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Odůvodnění změny č. III ÚPN SÚ Vojkovice – část III 
 

Odůvodnění pořizovatele před veřejným projednáním změny 
 
Pořizovatel oznamuje, že: 

 provedl vyhodnocení výše uvedené změny v jeho dosavadním projednání 

 zpracoval část odůvodnění, jejíž zpracování přináleží před VP pořizovateli 
 

A Postup při pořízení Změny č. III ÚP SÚ Vojkovice 

Zastupitelstvo obce Vojkovice z vlastního podnětu v souladu s § 6 odstavec (5) písmeno a) a § 44 
písmeno a) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) na svém 
zasedání dne 24. listopadu 2011 usnesením č. 1/2011 rozhodlo o pořízení změny č. III územního plánu 
sídelního útvaru Vojkovice a to v lokalitě nad Družstevní. O pořízení změny požádala obec Vojkovice 
v souladu s § 6 odstavec (1) písmeno c) stavebního zákona dne 22. 3. 2011 Městský úřad Židlochovice, 
který je dle téhož ustanovení příslušný orgánem. Zastupitelstvo, bodem č. II tohoto usnesení určilo 
jako určeného zastupitele pro plnění úkolů vyplývajících z § 47 odst. (1) a (4), § 51 odst. (1) a (3) a § 53 
odst. (1) stavebního zákona pana starostu Karla Kleina a taktéž ve smyslu § 6 odst. (6) stavebního 
zákona schválilo žádost o pořízení změny Městským úřadem Židlochovice. Jelikož byla změna vyvolána 
výhradní potřebou soukromého subjektu a obci nebyla do června předložena smlouva o úhradě 
nákladů spojených s pořízením změny, dohodl se pořizovatel a určený zastupitel posečkat se 
zahájením pořizování změny do vyřešení financování změny. Dne 19. 8. 2011 obdržel pořizovatel 
oznámení určeného zastupitele, že financování změny je vyřešeno a v pořizování je možno pokračovat. 

Pořizovatel od 1. 10. 2011 do 14. 10. 2011 provedl doplňující průzkumy a rozbory dle § 47 odst. 1 
stavebního zákona a dle §11 odst. (1) vyhlášky č.500/2006 Sb.. Ve spolupráci s určeným zastupitelem 
zpracoval návrh zadání změny dle § 47 odst. (1) stavebního zákona a přílohy č. 6 vyhl. č.500/2006 Sb. 
Projednání návrhu zadání územního s dotčenými orgány, obcí pro niž je územně plánovací 
dokumentace (dále jen ÚPD) pořizována, sousedními obcemi a ostatními subjekty v území bylo 
zahájeno 19. 10. 2011 oznámením jednotlivě dotčeným orgánům, obci a sousedním obcím a veřejnou 
vyhláškou všem. 
 
Požadavky na obsah zadání uplatnili u pořizovatele ve svých vyjádřeních či stanoviscích tyto dotčené 
orgány: 
Dotčený orgán: Číslo jednací vyjádření/stanoviska Datum vydání 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 , Brno JMK 148808/2011 14.11.2011 

Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno KHSJM 49150/2011/BM/HOK 2.11.2011 

Ministerstvo životního prostředí ČR, OVSS VII, Mezírka 1, Brno 2124/560/11,44258/P/11 25.10.2011 

Obvodní báňský úřad, Cejl 13, 601 42 Brno SBS 33292/2011 23.11.2011 

Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno HSBM-45-252/2011 4.11.2011 

Ministerstvo zemědělství ČR, PÚ Brno – venkov  190955/2011-mze-130755 26.10.2011 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 40269/2011/03100 21.10.2011 

Ministerstvo obrany, VUSS, Svatoplukova 84, 602 00 Brno 7915/2011-1383-UP-BR 22.11.2011 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha MZDR116/2011-139/INV-1957 24.10.2011 

Státní energetická inspekce, ÚO Brno, Opuštěná 4, 602 00 Brno 1750/11/062.103/St 10/11/0211 

Ve svém stanovisku, které bylo součástí koordinovaného stanoviska, neuplatnil dotčený orgán (Krajský 
úřad Jihomoravského kraje – dále jen KrÚ JmK ) požadavek na posouzení změny územního plánu z 
hlediska vlivů na životní prostředí a také vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či 
ptačí oblast dle § 47 odst. (3) stavebního zákona. 
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Připomínky k obsahu zadání uplatnili u pořizovatele ve svých vyjádřeních tyto subjekty: 
Připomínající: Číslo jednací vyjádření Datum vydání 

Centrum dopravního výzkumu, Líšeňská 33A, 636 00 Brno UP/3408/11 14.11.2011 

ZVS, ÚP Brno, Hlinky 60, Brno ZVHS ÚPB4410/11 24.10.2011 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno PM0520279/2011-203/Ho 3.11.2011 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 15, Brno 003967/11300/2011 15.11.2011 

ČEZ a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha  SM 26.10.2011 

NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha4-Nusle 5810/11/OVP/N 20.10.2011 

ČEPS a.s., odbor rozvoje PS, Elektrárenská 774,101 52 Praha 10 127/brn/337/16114/dv 13.3.2012 

T-mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 e-mail 29.11.2011 

ČEPS a. s., odbor rozvoje PS, Elektrárenská 774,101 52 Praha 10 1563/11/BRN/395/16114/Dv 7.11.2011 

ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7 1927/OP/11(SP/2773/vy/11) 9.11.2011 

SŽDC s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 49999/11-OST 11.11.2011 

České dráhy GŘ, Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1 15816/2011-O31 21.11.2011 

Zdeňka Dvořáková, Haškova 147/10, Brno - 21.11.2011 

Veřejné vyhlášky byly jak na úřední desce pořizovatele tak obce vyvěšeny od 20. 10. 2011 do 22. 11. 
2011. 

Zveřejnění vyhlášek způsobem umožňujícím dálkový přístup bylo potvrzeno osobami zodpovídajícími 
za toto zveřejňování přímo na svěšených veřejných vyhláškách. 

