části koordinačním výkresu platného územního plánu je toto zájmové území 
nepřesně zapracováno (hranice zájmového území neodpovídá platným datům ÚAP). 
Požadujeme grafické zobrazení hranice zájmového území opravit. 

 Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany:  

- Mikrovlnného spoje (elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma) – 
zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR, zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických 
komunikacích, zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území trasy mikrovlnného 
spoje (Fresnelova zóna) ze stanoviště Děvín - Hády lze vydat územní rozhodnutí a povolit 
nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) 
– viz. ÚAP – jev 82a. 

 „Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže 
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)  
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany:  
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy  
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  
- výstavba vedení VN a VVN  
- výstavba větrných elektráren  
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) 
včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)  
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem  
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)  
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do 
textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly 6.1 Zvláštní zájmy Ministerstva 
obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou 
poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska 
povolování vyjmenovaných druhů staveb“. 

Odůvodnění stanoviska:  

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování 
obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení 
pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného 
návrhu z pozice dotčeného orgánu.  
Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území 
nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve 
veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.  
Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na poskytnuté údaje o území 
úřadu územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů ORP. 
Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu 
zapracování výše uvedených vymezených území MO do textové i grafické části v souladu 
s tímto 
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stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci 
předložené ÚPD. Veškeré požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny ve veřejném zájmu 
na zajištění obrany a bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých 
limitů v území, jejichž nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO. 
Vyhodnocení: 
Přesný text  s vymezením staveb dle § 175 nebude zapracován a to z tohoto důvodu: 
Stále se celé správní území obce nachází v území vymezeném MO dle § 175. Stavební zákon 
jako předpis vyšší zákonné síly než ÚPD zde správnímu orgánu ukládá umístit a povolit stavbu jen 
na základě závazného stanoviska tohoto orgánu. ÚP ani jeho změny žádné stavby ani neumisťuje 
ani nepovoluje. Zastupitelstva obcí, které je ÚP a jejich změny vydávají, nemohou svými 
rozhodnutími a opatřeními zasahovat do výkonu pravomoci jiného správního orgánu (zde 
stavebního úřadu) tím, že by územním plánem ukládaly přímo jemu povinnosti nad rámec zákona.  
Stavební zákon v § 175 jasně stanoví, že MO může vymezit území (kde musí orgán příslušný 
k povolení a umístění staveb vyžadovat závazné stanovisko MO), nikoliv prostor či stanovit okruhy 
staveb, jichž se tato povinnost týká. Nelze tedy, aby tyto podmínky na základě požadavku MO 
stanovovalo územním plánem pro tato území zastupitelstvo obce a vyjmenováváním konkrétních 
staveb tak zužovalo rozsah staveb v území vymezeném dle § 175 SZ. 
Text v kap.6.1. odůvodnění nebude upravován dle doporučení.  
Bude ale za větou: 
„Všechny lokality změny se nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení.“ 
je doplněn textem: 
Území vedle kostela řešené změnou, se nachází ve vymezeném zájmové území mikrovlnného 
spoje včetně jeho ochranného pásma. Je však situováno mimo vymezeném zájmové území 
koridoru RR směrů pro nadzemní stavby. Ostatní lokality změny vymezují pouze zastavěné území, 
nemění nic na způsobu využití dle ÚP či na jeho podmínkách.“ 
V koordinačním výkrese jak změny tak poté v úplném znění je upraven koridor RR směrů, který je 
zobrazen v ÚP Nosislav špatně  a nyní evidentně do lokality Stará školka nezasahuje. 

