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Odůvodn ění po řizovatele  
 
Obec Těšany  má platný územní plán sídelního útvaru, který byl schválen usnesením zastupitelstva obce 
dne 13.9. 1996 a jeho závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Těšany č. 1/1995, 
která nabyla účinnosti 26.10.1996. 
Zpracovatelem ÚPN SÚ byl Doc. Ing. Arch. Mojmír Kyselka, CSc., Projekce – Brno, Tomešova 4a, 602 00 
Brno a pořizovatelem Okresní úřad Brno-venkov. Pro ÚPN SÚ byla schválena změna č. I, kterou zpracoval 
Ing.arch. Ivo Kabeláč, ČKA: 00 618, LAND studio. 
Pro ÚPN SÚ byla schválena změna č.I  dne 14. 10. 2006  
 
Zpracování územního plánu Těšany bylo zadáno firmě Ing.arch. Ivo Kabeláč, Anenská 12, 602 00 Brno, 
ČKA: 00 618 (ochranná známka LAND-studio).  
Pořizovatelem územního plánu Těšany 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 města, samosprávy a ostatních subjektů, zastupitelstvo obce Těšany na svém zasedání 
dne 26.2.2009  rozhodlo o pořízení nového územního plánu. Zastupitelstvo na svém zasedání 
dne 20.12.2010 rozhodlo o úpravě zadání nového územního plánu. 
 
 
Důvody pro po řízení územního plánu T ěšany     

Vlivem změněných společensko-ekonomických podmínek se mění požadavky na využití území obce. Platná 
územně plánovací dokumentace obce Těšany již nevyhovuje nynějším požadavkům na rozvoj obce, 
je řešena jako sídelní útvar a byla schválena v roce 1996. Obec má v současné době požadavky na 
vymezení zastavitelných ploch, které nejsou obsaženy v ÚPN SÚ ani v jeho změně a musí řešit nadmístní 
vazby vyplývající z nadřazené ÚPD. Obec chce mít nový ÚP v digitalizované podobě dle současných 
předpisů, řešící celé katastrální území. 
Zastupitelstvo obce Těšany na svém zasedání dne 26.2.2009 rozhodlo o pořízení územního plánu  Těšany. 
Dne 29.9.2009 pod č. usnesení 4/2009 zastupitelstvo obce Těšany schválilo zadání vyhledávací studie 
„Přeložky silnice II/380 na k.ú. Těšany a Moutnice“. Na základě vypracování vyhledávací zastupitelstvo obce 
Těšany rozhodlo o úpravě zadání nového územního plánu dne 20.12.2010.     
 
 
1. Postup p ři po řízení ÚP 
Projednávání návrhu zadání ÚP Těšany s dotčenými orgány, správci inženýrských sítí a ostatními subjekty 
v území bylo zahájeno 20.4. 2009. Dne 29.9.2009 zastupitelstvo schválilo zadání vyhledávací studie 
„Přeložky silnice II/380 na k.ú. Těšany a Moutnice“, tento požadavek vzešel v rámci projednávání zadání 
od obce Těšany.  
Po vypracování VST, v srpnu 2010, bylo zahájeno nové projednávání upraveného návrhu zadání 
s dotčenými orgány, správci inženýrských sítí a ostatními subjekty 22.12.2010. 
Upravené zadání se zapracovanými požadavky dotčených orgánů bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 
21.3. 2011 a poté předáno projektantovi ke zpracování návrhu. Z projednaného a schváleného zadání 
vyplynul požadavek na zapracování koridoru územní rezervy přeložky II/380 v jižní variantě a v koridoru ve 
stávající poloze, posouzení vlivu ÚP na životní prostředí nepožadoval dotčený orgán a ani obec.   Návrh ÚP 
nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast, protože se na k.ú. 
Těšany žádná nenachází, rozsah řešení ÚP nevyžadoval toto posouzení a ani dotčený orgán ve svém 
stanovisku k návrhu zadání neuplatnil požadavek na toto posouzení a vyloučil vliv na evropsky významnou 
lokalitu či ptačí oblast, z něhož by mohlo vyplynout variantní řešení, ÚP byl zpracován bez projednání 
konceptu. 

Projektant dodal zpracovaný návrh 17.10. 2011 a dne 24.10. 2011 bylo oznámeno dotčeným orgánům 
a také ostatním subjektům spravujících infrastrukturu, toky, památky a další v daném území společné 
jednání o návrhu, toto se uskutečnilo dne 14.11. 2011 a byl z něj pořízen záznam.  

