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Změna č.II územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚPN SÚ) Vojkovice - část A - 
přeložka silnice II/416 

 

Zastupitelstvo obce Vojkovice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, a § 55 odst. 2 stavebního zákona, §13 a přílohy č. 7 
vyhlášky č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, §171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení 
s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona 

vydává 

tuto změnu č. II – část A územního plánu sídelního útvaru Vojkovice, schváleného usnesením Zastupitelstva 
obce Vojkovice dne 7. 5. 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Vojkovice 
č.1/1998, změněného změnou č. I tohoto územního plánu, schválenou usnesením zastupitelstva obce 20. 12. 
2006, jejíž závazná část byla vydána vyhláškou Obce Vojkovice č.1/2006 a změněného změnou č. II tohoto 
územního plánu, vydanou zastupitelstvem obce Vojkovice 17. 06. 2010 číslem usnesení 2/2010 bod 3.1. 

I. 

V článku č. 6 „Zásady rozvoje jednotlivých funkčních složek“ obecně závazné vyhlášky Obce Vojkovice č.1/1998 
se doplňuje odstavec 

Změnou č. II ÚPN SÚ Vojkovice - část A se vymezuje zastavitelná plocha pro dopravní koridor. 

Označení plochy změny - Z 2.1. Nový způsob využití území - plocha dopravního koridoru DK- návrh. 

II. 

Pro tyto funkční plochy platí regulativy uvedené v článku 4, odstavci 4. 10. obecně závazné vyhlášky obce 
Vojkovice č.1/1998. 

Plocha se nachází v JZ části katastrálního území obce mimo zastavěné území, severně od toku Litavy. Plocha 
navazuje na plochu dopravy na hranici k.ú. Blučina (přeložku silnice II/416  - obchvat obce Blučina), na jejímž 
území je tento dopravní koridor součástí návrhu územního plánu. 

Při návrhu nových silnic a nových připojení na silniční a komunikační síť je nutno respektovat zásady ČSN 73 
6101 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“, ČSN 73 6110 „Projektování silnic a dálnic“ a ČSN 
73 6110 „Projektování místních komunikací“. 

Konkrétní technická řešení staveb musí být doložena hydrotechnickými výpočty a musí být prokázáno, že 
navrhované stavby neovlivní navržená a již realizovaná protipovodňová opatření. 

III. 

V článku č. 6.11 „Koncepce uspořádání krajiny“obecně závazné vyhlášky Obce Vojkovice č.1/1998 se doplňuje 
odstavec 

Změnou č. II ÚPN SÚ Vojkovice - část A se vymezuje plocha krajinné zeleně. 

Označení plochy změny - Z 2.1. Nový způsob využití území - plocha krajinné zeleně KZ – návrh. 

Pro tyto funkční plochy platí regulativy uvedené v článku 4, odstavci 4. 12. obecně závazné vyhlášky obce 
Vojkovice č.1/1998. 

Plocha se nachází v JZ části katastrálního území obce mimo zastavěné území, mezi navrhovaným dopravním 
koridorem pro přeložku silnice II/416 a tokem Litavy. 
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IV. 

V článku č. 7.2 „Silniční doprava“ obecně závazné vyhlášky Obce Vojkovice č.1/1998 se základní koncepce 
dopravy se doplňuje o: 

Změnou Z 2.1. je navržena plocha koridoru dopravy napojeného na plochu dopravy na k.ú. Blučina (obchvat obce 
Blučina  - přeložka komunikace II/416). Tato plocha je napojena na silnici II/425, odtud dále pokračuje jako 
koridor územní rezervy až k napojení na průmyslovou silnici v Hrušovanech u Brna. 

V odstavci 1 se ruší věta: 

Ve výhledu se předpokládá realizace takzvané Jihozápadní tangenty R 52 - D 2 (dlouhodobý výhled), na niž bude 
silnice II/425 připojena jižně od Vojkovic. Tyto stavby v zásadě neovlivní dopravní vztahy v území. 

Odstavec 2 a 3 se ruší celý. 

Odstavec 4 se doplňuje takto: 

na konci 1. věty se doplňuje: II/416 Slavkov u Brna - Židlochovice – Pohořelice. 

V. 

V článku č. 8.7 obecně závazné vyhlášky Obce Vojkovice č.1/1998 „Územní rezervy“ se doplňuje odstavec 

Změnou Z 2.1 se vymezuje koridor územní rezervy pro dopravu. Koridor územní rezervy je vymezen od 
navrhovaného napojení silnice II/416 na silnici II/425 u benzinové čerpací stanice ve Vojkovicích do místa 
napojení na obchvat Hrušovan na silnicí III/41619 v jihozápadní části k. ú. Vojkovice. 

Pro koridor územní rezervy se stanovují tyto podmínky pro prověření možného budoucího využití území: 

 prověřit plochu z hlediska přechodu silnice přes řeku Svratku a regionální biokoridor mostním objektem nebo 
estakádou; řešení průchodu plochy přes biokoridor nesmí omezit funkčnost biokoridoru a musí minimalizovat 
případné negativní dopady na biokoridor; 

 prověřit plochu z hlediska mimoúrovňové křížení ulice Brněnské tak, aby provoz na ulici Brněnské mohl být v 
budoucnosti zachován a umožnil její dopravní obsluhu; 

 respektovat existenci stanoveného záplavového území Svratky a Litavy, prověřit plochu z hlediska řešení 
protipovodňové ochrany s ohledem na předpokládanou změnu hydrogeologických charakteristik s tím, že 
nesmí být narušena koncepce stávající a plánované protipovodňové ochrany Židlochovic a Vojkovic; 

 prověřit plochu z hlediska zajištění ochrany jímacího území Vojkovice; 

 prověřit plochu z hlediska vlivu budoucího hlukového zatížení z dopravy na okolní plochy bydlení a sportu; 
navrhnout případné řešení protihlukové ochrany a zapracovat ho návrhu územního plánu. 

Ve vymezeném koridoru územní rezervy pro dopravu je možno umisťovat v souladu se způsobem využití ploch 
vymezených pod tímto koridorem a limity v území pouze dočasné stavby do doby rozhodnutí Jihomoravského 
kraje o zahájení přípravných prací na realizaci silnice. Doba na odstranění dočasných staveb v tomto koridoru je 
stanovena lhůtou půl roku. 

VI. 

V článku č. 9.1 obecně závazné vyhlášky Obce Vojkovice č.1/1998 „Veřejně prospěšné stavby“ se doplňuje 
odstavec 

A. Veřejné komunikace a plochy pro dopravu 

A1 Plocha koridoru silniční dopravy 

Vymezení veřejně prospěšné stavby A1 „Stavba komunikace – přeložka II/416 v návrhové ploše dopravního 
koridoru vymezeného změnou Z2.1.“ 
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VII. 

V článku 8. Ochranné režimy Obecně závazné vyhlášky Obce Vojkovice č.1/1998 se doplňuje o odstavec Obrana 
státu 

 a v něm věta: Ve všech plochách lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského letectva 
a obrany státu. 

VIII. 

Součástí „Změny č. II ÚPN SÚ Vojkovice – část A – přeložka silnice II/416“ jsou tyto výkresy grafické části 

Název výkresu ÚPN SÚ 
Číslo 

výkresu 
Měřítko Lokalita změny 

Číslo výkresu 
grafické části změny 

Funkční využití území 2 1 : 5 000 Z 2.1 A. 1 

Komplexní urbanistický návrh 3 1 : 2 000 Z 2.1 A. 2 

Doprava 4 1 : 5 000 Z 2.1 A. 3 

Veřejně prospěšné stavby 10 1 : 5 000 Z 2.1 A. 4 
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Odůvodnění „Změny č. II ÚPN SÚ Vojkovice – část A - přeložka silnice II/416“ 

 
Odůvodnění projektanta 

 

A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem 

 

Vazby v širších vztazích v souvislosti se změnou č. II – část A se oproti platnému ÚPN SÚ Vojkovice mění 
z hlediska dopravních vazeb. Je vypuštěna již neaktuální dlouhodobá rezerva vedení rychlostní silnice 
(Jihozápadní tangenty) v severní části území a na něj napojená dlouhodobá rezerva přeložky silnice II/425. 
Zároveň je zrušen výhled vedení silnice III/41619 spojující severní obchvat Hrušovan se silnicí II/416 od 
Blučiny. 

Dopravní řešení je doplněno o vedení přeložky silnice II/416 od dálnice D1 po její napojení na stávající 
stopu v Žabčicích podle Generelu krajských silnic a UAP JMK, kde je tento záměr sledován (Z08). 

Navrhované řešení vyplynulo ze dvou koordinačních schůzek z konce roku 2008, konaných za přítomnosti 
starostů dotčených obcí (nejen územím, ale dopravou), zástupců OÚPSŘ a OD KrÚ a pořizovatele ÚPD, na 
kterých byl dohodnut výběr trasy z vyhledávací studie HBH (trasa „O“). Na třetí koordinační schůzce 25. 9. 
2009 byl upřesněn způsob vymezení ploch dle významu v jednotlivých ÚP (návrh, rezerva). Přeložka silnice 
II/416 od D2 po křížení se silnicí II/425 bude v ÚP obcí zařazena do návrhových ploch. Zbývající část 
přeložky této silnice bude v ÚP obcí zařazena jako územní rezerva koridoru silniční dopravy. 

Navrhované řešení má vliv na sousední katastrální území obcí Blučina, Židlochovice a Hrušovany u Brna. 
Návrh zohledňuje návaznost na územní plány těchto obcí. Především na územní plán obce Blučina, kde je 
koridor silniční dopravy pro přeložku silnice II/416 již navržen. Ve vydané změně územního plánu obce 
Hrušovan u Brna je řešeno vymezení přeložky krajské silnice II/416 jako koridor územní rezervy a je 
definováno její napojení na hranice katastrálních území sousedních obcí. V roce 2012 firma HBH s.r.o. 
zpracovala pro Krajský úřad Jihomoravského kraje „Studii modernizace silnice II/416 Hrušovany u Brna – 
Ledce – Pohořelice“, která prověřila variantu převedení dopravy z II/416 na obchvat Hrušovan u Brna a poté 
na silnici II/42510. Řešení změny je v souladu i s touto studií. 

Význam obce Vojkovice definovaný v ÚPN SÚ zůstává beze změny. Vazby na nadřazené inženýrské sítě a 
přírodní systémy zůstávají v platnosti. 

Navržené změny respektují závěry „Územně analytických podkladů ORP Židlochovice – úplná aktualizace 
2010“ a UAP JMK. 
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B. Údaje o splnění zadání 

(označení dle příslušných kapitol Zadání změny č. II ÚPN SÚ Vojkovice – část A) 

 

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, 
popřípadě z dalších širších územních vztahů 

 Z PÚR ČR 2008 nevyplývají požadavky s dopadem na řešení změny č. II ÚPN SÚ Vojkovice – část A. 

 Změnou č. II ÚPN SÚ Vojkovice – část A je vymezen koridor s ohledem na přepravní funkci silnice 
II/416, minimalizaci negativních vlivů na obytnou funkci, přírodní hodnoty, krajinný ráz a minimalizaci 
střetů s limity využití území. Zároveň tím dochází k územní koordinaci a ochraně koridoru přestavby 
krajského tahu silnice II/416 dle Generelu dopravy Jihomoravského kraje a Generelu krajských silnic  
JMK v ÚPD dotčených obcí. 

 Z vyjádření obce Sobotovice, Blučina a nevyplývají žádné požadavky. 

 Požadavky města Židlochovice jsou v návrhu respektovány. Je respektován požadavek města na 
zachování průjezdnosti ulice Brněnské mezi Vojkovicemi a Židlochovicemi dle studie HBH 3/2008, kdy 
územní rezerva je navržena tak, aby křížení MK a přeložky II/416 mohlo být v případě realizace záměru 
mimoúrovňové. Pro toto možné technické řešení je navržena plocha územní rezervy. 

 

b) Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů 

 Obecné požadavky formulované v závěrech „Územně analytických podkladů ORP Židlochovice“ jsou 
v návrhu zohledněny. Popsáno v kapitole D části f) Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na 
udržitelný rozvoj území – shrnutí. 

 Návrh respektuje též výsledky Krajinného plánu regionu Židlochovicko. Při vlastním zpracování byl dán 
důraz na zajištění minimálního dotčení krajiny a zachování urbanistických a civilizačních hodnot 
v území. 

 

c) Požadavky na rozvoj území obce 

 Do ÚPN SÚ je zapracována poslední aktualizaci přeložky krajské silnice II/416 ve variantě, která je 
vymezena dle Generelu dopravy Jihomoravského kraje, Generelu krajských silnic JMK a Studie 
modernizace silnice II/416 Hrušovany u Brna – Ledce – Pohořelice která byla vybrána zastupitelstvem 
obce a se kterou souhlasí starostové obcí, na které navazuje. Jde o variantu označenou jako „0“ dle 
vyhledávací studie „Variantní řešení MÚK dálnice D2 se silnicí II/416 Blučina“ zpracovanou firmou HBH 
Projekt spol. s r. o., zpracovanou v březnu 2008. 

 Vlastní změna č. II ÚPN SÚ Vojkovice – část A řeší napojení přeložky silnice II/416 z katastrálního 
území Blučina přes katastrální území Vojkovice na obchvat Hrušovan u Brna. 

 Na k. ú. Vojkovic je přeložka silnice II/416 rozdělena do dvou částí. První část obchvat Blučiny (od 
napojení z Blučiny po křižovatku se silnicí II/425) je vymezena jako návrh koridoru silniční dopravy 
silnice II/416. Druhá část (od křižovatky se silnicí II/425 po napojení na obchvat Hrušovan u Brna) je 
vymezena jako územní rezerva koridoru silniční dopravy silnice II/416. 

 

d) Požadavky na řešení plošného a prostorového uspořádání území řešeného změnou 

(reakce na požadavek KÚ JMK) 

 Je zapracována dohoda, týkající se možnosti povolení dočasných staveb v územní rezervě koridoru 
přeložky II/416. V odstavci V. výrokové části změny je uvedeno: „Ve vymezeném koridoru územní 
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rezervy pro dopravu je možno umisťovat v souladu se způsobem využití ploch vymezených pod tímto 
koridorem a limity v území pouze dočasné stavby do doby rozhodnutí Jihomoravského kraje o zahájení 
přípravných prací na realizaci silnice. Doba na odstranění dočasných staveb v tomto koridoru je 
stanovena lhůtou půl roku.“ 

 Je navrženo řešení, které minimalizuje zábor půd I. třídy ochrany, i když v případě Vojkovic rozvoj 
mimo zastavěné území bude vždy se záborem této chráněné půdy v rozporu. Zábor ZPF je podrobně 
vyhodnocen v části E. tohoto odůvodnění. 