V době projednávání zadání byly platné Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, vydané 
zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 22. 9. 2011(dále jen ZÚR). Z jejich čl. č. 135,137 vyplýval 
požadavek zpřesnění a vymezení koridoru TE2 v součinnosti se správci sítí, kdy ZÚR vymezovaly pro 
TE2 jako koridor o šířce 400 v souběhu se stávajícím vedením 400kV V435/V436 Slavětice – Sokolnice. 

13. 12. 2011 požádal pořizovatel v souladu se ZÚR správce sítě – ČEPS a.s. o součinnost při zpřesnění 
vymezení koridoru TE2, protože koridor svou šíří zasahoval území řešené změnou. Na tuto žádost o 
součinnost správce vedení nereagoval. 

K zadání obdržel pořizovatel podnět paní Zdenky Dvořákové, aby její pozemky p.č. 602/23 a 602/31 
byly zařazeny do změny ÚPSÚ pro výstavbu rodinného domu a nesouhlas se zvýšením traťové rychlosti 
na dráze, které zasáhne do jejího vlastnického práva tak, že pozemek znehodnotí svým hlukovým 
pásmem. 

Pořizovatel dne 22. 12. 2011 ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil podnět tak, že nebude 
zapracován, protože změna má řešit především uspořádání obsluhy lokality změny dopravou a nikoliv 
zvětšování zastavitelné plochy do území, které bylo dle hlukových posouzení v době vzniku ÚPSÚ v 
roce 1998 zasaženo nadlimitními hodnotami hluku a dle novějších posouzení stále zasahováno hlukem 
je. Jelikož paní Zdeňka Dvořáková dne 17. 1. 2012 požadovala ve svém podání odpověď na svůj 
nesouhlas se změnou bez zařazení jejích pozemků, pořizovatel jí odpověděl přípisem č.j. 
OÚPSÚ/843/2012-37-3 dne 18. 1. 2012, kde přesto, že zákon pořizovateli neukládá informování 
jednotlivým podatelům připomínek, byla seznámena s odůvodněním, proč nebyly její pozemky do 
změny zařazeny. 

Jelikož správce sítě ČEPS a.s. nereagoval ani na telefonické výzvy pořizovatele o součinnost při 
zpřesnění vymezení koridoru TE2, požádal pořizovatel dne 13. 2. 2012 o spolupráci při řešení situace 
Krajský úřad, který by zprostředkoval koordinační schůzku se správcem sítě, protože koridor ovlivňuje i 
území jiných ORP. Ten ji svolal na 29. 2. 2012. Zde bylo za účasti také Státní energetické inspekce a 
zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu dohodnuto, že ČEPS poskytne Krajskému úřadu Územně 
technickou studii, v níž je změna trasy koridoru dle jednání s obcemi a dle které budou vymezovány 
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pro nově projednanou trasu územní rezervy. Obce tedy budou do změn tyto rezervy nuceny zařadit 
včetně původního koridoru, vymezeného ZÚR, protože to vyplývá z §54 odst. 5 stavebního zákona. 

Zastupitelstvo obce Vojkovice na základě  § 54 odst. 5 a  v souladu s § 6 odstavec (5) písmeno a) a § 44 
písmeno a) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) na svém 

zasedání dne 21. června 2012 usnesením č. 3/2012, bod 2.15.  rozhodlo o pořízení dodatku změny č. III 
územního plánu sídelního útvaru Vojkovice a to v lokalitě archeoskanzen u rybníka Šejba, lokalitě u 
p.č. 124 a 125, v lokalitě školy pro výcvik psů u p.č. 648/55a okolí a vymezení koridoru TE2. 

Pořizovatel obdržel žádost o pořízení dodatku změny č. III 28. 6. 2012 a přerušil tak práce na změně č. 
III do doby projednání dodatku návrhu zadání změny č. III. 
Od 24.7.2012 do 31.7.2012byly provedeny doplňující průzkumy a rozbory dle § 47 odst. 1 stavebního 
zákona a dle §11 odst. (1) vyhlášky č.500/2006 Sb.. Ve spolupráci s určeným zastupitelem byl 
zpracován návrh zadání dodatku změny dle § 47 odst. (1) stavebního zákona a přílohy č. 6 vyhl. 
č.500/2006 Sb. Projednání návrhu zadání územního s dotčenými orgány, obcí pro niž je územně 
plánovací dokumentace (dále jen ÚPD) pořizována, sousedními obcemi a ostatními subjekty v území 
bylo zahájeno 31. 7. 2012 oznámením jednotlivě dotčeným orgánům, obci a sousedním obcím a 
veřejnou vyhláškou všem. 
 
Požadavky na obsah zadání dodatku změny č. III UPSÚ uplatnili u pořizovatele ve svých vyjádřeních či 
stanoviscích tyto dotčené orgány: 

Dotčený orgán Číslo jednací stanoviska Datum vydání 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 , Brno JMK 88516/2012 27.8.2012 

Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno KHSJM 37705/2012/BM/HOK 17.8.2012 

Ministerstvo životního prostředí ČR, OVSS VII, Mezírka 1, Brno 1653/560/12,38733/P/12 3.8.2012 

Obvodní báňský úřad, Cejl 13, 601 42 Brno SBS/27814/2012/OBÚ-01 7.8.2012 

Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Brno – venkov 1366615/2012-MZE-130755 6.8.2012 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 32506/2012/31100 7.8.2012 

Ministerstvo obrany, VUSS, Svatoplukova 84, 602 00 Brno 5752/29269/2012-1383-ÚP-BR 22.8.2012 

Státní energetická inspekce, ÚO Brno, Opuštěná 4, 602 00 Brno 1806/12/062.103/St 15.8.2012 

Ve svém stanovisku, které bylo součástí koordinovaného stanoviska, uplatnil dotčený orgán (Krajský 
úřad Jihomoravského kraje – dále jen KrÚ JmK ) požadavek na posouzení dodatku změny z hlediska 
vlivů na životní prostředí a také vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast 
dle § 47 odst. (3) stavebního zákona. Dne 6. 9. 2012 se konala koordinační schůzka s tímto orgánem, 
jelikož stanovisko dotčeného orgánu je dle § 4 odst. (2) písmeno b) závazným podkladem pro opatření 
obecné povahy, jímž je ÚP vydáván. Na koordinační schůzce byly dohodnuty změny návrhu zadání, 
které se týkaly nepořizování změny v lokalitě „archeoskanzen“ a zpřesnění koridoru TE2. Dotčený 
orgán tedy dále neuplatňoval požadavek na posouzení změny z hlediska vlivů na životní prostředí. 
Dohoda byla uzavřena dne 18. 9.2 012. 