Odbor dopravy KrÚ JMK souhlasil s návrhem za podmínky respektování připomínek, vypořádání stanoviska 
OD ze dne 13.12.2011 na základě pracovního jednání dne 22.2.2012 a úpravy projektanta ÚP Těšany vedlo 
k vydání souhlasného stanoviska k dohodě k návrhu ÚP Těšany – řešení připomínek dne 10.4.2012 OD KrÚ 
JMK.  

Návrh 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 18.4. 2012 bylo na základě zprávy o projednání návrhu ÚP požádáno Krajský úřad o posouzení návrhu 
dle § 51 odst.1 SZ. Ten svým stanoviskem ze dne  14.5. 2012 doporučil zahájení řízení o vydání územního 
plánu. 
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Dne 12.6. 2012 oznámil  pořizovatel datum veřejného projednání a vystavení návrhu dotčeným orgánům, 
okolním obcím, ostatním subjektům v území  jednotlivě a všem veřejnou vyhláškou. 
O upraveném a posouzeném návrhu se konalo veřejné projednání dne 31.7. 2012. Z tohoto veřejného 
projednání byl pořízen záznam. Stanoviska a připomínky podané  před veřejným projednáním byly připojeny 
k  záznamu z veřejného projednání jako přílohy a jsou souhlasná. Na tomto jednání byla vznesena námitka 
vlastníka části  pozemků v lokalitě J1.  
 
2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje  a územn ě plánovací dokumentací 
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání úz emí z hlediska širších vztah ů 
 
Z politiky územního rozvoje vyplývá, že obec patří do rozvojové oblasti OB3 - Brno, ve správním obvodu 
obce s rozšířenou působností Židlochovice. 
Jedná se o velmi silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, které mají z velké části 
mezinárodní významový přesah, rozvojově podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi 
a rychlostními silnicemi, tak I.tranzitním železničním koridorem.  
 
Předkládaný návrh územního plánu neomezuje využití dopravních koridorů, vyhledávací studií trasy jiného 
vedení silnice II/380 přes obec nebo mimo toto umožňuje. Územní plán je v souladu s článkem (15) PUR – 
předchází prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel – vhodným 
doplněním nových ploch pro bydlení, které jsou v různých polohách v obci a ploch pro občanskou 
vybavenost, které nevybíhají do krajiny a jsou v těsné návaznosti zastavěného území a zastavitelných 
ploch. V území není navrhována obytná zástavba disperzního typu („satelity“). 
 
Územní plán je v souladu s článkem (19) PUR – vytváří předpoklad pro hospodárné využívání zastavěného 
území, ÚP navrhuje proporcionální rozvoj bez zásadního růstu urbanizovaných ploch na úkor volné krajiny – 
ochranou vodní nádrže Těšany spolu s přírodními plochami původních zahrad a vinohradů nad touto nádrží 
a také v souladu s článkem (20) PUR – územní plán respektuje veřejné zájmy důslednou ochranou  
přírodního potenciálu obce, jakož i respektováním systémů ekologické stability včetně zajištění ekologické 
funkce krajiny ve volné krajině i v zastavěných územích – vyhledání nové trasy vedení silnice II/380, 
navržením  
 
A. Z politiky územního rozvoje vyplývají požadavky s dopadem na řešení územního plánu Těšany.  
Stávající ropovod je respektován, dle PUR je vymezen koridor DV1 pro zdvojení potrubí k ropovodu Družba.  

B. Pro území řešeného územním plánem Těšany neexistuje územně plánovací dokumentace vydaná 
krajem. 

Z hlediska širších vztahů je respektován stávající komunikační systém krajských silnic II. a III. třídy, silnice 
budou upravovány ve stávajících trasách s odstraněním dopravních závad; pro řešení dopravních závad DZ2 
(oba vjezdy silnice II/380 do obce) jsou v návrhu ÚP Těšany vymezeny nové plochy dopravy, ostatní dopravní 
závady budou řešeny v plochách stávajících veřejných prostranství. Pro silniční obchvat obce je jižně od obce 
vymezen koridor územní rezervy (na základě zpracované vyhledávací studie „Přeložka silnice II/380 na k. ú. 
Těšany a Moutnice“) s tím, že na hranicích s k. ú. Moutnice jeho šířka umožňuje napojení severního obchvatu 
obce Moutnice v poloze bližší i vzdálenější k zastavěnému území. Vymezený koridor územní rezervy 
je v současné době prověřován územní studií silnice II/380.  