(reakce na požadavek KHS) 

 V lokalitě návrhu koridoru pro silniční dopravu nedochází ke styku s plochami bydlení, a proto nejsou 
definovány žádné plochy s podmínečným využitím, jak bylo požadováno KHS. 

 Územní rezerva koridoru pro dopravu není návrhovou plochou, ale pouze definuje územní ochranu pro 
případnou budoucí realizaci dopravní stavby, proto pro tuto plochu nejsou definovány plochy 
s podmínečným využitím. 

 Plocha změny respektuje funkční a prostorové regulace dle schváleného ÚPN SÚ. 

 

e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

Doprava 

 Do ÚPN SÚ je zapracována přeložka silnice II/416 tak, jak byla zpracována firmou HBH Projekt spol. 
s r. o., Kabátníkova 5, Brno v březnu 2008 ve vyhledávací studii „Variantní řešení MÚK dálnice D2 se 
silnicí II/416 Blučina“ a to varianta „0“. 

 Celý úsek přeložky silnice II/416 od MÚK Blučina až po napojení na stávající silnici II/416 v Žabčicích je 
z hlediska předpokládané realizace rozdělen na dvě části: První část tvoří obchvat obce Blučiny po 
napojení na silnicí II/425 a je zapracován jako návrh řešení v podobě dopravního koridoru pro silniční 
dopravu. Druhou část představuje vedení silnice II/416 od napojení na silnici II/425 přes k. ú. Hrušovan 
u Brna a Unkovice po napojení na stávající silnici v Žabčicích. Druhá část je do územních plánů 
příslušných obcí zapracována jako územní rezerva s časovým horizontem realizace cca 20 - 25 let (viz. 
vydaná změna č. II ÚPO Unkovice a vydaná změna č. V ÚPO Hrušovany u Brna). 

 Plocha dopravního koridoru pro přeložku silnice II/416 je navržena tak, aby v ní bylo možné umístit 
komunikaci v parametrech kategorie S9,5 dle příslušné ČSN, jak požadoval odbor dopravy JmK. 

 Je respektován požadavek města Židlochovice na zachování průjezdnosti ulice Brněnské mezi 
Vojkovicemi a Židlochovicemi. Dle studie HBH 3/2008, na základě které byla trasa zapracována jak do 
Generelu dopravy Jihomoravského kraje, Generelu krajských silnic JMK a Studie modernizace silnice 
II/416 Hrušovany u Brna – Ledce – Pohořelice, tak do změny č. II – část A, je uvažováno 
mimoúrovňové křížení MK a přeložky II/416. Navržená územní rezerva je vymezena tak, aby 
umožňovala toto technické řešení. 

 Je respektován požadavek města Židlochovice, aby přeložka komunikace II/416 nezhoršila odtokové 
poměry v inundaci ve vztahu k protipovodňové ochraně Židlochovic. Ve výrokové části v odstavci II je 
uvedeno: „prověřit plochu z hlediska řešení protipovodňové ochrany s ohledem na předpokládanou 
změnu hydrogeologických charakteristik s tím, že nesmí být narušena koncepce stávající a plánované 
protipovodňové ochrany Židlochovic a Vojkovic“. Požadavek města Židlochovic týkající se ochrany 
jímacího území pitné vody je respektován. Územní rezerva koridoru pro dopravu se ochranných pásem 
JÚ Vojkovice nedotýká (stanoveno OP I. stupně a OP II. stupně). 

 Změnou je navržena plocha pro silnici II. třídy. Pro návrh této silnice a nových připojení na silniční a 
komunikační síť je nutno respektovat zásady ČSN 73 6101 „Projektování křižovatek na pozemních 
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komunikacích“, ČSN 73 6110 „Projektování silnic a dálnic“ a ČSN 73 6110 „Projektování místních 
komunikací“). Tato podmínka je uvedena ve výrokové části v odstavci II. 

 Je respektována připomínka VAS a.s. Územní rezerva koridoru pro dopravu se ochranných pásem JÚ 
Vojkovice nedotýká (stanoveno OP I. stupně a OP II. stupně). 

 Je akceptován požadavek ČEPRO a.s. na respektování umístění BČS a jejího komunikačního 
napojení. V následných činnostech a řízeních realizace komunikace v území bude postupováno dle 
platné legislativy, která řeší, jak postupovat s účastníky řízení a jak řešit jejich námitky. 

Technická infrastruktura 

 Odvádění srážkových a povrchových vod nové silnice bude řešeno v následné projektové dokumentaci 
a to v souladu s vodním zákonem. 

Nakládání s odpady 

 Nakládání s odpadem v souvislosti s výstavbou nové silnice bude řešeno v následné projektové 
dokumentaci a to v souladu s platnou legislativou i vodohospodářskými zájmy. 

(reakce na požadavek OŽP KrÚ JMK) 

 V případě realizace záměrů bude v následných činnostech a řízeních v území z hlediska ochrany 
ovzduší postupováno dle platné legislativy. 

Občanská vybavenost 

 Realizace záměru v souvislosti se změnou č. II – část A nevyvolává potřebu rozšíření občanské 
vybavenosti nad rámec stanovený ÚPN SÚ. 

Veřejná prostranství 

 Změnou č. II – část A nejsou vymezeny nové plochy veřejných prostranství. Byla vymezena plocha 
dopravního koridoru jako nezbytné území pro umístění budoucí silnice II. třídy. Navržené řešení 
nevyvolalo potřebu vymezení nových ploch veřejných prostranství. 

 

f) Požadavky na řešení a rozvoj hodnot území 

 Navržená změna zachovává a respektuje urbanistické a civilizační hodnoty v území. V ÚAP jsou 
hodnoty definovány a vymezeny jako kulturní památky, historická jádra obcí, cyklotrasy, turistické trasy, 
přírodně cenná území, přírodní parky, krajinné dominanty, viniční tratě a zemědělská půda I. a II. třídy 
ochrany. Navržené řešení se vymezených hodnot nedotýká kromě zemědělské půdy I. a II. třídy 
ochrany. Zdůvodnění záboru této půdy je podrobně vyhodnoceno v části E. tohoto odůvodnění. 

 Navržená změna neovlivňuje negativně okolní krajinu. Nejsou navrhovány nové dominanty (výškové 
ani objemové). 

 

g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 

 Změnou č. II ÚPN SÚ – část A byly vymezeny veřejně prospěšné stavby dle § 2 odst. 1 písm. l) a dle § 
170 ods.1) písm. a) zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon), pro jejichž realizaci je možno plochu 
vyvlastnit. Jedná se o plochy pro realizaci dopravního koridoru pro silniční dopravu. 

 Změnou č. II ÚPN SÚ – část A nebyly vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby dle § 101 zákona 
č.183/2006 Sb. (stavební zákon), na které by bylo uplatněno předkupní právo. 
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h) Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů 

(reakce na požadavek HZS JMK) 

 Změna č. II ÚPN SÚ – část A respektuje PO ČSN 73 0802 a platnou legislativu v této oblasti. 
Vymezená plocha umožňuje umístění přístupových komunikací a nástupních ploch požadovaných 
platnou legislativou. 

(reakce na požadavek AČR) 

 Změnou č. II ÚPN SÚ – část A je zapracován požadavek respektování zájmového území AČR a z něj 
vyplývajících omezení a to do výrokové části odstavec VII. 

(požadavky z hlediska ochrany před povodněmi) 

 Změna č. II ÚPN SÚ – část A respektuje „Záplavové území toku Svratka v úseku říční km 8,758 po říční 
km 40,050“ (stanoveno Odborem životního prostředí JMK dne 24. 10. 2007 pod značkou S-JMK 
118506/2006 OŽP-Po) a „Aktualizaci záplavového území toku Litava v úseku říční km 22,794 po říční 
km 25,613 a aktivní zóny záplavového území toku Litava v úseku říční km 0,000 po říční km 51,010“ 
(stanoveno Odborem životního prostředí JMK dne 16. 9. 2008 pod značkou S-JMK 39810/2008 OŽP-
BU). 

(reakce na požadavek Povodí Moravy) 

 Změna č. II ÚPN SÚ – část A respektuje § 38 vodního zákona. Koncepce odkanalizování obce je 
založena na oddílné kanalizaci a řešení konkrétní stavby odvodnění posoudí správní orgán dle platné 
legislativy v následných řízeních. 

(reakce na požadavek KÚ JMK) 

 Změna č. II ÚPN SÚ – část A respektuje platnou legislativu o ochraně ZPF a obsahuje Vyhodnocení 
předpokládaných důsledků záboru ZPF podle přílohy č. 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 včetně přehledné 
tabulkové formy a zdůvodnění navrhovaného řešení. Požadované vyhodnocení důsledků záboru ZPF 
je obsaženo v části E. tohoto odůvodnění. 

 V koordinačním výkrese dokumentace změny jsou zakresleny všechny limity, týkající se daného území 
tak, jak vyplývají z platné legislativy, tyto limity jsou návrhem plně respektovány. 

 

i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území 

 V ploše návrhu je řešen střet dopravního koridoru a zemědělské půdy I. třídy ochrany a záplavového 
území. 

Navržené řešení minimalizuje zábor zemědělské půdy I. třídy ochrany. Zároveň jsou stanoveny 
podmínky pro budoucí stavbu silnice v záplavovém území. Tyto podmínky jsou uvedeny ve výrokové 
části v odstavci II. 

 V ploše územní rezervy je naznačeno řešení střetu s plochami pro sport a rekreaci, zajištění 
průjezdnosti obslužné komunikace v ulici Brněnské a vliv na stabilizované plochy bydlení. 

Tyto podmínky jsou uvedeny ve výrokové části v odstavci V. 

 Změnou je řešen problém optimální kapacitní dopravní obslužnosti území s cílem nenarušení pohody 
bydlení v příjezdových lokalitách a zajištění plynulé návaznosti ostatních ploch. 

Na vymezenou plochu návrhu dopravního koridoru pro silnici II/416 je na k. ú. Vojkovice napojen 
stávající dopravní koridor silnice II/425 a plocha automobilové dopravy (čerpací stanice PHM). 
Návrhová plocha je umístěna mimo zastavěné území obce v dostatečné vzdálenosti od ploch bydlení a 
nenaruší pohodu bydlení v těchto plochách. 
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Na vymezenou plochu koridoru územní rezervy pro dopravu není na k. ú. Vojkovice napojena žádná 
jiná komunikace a nepředpokládá se napojení jiných funkčních ploch. 

 

j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch, na plochy přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj 
sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose 

 Obec leží v rozvojové oblasti OB3 stanovené PÚR ČR 2 008, kde se s ohledem na rozvoj sídelní 
struktury předpokládá vymezení ploch pro koridory silniční dopravy. 

 Změnou č. II ÚPN SÚ – část A jsou vymezeny nové zastavitelné plochy - návrh koridoru silniční 
dopravy. 

 Změnou č. II ÚPN SÚ – část A nejsou vymezeny plochy přestavby. 

 Změnou č. II ÚPN SÚ – část A není upraveno vymezení zastavěného území dle ÚPN SÚ, protože 
nedošlo v lokalitách změny ke změně zastavěného území oproti ZÚ vymezenému v ÚPN SÚ. 

 

k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití 
územní studií 

 Změna č. II ÚPN SÚ – část A nevymezuje plochy ani koridory s požadavkem prověření změn jejich 
využití územní studií, protože studie průchodu přeložky II/416 územím Vojkovic byl a již vypracována 
(vyhledávací studie „Variantní řešení MÚK dálnice D2 se silnicí II/416 Blučina“ – zpracovatel: HBH 
Projekt spol. s r. o., březen 2008). 

 

l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách 
jejich využití stanoveny regulačním plánem 

 Změna č. II ÚPN SÚ – část A nevymezuje plochy ani koridory s požadavkem prověření změn 
regulačním plánem. Vzhledem k předcházejícímu bodu není potřebné stanovovat podmínky pro 
rozhodování regulačním plánem. 

 

m) Požadavky na vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj 

 Požadavky na vyhodnocení vlivů změny územního plánu životní prostředí a na udržitelný rozvoj byly 
uplatněny a do dokumentace změny zpracovány takto: 

 Trasa komunikace v hodnoceném úseku nevykazuje překročení minimálního nezbytného množství 
záboru (množství je možné hodnotit jako nezbytně nutné). Z těchto důvodů je zábor půdy 
hodnocen jako akceptovatelný. 

 Uplatněním posuzované dokumentace nedojde k přímému střetu s rozvojovými plochami ani s 
plochami zastavěného území. 

 V návrhových opatřeních byl vznesen požadavek na posouzení a případné řešení protihlukové 
ochrany v úseku komunikace mezi Vojkovicemi a Židlochovicemi. Pro plochu územní rezervy byl 
tento požadavek zapracován do výrokové části odstavec V. 

 Vzhledem k tomu, že je posuzována pouze poloha komunikace (bez technických detailů), je 
součástí návrhových opatření požadavek na komplexní přeřešení protipovodňové ochrany území 
provázané s technickým řešením komunikace. Bylo zapracováno jako podmínka do výrokové části 
odstavec II. 

 Způsob odvodnění komunikace nemohl být posouzen, protože jde o technický detail mimo měřítko 
hodnocení a možnost jeho ovlivnění posuzovanou dokumentací. 
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 V návrhových opatřeních byl vznesen požadavek vlivu na přírodní složky. Pro plochu územní 
rezervy byl zapracován požadavek do výrokové části odstavec V 

 Prostupnost krajiny nebude uplatněním posuzované dokumentace nijak významně ovlivněna. 

 

n) Požadavek na zpracování konceptu změny včetně požadavků na zpracování variant 

 Požadavek na zpracování konceptu změny nebo variant řešení nebyl v zadání uplatněn. 

 

o) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a jeho odůvodnění 

 Dokumentace návrhu změny územního plánu a jeho odůvodnění je zpracována v souladu s Vyhláškou 
č. 500/2006 Sb. a dle požadavků zadání změny č. II ÚPN SÚ – část A. 

 Textová část návrhu změny je zpracována dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., část I. a 
v návaznosti na textovou část stávajícího ÚPN SÚ a Vyhlášku č.1/1998 o závazných částech ÚPN SÚ 
Vojkovice. 

 Grafická částí návrhu změny je zpracována dle grafické části ÚPN SÚ, měněny jsou pouze výřezy 
výkresů dotčené změnou s tím, že původní legendy zůstávají zachovány. Ve spodních částech výkresů 
jsou pouze doplněny informace pro identifikaci prováděných změn. 