 
Energetika 
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

(energetický zákon), § 16 písm. g  

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

Orgán byl vyzván k uplatnění stanoviska z hlediska tohoto zákona, ve svém stanovisku 

č.j.MPO 303194/2021 z 1.4.2021 neuplatnil stanovisko z hlediska tohoto zákona. Uplatnil 

stanovisko pouze dle zákona č.44/1988 Sb. a to souhlasné stanovisko bez připomínek č.j.MPO 
303194/2021 z 1.4.2021. 
 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,§ 13 odst. 5  

Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, P.O.BOX 155/OSM, 14020  Praha 4 

Orgán neuplatnil ve svém stanovisku č.j. MV- 55441-4/OSM-2021 z 5.5.2021 stanovisko. 
Stanovisko uplatnil pouze z hl. § 175 stavebního zákona a to stanovisko souhlasné. 
Vyhodnocení z hlediska zákonem  hájených zájmů: 
Změna se dle názoru pořizovatele nedotkne jím hájených zájmů -  neumisťují se ani nemění zdroje 
energie, distribuční soustavy určené k distribuci elektrické energie a plynu, nebo rozvodná tepelná 
zařízení a pro dané území není vydána územní energetická koncepce. 
 

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

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

Dotčený orgán vydal 10.5.2020 souhlasné stanovisko č.j. HSBM-4-51/2021, které bylo uplatněno 
týž den s odůvodněním, že záměry změny a charakter využití ploch  nevyžadují řešení opatření, 
uvedených v ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva nad rámec požadavků, řešených v platném ÚP. 
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Dne 17.6.2021 uplynula lhůta pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů a nadřízeného 
orgánu k návrhu vyhodnocení připomínek,  orgán uplatnil stanovisko souhlasné z hlediska 
tohoto předpisu.  
Vyhodnocení: 
Stanoviska jsou souhlasná, návrh změny je s nimi  v souladu. 
 

Prevence závažných havárií 
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi, § 49odst. 2  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Ve svém stanovisku dle § 55b odst. 2) SZ , které je součástí koordinovaného stanoviska 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 68143/2021 ze 7.5.2021 konstatuje, že není 
potřeba zohledňovat ve smyslu ust. § 55b odst. 2 z. č. 183/2006 Sb. při uplatňování návrhu změny  
žádná omezení – v zájmovém území není stanovena žádná zóna havarijního plánování, a ani se 
nenachází žádný provozovatel zařazený do skupiny “A”, respektive do skupiny “B”. 
Dne 17.6.2021 uplynula lhůta pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů a nadřízeného 
orgánu k návrhu vyhodnocení připomínek, příslušný orgán v této lhůtě neuplatnil stanovisko, 
má se v souladu s § 53 odst. 1 SZ za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.  
Vyhodnocení: 
Stanoviska jsou souhlasná, návrh změny je s nimi  v souladu. 

 
Pozemkové úpravy 
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ,§ 19 písm. c) 
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno , 
Kotlářská 931/53, Veveří, 602 00 Brno 

Dotčený orgán neuplatnil stanovisko. Dne 17.6.2021 uplynula lhůta pro uplatnění stanovisek 
dotčených orgánů a nadřízeného orgánu k návrhu vyhodnocení připomínek, příslušný orgán 
v této lhůtě neuplatnil stanovisko, má se v souladu s § 53 odst. 1 SZ za to, že s návrhy 
pořizovatele souhlasí.  
Vyhodnocení: 
V k.ú. Nosislav dosud neproběhly komplexní pozemkové úpravy. Charakter změny – vymezení 
přestavbové plochy uvnitř zastavěného území  z ploch občanského vybavení na plochy bydlení se 
zachováním prostorových regulací nepředpokládá  vliv na upořádání pozemků. 

 
5. Rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek 
 
Žádná ze sousedních  obcí neuplatnila připomínku. 
 
Vyhodnocení připomínek: 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, IDDS: x2pbqzq,  Žerotínovo 
náměstí č.p. 449/3, Veveří, 601 82  Brno 2  dne 6.5.2021 učinil toto podání pod svým č.j. RSD-
274009/2021-2: 
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje obdržel žádost o stanovisko k 
„Návrhu změny č. V územního plánu Židlochovice“. 
Z hlediska rozvoje/plánování cyklistické dopravy a cykloturistiky pro území města Židlochovice 
vyplývají ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“) následující 
cyklistické koridory nadmístního významu: 
 
Mezinárodní cyklokoridory:  

 Dálkový cyklistický koridor EuroVelo 9: hranice s Olomouckým krajem – Vojenský  

újezd Březina – Vysočany – Sloup – Blansko – Adamov – Brno – Židlochovice –  
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Vranovice – Ivaň – Pasohlávky – Nový Přerov – Mikulov – Valtice – Lednice – Břeclav – 
Poštorná – hranice s Rakouskem  