Stávající cyklotrasy vedené v řešeném území jsou respektovány, upravena je pouze cyklotrasa vedená 
ve vinohradnické zóně pod kaplí, a to návrhem cyklostezky při břehu nádrže, a dále cyklistická trasa ze silnice 
II/380 je převedena na účelovou komunikaci vedoucí po jihozápadním okraji obce a kolem vodojemu 
do Šitbořic. Nově je navržena cyklostezka od návrhové lokality D1 podél Moutnického potoka směrem do obce 
Moutnice. Koncepce zásobování el. energií a plynem zůstává zachována, dochází pouze k prodloužení 
energetických rozvodů; stávající vedení VVN jsou návrhem územního plánu respektována.  

Jsou zpřesněny nadregionální a regionální prvky ÚSES plynoucí z oborového dokumentu orgánu ochrany 
přírody  Jihomoravského kraje. Po severní a východní hranici k. ú. Těšany prochází nadregionální biokoridor 
NRBK06; tento je koordinován s vedením ÚSES na k. ú. Otnice, Bošovice a Borkovany. Z regionálního 
biocentra RBC150 ve východní části k. ú. Těšany je veden regionální biokoridor RBK084 v souladu s generely 
ÚSES na území Jihomoravského kraje,  jihozápadním směrem a dále po katastrální hranici s obcí Šitbořice. 
Lokální biokoridor vedený podél Moutnického navazuje na biokoridor vymezený v územně plánovací 
dokumentaci obce Moutnice, lokální biokoridor vedený podél Hranečnického potoka navazuje na biokoridor 
vymezený v územním plánu obce Žatčany. Vymezení ÚSES odpovídá koncepci obsažené v oborovém 
dokumentu orgánu ochrany přírody JMK (tato koncepce odpovídá řešení dohodnuté v rámci projednávání 
návrhu ZUR). 

S přihlédnutím k výše uvedenému vyhodnocení koordinace využívání území a ke skutečnosti, že žádná 
z navrhovaných ploch nemá dopad na území sousedních obcí, je zajištěná koordinace využívání území, 
zejména s ohledem na širší územní vztahy.     
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3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plán ování 
 
Návrh územního plánu stabilizuje systém likvidace odpadních vod na území obce, který je řešen odvodem 
odpadních vod na stávající obecní ČOV; pro možnost rozšíření technologie ČOV je navržena plocha 
v návaznosti na stávající areál. V návrhu ÚP Těšany jsou navrženy k založení prvky ÚSES, jsou vymezeny 
z větší části na stávajících nefunkčních nebo částečně funkčních společenstvech. Jsou zpřesněny 
nadregionální a regionální prvky ÚSES plynoucí ze ZÚR JMK. Po severní a východní hranici k. ú. Těšany 
prochází nadregionální biokoridor NRBK06; tento je koordinován s vedením ÚSES na k. ú. Otnice, Bošovice 
a Borkovany. Z regionálního biocentra RBC150 ve východní části k. ú. Těšany je veden regionální biokoridor 
RBK084 v souladu se ZÚR JMK jihozápadním směrem a dále po katastrální hranici s obcí Šitbořice. Lokální 
biokoridor vedený podél Moutnického navazuje na biokoridor vymezený v územně plánovací dokumentaci 
obce Moutnice, lokální biokoridor vedený podél Hranečnického potoka navazuje na biokoridor vymezený 
v územním plánu obce Žatčany. Vymezení ÚSES odpovídá koncepci obsažené v oborovém dokumentu 
orgánu ochrany přírody JMK ( tato koncepce odpovídá řešení dohodnuté v rámci projednávání návrhu ZUR). 

Obec Těšany se rozvíjí jako sídlo a území s prioritou funkcí obytných a zemědělských prvovýrobních, výrobní 
funkce netvoří dominující funkci a nebudou ani v budoucnu významně limitovat funkce v území dominantní. 
Pro rozvoj funkce sídla jsou navrženy zejména plochy pro bydlení, rekreaci, občanskou vybavenost a smíšené 
funkce, usměrněn je rozsah a funkce ploch výroby. Pro zajištění funkce sídla jsou doplněny sítě technické 
a dopravní infrastruktury. Pro obytnou zástavbu budou přednostně využívány proluky ve stávající zástavbě, 
zastavitelné plochy uvnitř zastavěného území a plochy s využitelnou stávající infrastrukturou, pro většinu nově 
vymezených rozvojových ploch je prověření organizace a uspořádání plochy územní studií podmínkou 
prorozhodování (celkem navrženo pořízení 11 územních studií). Návrh ÚP Těšany navrhuje proporcionální 
rozvoj obce Těšany bez zásadního navýšení počtu obyvatel a bez zásadního růstu urbanizovaných ploch 
na úkor volné krajiny. Dle návrhu ÚP Těšany je v rámci rozvoje občanské vybavenosti nutno respektovat tyto 
plochy v centrální části obce a navazující areály (škola, sportovní areál) včetně ploch na jejich rozvoj, 
občanskou vybavenost je dále možno rozvíjet v rámci přestavby plochy stávajícího dvora. Rozvojové plochy 
pro výrobu a podnikání jsou situovány ve vazbě na stávající areál severně od obce, ve smíšené zóně 
poprověření územní studií lze rovněž rozvíjet nezatěžující výrobu, služby a občanskou vybavenost. Podrobně 
jsou návrhem dále řešeny systém zeleně v krajině, protierozní a protipovodňová opatření.  
 