Připomínky k obsahu dodatku změny č. III UPSÚ uplatnili u pořizovatele ve svých vyjádřeních tyto 
subjekty: 
Jméno a adresa: Číslo jednací  Datum vydání  

Povodí Moravy, s.p. , Dřevařská 11, 601 75 Brno PM041403/2012-203/Ho 3.9.2012 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 15, Brno 003108/11300/2012 14.8.2012 

NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha4-Nusle 5523/12/OVP/N 2.8.2012 

MERO ČR a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou 2012/8/55-1 20.8.2012 

Dial Telecom a.s Křižíkova 36a, Praha NENÍ 8.8.2012 

ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7 2402/PŘ/12(SP/6679/vy/12) 10.8.2012 

České dráhy GŘ, Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1 10548/2012-O31 20.8.2012 
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Dne 11. 9. 2012 bylo pořizovateli doručeno rozhodnutí zastupitelstva obce Vojkovice nepokračovat 
nadále v pořizování změny v lokalitách „archeopark“ a zpřesnění TE2. Nepořizování změny v lokalitě 
„archeopark“ je podnětem zastupitelstva, nepořizování změny z hlediska zpřesnění koridoru TE2 ze 
ZÚR vyplynulo z faktu, že ZÚR byly dne 21. 6. 2012 zrušeny rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, 
pominula tedy povinnost obce vyplývající z § 54 odst. (5) stavebního zákona. 

Na základě uplatněných požadavků, stanovisek a připomínek (kdy žádná s okolních obcí neuplatnila 
podnět) pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh zadání změny č. III s tím, že do 
něj zapracoval požadavky stanoviska a připomínky k návrhu zadání dodatku změny a předložil jej dne 
10. 10. 2012 ke schválení zastupitelstvu obce Vojkovice. Zadání bylo schváleno zastupitelstvem obce 
13. 12. 2012 usnesením č. 5/2012 bod 2.8. Dne 8. 1. 2013 bylo zadání předáno projektantovi ke 
zpracování návrhu. 

Návrh byl předán pořizovateli dne 30. 10. 2013 pořizovateli a 5. 11. 2013 pořizovatel v souladu s §50 
odst. (2) stavebního zákona oznámil přípisem č.j. OÚPSÚ/4827/2011-44 místo a dobu konání 
společného jednání o návrhu územního plánu jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci 
Vojkovice a sousedním obcím, současně byl krajskému úřadu předán návrh změny pro posouzení 
podle § 50 odstavce (7) stavebního zákona. Taktéž byly tímto přípisem dotčené orgány vyzvány k 
uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání, které bylo stanoveno na 2. 12. 2013 a 
sousedním obcím bylo oznámeno, že mohou ve stejné lhůtě uplatnit připomínky. Jak dotčené orgány, 
tak sousední obce byly přípisem současně upozorněny na to, že k později uplatněným stanoviskům a 
připomínkám se nepřihlíží. 

Pořizovatel doručil návrh územního plánu veřejnou vyhláškou (přípis č.j. OÚPSÚ/4827/2011-45), v níž 
upozornil, že do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele 
písemné připomínky a že k později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. V této veřejné vyhlášce 
oznámil také lhůtu a místo, 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 pořizovatele 
a obce Vojkovice a fotokopie úředních desek založil do spisu. Taktéž uveřejnil návrh způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. Společné jednání se 
uskutečnilo 2. prosince 2013 a byl z něj pořízen záznam. 
 
K návrhu změny č. III územního plánu sídelního útvaru Vojkovice uplatnili svá stanoviska tyto dotčené 
orgány: 
Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska Datum vydání 

Krajský úřad JmK, Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82 Brno JMK 127451/2013 23.12.2013 

MěÚ Židlochovice – odbor živ. prostředí, Masarykova 100 , Židlochovice OZP17365/2013/VK 2.1.2014 

Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno KHSJM 53086/2013/BM/HOK 3.12.2013 

Ministerstvo životního prostředí ČR, OVSS VII, Mezírka 1, Brno 2038/560/13,79757/env/13 11.11.2013 

Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno HSBM-1-222/2013 30.12.2013 

Státní pozemkový úřad, pobočka Brno – Venkov, Kotlářská 931/53,Brno SPU 474159/2013 12.11.2013 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 46225/2013/31100 8.11.2013 

Ministerstvo obrany, VUSS, Svatoplukova 84, 602 00 Brno 6616/2013-1383-ÚP-BR 9.12.2013 

Státní energetická inspekce, ÚO Brno, Opuštěná 4, 602 00 Brno 2392/13/062.103/ST. 16.12.2013 

K návrhu změny č. III územního plánu sídelního útvaru Vojkovice uplatnili své připomínky: 

Jméno či název: Číslo jednací  Datum vydání 

Povodí Moravy, s.p. , Dřevařská 11, 601 75 Brno PM055507/2013-203/Ho 3.12.2013 

ČEPS a.s., odbor rozvoje PS, Elektrárenská 774,101 52 Praha 10 107/BRN//13/16530/Dv 13.11.2013 

ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7 3196/FŘ/13(SP/11945/vy/13) 16.12.2013 

Hana Marečková, Adamcova 4, Brno 
 

22.12.2013 
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Veřejné vyhlášky byly jak na úřední desce pořizovatele tak obce vyvěšeny od 7. 11. 2013, doručeny 
byly 22. 11. 2013 a svěšeny byly 23. 12. 2013. 