 Cyklostezka Brno – Vídeň: Brno – Židlochovice – Hevlín (– Wien)  

 Krajský cyklistický koridor: (Brno –) Vranovice – Dolní Věstonice – Lednice – Břeclav – 
Lanžhot (– Kúty – Bratislava) 

 
Pro územní vymezení koridoru Euro Velo – v ÚP městyse  Nosislav se stanovují tyto požadavky na 
uspořádání území a úkoly pro územní plánování:  
 

- Požadavky na uspořádání a využití území  

c) Vytvořit územní podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití 
s návaznostmi evropskou síť Euro Velo  a ostatní  mezinárodní síťcyklistických koridorů. 

- Úkoly pro územní plánování  

a) V ÚP městyse Nosislav prověřit územní podmínky a zajistit územní vymezení 
mezinárodního a krajského cyklistického koridoru v souladu se zpracovanou dokumentací a 
s ohledem na koordinaci koridorů cyklistické dopravy v širších návaznostech s tím, že mimo 
zastavěná území a zastavitelné plochy budou trasy vymezeny mimo dopravní prostor silnic 
II. a III. třídy, zařazených do tahů krajského významu dle Generelu krajských silnic JMK.  

c)  Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru v ÚP městyse Nosislav.   

 
Pro územní vymezení mezinárodního a krajského cyklistického koridoru v ÚP městyse Nosislav se 
stanovují tyto úkoly pro územní plánování:  

- Požadavky na uspořádání a využití území  

d) Vytvořit územní podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití 
s návaznostmi na mezinárodní a krajskou síť cyklistických koridorů sousedních zemí a 
krajů.  

- Úkoly pro územní plánování  
b) V ÚP městyse Nosislav je nutno prověřit územní podmínky a zajistit územní vymezení 

mezinárodního a krajského cyklistického koridoru v souladu se zpracovanou dokumentací a 
s ohledem na koordinaci koridorů cyklistické dopravy v širších návaznostech s tím, že mimo 
zastavěná území a zastavitelné plochy budou trasy vymezeny mimo dopravní prostor silnic 
II. a III. třídy, zařazených do tahů krajského významu dle Generelu krajských silnic JMK.  

d)  Zajistit územní koordinaci a ochranu mezinárodního a krajského cyklistického koridoru v 
ÚP města Židlochovice.   

 
V textové části Návrhu změny č. 2 ÚP Nosislav není nikde uvedeno, že řešeným územím prochází 
dálkový významné cyklistické koridory nadmístního významu : dálkový cyklistický koridor 
EuroVelo 9, mezinárodní cyklokoridor Cyklostezka Brno - Vídeň a krajský cyklistický koridor 
(Brno –) Vranovice – Dolní Věstonice – Lednice – Břeclav – Lanžhot (– Kúty – Bratislava). 
Proto žádáme o doplnění této informace, která z hlediska rozvoje/plánování cyklistické dopravy a 

cykloturistiky pro území městyse Nosislav vyplývá ze ZÚR JMK, v příslušných kapitolách textové 
části ÚP obce zabývající se cyklistickými stezkami a koridory. Současně žádáme o doplnění 
specifikace vedení všech uvedených cyklistických koridorů nadmístního významu přes území 

městyse  do textové části a jeho vyznačení do grafické části ÚP městyse Nosislav.  
 
Návrh vedení nových cyklotras a cyklostezek musí být v souladu s Technickými podmínkami 
Ministerstva dopravy, Navrhování komunikací pro cyklisty, TP 179 z roku 2017 a s Koncepcí rozvoje 
cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2016-2023, která byla schválená Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje v únoru 2016. V tomto dokumentu  jsou  uvedeny trasy mezinárodních, 

národních a  plánovaných  krajských  cyklokoridorů  řešících  dopravní  a  turistické  napojení  v  
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Jihomoravském kraji. Kompletní verze Koncepce rozvoje cyklistiky v JMK 2016–2023 je k dispozici 
na webových stránkách Jihomoravského kraje 
 (http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=262489&TypeID=2). 
 