 
Návrh územního plánu Těšany chrání a rozvíjí přírodní hodnoty a civilizační hodnoty dle § 18 odst. 4) 
stavebního zákona a umožňuje rozvoj sídla a stanovuje podmínky pro kvalitní bydlení dle § 19 odst. 1) písm. 
i), stavebního zákona. Návrh územního plánu vytvořil předpoklad pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území 
i tím, že zajistil ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků dle § 18 stavebního zákona. 
Návrh ÚP dle § 19 odst.1) písm. c) prověřil a posoudil potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich 
provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem na životní prostředí všech občanů obce - silniční 
obchvat obce je jižně od obce vymezen koridor územní rezervy (na základě zpracované vyhledávací studie 
„Přeložka silnice II/380 na k. ú. Těšany a Moutnice“). 
 
Vymezením nových regulací v plochách jsou koordinovány veřejné a soukromé záměry v území dle § 18 
odst.3) stavebního zákona.  
 
Tento územní plán je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 
 
4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákon a a jeho provád ěcích právních 
předpis ů 
 
Návrh ÚP je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů. Proces při pořizování ÚP 
byl veden dle ustanovení stavebního zákona s dodržením všech zákonných lhůt a požadavků. Oznámení 
oprojednávání územního plánu byla uveřejňována jak na úřední desce města, tak na její elektronické formě 
na webových stránkách města, což je doloženo podpisem osoby pověřené uveřejňováním dokumentů 
naelektronickou úřední desku a založeno spolu s veřejnými vyhláškami ve spise. Taktéž podklady pro tato 
projednávání, jako texty a výkresy územního plánu byly k dispozici jak na úřadu územního plánování, 
taknawebových stránkách města. 
Plochy jsou co do způsobu užívání vymezeny  v souladu s § 3-19  vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
Výkresová část je zpracována měřítcích  – 1:5000, 1:2000 a v měřítku 1 : 50 000.  
Po přezkoumání, sdělujeme že, územní plán Těšany je v souladu s požadavky stavebního zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcích právních 
předpisů. 
 
Vyhodnocení ú čelného využití zastav ěného území a vyhodnocení pot řeby vymezení 
zastavitelných ploch 
V rámci územního plánu Těšany jsou navržené plochy pro bydlení  již v podstatné části vymezeny předchozí 
platnou ÚPD obce, Těšany se rozvíjí jako sídlo a území s prioritou funkcí obytných a zemědělských 
prvovýrobních, výrobní funkce netvoří dominující funkci a nebudou ani v budoucnu významně limitovat funkce 
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v území dominantní. Pro rozvoj funkce sídla jsou navrženy zejména plochy pro bydlení, rekreaci, občanskou 
vybavenost a smíšené funkce, usměrněn je rozsah a funkce ploch výroby. Pro zajištění funkce sídla jsou 
doplněny sítě technické a dopravní infrastruktury. Pro obytnou zástavbu budou přednostně využívány proluky 
ve stávající zástavbě, zastavitelné plochy uvnitř zastavěného území a plochy s využitelnou stávající 
infrastrukturou, pro většinu nově vymezených rozvojových ploch je prověření organizace a uspořádání plochy 
územní studií podmínkou pro rozhodování (celkem navrženo pořízení 11 územních studií). Návrh ÚP Těšany 
navrhuje proporcionální rozvoj obce Těšany bez zásadního navýšení počtu obyvatel a bez zásadního růstu 
urbanizovaných ploch na úkor volné krajiny. Dle návrhu ÚP Těšany je v rámci rozvoje občanské vybavenosti 
nutno respektovat tyto plochy v centrální části obce a navazující areály (škola, sportovní areál) včetně ploch 
najejich rozvoj, občanskou vybavenost je dále možno rozvíjet v rámci přestavby plochy stávajícího dvora. 
Rozvojové plochy pro výrobu a podnikání jsou situovány ve vazbě na stávající areál severně od obce, 
vesmíšené zóně po prověření územní studií lze rovněž rozvíjet nezatěžující výrobu, služby a občanskou 
vybavenost. Podrobně jsou návrhem dále řešeny systém zeleně v krajině, protierozní a protipovodňová 
opatření.  
Nově navržené lokality jsou v různých polohách v obci, nevybíhají do krajiny a jsou v těsné návaznosti 
zastavěného území a zastavitelných ploch. V území není navrhována obytná zástavba disperzního typu 
(„satelity“). 
Územní plán tedy chrání krajinu, hospodárně využívá zastavěné území a ochraňuje území nezastavěné. 
  