 Odůvodnění změny zpracované projektantem obsahuje textovou část dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., část II. odst. 1 písm. a) až e). 

 Grafická částí odůvodnění změny obsahuje koordinační výkres, výkres předpokládaných záborů ZPF a 
výřez výkresu širších vztahů po změně č. II – část A se zapracováním všech provedených změn. 

 Orientace výkresů i jejich měřítka jsou shodné s výkresy původních výkresů ÚPN SÚ. 

 Návrh změny ÚPN SÚ – část A je zpracován v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), především pak s §188 odst. 4) tohoto zákona, plochy 
jsou vymezeny v návaznosti na stávající územní plán a dle vyhlášky č.501/2006. 
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C. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto 
řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 

 

Vymezení zastavěného území 

Vymezené zastavěné území dle ÚPN SÚ Vojkovice se změnou č. II – část A nemění. 

 

Ochrana a rozvoj hodnot území 

Hodnoty území pro obec Vojkovice jsou definovány v Územně analytických podkladech ORP Židlochovice 
jako hodnoty přírodní, civilizační, kulturní a urbanisticko-architektonické. Z hlediska takto definovaných 
hodnot navržené změny č. II ÚPN SU – část A nenaruší dnešní stav a umožní jejich dlouhodobou ochranu. 

Výjimkou je pouze problematika ochrany zemědělské půdy (jedna z přírodních hodnot). Protože obec je 
obklopena pouze půdami I. a II. třídy ochrany, je její územní rozvoj mimo dnešní zastavěné území vždy 
v rozporu s principy ochrany těchto územně chráněných ploch. Z tohoto pohledu je nutno vždy porovnávat 
striktní ochranu ZPF s reálnými potřebami rozvoje obce a celého přilehlého regionu. Toto narušení 
přírodních hodnot se vztahuje na problematiku vymezení dopravního koridoru pro silniční dopravu (přeložka 
silnice II/416). 

 

Silniční doprava 

Základní koncepce dopravní obsluhy obce se změnou č. II – část A nemění. Touto změnou dochází 
k úpravě širších dopravních vazeb napojení obce na nadřazenou komunikační síť realizovaných mimo 
zastavěné území Vojkovic. 

Změnou č. II ÚPN SÚ Vojkovice – část A se upravuje v lokalitě 2.1 vedení silnice II/416 v JZ části 
katastrálního území obce a to podle poslední aktualizace přeložky krajské silnice II/416 ve variantě, která 
byla vybrána zastupitelstvem obce. Jde o variantu označenou jako „0“ zpracovanou firmou HBH Projekt 
spol. s r. o., Kabátníkova 5, Brno v březnu 2008 ve vyhledávací studii „Variantní řešení MÚK dálnice D2 se 
silnicí II/416 Blučina“. 

Celý úsek přeložky silnice II/416 od MÚK Blučina až po napojení na stávající silnici II/416 v Žabčicích je 
z hlediska předpokládané realizace rozdělen na dvě části: 

První část přeložky silnice II/416 tvoří obchvat obce Blučiny od MÚK na D2 po její napojení na silnicí II/425. 
Na katastrálním území Vojkovic je zapracován změnou č. II – část A jako návrh dopravního koridoru pro 
silniční dopravu. 

Druhá část přeložky silnice II/416 pokračuje od silnice II/425 přes katastrální území Hrušovan u Brna a 
Unkovic a napojuje se na stávající silnici II/416 v Žabčicích. Druhá etapa je do územních plánů příslušných 
obcí zapracována jako územní rezerva s časovým horizontem realizace cca 20 - 25 let. 

Plocha dopravního koridoru pro přeložku silnice II/416 je navržena tak, aby v ní bylo možné umístit 
komunikaci v parametrech kategorie S9,5 dle příslušné ČSN, jak požadoval Odbor dopravy JmK. 

Pro zajištění výstavby přeložky silnice II/416 v úseku dálnice D2 – silnice II/425 (obchvat Blučiny) je 
navržena na katastru obce Vojkovice plocha koridoru silniční dopravy v šířce 30 m a délky 700 m. 
Navrhovaný koridor silnice II. třídy je veden mimo zastavěné území obce a napojuje se na silnici II/425 u 
benzinové čerpací stanice firmy ČEPRO a.s. okružní křižovatkou. To je o 230 m severněji, než je dnešní 
napojení této silnice umístěné na katastrálním území Židlochovice. Součástí navrhované plochy dopravního 
koridoru je plocha pro realizaci okružní křižovatky obou silnic II. třídy. Návrh respektuje umístění benzinové 
čerpací stanice a její komunikačního napojení. V následných činnostech a řízeních realizace komunikace 
v území bude postupováno dle platné legislativy. 
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Koridor územní rezervy na k. ú. Vojkovice je vymezen od navrhovaného napojení silnice II/416 na silnici 
II/425 u benzinové čerpací stanice ve Vojkovicích do místa napojení realizovaného obchvatu Hrušovan 
silnicí III/41619 na jihozápadní části katastrálního území Vojkovice. Dále pokračuje na k. ú Hrušovan u Brna 
ve stopě stávající průmyslové silnice západně od Hrušovan a podle platného ÚPO Unkovice se napojuje na 
dnešní vedení silnice II/416 v Žabčicích. Časový horizont realizace tohoto úseku přeložky silnice II/416 je 
cca 20 - 25 let.  

Podmínky pro provedení změny územního plánu (převedení územní rezervy koridoru silniční dopravy na 
plochy koridoru silniční dopravy) jsou uvedeny ve výrokové části v odstavci V. 

 

Odkanalizování 

Koncepce stanovená ÚPN SÚ se změnou č. II – část A nemění. 

 

Zásobení vodou 

Koncepce stanovená ÚPN SÚ se změnou č. II – část A nemění. 

 

Zásobení plynem 

Koncepce stanovená ÚPN SÚ se změnou č. II – část A nemění. 

 

Zásobení elektrickou energií 

Koncepce stanovená ÚPN SÚ se změnou č. II – část A nemění. 

Při projektové přípravě a následné realizaci přeložky silnice II/416 musí být respektována vzdušná vedení 
VN a jejich ochranná pásma a tedy platná legislativa v oblasti energetiky jako důležitá součást koncepce 
územního plánu. 

 

Spoje, zařízení spojů 

Koncepce stanovená ÚPN SÚ se změnou č. II – část A nemění. 

 

Občanská vybavenost  

Základní koncepce pokrytí nároků na občanskou vybavenost v obci se změnou č. II – část A nemění.  

 

Veřejná prostranství 

Změnou č. II – část A nejsou vymezeny nové plochy veřejných prostranství. 

Byla vymezena pouze plocha dopravního koridoru jako nezbytné území pro umístění budoucí silnice II. 
třídy. Navržené řešení nevyvolalo potřebu vymezení nových ploch veřejných prostranství, i když v zadání 
byl formulován požadavek na prověření možnosti jejich vymezení. 

 

Ochrana ovzduší 

Změna nenavrhuje žádná opatření na ochranu ovzduší. Z následných řízení a posuzování v případě 
realizace záměru správními orgány mohou vyplynout požadavky vycházející z platné legislativy. 
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Nakládání s odpady 

Koncepce nakládání s odpady stanovená ÚPN SÚ se nemění. 

Změna nenavrhuje žádná opatření z hlediska nakládání s odpady. Z následných řízení a posuzování v 
případě realizace záměru správními orgány mohou vyplynout požadavky vycházející z platné legislativy. 

 

Koncepce uspořádání krajiny 

Koncepce uspořádání krajiny stanovená ÚPN SÚ Vojkovice se nemění. 

V souvislosti s návrhem lokality 2.1 (návrh koridoru silniční dopravy pro silnici II/416) je v severovýchodní 
části katastru v přímém dotyku s navrhovaným koridorem silniční dopravy vymezena nová plocha krajinné 
zeleně, která vyplňuje úzký pás zemědělské půdy mezi navrhovaným koridorem a tokem Litavy. Tato plocha 
bude po realizaci dopravní stavby silnice II/416 obtížně zemědělsky obhospodařovatelná. Návrhem ploch 
krajinné zeleně dojde k rozšíření ploch zeleně kolem toku Litavy. Vzhledem k lokalizaci této plochy ve 
stanovené aktivní zóně toku Litavy budou veškeré krajinné úpravy podléhat omezením vyplývajícím 
z Vodního zákona. 

Návrh ploch krajinné zeleně je zakotven ve výrokové části v odstavci III. a odpovídá opatření navrhovaným 
v posouzení SEA. 

 

Územní systém ekologické stability 

Schválený návrh místního ÚSES pro obec Vojkovice stanovený ÚPN SÚ není změnou č. II – část A 
podstatně narušen. Územní rezerva koridoru silniční dopravy překračuje regionální biokoridor Svratky. 

Podmínky pro provedení změny územního plánu (převedení územní rezervy koridoru silniční dopravy na 
plochy koridoru silniční dopravy) z hlediska ÚSES jsou uvedeny ve výrokové části v odstavci V. 

 

Ochrana před povodněmi 

Změnou č. II ÚPN SÚ Vojkovice – část A se nemění celková koncepce ochrany zastavěného území obce 
před povodněmi zakotvená ve změně č. II. Navržená změna vedení koridoru silniční dopravy byla 
vymezena zejména pro silnici II/416 (obchvat Blučiny). Plocha koridoru silniční dopravy má definované 
podmínky využití území uvedené ve výrokové části v odstavci II. (Technické řešení staveb musí být 
doložena hydrotechnickými výpočty a musí být prokázáno, že navrhované stavby neovlivní navržená a již 
realizovaná protipovodňová opatření.) 

Od doby schválení ÚPN SÚ Vojkovice, do doby vydání této změny, došlo z hlediska problematiky 
záplavových území k realizaci protipovodňových opatření na území Židlochovic a k stanovení: 

 „Záplavového území toku Svratka v úseku říční km 8,758 po říční km 40,050“ (stanoveno Odborem 
životního prostředí JMK dne 24. 10. 2007 pod značkou S-JMK 118506/2006 OŽP-Po), 

 „Aktualizaci záplavového území toku Litava v úseku říční km 22,794 po říční km 25,613 a aktivní zóny 
záplavového území toku Litava v úseku říční km 0,000 po říční km 51,010“ (stanoveno Odborem 
životního prostředí JMK dne 16. 9. 2008 pod značkou S-JMK 39810/2008 OŽP-BU). 

Oba tyto dokumenty vymezily administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně 
zaplavena vodou dle stavu tohoto území v době vymezení. Průběh stanoveného záplavového území 
Svratky i rozsah aktivní zóny záplavového území Litavy byl zakreslen do výkresové části odůvodnění změn 
č. II ÚPN SÚ Vojkovice. Principy ochrany zastavěného území obce před záplavami byly následně řešeny 
v dokumentaci projektu „Protipovodňová ochrana Vojkovic“ (Dokumentace pro územní řízení - PŐYRY 
11/2007) a do platného územního plánu byly zapracovány prostřednictvím změny Z 2.7 v již vydané změně 
č.. II ÚPNSÚ Vojkovice. 
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Prostupnost krajiny, protierozní opatření, vymezení ploch pro rekreaci, dobývání nerostů 

Změnou č. II ÚPN SÚ Vojkovice – část A nebyla tato problematika řešena a navržené změny ji zásadně 
neovlivní. 

 

Ochrana zvláštních zájmů 

Celé správní území obce se nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení a do k.ú. zasahuje 
zájmové území AČR – koridor RR směrů a je tudíž zájmovým územím armády České republiky dle § 175 
stavebního zákona. Projednávání staveb v tomto území podléhá platné legislativě z hlediska obrany ČR. 

Podmínky využití území z hlediska ochrany zvláštních zájmů jsou zapracovány ve výrokové části v odstavci 
VII. 
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D. Výsledky vyhodnocení vlivů na životní prostředí a udržitelný rozvoj území 

Vyhodnocení je zpracováno dle přílohy č. 5 vyhlášky č.500/2006 Sb. a dle metodického pokynu 
„Vyhodnocení vlivů územního plánu na URÚ“ – MMR 2008 tak, jak bylo požadováno v zadání. 

 

a) Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí 

(dle přílohy č. 5 vyhlášky č.500/2006 Sb.) 

Pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí bylo samostatně zpracováno podle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí č. 100/2001 Sb. v platném znění, § 10i  a podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
v platném znění, § 19, odst. (2) „Posouzení vlivu územně plánovací dokumentace změny č. II ÚPN SÚ 
Vojkovice – část A – přeložka silnice II/416“. 

Posouzení zpracovala firma ENVING s.r.o. v červnu 2010. Zodpovědným projektantem posouzení byl Ing. 
Ladislav Vondráček, držitel autorizace podle zákona č. 100/2001 Sb., §19 - osvědčení MŽP ČR o odborné 
způsobilosti k hodnocení vlivu staveb a činností na životní prostředí č.j. 8391/1317/OPV/9, prodloužené 
rozhodnutím MŽP ČR  č.j. 34807/ENV/06 ze dne 6. 6. 2006 do 28. 6. 2011. 

Krajský úřad JMK vznesl pro hodnocení posuzované dokumentace následující požadavky: 

 vyhodnocení se zaměří na problematiku ochrany ZPF; 

 možné střety s plochami zastavěného území a s rozvojovými plochami; 

 možné vlivy hluku a emisí z dopravy zejména na plochy bydlení a občanského vybavení; 

 dopad na odtokové poměry v území; 

 odvodnění komunikace; 

 vlivy na přírodní složky území a prostupnost krajiny. 

Obsahem posuzované změny územního plánu Vojkovic (Změna č. II ÚPN SÚ VOJKOVICE - část A) byla 
jedna návrhová plocha a jedna plocha rezervy, které představují dva úseky plánované přeložky komunikace 
II/416. 

Posouzení se soustředilo na vyhodnocení návrhové plochy (plocha koridoru silniční dopravy - návrh). 
Plocha vymezená jako územní rezerva (koridor územní rezervy pro dopravu) není přímo předmětem 
posouzení (není posuzovanou změnou územního plánu regulována, ale pouze umístněna). Přesto bylo při 
hodnocení návrhové plochy koridoru silniční dopravy k trase územní rezervy koridoru pro dopravu přihlíženo 
a ve většině hodnotících výroků je také její předběžné vyhodnocení zmiňováno. 

Pro oba typy ploch platí, že byla posuzována především jejich poloha v území s cílem identifikovat možné 
budoucí střety se stávajícími územními limity a hodnotami a následně rámcově navrhnout jejich možná 
řešení (technické náležitosti, kompenzační opatření), která jsou v intencích územního plánu postihnutelná 
(regulovatelná). 