Koncepce cyklistické dopravy Jihomoravského kraje je součástí multimodálního dopravního 
systému kraje, republiky a dálkových tras EuroVelo. ZÚR JMK vytváří předpoklady pro systémovou 
podporu a rozvoj infrastruktury a podmínek pro každodenní cyklistickou dopravu na kratší 
vzdálenosti a pro rekreační cyklistickou dopravu, atraktivní pro zpřístupnění a propojení oblastí a 
center cestovního ruchu a rekreace. 
 
 
Návrh vyhodnocení připomínky:  
 
Připomínka bude akceptována v tom,  že v odůvodnění souladu změny se ZÚR ve znění jejich 
aktualizací bude uvedena informace, že se řešená změna netýká žádných cyklostezek ani 
cyklostras vč. jejich výčtu. Ostatní požadavky připomínky akceptovány touto změnou nebudou. 
Jsou obsahem změny č.1 ÚP, která se nyní zpracovává. 
Návrh změny č.2 (přestože je projednáván před změnou č. 1 ÚP) nevyhodnocuje soulad ÚP 
Nosislav s nadřazenou územně plánovací dokumentací, jelikož je toto vyhodnocení a případné 
změny  zpracováváno  změnou č 1 ÚP. Změna č. 1 ÚP původně obsahovala i lokalitu řešenou 
změnou č.2.( viz  stanovisko dle § 55a  odst. d) a e)  Krajského úřadu  jako orgánu příslušného dle 
z.č.100/2001 Sb. a z.č. 114/1992 Sb. č.j. JMK 17645/2021 z 2.2.2021 – bod 3) a to včetně 
aktualizací č.1 a č.2 ZÚR a tudíž i vyhodnocení souladu ÚP s kapitolou H.2 ZÚR. Jelikož změna 
č.1 ÚP obsahuje cca 30 řešených lokalit, předpokládá se zdlouhavější průběh projednání a změna 
v lokalitě Stará školka byla z důvodu potřeby rychlejšího projednání ze změny č.1 vyňata jako 
změna č. 2 s tím, že  zesouladění  se ZÚR v ÚP Nosislav probíhá změnou č.1. 

Odůvodnění změny č. 2 obsahuje bod 3.2.1 – a v něm informaci uvedenou výše, dále pak 
v návrhu odůvodnění samotné změny č. 2 v bodě 3.2.2. ve vztahu ke kap. H. ZÚR se uvádí: 

„Změna má velmi omezený plošný rozsah, nachází se v centru zástavby a nemá vliv na koordinaci 
územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí.“ 
 Tato informace bude doplněna o informaci, že „ změna č. 2 ÚP se cyklistických tras a stezek 
nadmístního významu přímo nedotýká, protože jde o změnu stabilizované plochy občanského 
vybavení na zastavitelnou plochu bydlení v centru obce.“ 
§ 55 odst. 6 stavebního zákona stanoví, že změna územního plánu včetně zkráceného postupu 
pořizování změny se zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí. 
Projednávaná změna se nedotýká jiných ploch než ploch, v nichž nejsou trasy cyklistických tras a 
stezek.  
 
Rozhodnutí o námitkách: 
 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4  
dne 4.5.2021 učinilo toto podání pod svým č.j. JMK 66856/2021:  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, majetkový správce dálnic a silnic I. třídy, podává na základě 
Oznámení o veřejném projednávání návrhu změny č. 2 Územního plánu Nosislav (k.ú. Nosislav), 
pořizované dle § 55b SZ následující vyjádření: 
Předmětná změna ÚP řeší změnu funkčního využití plochy občanského vybavení veřejného Ov na 
plochu bydlení B, ozn. P1 v lokalitě „staré školky“, dále je aktualizováno zastavěné území obce. 
Územím městyse Nosislav jsou vedeny dálnice a silnice 
D2 Brno – Břeclav – st. hranice, 
II/416 Slavkov u Brna – Židlochovice – Pohořelice, 
II/425 Rajhrad – Břeclav – st. hranice. 
Dálnice D2 je ve vlastnictví státu, silnice II. třídy jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje. 
Změna č. 2 územního plánu se nedotýká dálnice D2 ani jejího ochranného pásma. Konstatujeme 
tedy, že k předloženému návrhu Změny č. 2 územního plánu Nosislav nemáme z hlediska zájmů 
ŘSD ČR námitky. 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=262489&TypeID=2
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Návrh rozhodnutí o námitce:  
Námitce, že namítajcí nemá námitky se vyhovuje a bylo jí vyhověno již projednávaným 
návrhem. 
Odůvodnění: 