Zveřejnění vyhlášek způsobem umožňujícím dálkový přístup bylo potvrzeno osobami zodpovídajícími 
za toto zveřejňování přímo na svěšených veřejných vyhláškách. 

Krajskému úřadu byla dne 10. 4. 2013 zaslána stanoviska a připomínky, která pořizovatel obdržel 
v průběhu projednávání návrhu dle § 50 stavebního zákona jako podklad pro stanovisko z hledisek 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního 
souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem dle § 50 odst. (7). Ten svým stanoviskem č.j. 
JMK 42814/2014 z 5.5.2013 sdělil, že z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší 
vazby  a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje nemá připomínek. 

Stanovisko dotčeného orgánu – Státní energetické inspekce - z hlediska zákona 458/2000 Sb. a zákona 
č. 406/2000 Sb. obsahovalo v odůvodnění souhlasného stanoviska další podmínku. Přípisem č.j. 
OÚPSÚ/4827/2011-68 byl dne 14.4.2014 dotčený orgán vyzván ke zpřesnění stanoviska. Orgán 
stanovisko zpřesnil tak, že změnil poslední bod odůvodnění, aby nezakládal podmínku. 

Organizace ČEPS a.s. ve svém vyjádření k návrhu opět upozorňuje na vedení V435/V436 a na šíři jeho 
ochranného pásma s tím, že upozorňuje na lokalitu Z3.3, kterou prochází ochranné pásmo tohoto 
vedení a že v tomto ochranném pásmu platí omezení, která jsou v přípisu uvedena. Organizace dále 
uvádí, že nemá námitek k ÚP Měnín a že západně od vedení, které prochází k.ú. Měnín plánuje 
společnost vybudování nového dvojitého vedení. V dalším upozorňuje na platnou legislativu 
(energetický zákon) a v bodech uvádí citaci jednotlivých ustanovení § 46 odst. 8-10 tohoto zákona, 
která stanoví činnosti nepřípustné v ochranném pásmu vedení velmi vysokého napětí. Dále uvedla 
výčet zákazů v ochranném pásmu, který však plně nekoresponduje s platnou legislativou. Proto 
pořizovatel 14. 4. 2014 organizaci vyzval ke zpřesnění připomínky jak co do dotčeného území, tak do 
jednotlivých bodů připomínky. 

Pořizovatel v souladu s §51 odst. (1) SZ ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil dne 18. 7. 
2014 výsledky projednání návrhu změny. Na základě vyhodnocení výsledků projednání zpracoval 
pořizovatel pokyny pro projektanta, které mu 22. 7. 2014 předal a zajistil upravení návrhu. 
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E Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a soulad se stanovisky dotčených orgánů 
podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledky řešení rozporů 

 
1. Výsledek přezkoumání změny č. III UPSÚ Vojkovice podle § 53 odst. (4) stavebního zákona 
 
1.1. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR (dále jen PUR) a 

územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
Soulad upraveného a posouzeného návrhu změny pro veřejné projednání je vyhodnocen v textové 
části  odůvodnění v části odůvodnění zpracovatele v kapitole označené B a byl prokázán ke všem 
částem PÚR, které se vztahují k řešenému území; soulad se ZÚR nemohl být vyhodnocen, protože 
platné ZÚR Jihomoravského kraje nebyly dosud vydány  soulad byl vyhodnocen také na úrovni 
Územně analytických podkladů Jihomoravského kraje a z nich vyplývajících záměrů v též kapitole  
 

1.2. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na 
ochranu nezastavěného území  
Soulad upraveného a posouzeného návrhu změny pro veřejné projednání je vyhodnocen v textové 
části  odůvodnění v části odůvodnění zpracovatele v kapitole označené  C po jednotlivých 
odstavcích a písmenech § 18 a §19 SZ, které se vztahují k řešenému území a byl prokázán. 

 
1.3. Přezkoumání souladu návrhu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 

předpisů  
Soulad upraveného a posouzeného návrhu změny pro veřejné projednání je vyhodnocen v textové 
části  odůvodnění v části odůvodnění zpracovatele v kapitole označené D po jednotlivých 
předpisech – stavební zákon, vyhláška č. 500/2006 Sb. a vyhláška č. 501/2006 Sb. v odstavcích a 
písmenech jednotlivých ustanovení, která se vztahují k řešenému území se zvláštním zřetelem na 
vyhodnocení soulad s § 7 odst. 2 vyhlášky 501/2006 Sb. a byl prokázán. 
 

1.4. Přezkoumání souladu návrhu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s řešením rozporů předpisů  
Soulad upraveného a posouzeného návrhu změny pro veřejné projednání je vyhodnocen v textové 
části  odůvodnění v části odůvodnění zpracovatele v kapitole označené E po jednotlivých 
předpisech, které se vztahují k řešenému území a navrhovanému řešení. Soulad se stanovisky 
dotčených orgánů je součástí odůvodnění pořizovatele v Kapitole 2. 
Žádný rozpor nebyl v průběhu projednávání změny řešen. 
 

2. Soulad se stanovisky dotčených orgánů dle zvláštních právních předpisů a s výsledkem řešení 
rozporů 
 

2.1. Stanoviska, požadavky a připomínky dotčených orgánů k návrhu zadání dle § 47 odst. 2 a 3 SZ 
 
Požadavek dotčeného orgánu k návrhu zadání na posouzení změny územního plánu z hlediska 
vlivů na životní prostředí, které uplatnil Krajský úřad v koordinovaném stanovisku k návrhu zadání, 
byl dohodnut a v návrhu zadání byly provedeny změny, které ho upravily z hlediska požadavků na 
lokality tak, že dotčený orgán dále neuplatňoval tento požadavek. Dohoda byla uzavřena 
14.9.2012 a je založena ve spise pod č.j. OÚPSÚ/12863/2012. 
Nebyl zapracován požadavek Ministerstva obrany a to respektování § 175 stavebního zákona, 
protože se jedná o požadavek podrobnosti k územním řízením, což je v rozporu s § 43 odst. 3 
stavebního zákona.  
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Nebylo zapracováno upozornění Ministerstva životního prostředí na sesuv, který však dle 
podrobnějších poskytnutých údajů o území od poskytovatele České geologické služby do k.ú. 
vůbec nezasahuje. 
Nebyl zapracován požadavek Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně na 
konkrétní záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší a jejich projednání s tímto 
dotčeným orgánem, protože se jedná o požadavek podrobnosti k územním řízením, což je 
v rozporu s § 43 odst. 3 stavebního zákona. 
Všechny ostatní požadavky dotčených orgánů byly do návrhu zadání zapracovány. 
 