Navrhovat jakékoli detaily technického řešení či konkrétní kompenzační opatření hodnocené koncepční 
úrovni hodnocení SEA nepřísluší. 

Uplatněním posuzované dokumentace dojde k záboru 3,5 ha půdy, z toho k trvalému vyjmutí 3,3 ha 
zemědělské půdy evidované v I. a II. třídě ochrany. Vzhledem ke skutečnosti, že je podstatná část 
zastoupených půd v širším okolí záměru taktéž evidována v I. a II. bonitě je zřejmé že překonání nivy 
Svratky se záborům těchto chráněných půd nemůže vyhnout. Trasa komunikace v hodnoceném úseku 
nevykazuje překročení minimálního nezbytného množství záboru (množství je možné hodnotit jako 
nezbytně nutné). Z těchto důvodů je zábor půdy hodnocen jako akceptovatelný. 



Změna č. II ÚPN SÚ Vojkovice – část A - přeložka silnice II/416 

Atelier ERA  říjen 2 012 

- 17 - 

Uplatněním posuzované dokumentace nedojde k přímému střetu s rozvojovými plochami ani s plochami 
zastavěného území. Nepřímý vliv uplatnění dokumentace na zastavěné území byl vyhodnocen vzhledem k 
ovlivnění hlukové a emisní zátěže. 

Komunikace II/416 pro niž je zejména návrhový koridor dopravy vymezen jako Z2.1 bude představovat 
lokálně významnější liniový zdroj znečištění ovzduší - převezme dopravní zátěž ze stávající trasy II/416, 
kterou z hlediska dopravní a emisní zátěže významně odlehčí. Nová trasa však bude zároveň významně 
přispívat zvýšení k plynulosti dopravy a odlehčí dopravní zátěž v zástavbě některých sídel (Blučina, 
Židlochovice). 

Vzhledem k emisní a hlukové zátěži byl posouzen vliv uplatnění posuzované dokumentace se stavem, kdy 
dokumentace uplatněna nebude - v tomto posouzení vyšlo jako vhodnější uplatnění posuzované 
dokumentace (tedy realizace komunikace II/416) na ploše vymezené Z2.1. V návrhových opatřeních byl 
vznesen požadavek na posouzení a případné řešení protihlukové ochrany v úseku komunikace mezi 
Vojkovicemi a Židlochovicemi. Pro plochu územní rezervy byl tento požadavek zapracován do výrokové 
části odstavec V: „Pro koridor územní rezervy se stanovuje podmínka pro provedení změny územního plánu 
- prověřit plochu z hlediska vlivu budoucího hlukového zatížení z dopravy na okolní plochy bydlení a sportu; 
navrhnout případné řešení protihlukové ochrany a zapracovat ho návrhu územního plánu.“ 

Uplatnění dokumentace nijak zásadně nezasáhne do hydrologických vlastností zastoupených vodotečí a 
nijak zásadně také neovlivní kvalitu vod. Je zřejmé, že vzhledem k situování komunikace do inundačního 
prostoru nivy Svratky může dojít k ovlivnění odtokových charakteristik při extrémních vodních stavech. 

Vzhledem k tomu, že je posuzována pouze poloha komunikace (bez technických detailů), je součástí 
návrhových opatření požadavek na komplexní přeřešení protipovodňové ochrany území provázané s 
technickým řešením komunikace. Bylo zapracováno jako podmínka do výrokové části odstavec II. 
„Konkrétní technická řešení staveb musí být doložena hydrotechnickými výpočty a musí být prokázáno, že 
navrhované stavby neovlivní navržená a již realizovaná protipovodňová opatření.“ 

Způsob odvodnění komunikace nemohl být posouzen, protože jde o technický detail mimo měřítko 
hodnocení a možnost jeho ovlivnění posuzovanou dokumentací. 

Vzhledem k vlivu na přírodní složky území dojde při uplatnění komunikace k zásahu do významných 
krajinných prvků niva a vodní tok. Přírodní hodnoty těchto prvků jsou v intenzivně zemědělsky využívané 
krajině nízké a zásah je tak hodnocen jako únosný. Posuzovaná trasa komunikace je také ve střetu s 
dvěma regionálními biokoridory 088 a 087 dle ZÚR JMK. 

Regionální biokoridor 088 je vedený nivou Svratky od jihovýchodního okraje zástavby Vojkovic 
jihovýchodním směrem k Výhonu (regionální biocentrum). Přesto že biokoridor není v území vymezen v 
jednoznačné trase je zřejmé, že ke střetu s komunikací II/416 musí někde v prostoru mezi Blučinou a 
Vojkovicemi dojít. Střet s komunikací je možné hodnotit jako středně významný, komunikace bude v době 
dopravních špiček představovat obtížně prostupnou bariéru pro migraci živočichů, mimo dopravní špičky je 
vliv komunikace na funkci biokoridoru možné hodnotit jako únosný. Celkově je vliv komunikace na trasu 
biokoridoru hodnocen jako akceptovatelný. 

Regionální biokoridor 087 vedený jižně od zástavby Vojkovic je vymezen v jednoznačné poloze (vazbě) na 
tok Svratky. Střet s trasou komunikace II/416 je možné hodnotit jako málo významný bez ovlivnění migrační 
funkce biokoridoru (v místě střetu bude komunikace překonávat koryto Svratky přemostěním nebo 
estakádou). Pro plochu územní rezervy byl zapracován požadavek do výrokové části odstavec V: „Pro 
koridor územní rezervy se stanovuje podmínka pro provedení změny územního plánu - prověřit plochu z 
hlediska přechodu silnice přes řeku Svratku a regionální biokoridor mostním objektem nebo estakádou; 
řešení převedení komunikace přes biokoridor nesmí omezit funkčnost biokoridoru a musí minimalizovat 
případné negativní dopady technického díla na biokoridor“. 

Prostupnost krajiny nebude uplatněním posuzované dokumentace nijak významně ovlivněna. Návrhová 
plocha a plocha rezervy jsou situovány do scelených lánů orné půdy, které nejsou přes prostor těchto ploch 
zpřístupňovány. 



Změna č. II ÚPN SÚ Vojkovice – část A - přeložka silnice II/416 

Atelier ERA  říjen 2 012 

- 18 - 

Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře respektuje cíle stanovené relevantními strategickými 
dokumenty. 

KrÚ JMK s vyhodnocením vlivů změny územního plánu na životní prostředí a zapracováním 

navrhovaných opatření souhlasil. 

 

b) Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na území NATURA 2000 

(dle přílohy č. 5 vyhlášky č.500/2006 Sb.) 

Dle vyjádření KrÚ JMK k zadání Změny č. II ÚPN SÚ Vojkovice – část A nemůže mít změna ÚPN SÚ 
významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Vyhodnocení vlivů změny 
územního plánu na území NATURA 2000 nebylo v zadání Změny č. II ÚPN SÚ Vojkovice – část A 
požadováno. 

 

c) Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů 
obsažených v územně analytických podkladech 

(dle přílohy č. 5 vyhlášky č.500/2006 Sb.) 

Pro správní území obce s rozšířenou působností Židlochovice, jehož součástí je i území obce Vojkovice 
byly v roce 2008 zpracovány ÚAP a RURÚ firmou AGERIS s.r.o. Tento dokument byl v roce 2010 
aktualizován. 

V kapitole 5. „Soubory údajů“ bylo provedeno vyhodnocení sledovaných jevů v území rozdělených do 12 
oblastí. Z hlediska navrhované změny č. II ÚPN SÚ – část A bylo provedeno zhodnocení vlivu změny na 
tyto sledované jevy. 

 

Navrhovaná změna přeložky silnice II/416 nemá vliv na tyto sledované jevy v rámci ÚAP: 

 5.1 - Horninové prostředí a geologie 

 5.4 - Ochrana přírody a krajiny 

Kromě dvou přechodů přes regionální biokoridory popsané v části a). 

 5.6 – Ochrana kulturních hodnot 

 5.9 – Bydlení 

Pozitivní efekty navrhované změny jsou popsány v jevu 5.8 – Sociodemografické podmínky. 

 5.10 – Rekreace 

 5.11 – Občanská vybavenost 

 

Navrhovaná změna přeložky silnice II/416 má částečný vliv na tyto sledované jevy v rámci ÚAP: 

 5.2 - Vodní režim 

Lokalizace návrhu a územní rezervy koridoru dopravy silnice II/416 v stanoveném záplavovém území 
Svratky a Litavy (částečně v aktivní zóně Litavy) vyžaduje technické řešení, které bude respektovat 
podmínky inundačního území nebo navrhne takovou úpravu, aby nedošlo k narušení stávajících nebo 
navrhovaných protipovodňových opatření, což je zapracováno jako podmínka využití území do 
výrokové části odstavec II a podmínka na provedení změny územního plánu do výrokové části 
odstavec V. 
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 5.3 - Hygiena životního prostředí 

Lokalizace návrhu koridoru dopravy silnice II/416 přímo nezhorší kvalitu životního prostředí, protože je 
v celém průběhu trasována mimo zastavěné území obcí. Naopak je možno konstatovat, pozitivní vliv 
přeložky na kvalitu obytného prostředí v Blučině a Židlochovicích, která je dnešním trasováním této 
komunikace negativně ovlivněna především zvýšenou dopravní zátěží z průjezdné automobilové 
dopravy. To se projevuje zvýšeným hlukovým zatížením a exhalacemi. Realizace silnice II/416 
v návrhové ploše koridoru dopravy nemá přímý vliv na zastavěné území Vojkovic. 

Lokalizace územní rezervy koridoru dopravy silnice II/416 v jižní části katastrálního území Vojkovic 
předpokládá posouzení případného návrhu z hlediska hluku a exhalací na přilehlé obytné území a areál 
koupaliště a návrh odpovídajících ochranných opatření, což je zapracováno jako podmínka na 
provedení změny územního plánu do výrokové části odstavec V. 

 5.5 - Zemědělský půdní fond 

Lokalizací návrhu a územní rezervy koridoru dopravy silnice II/416 dojde k záboru zemědělské půdy v I. 
a II. třídě ochrany popsané v části a). Vzhledem ke skutečnosti, že je podstatná část zastoupených půd 
v širším okolí záměru taktéž evidována v I. a II. bonitě je zřejmé, že překonání nivy Svratky se záborům 
těchto chráněných půd nemůže vyhnout. 

 5.7 - Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Lokalizací návrhu a územní rezervy koridoru dopravy silnice II/416 dojde k zlepšení kvality sítě 
krajských komunikací v oblasti ORP Židlochovice při zvýšení plynulosti a bezpečnosti automobilové 
dopravy, doprovázené zlepšením kvality životního prostředí především v Blučině a Židlochovicích. Pro 
samotné Vojkovice nebude mít změna trasy silnice II/416 podstatný vliv. Zlepšení technických 
parametrů této komunikace zajistí kvalitní napojení Vojkovic na dálnici D2 u Blučiny a tím i lepší 
napojení na město Brno přes D2. 

Lokalizace návrhu a územní rezervy koridoru dopravy silnice II/416 nemá podstatný vliv na základní 
technickou infrastrukturu v této části území ORP Židlochovice. 

 5.8 – Sociodemografické podmínky 

Území dotčené lokalizací návrhu a územní rezervy koridoru dopravy silnice II/416 v oblasti ORP 
Židlochovice je možno charakterizovat jako suburbánní území města Brna s dlouhodobým trendem 
posilování rezidenčních funkcí a silnou závislostí na městě Brně. Zlepšení dopravní obslužnosti, jak 
hromadnou, tak i individuální dopravou je nutno vnímat jako pozitivní prvek v organizaci sídelní 
struktury v rámci ORP i suburbánního území města Brna. 

 5.12 – Hospodářské podmínky 

Zlepšení dopravní obsluhy automobilovou dopravou vyvolané realizací návrhu a dlouhodobé rezervy 
přeložky silnice II/416 v oblasti ORP Židlochovice posílí možnosti stabilizace a rozvoje nezbytných 
hospodářských aktivit v této části suburbánního území města Brna. Tato skutečnost může pozitivně 
vést k menší závislosti na městě Brně a zvýšení hospodářské atraktivity celé oblasti. 

Jako problematické se ukazuje především ekonomické hledisko zajištění potřebných finančních zdrojů 
na realizaci navrhované dopravní stavby, jejímž investorem bude s největší pravděpodobností 
Jihomoravský kraj. S ohledem na technické požadavky realizace stavby v inundačním území je nutno 
očekávat zvýšení investičních nákladů. 

 
d) Předpokládané vlivy změny územního plánu na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb v území 

(dle přílohy č. 5 vyhlášky č.500/2006 Sb.) 
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V kapitole 6. „SWOT analýza“ ÚAP ORP Židlochovice byly pro jednotlivé sledované jevy sestaveny dílčí 
SWOT analýzy. Z hlediska předkládané změny přeložky silnice II/416 je možno sledovat její vztah 
vyhodnoceným silným a slabým stránkám a také příležitostem a ohrožením. Označení v závorce (+) 
představuje kladné působení a (-) záporné působení změny na identifikované hodnoty SWOT analýzy. 