 
5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právn ích p ředpis ů – soulad se stanovisky 
dot čených orgán ů podle zvláštních právních p ředpis ů, pop řípadě s výsledkem řešení 
rozpor ů 
 
Do návrhu územního plánu Těšany bylo zapracováno: 
• V zadání požadoval odbor životního prost ředí Krajského ú řadu Jihomoravského kraje  (dále jen 

OŽP JmK) jako orgán ochrany  zemědělského půdního fondu ( dále jen ZPF) vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na  ZPF dle zákona 334/1992 Sb. Ve stanovisku 
k návrhu konstatuje, že dochází k záboru ZPF, na základě zpracovaného Vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení ÚPD na ZPF obsaženého v odůvodnění návrhu územního plánu vydává 
souhlasné stanovisko  v souladu s §5 odst. 2) zákona.  
K návrhu územního plánu Těšany odbor OŽP z hlediska ochrany ZPF  udělil souhlasné stanovisko.  
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny zdejší orgán ochrany přírody uplatnil 
stanovisko k předloženému „Návrhu územního plánu Těšany“ v tom smyslu, že na základě předchozího 
vyloučení významného vlivu tohoto návrhu na soustavu Natura 2000 nemá k návrhu další připomínky. 
Současně konstatoval, že žádné zájmy ochrany přírody a krajiny, k jejichž uplatnění je příslušný krajský 
úřad, nejdou tímto návrhem územního plánu dotčeny. 
 

• KÚ JmK  - OD  – Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., odbor dopravy uplatňoval následující požadavky 
na obsah zadání: 

Doplnit :  
1) Silnice II. třídy bude řešena v průjezdním úseku ve funkční skupině B s omezením přímé 
 obsluhy, silnice III. třídy ve skupině C. 
2) Šířkové kategorie silnic II. a III. třídy budou navrženy podle Návrhové kategorizace JMK 
3)  Budou prověřeny prostorové možnosti pro normová řešení zastávek silniční veřejné linkové 

 dopravy, při silnici II/380 na busy dl. 18+13 m. 
4) Návrhové plochy, ve kterých je přípustné realizovat chráněné prostory podle zákona o ochraně  
      veřejného zdraví, budou vymezovány mimo hluková pásma silnic II. a III.třídy, případně budou 
      navrhovány s podmíněně přípustným využitím tak, že v dalším stupni projektové dokumentace  
      bude prokázáno nepřekročení limitních hladin hluku pro chráněné prostory podle zákona o ochraně  
      veřejného zdraví. 

Požadavky byly do upraveného návrhu zadání dopln ěny a byly v návrhu územního plánu 
respektovány. 

 
K návrhu územního plánu odbor dopravy souhlasil s návrhem řešením silnic II. a III. t ř. v návrhu  
územního plánu za podmínky respektování následujících připomínek:  
1. Průjezdní úsek silnice II/380 bude navrhován ve funkční skupině B, silnice III. tř. mohou být 

navrhovány ve skupině C. Funkční skupiny budou uvedeny v návrhu. 
2. V trasách silnic bude vyznačena plocha dopravy, v extravilánu pak v ploše silničního pozemku, 

případně koridorem odpovídající šířky. 
3. Plochy, ve kterých je v zastavěném území vedena stávající silnice, budou mít podmíněno využití 

tak, že nebude znemožněno vedení průjezdního úseku silnice v plynulé trase v šířce min. 7 m. 
4. Návrhová plocha křižovatky silnic II. a III. tř. v centru obce umožní realizaci přestupní zastávky 

Těšany. 
5. Jasně bude definována plocha pro vjezdové brány silnice II/380. 
6. Koridor územní rezervy přeložky silnice II/380 bude mít minimální šířku 150 m. 
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7. Kategorie silnic budou respektovat Návrhovou kategorizaci krajských silnic JMK. 
8. Podmínky využití ploch přiléhající k silnicím z hlediska hlukové ochrany nebudou oslabovány, 

naopak budou rozšířeny tak, aby se netýkaly pouze staveb.    
 