2.2. Stanoviska dle §50 odst. 2 stavebního zákona 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno  
 
Z hlediska zákona č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů jako 
orgán ochrany přírody příslušný podle písmene x) odstavce 4) § 77a výše uvedeného zákona 
(pověřený odbor životního prostředí) v koordinovaném stanovisku vydaném dne 23.12.2013 pod 
č.j. JMK127451/2013 nemá žádné připomínky s odvoláním na předchozí vyloučení významného 
vlivu na soustavu NATURA 2000. 
 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů jako orgán ochrany ZPF v koordinovaném stanovisku vydaném dne 23.12.2013 pod č.j. 
JMK127451/2013 uvádí, že posoudil předmětný návrh změny územního plánu z hlediska zájmů 
ochrany zemědělského půdního fondu a v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb a 
uplatňuje souhlasné stanovisko k plochám předloženého návrhu. 
 
Z hlediska dalších zájmů sledovaných odborem životního prostření KrÚ JmK v koordinovaném 
stanovisku vydaném dne 23.12.2013 pod č.j. JMK127451/2013 nejsou k předloženému návrhu 
připomínky. 
 
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší jako Orgán ochrany ovzduší  
v koordinovaném stanovisku vydaném dne 23.12.2013 pod č.j. JMK127451/2013  příslušný podle 
ust. § 11 odstavce 2 písmene a) výše uvedeného zákona po posouzení předložené dokumentace 
souhlasí s návrhem. 
Orgán ochrany ovzduší upozorňuje, že při umísťování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v 
předmětných lokalitách je nutné splňovat podmínky dané zákonem o ochraně ovzduší a jeho 
prováděcími předpisy, a dále podmínky dle Nařízení Jihomoravského kraje č. 384/2004, kterým se 
vydává Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, 
oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, 
niklu, arsenu, rtuti a polycyklických aromatických uhlovodíků Jihomoravského kraje a Krajský 
program ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje ve znění nařízení 11/2012. Obecně platí, 
že není vhodná těsná návaznost obytné zástavby a ploch pro výrobu, průmysl nebo činnosti 
omezující okolní obytnou zástavbu, zejména z důvodu předcházení problémům obtěžování 
obyvatel hlukem, emisemi z dopravy, případně zápachem. Proto je nutné zvolit umístění objektů 
pro stálé bydlení v dostatečné vzdálenosti od stávajících zdrojů znečišťování ovzduší – 
průmyslových areálů, smíšených výrobních areálů apod. 
Výsledek projednání byl ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnocen a soulad se stanoviskem 
dotčeného orgánu byl zajištěn takto: 
Dotčený orgán upozorňuje v podstatě na totéž, co v zadání. Předpokládá se tedy, že oba krajské 
dokumenty byly zapracovány do změny ÚP uspokojivě, protože orgán nemá k návrhu konkrétní 



Změna č. III ÚPN SÚ Vojkovice   Odůvodnění 

Pořizovatel  srpen 2 014 

 

-8- 

připomínky. Upozornění na platnou legislativu při umisťování konkrétních záměrů je 
bezpředmětné, není úkolem ÚP – viz § 43 odst. 3 stavebního zákona. 
 
Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., § 40 odst. 3 písm. f) zákona v platném znění Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD) uplatňuje za použití ustanovení § 4 
odst. 2 stavebního zákona a podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb. a souhlasí 
v koordinovaném dne 23.12.2013 pod č.j. JMK127451/2013 s řešením silnic II. a III. třídy za 
podmínky, že podmínky využití plochy změny Z3.2 s chráněnými prostory přiléhající ke krajské 
silnici II. třídy nebudou z hlediska hlukové ochrany v dalším projednávání ÚP oslabovány. 
Výsledek projednání byl ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnocen a soulad se stanoviskem 
dotčeného orgánu byl zajištěn takto: 
Není důvod k oslabení podmínky, ani ji jiný orgán nevyžaduje, podmínka byla pouze upravena. 
Věta: „Současné funkční využití území nesmí být v lokalitě rozvíjeno novou výstavbou, přípustná je 
pouze údržba stávajícího stavebního fondu“ byla zpřesněna tak, aby bylo jasné, jaký způsob využití 
nesmí být rozvíjen a v odůvodnění bude uveden důvod takovéto podmínky – viz čl. VII textové části 
změny ÚPSÚ. 
Věta: „Navrhované využití území pro občanskou vybavenost v těsné blízkosti silnice II/425 (možno 
očekávat zasažení plochy nadměrným hlukem ze silniční dopravy) bude vyžadovat vymezení 
chráněných prostorů definovaných platnými právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví, 
kde celková hluková zátěž nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro tyto 
prostory. Průkaz souladu hlukové zátěže se stanovenými limity musí být doložen nejpozději v rámci 
procesu rozhodování o umístění stavby orgánem k tomu příslušným“ byla přeformulována tak, aby 
podmínka prokázání „hlukové bezpečnosti“ při změně v území byla jasně definována -  viz čl. VII 
textové části změny ÚPSÚ. 
 
Z hlediska zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů uvádí 
Krajský úřad Jihomoravského kraje jako orgán památkové ochrany, že nejsou návrhem dotčeny 
jeho zájmy, protože dle § 28 odst. 2 téhož zákona nejsou Vojkovice územím s památkovou zónou 
či nemovitou národní kulturní památkou. 
 