Vliv navrhované změny přeložky silnice II/416 na identifikované silné stránky provedených dílčích SWOT 
analýz v rámci ÚAP: 

 Vysoký podíl nejcennějších půd 1. a 2. třída ochrany  
(SWOT analýza 6.5 – ZPF a PUPFL) 
Realizací přeložky silnice II/416 dojde k záboru nejcennějších půd z hlediska ochrany ZPF. 
Tím dojde k oslabení identifikované silné stánky. (-) 
 

 Sledované obce se nacházejí v blízkosti města Brna (centra Brněnské aglomerace) 
(SWOT analýza 6.6 – Veřejná dopravní a technická infrastruktura) 
Realizací přeložky silnice II/416 dojde k zlepšení dopravní obslužnosti sídelní struktury a zlepšení 
vazeb k městu Brnu. 
Tím dojde k posílení identifikované silné stánky. (+) 
 

 Blízkost velkého městského centra národního významu; z toho vyplývající přínosy velké 
aglomerované ekonomiky a nabídky služeb vyššího řádu 
(SWOT analýza 6.9 – Sociodemografické podmínky) 
Realizací přeložky silnice II/416 dojde k zlepšení dopravní obslužnosti sídelní struktury a zlepšení 
vazeb k městu Brnu jako nositeli nabídky služeb vyššího řádu. 
Tím dojde k posílení identifikované silné stánky. (+) 

Vliv navrhované změny přeložky silnice II/416 na identifikované na slabé stránky provedených dílčích 
SWOT analýz v rámci ÚAP: 

 Významné hlukové a imisní zatížení frekventovaných komunikací 
(SWOT analýza 6.3 – Hygiena životního prostředí) 
Realizací přeložky silnice II/416 dojde ke snížení hlukového a imisního zatížení na stávajícím 
průchodu této silnice přes zastavěné území Blučiny a Židlochovic. Nová trasa je vedena převážně 
mimo zastavěné území obcí a její dopady na kvalitu obytného prostředí je možno technickými 
opatřeními minimalizovat. 
Tím dojde v tomto případě k odstranění identifikované slabé stánky. (+) 
 

 Nadměrná dopravní zátěž přes obce Blučina, Židlochovice, Hrušovany 
(SWOT analýza 6.6 – Veřejná dopravní a technická infrastruktura) 
Realizací přeložky silnice II/416 dojde ke snížení dopravní zátěže vedené přes zastavěné území 
obcí Blučiny a Židlochovic. 
Tím dojde v tomto případě k odstranění identifikované slabé stánky. (+) 

Vliv navrhované změny přeložky silnice II/416 na identifikované příležitosti provedených dílčích SWOT 
analýz v rámci ÚAP: 

 Vytvoření pracovních příležitosti v jednotlivých obcích a snížení rozsahu vyjížďky za prací 
(SWOT analýza 6.6 – Veřejná dopravní a technická infrastruktura) 
Realizací přeložky silnice II/416 dojde k vytvoření lepších podmínek pro stabilizaci výrobních a 
obslužných aktivit v území a tím i vytvoření podmínek pro růst pracovních příležitostí v regionu, 
což by ve výsledku mohlo snížit rozsah vyjížďky za prací do Brna. 
Tím dojde v tomto případě k využití identifikované příležitosti. (+) 
Vytvářet podmínky pro vybudování obchvatu Blučina napojeného na průmyslovou silnici 
Hrušovany pro urychlení průjezdu územím  
(SWOT analýza 6.6 – Veřejná dopravní a technická infrastruktura) 
Realizací přeložky silnice II/416 dojde plně k využití identifikované příležitosti. (+) 
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Vliv navrhované změny přeložky silnice II/416 na identifikované ohrožení provedených dílčích SWOT analýz 
v rámci ÚAP: 

 Snížení vodní retence krajiny situováním dalších nevhodných aktivit do přirozených záplavových 
území vodních toků (nové komunikace a rozvojové plochy) 
(SWOT analýza 6.2 – Vodní režim) 
Realizace přeložky silnice II/416 bude vždy ve střetu se stanoveným záplavovým územím Svratky 
a Litavy. Bude záležet na technickém řešení této dopravní stavby, jak bude respektovat podmínky 
inundačního území, aby nedocházelo k narušení stávajících nebo navrhovaných protipovodňových 
opatření a nezhoršovaly se parametry v inundačním území, které by ve výsledku mohly ohrozit 
širší oblast zasaženou inundacemi. 
Tím dojde v tomto případě k potvrzení identifikovaného ohrožení. (-) 
 

 Nárůst intenzity provozu na silničních průtazích I. a II. třídy vyvolá požadavky na silniční obchvaty 
(SWOT analýza 6.5 – Veřejná dopravní a technická infrastruktura) 
Realizace přeložky silnice II/416 reaguje na nárůst intenzit na silnici II/416 jako jedné z dopravních 
páteří regionu a propojky mezi R52 a D2. Definované ohrožení odráží obecný trend zvyšování 
automobilizace, který je doprovázen především v historických dopravních stopách negativními 
vlivy automobilové dopravy na obytné prostředí obcí. Jediným racionálním řešením je odklonění 
tranzitní dopravy mimo zastavěné území obcí. Právě trasa přeložky silnice II/416 a především její 
1. etapa je potvrzení tohoto trendu bez možnosti jiného alternativního řešení. 
Tím dojde v tomto případě k potvrzení identifikovaného ohrožení. (-) 
 

e) Vyhodnocení přínosu změny územního plánu k naplnění priorit územního plánování 

(dle přílohy č. 5 vyhlášky č.500/2006 Sb.) 

Protože v zadání Změny č. II ÚPN SÚ Vojkovice – část A ani ÚAP ORP Židlochovice nejsou formulovány 
priority územního plánování pro řešené území je použito obecně formulovaných cílů územního plánování 
dle § 18 stavebního zákona. 

Navrhovaná změna ÚPN SÚ Vojkovice – část A - přeložka silnice II/416: 

 vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 
území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací 
budoucích, 

 zohledňuje společenský a hospodářský potenciál rozvoje širší oblasti a navrhuje řešení usilující o 
dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území, 

 konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, 

 chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území a vytváří podmínky pro ochranu krajiny 
jako podstatné složky prostředí života obyvatel, 

 zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a disproporce vyplývající ze 
stávajícího stavu jeho využití, 

 v nezastavěném území umisťuje pouze stavby pro veřejnou dopravní infrastrukturu a pro ochranu 
krajiny. 
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f) Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území - shrnutí  

(dle přílohy č. 5 vyhlášky č.500/2006 Sb.) 

Na základě předešlých vyhodnocení je možno shrnou vliv návrhu a územní rezervy přeložky silnice II/416 
na udržitelný rozvoj území vzhledem k jednotlivým pilířům tohoto rozvoje takto: 

Životní prostředí Hospodářský rozvoj Soudržnost společenství 

Silné stránky 

   Úrodné zemědělské půdy 
 
 
 
 
 
Realizací přeložky silnice II/416 dojde 
k záboru nejcennějších půd z hlediska 
ochrany ZPF. Tím dojde k oslabení 
identifikované silné stánky. 

 Součást suburbánního území města 
Brna s dobrou dopravní dostupností, 
kde město Brno plní funkce nabídky 
pracovních příležitostí a široké škály 
služeb vyššího řádu. 

 
Realizací přeložky silnice II/416 dojde 
k zlepšení dopravní obslužnosti sídelní 
struktury a zlepšení vazeb k městu Brnu 
jako nositeli nabídky pracovních 
příležitostí a služeb vyššího řádu. Tím 
dojde k posílení identifikované silné 
stánky. 

 

Životní prostředí Hospodářský rozvoj Soudržnost společenství 

Slabé stránky 

 Nadměrná dopravní zátěž obytného 
území obcí Blučina a Židlochovice 
doprovázená překračováním limitů 
znečistění ovzduší pro zdraví obyvatel. 

 
Realizací přeložky silnice II/416 dojde ke 
snížení hlukového a imisního zatížení na 
stávajícím průchodu této silnice přes 
zastavěné území Blučiny a Židlochovic. 
Nová trasa je vedena převážně mimo 
zastavěné území obcí a její dopady na 
kvalitu obytného prostředí je možno 
technickými opatřeními minimalizovat. Tím 
dojde k odstranění identifikované slabé 
stánky. 

 Nižší funkční (ekonomická) autonomie 
oblasti a její závislost na městu Brnu. 

 
 
 
Realizací přeložky silnice II/416 dojde 
k vytvoření lepších podmínek pro 
stabilizaci výrobních a obslužných aktivit 
v území a tím i vytvoření podmínek pro 
snížení závislosti oblasti na městu Brnu. 
Tím dojde v tomto případě k zmírnění 
identifikované slabé stánky. 

 Nespokojenost obyvatel s klesající 
kvalitou obytného prostředí. 

 
 
 
Realizací přeložky silnice II/416 dojde ke 
zlepšení kvality obytného prostředí uvnitř 
zastavěného území Blučiny a 
Židlochovic. Je možno očekávat pozitivní 
reakce především u obyvatel kolem 
dnešního průtahu této silnice obcemi. 
Tím dojde k odstranění identifikované 
slabé stánky. 

 

Životní prostředí Hospodářský rozvoj Soudržnost společenství 

Příležitosti 

  Využití hospodářského potenciálu 
stávající sídelní struktury pro snížení 
vyjížďky za prací. 

 
Realizací přeložky silnice II/416 dojde 
k vytvoření lepších podmínek pro 
stabilizaci výrobních a obslužných aktivit 
v území a tím i vytvoření podmínek pro 
růst pracovních příležitostí v regionu, což 
by ve výsledku mohlo snížit rozsah 
vyjížďky za prací do Brna. Tím může dojít 
alespoň částečně k využití identifikované 
příležitosti. 
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Životní prostředí Hospodářský rozvoj Soudržnost společenství 

Hrozby 

 Situování nových komunikací do 
přirozených záplavových území vodních 
toků. 

 
 
 
 
 
Realizace přeložky silnice II/416 bude 
vždy ve střetu se stanoveným záplavovým 
územím Svratky a Litavy. Bude záležet na 
technickém řešení této dopravní stavby, 
jak bude respektovat podmínky 
inundačního území, aby nedocházelo 
k narušení stávajících nebo navrhovaných 
protipovodňových opatření a nezhoršovaly 
se parametry v inundačním území, které 
by ve výsledku mohly ohrozit širší oblast 
zasaženou inundacemi. Při respektování 
podmínek inundačního území a jejich 
zajištění technickými parametry stavby je 
možno případné ohrožení eliminovat. 

 Nedostatek finančních prostředků 
z veřejných zdrojů na realizaci potřebné 
dopravní a technické infrastruktury. 

 
 
 
 
 
Realizace přeložky silnice II/416 je 
podmíněna finančním krytím této stavby 
z veřejných rozpočtů. Je otázkou, zda 
v současných ekonomických podmínkách 
budou potřebné investiční prostředky 
dostupné. Splnění technických podmínek 
výstavby komunikace v inundačním území 
se projeví zvýšením nákladů. Celý průběh 
stavby bude realizován etapově. 1. etapou 
přeložky bude úsek od D2 po silnici II/425. 
Zbývající část po napojení v Žabčicích je 
navržena jako územní rezerva s časovým 
horizontem 25 až 30 let. 

 Realizace 1. etapy komunikace může 
v širších dopravních souvislostech 
vést k převedení části dopravních 
vazeb ze silnice III/41619 (realizovaný 
obchvat Hrušovan) na silnici II/425 a 
II/416 přes zastavěné území Vojkovic. 
To vyvolá odpor především obyvatel 
Vojkovic  

 Této situaci je nutno předcházet cílenými 
úpravami na silnici III/41618 (Hrušovany 
– Vojkovice) tak, aby její průjezd 
především pro nákladní dopravu byl 
ztížen a byl dopravně méně atraktivní. 
Zároveň je nutno projekčně připravovat 
případnou další etapu výstavby v úseku 
mezi silnicí II/425 a silnicí III/41619 
(obchvat Hrušovan), aby výše zmíněné 
dopravní vazby mohly být realizovány ve 
stopě přeložky silnice II/416. 

 

Na základě celkového porovnání vyváženosti jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje je možno konstatovat, 
že navrhovaná změna přeložky silnice II/416 nevyvolává disproporce z hlediska jejich celkové vyváženosti. 
Převládá pozitivní působení této dopravní stavby. Zábor ZPF je v tomto případě odůvodnitelný a je možno 
jeho rozsah akceptovat. Při dodržení podmínek pro využití plochy v záplavovém území je možno eliminovat 
negativní dopad této komunikace. Za hlavní riziko výstavby je nutno považovat již zmiňované zvýšené 
investiční náklady pro realizaci stavby v takto vymezeném koridoru. 
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E. Vyhodnocení předpokládaného důsledku navrhovaného řešení na ZPF a pozemky určené k plnění 
funkce lesa 

 

Z hlediska ochrany ZPF je respektován Zákon ČNR č.334/1992 Sb. (o ochraně zemědělského půdního fondu) 
v platném znění. Předkládané změny se nedotýkají pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu vyhlášky MŽP č. 
13/1993 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona č. 10/1993 Sb., § 3 a přílohy 
3 této vyhlášky a Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č.j. 
OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu v platném znění. 

Jako podklad pro vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF byly použity údaje získané z portálu ČUZAK 
(http://nahlizenidokn.cuzk.cz), platného ÚPN SÚ Vojkovice a Územně analytických podkladů ORP Židlochovice. 

 

Zemědělský půdní fond v území 

Řešené území se nachází na katastrálním území Vojkovice u Brna. Z celkové rozlohy katastrálního území 697 ha 
tvoří zemědělská půda 566 ha, což je 81,2 % (stav k roku 2 008). 

Převážná část ZPF v katastru Vojkovic se rozkládá na půdách 1. třídy ochrany. (Půdy I. třídy ochrany, lze ze ZPF 
odejmout pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, popřípadě 
pro liniové stavby zásadního významu.) Nižší bonity půd (III. a IV. třídy) se nachází v malém zastoupení na 
pozemcích severně od trati ve velké vzdálenosti od zastavěného území obce a jsou zatíženy větrnou erozí. 

Z hlediska vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení Změnou č. II ÚPN SÚ Vojkovice – část 
A na zemědělský půdní fond je posuzována část lokality označené jako Z 2.1 – návrh plochy koridoru silniční 
dopravy (II/416), která je realizována na ZPF. Orientačně je doložena i bilance záboru ZPF pro plochy územní 
rezervy koridoru silniční dopravy (II/416). 

 

Tabulka bilancí záboru ZPF- lokalita Z 2.1 – návrh plochy koridoru silniční dopravy (silnice II/416) 

označení Účel záboru Poloha Kultura BPEJ Třída ochrany Výměra (ha) 

A plocha koridoru silniční mimo ZÚ orná 0.61.00 2 1,5996 

B dopravy - návrh  orná 0.56.00 1 0,6873 

   není ZPF   0,1787 

C plocha krajinné zeleně  orná 0.61.00 2 0,9819 

Plocha celkem      3,4475 

Zábor celkem      3,2688 

Přehled ZPF dotčeného navrhovaným řešením – celková bilance 

BPEJ Třída ochrany Výměra (ha) 

0.56.00 1 0,6873 

0.61.00 2 2,5815 

Zábor celkem  3,2688 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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Tabulka bilancí záboru ZPF- lokalita Z 2.1 – územní rezerva koridoru pro dopravu (silnice II/416) 

označení Účel záboru Poloha Kultura BPEJ Třída ochrany Výměra (ha) 

D plocha územní rezervy mimo ZÚ orná 0.56.00 1 0,6836 

E koridoru pro dopravu  orná 0.59.00 3 2,6781 

   není ZPF   0,5964 

  v ZÚ není ZPF   0,1554 

Plocha celkem      4,1135 

Zábor celkem         3,3617 

 

Investice do půdy 

V lokalitě Změny č. II – část A ÚPN SÚ Vojkovice se nacházejí dle platného územního plánu investice do půdy 
(systémy závlah území), které se dotýkají severní části plochy A v rozsahu 0,79 ha. 