Vypo řádání stanoviska OD KrÚ JMK ze dne 13.12.2011  na z ákladě  pracovního jednání dne 22.2.2012 
a úpravy projektanta ÚP Těšany -  arch. Kabeláče,  způsob zapracování připomínek : 

č. připomínky  obsah  vypo řádání p řipomínky  
1.  Průjezdní úsek silnice II/380 bude navrhován 

ve funkční skupině B, silnice III. tř. mohou být 
navrhovány ve skupině C. Funkční skupiny 
budou uvedeny v návrhu 

Bylo doplněno do textu i legendy výkresu 
- Kapitola 4.1.2 

2.  V trasách silnic bude vyznačena plocha 
dopravy, v extravilánu pak v ploše silničního 
pozemku, případně koridorem odpovídající 
šířky 

v textu bylo uvedeno, že plochy dopravy 
se vymezují v potřebných parametrech ploch 
dle funkčních tříd, minimálně však v rozsahu 
ploch silničních pozemků 

3.  Plochy, ve kterých je v zastavěném území 
vedena stávající silnice, budou mít podmíněno 
využití tak, že nebude znemožněno vedení 
průjezdního úseku silnice v plynulé trase 
v šířce min.7 m 

stávající silnice v plochách v zastavěném 
území budou respektovány v parametrech, 
odpovídajících nárokům z příslušné normy 
(kapitoly č. 7 ČSN 736110)  
- kapitola Z.4.1.2.1 Odůvodnění 

4.  Návrhová plocha křižovatky silnic II. a III. tř. 
v centru obce umožní realizaci přestupní 
zastávky Těšany  

plocha veřejného prostranství širšího území 
okolí křižovatky byla vymezena jako veřejně 
prospěšná stavba pro řešení křižovatka 
a terminálu veřejné dopravy 

5.  Jasně bude definována plocha pro vjezdové 
brány silnice II/380. 

plochy pro brány jsou ve výkresové 
dokumentaci zvětšeny v parametrech tak, aby 
byla zajištěna variabilita prověřování umístění 
(cca v parametru délky 100m a šířky 20m) 

6.  Koridor územní rezervy přeložky silnice II/380 
bude mít minimální šířku 150 m. 

Je vymezen koridor v min. šířce 150m v JV 
a V části trasy tak, aby oblouky měly možnost 
variabilní fixace 

7.  Kategorie silnic budou respektovat Návrhovou 
kategorizaci krajských silnic JMK 

ano, text je takto uveden ve výroku 

8.  Podmínky využití ploch přiléhající k silnicím 
z hlediska hlukové ochrany nebudou 
oslabovány, naopak budou rozšířeny tak, aby 
se netýkaly pouze staveb.  

v kapitole 6.4. je specifický regulativ rozšířen i 
na chráněné prostory; odkaz bude v kapitole 
„Doprava“  

V příloze jsou upravené textové části návrhu ÚP Těšany a upravený koordinační výkres dle tabulky 
k vypořádání připomínek. 
 
OD KrÚ JMK dne 10.4. 2012  vydal souhlasné stanovis ko k dohod ě k návrhu ÚP T ěšany – řešení 
připomínek vychází z dohody z jednání dne 22.2.2012. 
 
 
• V zadání návrhu konstatoval odbor kultury a památkové pé če Krajského ú řadu Jihomoravského 

kraje , že z hlediska zákona č.20/1987 Sb. nejsou dotčeny jeho zájmy. K návrhu bez připomínek. 
 