Městský úřad Židlochovice, Masarykova 100, Židlochovice z hlediska zákonů č. 254/2001 Sb., 
114/92 Sb., 289/95 Sb. nemá ke koncepci žádné připomínky – viz stanovisko OZP/17365/2013/VK 
ze dne 2. 1. 2014. Z hlediska zákona 334/92 Sb., je uvedeno totéž. 
 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 
jako dotčený orgán ochrany veřejného zdraví příslušný dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle 
ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., souhlasí ve svém stanovisku č.j. KHSJM 
53086/2013/BM/HOK  z 3.12.2013 s návrhem bez podmínek. 
 
ČR – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 2687/84, 
Brno 
jako dotčený orgán dle zákona č. 222/1999 Sb. ve svém stanovisku č.j.6616 /2013-1383-ÚP BR z 
9.12.2013 požaduje zapracování podmínek stanoviska do návrhu s tím, že v odůvodnění jsou 
uvedeny limity, které jsou předány do ÚAP - celé správní území se nachází v zájmovém území 
Ministerstva obrany ČR a to v ochranném pásmu radiolokačního zařízení, do správního území 
zasahuje koridor RR směrů“. Text o OP radiolokačního zařízení požaduje orgán zapracovat i do 
grafické části formou poznámky v legendě. Orgán uvádí, že oba limity jsou územími dle § 175 
stavebního zákona. 
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Výsledek projednání byl ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnocen a soulad se stanoviskem 
dotčeného orgánu byl zajištěn takto: 
Dodržení § 175 stavebního zákona týkající se územních řízení a konání orgánů v těchto řízeních 
nebylo zapracováno, jelikož dodržení takového ustanovení nelze zajistit územním plánem, je 
úkolem jiných orgánů při následných řízeních v území a je v rozporu s § 43 odst. 3 stavebního 
zákona. 
Protože součástí vyhlášky o závazných částech ÚPSÚ Vojkovice je článek 8.9 Obrana státu, který 
stanoví, že všech plochách lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského 
letectva a obrany státu, není nutno tuto podmínku stanovovat zvlášť pro lokality změny č. III. 
V legendě grafické části odůvodnění je uvedeno: 
Celé správní území se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany ČR a to v ochranném pásmu 
radiolokačního zařízení, je územím dle §175 stavebního zákona. 
 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, Brno 

jako dotčený orgán z hlediska zákona č.  239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů k předmětné dokumentaci vydal souhlasné koordinované 
stanovisko  č.j. HSBM-1-222/2013 z 30.12.2013 s podmínkou: 

doplnit v části odůvodnění předmětného návrhu změny ÚPSÚ řešení požadavku § 29 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 133/1985 Sb., - „zdroje vody pro hašení požárů“, využitelné především 
pro plochy změny, označené Z3.1 – lokalita „Nad Družstevní“ a plochu označenou Z3.2 
určenou pro plochu občanské vybavenosti – sociální péče. 
V souladu s § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 23/2008 Sb., musí být vnější zdroje požární vody 
(nový vodovod) navržen v souladu s čl. 5 ČSN 73 0873, tj. pro rodinné domy nad 200 m2

 

zastavěné plochy musí být nejmenší dimenze potrubí DN 100 s odběrem 6 l/s při tlaku min. 
0,2 MPa. 
Výsledek projednání byl ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnocen a soulad se stanoviskem 
dotčeného orgánu byl zajištěn takto: 
Odůvodnění bylo v kapitole E odůvodnění zpracovatele doplněno o vyhodnocení lokalit z hlediska 
možnosti zásobení lokalit vodou pro hašení požárů a to především z hlediska napojení lokalit na 
stávající systém. 
 
ČR – Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj, Opuštěná 4, Brno 
jako dotčený správní orgán podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve svém stanovisku 

č.j.2392/13//062.103/St z 16.12.2013 souhlasí s návrhem s odůvodněním, že budoucí využití 
území v lokalitě Z3.3 musí respektovat stávající vedení VVN 400 kV a dodržovat podmínky 
vyplývající z jejího ochranného pásma formou podmínečného využití části plochy 
ovlivněné limitem OP. 
Upozornění: 
Upozorňuje účastníky stavebních řízení na platnost zákona č. 458/2000 a z něj vyplývající nutnost 
dodržování tohoto zákona v ochranných a bezpečnostních pásmech energetických zařízení a 
vedení. 
Citace: 
ČR – Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina s 
předloženým návrhem změny č. III územního plánu Vojkovice, souhlasí. 
Odůvodnění: 
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Změnou č. III územního plánu Vojkovice je v lokalitách změny vymezena zastavitelná plocha Z1 a 
Z2 a plocha přestavby P1. Změnou se nemění koncepce zásobení obce plynem a elektrickou 
energií. 

 zásobování lokality Z3.1 elektrickou energií je v souladu s územním plánem a je navrženo sítí 
NN rozvodů vedených v zemi ve veřejném dopravním koridoru napojených na NN rozvod v 
ulici Družstevní. Současně je navržena TS na západě plochy. 

 lokalita Z3.2 je napojena na NN síť rozvodů vedenou v uličním profilu kolem silnice II. třídy. 

 budoucí využití území v lokalitě Z3.3 musí respektovat stávající vedení VVN 400 kV a dodržovat 
podmínky vyplývající z jejího ochranného pásma formou podmínečného využitím části plochy 
ovlivněné limitem OP. 