Údaje o areálech a objektech zemědělské prvovýroby 

V lokalitě Změny č. II – část A ÚPN SÚ Vojkovice se žádné areály ani stavby tohoto druhu nevyskytují. 

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 

Plochy záboru ZPF v lokalitách dotčených Změnou č. II – část A ÚPN SÚ Vojkovice jsou obhospodařovány jako 
velkoplošně obhospodařovaná orná půda. 

V současnosti v katastrálním území Vojkovice probíhají komplexní pozemkové úpravy (zpracovatel Agroprojekt 
PSO s.r.o. – Slavíčkova1b, Brno, byl na zpracování změn č. II – část A upozorněn). 

Opatření k zajištění ekologické stability. 

Schválený návrh místního ÚSES pro obec Vojkovice není změnou č. II – část A narušen. 

 

Zdůvodnění navrhovaného řešení 

Z hlediska záboru ZPF je posuzována pouze lokality Z 2.1 - návrh plochy koridoru silniční dopravy (II/416) 

Navržené řešení koridoru dopravní infrastruktury pro je první etapou přeložky silnice II/416, která prioritně řeší 
ochranu zastavěného území obce Blučina před průjezdnou dopravou a z ní vyplývající ohrožení zdraví obyvatel 
hlukem a vibracemi. V územním plánu obce Blučina je stopa přeložky silnice II/416 definována jako návrh ploch 
koridoru pro silniční dopravu. Ve Vojkovicích navržený dopravní koridor na tyto plochy navazuje a mimo 
zastavěné území navrhovanou plochu napojuje na silnici II/425. Tímto řešením dojde k podstatnému zlepšení 
kvality obytného prostředí v Blučině podél dnešní trasy silnice II/416, která přenáší tranzitní dopravu a zároveň 
plní funkci dopravní páteře obce. 

V souvislosti s návrhem koridoru silniční dopravy pro silnici II/416 je v severovýchodní části katastru v přímém 
dotyku s navrhovaným koridorem vymezena nová plocha krajinné zeleně, která vyplňuje úzký pás zemědělské 
půdy mezi navrhovaným koridorem a tokem Litavy. Tato plocha by byla po realizaci dopravní stavby silnice II/416 
obtížně zemědělsky obhospodařovatelná. Návrhem ploch krajinné zeleně dojde k rozšíření ploch zeleně kolem 
toku Litavy. Tím je realizováno jedno z opatření vyplývající z hodnocení SEA a to opatření č. 3. 

Zároveň je vymezena územní rezerva pro pokračování koridoru silnice II/416 jihozápadním směrem přes 
Hrušovany a Unkovice, která by ve výhledu podstatně snížila dopravní zatížení v Židlochovicích. V cílovém stavu 
by celá trasa silnice II/416 byla vedena mimo zastavěné území obcí. 

Zábor zemědělských ploch 2,29 ha 1. a 2. třídy ochrany pro plochy koridoru silniční dopravy (silnice II/416) a 0,98 
ha 2. třídy ochrany pro plochy krajinné zeleně je v tomto případě opodstatněný. 

Grafické vymezení záboru ZPF je obsahem výkresu B. 3 – Vyhodnocení záboru ZPF.  
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Součástí odůvodnění „Změny č. II ÚPN SÚ Vojkovice – část A – přeložka silnice II/416“ jsou tyto výkresy 
grafické části 

Název výkresu ÚPN SÚ 
Číslo 

výkresu 
Měřítko Lokalita změny 

Číslo výkresu 
grafické části 
odůvodnění 

Širší vztahy 1 1:10000 Z 2.1 B. 1 

Koordinační výkres 2 1 : 5 000 Z 2.1 B. 2 

Vyhodnocení záboru ZPF 11 1 : 5 000 Z 2.1 B. 3 
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Odůvodnění pořizovatele 

 

Důvody pro pořízení změny č.II územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚPSÚ) Vojkovice. 

Obec Vojkovice má platný územní plán sídelního útvaru (dále jen ÚPSÚ) Vojkovice, jeho 
pořizovatelem byl Okresní úřad Brno – venkov a zpracovatelem byl Atelier ERA, Fixel & Pech, 
Hudcova 78, Brno; zodpovědný projektant Ing. arch. Jiří Fixel ČKA 00310, Ing. arch. Zbyněk Pech 
ČKA 00161. 

ÚP SÚ Vojkovice byl schválen zastupitelstvem obce Vojkovice dne 7.5.1998. Pro ÚP SÚ Vojkovice 
byla schválena změna č. I, dne 20.12.2006 a vydána změna č. II – část bez přeložky II/416 dne 
17.6.2010. 

Zpracování změny č.II ÚPSÚ Vojkovice – část „A“ bylo zadáno firmě Atelier ERA – sdružení 
architektů, Fixel & Pech, Brno, Hudcova 78,  projektant Ing. arch. Jiří Fixel. Pořizovatelem změny č. II 
ÚP SÚ Vojkovice – část „A“ je Odbor územního plánování a stavební úřad Městského úřadu 
Židlochovice dle § 6 odst.(1) písm. c) zákona č.183/2006 Sb. v platném znění (dále jen „stavební 
zákon“). 

Z podnětu obyvatel obce, samosprávy a ostatních subjektů, zastupitelstvo obce Vojkovice na svém 
zasedání č.2/2008 dne 23. 6. 2008 rozhodlo o pořízení změny č. II ÚPSÚ. 

Změna č. II ÚP SÚ byla na žádost obce ze dne 28.4.2009 rozdělena na 2 části: 

Změna č. II ÚP SÚ Vojkovice, která obsahuje lokality bez návrhu plochy koridoru přeložky silnice 
II/416. která byla již vydána, a Změna č. II ÚP SÚ Vojkovice – část A, která obsahuje plochy koridoru 
přeložky silnice II/416. 

 

Vlivem změněných společensko-ekonomických podmínek se mění požadavky na využití území obce 
a dopravní obslužnost obce i jejího okolí v širším kontextu. 

Změna reflektuje na schválený Generel dopravy Jihomoravského kraje a zařazuje lokalitu aktuální 
trasy přeložky krajské silnice II/416 a to jak v návaznosti na již schválenou změnu územního plánu 
Blučina, tak na vybudovaný obchvat obce Hrušovany u Brna. Bez této změny nelze zahájit přípravné 
práce na vybudování obchvatu obce Blučina. 

 

Postup při pořizování změny 

Projednání návrhu zadání změny ÚPSÚ s dotčenými orgány, správci inženýrských sítí a ostatními 
subjekty v území bylo zahájeno jako tehdy ještě celá změna č. II 27.2.209 oznámením dotčeným 
orgánům a veřejnou vyhláškou všem. Na základě ¨požadavku obce (viz výše) došlo k rozdělení 
změny na 2 části a to hlavně z důvodu požadavku dotčeného orgánu odboru životního prostředí 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje na posouzení změny z hlediska vlivů na životní prostředí. 
Tento požadavek se vztahoval k ploše pro přeložku komunikace II/416, kdežto ostatní lokality změny 
č II nebylo nutno po dohodě (ze dne 6.5.2009) s tímto orgánem z tohoto hlediska posuzovat. 
Upravené rozdělené zadání změny č. II část A se zapracovanými požadavky dotčených orgánů, 
podněty obcí a  připomínkami všech ostatních bylo dne 22.5.2009 zastupitelstvu obce ke schválení 
zadání obou částí změny č. II. Zadání byla schválena 1.6.2009 pod číslem usnesení 3/2009. Dne 
11.6.2009 bylo zadání předáno projektantovi ke zpracování návrhu.  

Projektant nejdříve zpracoval tu část změny, která neobsahovala plochu pro přeložku II/416. Tato část 
byla vydána zastupitelstvem obce dne 17.6.2010 a není součástí změny č.II ÚPSÚ Vojkovice – část 
A. 

Na základě schůzky ze dne 25.9.2009 vyvolané průběhem zpracování návrhu změny č.II ÚPSÚ 
Vojkovice – část A projektantem, na které se usnesli starostové obcí dotčených přeložkou této 
komunikace, bylo zadání upraveno a schváleno dne 29.9.2009 zastupitelstvem obce pod č. usnesení 
4/2009.  



Změna č. II ÚPN SÚ Vojkovice – část A - přeložka silnice II/416 

Atelier ERA  říjen 2 012 

- 28 - 

Jelikož obec ani pořizovatel v zadání nevyžadovali variantní řešení a dotčený orgán nepožadoval při 
posouzení vlivu změny na životní prostředí variantní řešení a z posouzení vlivů na životní prostředí 
nevyplynula nutnost zpracování, změna byla zpracovávána bez projednání konceptu. 

Zpracovaný návrh změny byl pořizovateli dodán dne 16.7.2010 projektantem. Dne 19.7.2010 bylo  
oznámeno dotčeným orgánům, krajskému úřadu, okolním obcím  a také ostatním subjektům 
spravujícím infrastrukturu, toky, památky a další v daném území společné jednání o návrhu změny 
včetně posouzení vlivů změny na životní prostředí a dne 17.8.2010 se konalo společné jednání a byl 
z něj pořízen záznam.   

Na základě Zprávy o projednání návrhu změny  ÚPSÚ byl dne 14.9.2011 požádán krajský úřad o 
posouzení návrhu dle § 51 odst.1 stavebního zákona. Ten svým stanoviskem ze dne 12.10.2011  
doporučil zahájení řízení o vydání změny. V této době byly platné Zásady územního rozvoje 
Jihomoravského kraje (dále jen ZUR), které byly vydány dne 22.9.2011.  

Návrh změny byl projektantovi po konzultaci s určeným zastupitelem předán k úpravě dle stanovisek 
dotčených orgánů, sousedních obcí a připomínek organizací a subjektů spravujících infrastrukturu, 
toky, památky a další v daném území dne 18.10.2011 .  

Dne 24.1.2012 doručil projektant pořizovateli upravený návrh a téhož dne oznámil pořizovatel datum 
konání veřejného projednání  a vystavení návrhu včetně posouzení vlivů změny na životní prostředí 
dotčeným orgánům, okolním obcím, ostatním subjektům v území  jednotlivě a všem veřejnou 
vyhláškou. 

Vyvěšení veřejné vyhlášky o konání veřejného projednání umožňující dálkový přístup bylo 
pořizovatelem na obou úředních deskách překontrolováno a o kontrole byl proveden záznam do 
spisu. 

O upraveném a posouzeném návrhu se konalo veřejné projednání dne 19.3.2012. Z tohoto veřejného 
projednání byl pořízen záznam. Stanoviska a připomínky, podané před veřejným projednáním byly 
připojeny k  záznamu z veřejného projednání jako přílohy. Před tímto jednáním ani při něm nebyly 
vzneseny námitky proti změně. 

Dne 21.6.2012 byly Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR) rozhodnutím 
Nejvyššího správního  soudu zrušeny  a změna nebyla do tohoto data vydána. 

Z tohoto důvodu došlo k úpravě změny hlavně v odůvodnění, kde byly ZÚR zmiňovány. Došlo tedy 
také k tomu, že byla upravena zpráva o projednávání návrhu a územně plánovací dokumentace 
upravená pro vydání změny byla dne 22.10.2012 předložena znovu Krajskému úřadu k posouzení dle 
§ 51 stavebního zákona. Ten svým stanoviskem doporučil vydání změny. 

Vzhledem k tomu, že přestože se do návrhu zasahovalo po veřejném projednání a úpravy se týkaly 
pouze zpracování návrhu do takové podoby, aby vyhovovala metodikám a judikatuře (úprava členění 
výroku změny, úpravy odůvodnění kvůli zrušení ZÚR) usoudil pořizovatel, že se nejedná o podstatnou 
úpravu návrhu změny a nekonalo se tedy opakované veřejné projednání. 

Připomínky byly do návrhu změny zapracovány či ne tak, jak je níže vyhodnoceno již v zadání a 
v návrhu po společném jednání a žádné další, které by bylo nutno do návrhu promítnout, nebyly 
k návrhu ve veřejném projednání podány. Proto bylo možno návrh změny posoudit dle §53 odst. (4) a 
(5) a projednávání ukončit návrhem na vydání změny ÚPSÚ zastupitelstvem obce. 

 

Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR (dále jen PUR) a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 

Z politiky územního rozvoje vyplývá, že obec patří do rozvojové oblasti OB3 – Brno, ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Židlochovice. 

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. 
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Změna ÚPSÚ dle posouzení krajského úřadu dle § 51 odst. 2 svým řešením neomezuje využití 
dopravních koridorů a respektuje stávající elektrické vedení 400kV a taktéž návrh řešení změny 
splňuje obecné republikové priority územního plánování pro zajištění trvalého rozvoje území. 

 

Pro území řešené změnou neexistuje územně plánovací dokumentace vydaná krajem ani žádná jiná 
platná nadřazená územně plánovací dokumentace. ZUR vydané 22.9.2011 byly rozhodnutím 
Nejvyššího správního soudu dne 21.6.2012 zrušeny.  

 

Změna respektuje čl. 24 PUR, neboť vytváří podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním 
a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany 
veřejného zdraví uvnitř rozvojové oblasti, vytváří podmínky pro zvýšení bezpečnosti a plynulost 
dopravy, bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování ochrany před hlukem a emisemi, protože vymezení 
změny umožní realizaci obchvatu Blučiny a odvede tak těžkou dopravu pocházející z dálnice D2 
mimo centrum obce a zastavěné území Blučiny. 

Lokalita řeší napojení přeložky silnice II/416 z k.ú. Blučina přes k.ú. Vojkovice na obchvat obce 
Hrušovany u Brna na základě Generelu dopravy Jihomoravského kraje a Generelu krajských silnic, 
kde je tento záměr sledován (krajský tah – návrh Z08); na základě dvou koordinačních schůzek 
z konce roku 2008, konaných za přítomnosti starostů dotčených obcí (nejen územím, ale dopravou), 
zástupců OÚPSŔ a OD KrÚ a pořizovatele ÚPD, na kterých byl dohodnut výběr trasy z vyhledávací 
studie HBH (trasa „O“) a také v souladu se Studií modernizace silnice II/416 Hrušovany u Brna-Ledce-
Pohořelice (HBH projekt 2012). 

Z hlediska širších vztahů změna ovlivní území Blučiny, Hrušovan u Brna, Židlochovic, Unkovic. 
Vytváří podmínky pro převedení dopravy z pocházející převážně z D2 mimo centrum Blučiny, 
Židlochovic a Vojkovic. Navázáním na hranici k.ú. Hrušovany v místě, kde je vbudován obchvat, 
umožní vyvedení této dopravy na R52.  