• Krajská hygienická stanice Krajského ú řadu Jihomoravského kraje  vyslovila požadavky k zadání: 
u funkčních ploch, u kterých nelze zcela vyloučit jejich ovlivnění nadlimitním hlukem (zejména ploch 
s funkcí bydlení a občanského vybavení umísťovaných v blízkosti obou navrhovaných variant přeložky 
sil. II/380) nebo které samy mohou nadlimitním hlukem ovlivňovat sousedící funkční plochy, je zapotřebí 
v odůvodněných případech navrhnout jejich podmíněnou využitelnost. V rámci  navazujícího řízení musí 
být pro tyto plochy provedeno podrobné hlukové vyhodnocení, které prokáže, že jsou splněny 
požadavky vyplývající z platných právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, resp. Ochrany 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 Tento požadavek byl zapracován do podmínek využití ploch. 
S návrhem ÚP Těšany souhlasí. Zároveň doporučuje doplnění regulativů v textové části návrhu 
 územního  plánu: 
U ploch s potenciálně rozdílným využitím s převažující funkcí výrobní, občanské využití, komerční 
aktivity lze umístit chráněné prostory po doložení splnění povinností stanovených právními předpisy 
v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku, příp. vibrací. ( resp. Chráněné prostory lze umístit 
pouze do lokalit, v nichž bude v rámci územního řízení prokázáno splnění hygienických limitů hluku 
stanovených platnými právními předpisy). 
Požadavek byl respektován a byl dopln ěn do regulativ ů v textové části návrhu ÚP. 
 
MěÚ Židlochovice – OŽP  – Stanovisko vodoprávního úřadu zadání – v souvislosti s koncepcí  návrhu 
ÚP nenavrhovat zastavitelné plochy v záplavovém území, doporučujeme stanovit rozsah záplavového 
území v předmětné lokalitě ( ZÚ není stanoveno ). Připomínáme, že území se nachází v ochranném 
pásmu „Přírodních léčivých zdrojů zřídelní oblasti Šaratice“ ( převážně II.o.p.). Doporučujeme proto 
o investičních záměrech i činnostech území informovat Českou inspekci lázní a zřídel. 
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Stanovisko orgánu ochrany p řírody a krajiny – v ÚP budou respektovány významné krajinné prvky 
a stavební části ÚSES. 
Stanovisko orgánu ochrany ZPF – při hodnocení  předložených variant z hlediska ochrany  ZPF 
 souvislosti s případným záborem zemědělské půdy, která je v k.ú. Těšany relativně velmi kvalitní, 
je vhodn ější varianta č. 2 – maximální využití polohy silnice II/380 . 
Stanovisko orgánu ochrany les ů – nemá k předložené koncepci žádné připomínky. 
ČILZ byl obeslán a vyjád řil se, významné krajinné prvky ÚSES byly v ÚP respektov ány.  
Tento dotčený orgán v zákonné lhůtě neuplatnil své stanovisko k návrhu ÚP Těšany  
 

• Ministerstvo životního prostředí ČR – nebyla uplatněna žádná připomínka k zadání, 
s návrhem ÚP souhlasí. 
 

• Obvodní bá ňský ú řad v Brn ě jako dotčený orgán  státní báňské správy dle ust. 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb. nemá požadavky  k zadání , protože  neeviduje na k.ú. Těšany žádný dobývací prostor, ve 
svém stanovisku k návrhu nemá tudíž žádné připomínky. Tento dotčený orgán v zákonné lhůtě 
neuplatnil své stanovisko k návrhu ÚP Těšany. 
 

• Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje  vyslovil požadavek k zadání a to na respektování 
PO ČSN 73 0802 a zákon č. 133/1985 Sb., v platném znění a zákon č. 425/1990 Sb., 
v platném znění.  Požadavky civilní ochrany řešit a rozpracovat v souladu se zákonem 
č. 239/2000 Sb. a vyhláškou MVČR č. 380/2002 Sb., §20, písmeno a) až i) a k návrhu ÚP 
vyjádřil souhlasné koordinované stanovisko. 
 

• K zadání Ministerstvo obrany ČR – Vojenská ubytovací a stavební správa Brno  ( dále jen VUSS 
Brno)  požadovala zohlednění  těchto svých územních zájmů : 
- OP RLP - ochranné pásmu radiolokačního zařízení,  které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. 
o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a  povolit výstavbu větrných 
elektráren, výškových staveb, průmyslových hal, venkovního vedení vvn a vn, retranslačních stanic 
a základnových stanic mobilních operátorů jen na základě závazného stanoviska ČR – Ministerstva 
obrany, zastoupeného  VUSS Brno ( dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102. V tomto vymezeném území může být výstavba 
větrných elektráren a výškových staveb nad 30 m nad terénem výškově omezena nebo zakázána. 
 Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme respektovat a doplnit do  textové 
části návrhu zadání územního plánu Těšany. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu 
zapracujte následující textovou poznámku: „Řešené území obce je situováno v ochranném pásmu 
radiolokačního zařízení Ministerstva obrany“. 
 V souladu s § 175 zákona č. 183/2006 Sb. v celém území řešeném předloženou ÚPD lze vydat 
územní rozhodnutí a povolit výstavbu všech výškových staveb nad 30 m nad terénem, stavby tvořící 
dominanty v terénu ( např. rozhledny), výstavbu a rekonstrukci vvn a vn z důvodu ochrany zájmů 
vojenského letectva a stavby dopravní infrastruktury  z důvodu ochrany zájmů vojenské dopravy 
jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany zastoupeného VUSS Brno. 
 