Výsledek projednání byl ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnocen a soulad se stanoviskem 
dotčeného orgánu byl zajištěn takto: 
Dodržení energetického zákona v územních a stepních řízeních nebude zapracováno, jeho dodržení 
nelze zajistit územním plánem (viz § 43 odst. 3 stavebního zákona). Totéž platí o podmínečném 
využití plochy z hlediska dodržení energetického zákona. Dotčený orgán byl požádán o zpřesnění 
stanoviska přípisem č.j. OÚPSÚ/4827/2011-68 byl dne 14.4.2014. Orgán stanovisko zpřesnil 
přípisem č.j. 772/14/062.103/St. z 24.4.2014 tak, že změnil poslední bod odůvodnění, aby 
nezakládal podmínku na: “lokalita Z3.3 se nachází v ochranném pásmu stávajícího vedení VVN 
400kV.“ Orgán tedy souhlasí i s vymezením přípustného, podmínečně přípustného a nepřípustného 
využití plochy Z3.3 bez úprav podmínek, přesto bylo v čl. II doplněno podmínečné využití plochy 
související s ochranným pásmem vedení 400kV. 
 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, Brno 
jako dotčený orgán dle zákona č.44/1988 Sb. z hlediska své působnosti ve věci využívání 
nerostného bohatství a těžby nerostných surovin neuplatnil k návrhu ve společném jednání 
stanovisko. 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 
uvádí ve svém stanovisku č.j. 46225/2013/31100 z 8.11.2013, že z hlediska své působnosti ve věci 
využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin neuplatňuje podle ustanovení § 50 
odst. 2 stavebního zákona  a ust. 155 od. 2 horního zákona k výše uvedené územně plánovací 
dokumentaci žádné připomínky, protože ÚPD akceptuje problematiku ochrany a využití 
nerostného bohatství v řešeném území – nenacházejí se na jeho k.ú. výhradní ložiska nerostných 
surovin. 
 
Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, Praha 
uvádí ve svém stanovisku č.j. 2038/560/13 z 27.8.2013, že z hlediska své působnosti ve věci 
s návrhem souhlasí, protože nejsou dotčeny zájmy ochrany ložisek nerostů. Upozorňuje na sesuvy 
v k.ú. Vojkovice. 
Výsledek projednání byl ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnocen a soulad se stanoviskem 
dotčeného orgánu byl zajištěn takto: 
Sesuvy nejsou návrhem dotčeny, ani dle údajů o území poskytnutých Českou geologickou službou 
nezasahují k.ú. Vojkovice. 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno-venkov, 
Kotlářská 902/53, Brno 
nemá ve svém stanovisku  č.j. SPU 474159/2013 z 12.11.2013 žádné připomínky k návrhu 
z hlediska zákona č. 139/2002 Sb. 
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3. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů dle §53 odst. (4), v nichž nebyla vydána 
stanoviska dotčených orgánů 
 

3.1. Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. nebylo příslušným odborem Městského úřadu Židlochovice, 
Masarykova 100, Židlochovice uplatněno žádné stanovisko. 
V blízkosti lokalit změny se nenachází žádná kulturní památka. V území lokality Z3.2 je evidováno 
dle ÚAP území s archeologickými nálezy – středověké a novověké jádro obce. Změnou je stanovena 
prostorová regulace na max. 2 nadzemní podlaží, což zajistí, aby nebyly vytvářeny dominanty, 
které by mohly narušit celkový vzhled a rytmus zástavby v území. 
Pořizovatel považuje tímto zájmy hájené zákonem č.20/1987 Sb. za respektované. 

 

3.2. Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb. nebylo příslušným odborem Městského úřadu Židlochovice, 
Masarykova 100, Židlochovice uplatněno žádné stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., § 40 odst. 4 písm. d) zákona vyplývá, že obce s rozšířenou 
působností jsou dotčeným orgánem v územním plánování z hlediska místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikací, návrh obsahuje podmínky pro umístění dopravní infrastruktury 
tak, aby byla možná obsluha lokalit viz. čl. VIII. 
Pořizovatel považuje tímto zájmy hájené zákonem č.13/1997Sb. z hlediska místních a veřejně 
přípustných účelových komunikací za respektované. 
Z hlediska zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči nebylo Krajskou veterinární správou 
uplatněno žádné stanovisko. Jelikož změna nevymezuje žádné plochy, které by mohly být využity 
pro živočišnou výrobu a ani nevymezuje žádné plochy v blízkosti ploch s touto výrobou, považuje 
pořizovatel tímto zájmy hájené tímto zákonem za respektované. 
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P Vyhodnocení připomínek 

 
Připomínky sousedních obcí dle §50 odst. (2) stavebního zákona nebyly uplatněny ani v zákonné 
lhůtě, ani po ní. 

Vyhodnocení připomínek k návrhu dle §50 odst. (3) stavebního zákona: 

Pořizovatel obdržel ve lhůtě k uplatnění připomínek dle §50 odst. (3) stavebního zákona tato 
vyjádření: 

Jméno či název: Číslo jednací  
Datum 
vydání 

Povodí Moravy, s.p. , Dřevařská 11, 601 75 Brno PM055507/2013-203/Ho 3.12.2013 

ČEPS a.s., odbor rozvoje PS, Elektrárenská 774,101 52 Praha 10 107/BRN//13/16530/Dv 13.11.2013 

ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7 3196/FŘ/13(SP/11945/vy/13) 16.12.2013 

Hana Marečková, Adamcova 4, Brno 
 

22.12.2013 

 
Povodí Moravy s.p. ve svém vyjádření  č.j. PM0055507/2013-203/Ho  z 3.12.2013 pouze 
konstatuje: 

 Záměr je v souladu s Plánem oblasti povodí 

 Souhlasí z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb. 
 
ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, Praha ve vyjádření č.j. 107/BRN//13/16530/Dv z 13.11.2013 

1) konstatuje, že územím prochází nadzemní vedení přenosové soustavy 400kV s provozním 
označením V 435/V436, vedení má ochranné pásmo (dále jen OP) v celkové šíři cca 76m. 

2) upozorňuje na lokalitu Z3.3, kterou toto OP prochází a upozorňuje na omezení v OP vyplývající 
ze zákona č. 458/2000 Sb. 

3) dále v odst. Dále je v OP zakázáno zejména  jsou uvedeny další činnosti, které již nevyplývají ze 
zákona č. 458/2000 Sb. a není uvedeno, z čeho vyplývají – v odst. 2. je uvedeno, že je v OP 
zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost a provoz 
venkovního vedení, nebo ohrožení osob, zvířat a majetku např. parkoviště, odstavné plochy 
atd. 

4) v závěru připomínky uvádí, že k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení je staveb v OP 
nutný souhlas ČEPS a že bez písemného souhlasu (rozuměj ČEPS a.s.) není možné provádět 
v OP vedení zákonem zakázané činnosti. 