Dálnice je od lokality řešené změnou vzdálena 2,3 km a silnice I. třídy není vůbec vedena k.ú. 
Nosislav. 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4  je oprávněným 
investorem ve smyslu § 23a i přesto, že není zapsán v seznamu oprávněných investorů 
vedeným Krajským úřadem Jihomoravského kraje, jelikož oprávněný investor jako dotčená osoba 
dle § 52 odst.2 není na tento seznam odkazován. 
Pořizovatel byl na tuto skutečnost upozorněn stanoviskem Ministerstva dopravy ČR uplatněným 
k návrhu vyhodnocení připomínek. Ministerstvo dopravy ČR tak nesouhlasilo ne v návrhem 
vyhodnocení, nýbrž s jeho odůvodněním. 
Pořizovatel tedy vyhodnocení, že nejde ani o námitku ale ani o připomínku, protože se nic 
nepřipomíná ani nenamítá a že Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Čerčanská 12, 140 
00 Praha 4není oprávněným investorem, protože není uvedeno v jejich seznamu upravil 
Jako oprávněný investor je oprávněný investor  Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, 
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 oprávněno podat námitku, a to ve smyslu judikatury, z níž vyplývá, 
že podání se hodnotí ne z hlediska toho, co podatel uvádí, ale kdo je podatelem; je-li podatel 
oprávněnou osobou dle § 52 odst. 2, jedná se o námitku. 

Podatel uvádí své podání  nejdříve jako vyjádření.  Námitkou je v tomto případě sdělení, že 
namítající nemá námitky a poté  výčet dálnic, které se dotýkají k.ú. Nosislav, nikoliv však 
řešené změny. V tomto smyslu Dále výčet silnic nikoliv ve správě podatele, jde v námitce 
z povahy uvedeného o „vyjádření“.  
Dle názoru pořizovatele k návrhům mají být uplatňovány pouze připomínky a námitky, a to 
obzvláště v případech, kdy je zjevně vydáno vyjádření k případu, který do zájmů a pozemků 
správce infrastruktury nezasahuje;  § 27 ukládá poskytovatelům údajů poskytovat údaje o 
území ihned po jejich vzniku a to i údaje o záměrech. Návrh je zpracováván na základě 
územně analytických podkladů, kdy projektantovi jsou poskytovány všechny údaje v aktuálním 
stavu. Proto v případě veřejných projednání zákon taxativně ukládá, co a kdo může 
k projednávanému návrhu uplatnit. Vyjádření správců a vlastníků nejsou ve výčtu v § 55b 
odst.2 uvedena. 
Informace o silnicích a dálnicích jsou součástí Územně analytických pokladů ve smyslu jejich 
4. aktualizace. 
Projektant tyto údaje o území včetně popisu obdržel již před vyhotovením návrhu. 
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II.B) GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 
 
Grafická část odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu  obsahuje 3 výřezy se změnami v 
koordinačním výkrese území  a výkres předpokládaných záborů ZPF 
Změna č. 2 - Koordinační výkres  - výřez 1     1:5000 
Změna č. 2 - Koordinační výkres  - výřez 2     1:5000 
Změna č. 2 - Koordinační výkres  - výřez 3     1:5000 
Změna č. 2 – Výkres předpokládaných záborů ZPF   1:5000 
 
 
 

Poučení 
 
Proti změně č. 2  územního plánu Nosislav vydané formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek ( § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád). 
 
 
 
………………………………………….. 
Pavel Fröhlich 
Starosta městyse 
 
 
 
 
………………………………………… 
Drahomír Mrkvica 
Místostarosta městyse 
 
  
    
 
 
 
       ………………………………… 
 
       razítko městyse 
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