 

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného 
území 

Změna ÚPO chrání a rozvíjí přírodní a  civilizační hodnoty dle §18 odst. (4) stavebního zákona 
vymezením zastavitelných ploch  a územních rezerv koridorů tak, aby se zlepšila dopravní obslužnost 
území při co možná nejmenším dotčení lidského zdraví(vyvedení dopravy mimo centra obcí) a 
přizpůsobení přírodním podmínkám (záplavové území, jímací území, kvalitní půdy). 

Změna ÚPSÚ stanovuje podmínky pro kvalitní bydlení dle § 19 odst. (1) písm. i) stavebního zákona 
vymezením ploch dopravy mimo přímý dopad na plochy bydlení. 

Změna stanovuje podmínky pro provedení změn v území dle § 19 odst. (1) písm. e) stavebního 
zákona, protože změny v území jsou podmiňovány prokázáním splnění požadavků obrany státu, 
hlukových a požadavků dopravních.  

Změna vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj území dle § 18 odst. (1) stavebního zákona – plochy 
jsou vymezeny ve tak, aby nebyla narušena vyváženost všech tří pilířů udržitelného rozvoje, kdy 
plocha vytvoří předpoklad pro posílení pilíř sociálně – ekonomický, ale to hlavně za předpokladu 
převedení ploch územní rezervy na plochy návrhové, bez těchto změn bude při realizaci pouze 1 
etapy  - návrhové plochy dopravy posílen pouze pilíř sociální v Blučině, Území bylo v aktualizaci 
územně analytických podkladů vymezeno z tohoto pohledu jako mírně nevyvážené 
v environmentálním pilíři pro nedostatek porostů krajinné zeleně, zasažení obce prachem a hlukem 
z průjezdné dopravy. 

 

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 

Změna ÚPO je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů. Proces při 
pořizování změny byl veden dle ustanovení stavebního zákona s dodržením všech zákonných lhůt a 
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požadavků. Oznámení o projednávání návrhu byla zveřejňována jak na úřední desce obce Vojkovice 
a města Židlochovice, tak na její elektronické formě na webových stránkách obce Vojkovice a města 
Židlochovice, což je doloženo podpisem osoby pověřené zveřejňováním dokumentů na elektronickou 
úřední desku a založeno spolu s veřejnými vyhláškami ve spise a taktéž ofocováním elektronické 
úřední desky se záznamem do spisu. Taktéž podklady pro tato projednávání, jako texty a výkresy 
návrhu změny byly k dispozici jak na úřadu územního plánování a na úřadu obce, tak na webových 
stránkách města Židlochovice. 

Plochy jsou co do způsobu užívání vymezeny dle platného ÚPSÚ (plochy dopravního koridoru) a 
plocha územní rezervy. plochy nebylo nutno s ohledem na specifické podmínky a charakter území 
dále členit. Nebyla nutno vymezit žádnou plochu s jiným způsobem využití, než je stanoveno v platné 
ÚPSÚ. 

Co do obsahu ÚPD změny navazuje obsahově na původní územní plán sídelního útvaru. Změna je 
popsána formou změn článků obecně závazné vyhlášky obce Vojkovice č.1/1998, kterou jsou 
vymezeny závazné části územního plánu sídelního útvaru Vojkovice. Jsou zachovány názvy výkresů 
původního ÚPSÚ. Odůvodnění je zpracováno obsahově dle přílohy č.7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 
včetně grafické přílohy. 

Stanoviska dotčených orgánů  byla zapracována v souladu s § 4 odst. 2 stavebního zákona, nebylo 
nutno tedy použít postupu dle § 136 odst.6  správního řádu – řešení rozporů. 

Grafická část výroku je zpracována výřezy z výkresů v měřítcích původního ÚPSÚ – 1:2000, 1:5000. 
Koordinační výkres je z důvodu přehlednosti zpracován v měřítku 1:5000 a výkres záborů ZPF 
v měřítku 1:5000.  V grafické části odůvodnění je také z důvodu změn v širším území zpracován výřez 
výkresu širších vztahů v měřítku 1:10000. 

 

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

K zásahu do nezastavěného území dojde; má- li být vymezena plocha dopravní či plocha územní 
rezervy pro dopravu a má-li se jednat o převedení dopravy z dálnice na rychlostní komunikaci, nelze 
předpokládat využití zastavěného území a to hlavně z hledisek hlukových a emisních. 

Změna vytváří předpoklad pro hospodárné využití zastavěného území všech dotčených obcí, protože 
vytvoří podmínky pro využití center obcí v územích nyní zasažených hlukem a emisemi a 
nerozšiřování tak zastavěných území do krajiny.  

 

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s řešením rozporů 

 

Žádný rozpor nebyl v průběhu projednávání změny řešen.  

Požadavky dotčených orgánů k návrhu zadání byly do návrhu zapracovány kromě požadavku orgánu 
ochrany veřejného zdraví na zhodnocení reálnosti navržených protihlukových opatřen, protože obsah 
hlukového vyhodnocení k umísťování stavby v ploše podmínečně přípustné je v kompetenci orgánu 
OOVZ v následných řízeních. 

 

Vyhodnocení zapracování jednotlivých požadavků a stanovisek. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje) dále jen KrÚ Jmk, Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82 Brno 

Bylo vydáno souhlasné koordinované stanovisko: 

 odborem životního prostředí Jihomoravského kraje z hlediska ochrany ZPF. Byl udělen souhlas 
v souladu s ust. 5 odst.2 zákona č.334/1992 s lok.Z2.1 z hlediska ost .zájmů nejsou připomínky, 
krom zákona č. 100/2001 Sb. , zde orgán požadoval zapracování kapitoly 7 dokumentu „Posouzení  
vlivů změny na životní prostředí“ – toto bylo zapracováno tak, jak je uvedeno níže v odstavci 
Vyhodnocení  vlivů na udržitelný rozvoj a informace, jak bylo respektováno stanovisko 
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k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

 odborem kultury a památkové péče bez připomínek 

 odborem dopravy, který souhlasí s návrhem bez připomínek 
 

MěÚ Židlochovice , odbor dopravy, Masarykova 100 , 667 01 Židlochovice 

Tento dotčený orgán (dále je DO) neměl žádné požadavky k návrhu zadání a nevydal žádné 
stanovisko v zákonné lhůtě ani k návrhu. Vzhledem k tomu, že návrh plochy respektuje Generel 
krajských silnic a koordinační schůzky zástupců Krajského úřadu i odboru dopravy ORP, usoudil 
pořizovatel, že zájmy hájené zákonem č. 13/1997 Sb. byly respektovány. 

 

MěÚ Židlochovice – odbor životního prostředí, Masarykova 100 , 667 01 Židlochovice 

Vodoprávní úřad uvedl k návrhu ke společnému jednání: 

Lokalita se nachází v záplavovém území Svratky a Litavy a v jejich aktivní zóně. Doporučuje v rámci 
zpracování ÚPD posoudit variantu rozlivu povodně a stanovení aktivní zóny v případě existence 
tělesa nově navrhovaného obchvatu. Doporučení nebylo zapracováno – jedná se pouze o doporučení 
a  změna ÚPSÚ navrhuje pouze koridor pro umístění stavby – nikoliv stavbu a tedy podrobnosti jako 
výškové osazení budoucího záměru nejsou dosud známé, stavba bude podléhat  EIA, kde tato situace 
může být vyhodnocena -  je tedy doporučením k záměru a nikoliv ke koncepci. Pořizovatel vyhodnotil, 
že dokumentace zohledňuje záplavové území Svratky, záplavové území Litavy včetně aktivní zóny;  
jsou v ní vymezeny podmínky pro změnu v území, viz.odst. II a odst. V, které vyžadují prověření ploch 
a staveb hydrotechnickými výpočty, které výše uvedené skutečnosti zohlední. 

Dále upozorňují na platnou legislativu při umísťování staveb, toto upozornění nebylo zapracováno, 
respektování platné legislativy při následných řízeních nelze územním plánem ovlivnit. 

Orgán ochrany přírody a krajiny konstatuje, že územní rezerva zasahuje do regionálního biokoridoru 
Svratky a proto technické řešení převedení komunikace musí být řešeno tak, aby nebyla omezena 
funkčnost biokoridoru.  Dle pořizovatele se jedná opět o podmínku k záměru a nikoliv ke koncepci – 
technické řešení nelze územní rezervou ošetřit, dokumentace však v první z podmínek pro prověření 
jejího budoucího využití v odst. V. tuto problematiku řeší. 

Odbor školství a kultury, pracoviště památkové péče MěÚ Židlochovice 

Tento dotčený orgán (dále je DO) neměl žádné požadavky k návrhu zadání a nevydal žádné 
stanovisko v zákonné lhůtě ani k návrhu. Vzhledem k tomu, že nejsou návrhem dotčeny žádné 
kulturní památky ani jejich prostředí a lokality změny se nenacházejí na území s archeologickými 
nálezy, usoudil pořizovatel, že zájmy hájené zákonem č. 20/1987 Sb. byly respektovány. 

 

Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 

Tento orgán vydal souhlasné stanovisko bez připomínek k návrhu, neboť tím ,že byla část plochy 
zapracována jako územní rezerva, není nutno uvádět podmínky pro využití plochy. V odstavci 
V. dokumentace ve stanovení podmínek prověření možného budoucího využití plochy územní rezervy 
prověření plochy z hlediska hlukového uvádí. Pořizovatel usoudil, že zájmy hájené zákonem tímto 
zákonem 258/200 Sb. byly respektovány. 

 

Ministerstvo životního prostředí  ČR, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno 

K návrhu ve společném jednání tento orgán vydal souhlasné stanovisko, protože v k.ú. nejsou 
evidovány žádná výhradní ložiska nerostů, nebo jejich prognózní zdroj nejsou tu stanovena CHLÚ. 

K návrhu ve veřejném projednání však kromě výše uvedeného upozorňuje však na sesuv v jižní části 
k.ú. Doslova uvádí: “do jižní části k.ú. zasahuje sesuvné území „ Blučina“ – aktivní sesuv – 340m x 
1500m. Rok revize 1979.“ 
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Orgán byl požádán o zpřesnění svého stanoviska s tím, že sesuv by musel z Výhonu sahat přes 
koryto Svratky a že dle údajů předaných složkou Ministerstva životního prostředí – Geofondem, žádný 
sesuv do obce nezasahuje. Do územně analytických podkladů byly předány opětovně stejné údaje.  
Dotčený orgán ve svém zpřesnění č.j. 802/560/12;146147/P/12 na sesuvu trvá, jeho umístění však 
nijak nelokalizoval ani neodůvodnil, proč ani ve stanovisku k zadání ani k návrhu ve společném 
jednání tento sesuv neuvedl, také neuvedl žádné nové zdroje údajů, že kterých by nový sesuv 
vyplýval. 

Vzhledem k výše uvedenému vyhodnotil pořizovatel tuto situaci tak, že dle dodaných údajů o území 
sesuv do ploch změny nezasahuje. 

 

Obvodní báňský úřad (dále jen OBÚ), Cejl 13, 602 00 Brno 

Ve stanovisku č.j. SBS 23809/2010/01/001 z 28.7.2010 i SBD /0302/2012 z 1.2.2012 nemá 
připomínek, protože na k.ú. Vojkovice není stanoven žádný dobývací prostor.. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

K návrhu zadání se vyjádřili, že nemají požadavky, protože se na k.ú. Vojkovice nenachází ložiska 
nerostných surovin. K návrhu ve společném jednání ani k veřejnému projednání nevydali žádné 
stanovisko ani v zákonné lhůtě ani po ní. 

Pořizovatel usoudil, že zájmy hájené zákonem č. 44/1988 Sb. byly respektovány. 

 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno 

Bylo vydáno souhlasné koordinované stanovisko bez požadavků k zadání. K návrhu bylo vydáno  
souhlasné stanovisko č.j. HSBM-84-218/2010 s tím, že uvedenou změnou nebudou dotčeny 
požadavky § 20 vyhlášky č.380/2002 Sb , totéž je uvedeno ve stanovisku k návrhu ve veřejném 
projednání č.j. HSBM-6-50/2012. 
 

Ministerstvo zemědělství ČR,Pozemková úřad Brno – venkov, Kotlářská 53, 602 00 Brno 

č.j.1637/2010,1628/10-vr 130755 PÚBV, 

K návrhu bylo vydáno stanovisko s informací, že v katastrálním území probíhá  komplexní pozemková 
úprava, její projektant byl se změnou seznámen a vzal ji na vědomí a že není žádných připomínek 
k návrhu zadání či návrhu.  
 

Ministerstvo obrany ČR -  VUSS, Svatoplukova 84, 602 00 Brno 

K zadání nebyly uplatněny požadavky. V návrhu požaduje tento DO zapracovat zájmy Ministerstva 
obrany ČR a to: 

„Celé správní území se nachází v OP radiolokačního zařízení, proto případná výstavby především 
větrných elektráren výškových staveb, průmyslových hal, venkovního vedení vn a vn, retranslačních a 
základnových stanic mobilních operátorů na daném území musí být  nutně předem projednána 
s VUSS Brno. 

Část změny se nachází v zájmovém území AČR – koridor RR směrů – veškerá nadzemní výstavba 
nad 30m nad terénem v tomto území musí být předem nutně konzultována s VUSS. 

Z důvodů ochrany zájmů vojenského letectva je nutno předem projednat také stavby tvořící dominanty 
(rozhledny a rekonstrukce VVN a VN) 

Předem musí být projednány stavby dopravní infrastruktury z hlediska vojenské dopravy. 

Jelikož je celé území v ochranném pásmu radiolokačního zařízení, je tudíž zájmovým územím armády 
České republiky dle § 175 stavebního zákona.“ 
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Byly zapracovány tak, jak je uvedeno v odst. VII. a v odůvodnění změny v odst. Ochrana zvláštních 
zájmů. 

Legislativa §175 stavebního zákona se vztahuje na vydávání územních rozhodnutí, respektování 
platné legislativy při následných řízeních nelze územním plánem ovlivnit. Lze pouze upozornit na tyto 
zájmy a to tak, jak bylo ve výroku a v odůvodnění provedeno. 

K veřejnému projednání  orgán telefonicky požádal o úpravu odůvodnění a to na str. 14 v odstavci 
Ochrana zvláštních zájmů bude uvedeno, že nikoli část ale: 

 celé správní území se nachází v OP radiolokačního zařízení a do k.ú. zasahuje zájmové území 
AČR – koridor RR směrů. 

Pořizovatel usoudil, že zájmy hájené zákonem č. 49/1997 Sb. byly respektovány. 