5) upozorňuje na ustanovení zákona týkající se přeložek vedení. 
6) upozorňuje na výskyt el. pole a magnetické indukce u vedení 400kV, která má vliv na ocelová 

potrubí, telekomunikační obvody, ocelové ploty a svodidla 
Vyhodnocení:  
Z výše uvedeného je patrné, že připomínky jsou vedeny k následným činnostem v OP. V odst. 3 je 
uvedena činnost, která nemá v § 46 zákona č. 458/2000Sb. oporu, ani není nijak jinak odůvodněna, 
namítající nikde výslovně neuvádí, že s vymezením plochy nesouhlasí. Plocha není nově 
vymezována jako plocha zastavitelná, má jen nově stanoven způsob využití a celá plocha není OP 
zasažena. Organizace byla vyzvána přípisem č.j. OUPSU/4827/2011-67 z 14.4.2014  k zpřesnění 
vyjádření o odůvodnění zákazu provádění činnosti jako parkoviště či odstavné plochy legislativou. 
Pořizovatel obdržel totéž vyjádření jako předešlé jen s drobnými změnami a to: 

 požaduje se respektování rozvojového záměru v k.ú. Vojkovice západně od vedení, 

 upozorňuje v souvislosti s lokalitou Z3.3 na činnosti zakázané v ochranném pásmu vedení, které 
již byly uvedeny v předchozím vyjádření, a upozorňuje speciálně na jisté činnost z výčtu 
zakázaných činností. 
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Opět není uvedeno ani odůvodnění platnou legislativou ani nesouhlas s vymezením plochy. 
Vzhledem k tomu, že vedení prochází obcí z východu na západ, není jasné, co je myšleno slovy 
„západně od stávajícího vedení“. 
Je tedy jasné, že ani po výzvě připomínající své požadavky neodůvodnil ani nezpřesnil. Není možné 
neustálými výzvami zdržovat řízení. Jelikož dotčený orgán v oblasti energetického zákona – Státní 
energetická inspekce nemá připomínky a souhlasí a podmínky v ochranném pásmu se vztahují ke 
konkrétním stavbám a činnostem, byl návrh pouze v odůvodnění konkrétní lokality doplněn o 
vyhodnocení využití lokality způsobem stanoveným jako Plochy smíšené výroby a služeb – 
skladování SV2 při dodržení ustanovení energetického zákona v OP vedení 400kV, neboli bylo 
vyhodnoceno, zda je možno lokalitu vůbec využít k nově vymezenému způsobu využití při dodržení 
všech ustanovení energetického zákona týkajících se ochranných pásem vedení 400kV. 
 
ČEPRO a.s. ve svém vyjádření  č.j. 3196/FŘ/13  z 16.12.2013 pouze  konstatuje, že změnou 
nedochází k dotčení jejích zájmů; přestože se v k.ú. Vojkovice nachází OP katodově chráněné trasy 
produktovou a je v něm umístěna ČS PHM – ani jedna z lokalit nezasahuje ani do OP ani blízkosti 
ČS. 
 
Hana Marečková, Adamcova 4, Brno ve své připomínce uvádí  

Vyhodnocení: 
Připomínka byla ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnocena a nebude zapracována. 
 
Ad Zařazení pozemku 602/31 
Už původní ÚPNSÚ Vojkovice nemělo pozemek zařazený do zastavitelného území a to z důvodu, že 
za jeho hranicí již v roce 1996 hluk dosahoval takových parametrů, které byly v rozporu s tehdejšími 
normami pro umístění chráněných prostor (pozemek se nachází ve vzdálenosti 90m od celostátní 
železniční dráhy, trať 2001 Brno -Břeclav). Návrh změny č. III se opírá o měření z roku 2006, kdy i 
tehdy byly tyto normy na pozemku překračovány. 
Vyhláška č. 286/2009 Sb. v § 14 odst. 2 stanoví: „Při zajišťování ochrany staveb proti vnějšímu 
hluku, zejména od dopravy, se musí přednostně uplatňovat opatření urbanistická před opatřeními 
chránícími jednotlivé stavby tak, aby byly splněny podmínky pro ochranu hluku v chráněném 
venkovním prostoru, chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném vnitřním prostoru 
staveb.“ 
Proto je návrh změny č. III opatřením urbanistickým při zajišťování ochrany staveb proti vnějšímu 
hluku a daný pozemek do ploch bydlení zařazen nebude. 
Kdyby pozemek do zastavitelné plochy zařazen byl, vytvořila by se tak právní nejistota, kdy z velké 
pravděpodobnosti po hlukovém  zhodnocení nějaké navrhované stavby by došlo k jejímu zamítnutí, 
popř. by musela být učiněna opatření chránící jednotlivou stavbu, což je v rozporu s výše 
uvedeným. Jako  další důvod se jeví dlouho sledovaný záměr SŽDC o zvýšení traťové rychlosti nad 
160km/h a to, že méně ohrožené zastavitelné plochy nemá obec Vojkovice dosud zastavěné ( Z1.3, 
Z2.5). 
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Ad Zásah změny do pozemků č. 602/31 a č.602/23. 
Ani jeden z výše uvedených pozemků není dotčen změnou ani návrhem komunikace. Došlo 
k nepochopení grafické části změny - ohraničení plochy  podmíněné zpracováním územní studie 
černými kroužky. 
Označení v grafické části pro podmínění změny v území pořízením územní studie bylo upraveno. 
Veřejně prospěšné stavby komunikací – odůvodnění zpracovatele bylo v kapitole Zdůvodnění 
přijatého řešení v lokalitách změny č. III ÚPN SÚ Vojkovice doplněno tak, aby bylo jasné proč je 
nutné komunikace vést i po těchto soukromých pozemcích.  
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Poučení 
 
Proti „Změně č. III. územního plánu sídelního útvaru Vojkovice“, vydané formou opatření obecné 
povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád). 
 
 
 
Ve Vojkovicích dne  ……………………… 
 
 
Starosta obce  ……………………… 
 
 
Místostarosta obce ……………………… 
 
 

razítko obce      
 
 