 

Ministerstvo dopravy ČR PO BOX 9, nábř.L.Svobody 12,Praha 1,110 15 

Tento dotčený orgán v zákonné lhůtě neuplatnil své požadavky k zadání ani stanovisko k návrhu. 
Osloveny však byly také organizace, které byly zřízeny tímto dotčeným orgánem a zpracovávaly pro 
něj rezortní stanoviska. Vypořádání těchto připomínek je uvedeno níže. 

 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 4( č.j. MZDR 49/2010-150/INV-1771 

Bylo vydáno souhlasné stanovisko s informací, že ministerstvo zdravotnictví ČR nemá v předmětné 
lokalitě žádné zájmy z hlediska nadregionální výstavby zdravotnických zařízení. Ministerstvo 
zdravotnictví ČR zrušením zákona č.20/1966 přestalo být dotčeným orgánem. Pořizovatel považuje 
tedy na základě těchto stanovisek zájmy hájené tímto zákonem v době jeho platnosti za 
respektované. 

 

Státní energetická inspekce, UI pro Jihomoravský kraj, Opuštěná 4, 602 00 Brno ( 
1753/10/062,103/St) 

Vydala kladné stanovisko (k zadání i SJ stejné) s upozorněním pro účastníky stavebního řízení na 
platnost zákona č. 458/2000 Sb. a z něho vyplývající nutnost dodržování ochranných a 
bezpečnostních pásem k zajištění spolehlivého provozu energetických zařízení a bezpečnostních 
pásem k zamezení nebo zmírnění účinku případných havárií.  
Pořizovatel považuje respektování platné legislativy v následných řízeních za samozřejmé a vzhledem 
k výše uvedenému považuje zájmy hájené zákonem 485/2000 Sb. za respektované, protože všechna 
energetická vedení jsou v lokalitě změny zakreslena v koordinačním výkrese a v návrhu jsou 
zohledněna. 
 

Krajská veterinární správa pro JmK, Palackého 174, 612 38 Brno 

Tento dotčený orgán v zákonné lhůtě neměl požadavky k návrhu zadání ani neuplatnil stanovisko 
k návrhu. Zákon č. 166/1999 Sb. stanoví požadavky veterinární péče na chov a zdraví zvířat a na 
živočišné produkty, upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob, soustavu, působnost a 
pravomoc orgánů vykonávajících státní správu v oblasti veterinární péče, jakož i některé odborné 
veterinární činnosti a jejich výkon. 
Vzhledem k tomu, že změna nevymezuje žádné plochy, které by mohly mít vliv na předmět ochrany 
tohoto zákona, považuje pořizovatel zájmy zákonem hájené za respektované. 
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Vyhodnocení  vlivů na udržitelný rozvoj a informace, jak bylo respektováno stanovisko 
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

K předloženému návrhu vydal odbor ŽP KÚ  z hlediska zákona č. 100/2001 souhlasné stanovisko: 
S podmínkou, že do ÚP musí být zapracována opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci 
negativních vlivů dle kapitoly 7 dokumentu „Posouzení vlivů….“ Opatření byla zapracována dle 
možností měřítka ÚP a tedy: 
Bod první – přeřešení protipovodňové ochrany území s ohledem na přepokládanou  změnu 
hydrogeologických charakteristik – uveden jako podmínka pro prověření možného budoucího využití 
území 
Bod druhý - při okraji zastavěného území Židlochovic a Vojkovic bude vyhodnoceno hlukové zatížení 
na chráněné prostory a budou přijata opatření k ochraně těchto prostor v případě realizace záměru – 
stanoveno jako podmínka pro prověření možného budoucího využití plochy 
Bod třetí – z tohoto bodu vyplývá návrh izolační zeleně podél komunikace 
Bod čtvrtý – týká se technického řešení a tedy následných řízení – nelze zapracovat - respektování 
platné legislativy při následných řízeních nelze územním plánem ovlivnit.  
Bod pátý – předjímá úkony konané při následných řízeních -  respektování platné legislativy při 
následných řízeních nelze územním plánem ovlivnit. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako dotčený orgán z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. k návrhu 
zadání konstatoval, že u změny vylučuje významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti. Tento závěr vychází z úvahy, že hodnocený záměr svou lokalizací zcela mimo území prvků 
NATURA 2000 a svou věcnou povahou  nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy 
na jejich celistvost  a příznivý stzav předmětů ochrany.Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj je 
uvedeno v bodě D odst.f odůvodnění s tím, že přeložka nevyvolá disproporce z hlediska celkové 
vyváženosti pilířů, a při dodržení podmínek pro využití plochy v záplavovém území je možno 
eliminovat negativní dopad na udržitelný rozvoj území. 

 

Rozhodnutí o námitkách   

Před konáním veřejného projednání, v jeho průběhu a ani na jeho závěr nebyla vznesena žádná 
námitka. 

 

Vyhodnocení připomínek obcí: 

K návrhu zadání jednání vzneslo Město Židlochovice připomínku:  

Požaduje řešení přeložky komunikace takovým způsobem, aby byla ulice Brněnská průjezdná 
s návazností na silnici II/ 425. 

ÚPD v místě ulice Brněnské vymezuje územní rezervu, která bude prověřena následnou změnou. Jak 
je konstatováno v odůvodnění – Údaje o splnění zadání – bod e) -  územní rezerva je navržena tak, 
aby bylo umožněno řešit křížení místní komunikace a přeložky II/416 jako mimoúrovňové. 

Dále Město Židlochovice požaduje, aby plánované záměry nezhoršily odtok povodňových vod 
z inundace (ve vztahu k protipovodňové ochraně Židlochovic a jímacího území pitné vody). Tento 
podnět je ÚPD zapracován; do jímacího území nezasahuje návrh změny, pouze územní rezervou se 
přibližuje změna k OP jímacího území. Vyhlášené záplavové území jako takové a aktivní zóna v ploše 
jsou však stále platné – v územní rezervě jsou povoleny dočasné stavby v souladu s limity, což 
vzhledem k umístění mohou být pouze stavby povolitelné v aktivní zóně a na malém území stavby 
v plochách sportu v záplavovém území. Návrh uvádí jako podmínku pro prověření možného 
budoucího využití prověření plochy z hlediska nenarušení stávajícího i plánovaného systému 
protipovodňových opatření Židlochovic a Vojkovic a ochrany jímacího území Vojkovice 

Město Židlochovice neuplatnilo připomínku k návrhu. 

Ostatní obce ani k zadání ani ke společnému jednání – návrh nevyjádřili žádné připomínky ani 
požadavky v zákonné lhůtě ani po ní. 
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Vyhodnocení připomínek občanů a vlastníků nemovitostí: 

Žádné připomínky občanů a vlastníků nemovitostí nebyly k návrhu podány. K zadání, které bylo ještě 
projednáváno jako celek s ostatními lokalitami, které již byly vydány ve změně č.II ÚPSÚ Vojkovice 
(bez přeložky) podal připomínku pan Jaroslav Konečný, Vojkovice, Vodní 98. Tato připomínka byla 
řešena již vydanou změnou. 

 

Vyhodnocení připomínek  orgánů a organizací: 

Požadavek svazku Vírský oblastní vodovod k návrhu zadání na projednání křížení s Vírským 
vodovodním přivaděčem s projektantem tohoto přivaděče nebyl zapracován – respektování platné 
legislativy při následných řízeních nelze územním plánem ovlivnit .Trasa vodovodního přivaděče není 
zakreslena v koordinačním výkrese, protože vodovod nebyl v době vydání změny dokončen a 
zkolaudován. 

K návrhu v lokalitě územní rezervy požadují respektovat zákon č. 274/2001 Sb, ochrana vodovodních 
a kanalizačních řádů a ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí. Nelze zapracovat - respektování 
platné legislativy při následných řízeních nelze územním plánem ovlivnit. V případě územní rezervy 
bude ještě území prověřováno změnou ÚP. 

 

Požadavek ČEPRO a.s. k zadání na respektování umístění ČS, jejího komunikačního napojení, 
ostatní požadavky - zachování hranic pozemků, zajištění přístupu po celou dobu výstavby, 
nepřerušeného provozu ČS  - jsou požadavky k následným správním řízením. Nejsou proto v návrhu 
zapracovány. 

Ve svém vyjádření k návrhu opět uvádí tyto podmínky, za nichž s přeložkou II/416 souhlasí a to: 

 Při stavbě přeložky musí být zajištěn stálý a neomezený provoz. 

 V případě záboru pozemků ČEPRO chtějí uzavřít smlouvu o podmínkách výstavby. 
Tyto informace mají být doplněny do textové části odůvodnění změny.  
Připomínka nebyla zapracována – jedná se podmínky vztahující se k následným řízením – 
konkrétnímu záměru, nelze územním plánem předjímat, jaké smlouvy budou uzavírány ani jakým 
postupem bude stavba povolována. 
Ve vyjádření k návrhu ve veřejném projednání konstatují, že nemají žádné další námitky ani 
připomínky. 
 

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, Líšeňská 33a, Brno 636 00 

Organizace již v zadání upozorňovala na to, že v k.ú. se vyskytuje celostátní dráha – trať č. 250 a 
koridor VRT a že je nutno tyto koridory a stavby respektovat dle platné legislativy. Totéž opakuje 
organizace ve svém vyjádření k návrhu. Z návrhu jasně vyplývá - viz výkres širších vztahů – že 
změnou nebude zasažen ani jeden z těchto limitů. 

 

ŘSD,Odbor výstavby Brno, Šumavská 33, 612 54 Brno 

Ve svém vyjádření opisuje organizace téměř celý návrh, pouze v závěru konstatuje, že při návrhu 
nových připojení na silniční a komunikační síť je nutno respektovat zásady ČSN 73 6102, 736101 a 
736110.  

Respektování těchto ČSN je uvedeno hned na 1. straně návrhu v bodě II. 

Ve vyjádření k veřejnému projednání uvádí, že nemají připomínky. 

 

ZVS, ÚP Brno Hlinky 60, 603 00 Brno 

Nemají připomínky ani k zadání, ani k návrhu. 
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Povodí Moravy, s.p. , Dřevařská 11, 601 75 Brno 

K návrhu nemají námitek, protože – jak uvádějí: 

Budoucí využití rezervy pro plochu koridoru silniční dopravy je podmíněno zpracováním projektové 
dokumentace této silnice, která zohlední mj.: 

 přechod silnice přes řeku Svratku mostním objektem nebo estakádou, 

 mimoúrovňové křížení ul. Brněnské, 

 technické řešení komunikace musí respektovat stanovené záplavové území Svratky a Litavy a 
nesmí narušit plánovaný systém protipovodňových opatření v Židlochovicích a Vojkovicích, včetně 
zajištění ochrany vodního zdroje Vojkovice. Konkrétní technické řešení komunikace musí být 
doloženo hydrotechnickými výpočty a musí být prokázáno neovlivnění navržených a již 
realizovaných protipovodňových opatření.  

Tyto podmínky pro prověření rezervy však nejsou součástí výroku, ale obsahovalo je pouze 
odůvodnění, i tak jsou to podmínky vztažené k záměru a tedy mnohem detailnější dokumentaci, 
kterou nelze územním plánem postihnout, protože odůvodnění nemůže zakládat nové podmínky 
k ploše, z odůvodnění byly tyto podmínky odstraněny a byly zapracovány jako podmínka prověření 
územní rezervy. 

 

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

Bez připomínek, jak k zadání, tak k návrhu. 

 

NET4GAS, s.r.o., na Hřebenech II 1718/8 14021 Praha 4-Nusle 

Nemají připomínky, neboť změna nezasahuje do bezpečnostního pásma jejich zařízení a nedojde ke 
styku s telekomunikačními vedeními. 

 

JMP Net, Plynárenská, Brno 

 Z vyjádření JMP Net k zadání nevyplynul žádný požadavek. K návrhu se nevyjádřili. 

 

ČEPS a.s. , Elektrárenská 774/2,  10152 Praha 

K návrhu se vyjádřili 2x. Nejprve upozorňovali na výstavbu sdruženého vedení 400kV  jižně od osy 
stávajícího, (11.8.2010) v koridoru 100m, 24.8.2010 se vyjádřili již bez připomínek. Vzhledem k tomu, 
že trasa vedení 400 kV je vzdálena více než 100m od plochy pro dopravu, která je změnou 
navrhována, je zapracování bezpředmětné. 

 

MERO ČR,a.s.,  Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

K zadání souhlasí  - v uvedené oblasti nedochází ke střetu s jejich zařízením.  

 

Dial Telecom, a.s. 

Bez připomínek, nedochází ke střetu s jejich zařízením. 
 

SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 

K zadání měli podmínky týkající se bydlení v ochranném pásmu železniční tratě, jelikož tato část 
změny plochy pro bydlení neřešila, připomínka nebyla zapracována. K návrhu se nevyjádřili. 
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ČD - GŘ, nábřeží L.Svobody 12222, Praha 

K návrhu nejsou připomínky a to jak ke společnému jednání, tak k veřejnému projednání. 

 

VAS a.s., Soběšická 156, Brno  

K zadání měli požadavky – netýkající se ploch přeložky ale jen ploch bydlení a jejich napojení na 
rozvodnou síť. 

Ke společnému jednání uvádí: 

 z pohledu technického řešení nesmí být přeložka silnice příčinou zhoršení a zpomalení průtoku 
v inundačním území 

 Vypořádání: Nebylo zapracováno – evidentně se týká technického řešení, které územní plán ve 
své podrobnosti nemůže postihnout. 

 Uvádí, že JÚ Vojkovice je dle PRVK ÚC JmK ohroženým zdrojem. 

 Vypořádání: Nebylo zapracováno – plochy dopravy a ani ty návrhové nejsou ze své povahy 
napojovány na zdroje pitné vody 

 Uvádí, že realizace komunikace je možná za podmínky, že nedojde při stavbě k činnosti, která by 
ohrozila jakost nebo zdravotní závadnost vodního zdroje.  

 Vypořádání: Nebylo v návrhu zapracováno – opět se jedná o podmínku k výstavbě – neboli 
k následnému stupni řízení v území, kde budou již známé podrobnosti výstavby a mohou být tedy 
posouzeny. 

 Uvádí, že bude–li rozhodnuto po zprovoznění VDJ Rajhrad I o zrušení JÚ, nebude třeba výstavbu 
komunikace limitovat a uvádí podmínky, za kterých může být zrušeno JÚ. 

 Vypořádání: Podmínka zrušení JÚ se nevztahuje k předmětu řízení o návrhu změny ÚPSÚ  a 
nebyla tedy do návrhu zapracována. 
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Poučení 

 

Proti „Změně č. II územního plánu sídelního útvaru Vojkovice - část A - přeložka komunikace II/416“, 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      
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