 Do návrhu územního plánu Těšany se následujícím způsobem zapracovalo:  
 - text :  
 „Ve všech plochách lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy  vojenského 
letectva a obrany státu“. 
 - v odůvodnění územního plánu bude poté uvedeno, že tato podmínka byla zařazena z důvodu, 
že se celé území obce nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je zájmovým územím 
Ministerstva obrany České republiky dle § 175 stavebního zákona. Projednávání staveb v tomto území 
podléhá platné legislativě z hlediska obrany ČR. 
 - do grafické části pod legendu koordinačního výkresu bude zapracován text: Řešené  území obce 
je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany.  
K návrhu ÚP Těšany neměla VUSS dalších připomínek za předpokladu zapracování níže uvedených 
požadavků. 
Do grafické části pod legendu koordina čního výkresu zapracujte následující textovou poznám ku: 
„Celé správní území obce je situováno v Ochranném p ásmu radioloka čního za řízení Ministerstva 
obrany“  
 
V návrhu UP Těšany, v části 6.4. Regulativ D – specifické regulativy – regulativ úrovně „D“ – nahraďte text : 
Výškové stavby ( nad 30 m, větrné elektrárny)- záměr je nezbytné předem projednat s VUSS Brno textem :  
Výškové stavby ( nad 30m, v ětrné elektrárny, stavby tvo řící dominanty v terénu ( rozhledny, vvn, vn 
apod. ) – zám ěr je nezbytné p ředem projednat s VUSS Brno.  
V odůvodnění ÚP Těšany , v části Z.7.4. – Požadavky Vojenské a ubytovací správy ( VUSS ) Brno nahraďte 
text: 
Celé správní území se nachází v OP radiolokačních zařízení – zasahuje sem zájmové území objektu 
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důležitého pro obranu státu; z toho vyplývají požadavky: 
- do 5 km od stanoviště předem projednat výkonové zdroje elektromagnetického záření v rozsahu 10 kHz – 
100GHz, 
- do 7,5 km od stanoviště projednat předem rozsáhlé územní změny (prům. zóny, zalesnění, těžba apod.) a 
velké vodní plochy, 
- do 10 km od stanoviště projednat předem výstavbu výškovych staveb (větrných elektráren, základnových 
stanic mobilních operátorů aj.), jejich výstavba může byt omezena nebo vyloučena, 
- dle územních zájmů MOČR je požadováno projednat výstavbu všech výškových staveb nad 30m 
nad terénem a stavby tvořící dominanty v terénu, 
- dále je nezbytné projednat stavby dopravní infrastruktury z hlediska zájmů vojenské dopravy 
Textem:  
Celé správní území se nachází v OP radioloka čního za řízení – zájmovém území MO ČR; z toho 
vyplývají požadavky: 
- v tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povol it výstavbu v ětrných elektráren, výškových 
staveb, pr ůmyslových hal, venkovního vedení vvn a vn (v četně rekonstrukce a p řestavby), 
retransla čních stanic, základnových stanic mobilních operátor ů jen na základ ě stanoviska ČR - 
Ministerstva obrany, jehož jménem jedná VUSS Brno (dle  ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), 
- je nutné projednat výstavbu všech výškových stave b nad 30m nad terénem a staveb tvo řících 
dominanty v terénu z d ůvodu ochrany obecných zájm ů vojenského letectva,- je nutné projednat 
stavby dopravní infrastruktury z hlediska ochrany z ájmů vojenské dopravy.  
Požadavky byly zapracovány do legendy koordina čního výkresu a do textové části ÚP T ěšany. 

 
• Ministerstvo pr ůmyslu a obchodu  – neuplatňovalo žádné připomínky, protože v k.ú. Těšany 

se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin. Upozor ňovalo  jen na dosud netěžené ložisko 
zemního plynu Bošovice , č.lož. 3 250600, s chráněným ložiskovým územím Borkovany, které 
se nachází na východní hranici řešeného k.ú. V návrhu bylo netěžené ložisko zemního plynu Bošovice 
a chráněné ložiskové území Borkovany respektováno a v širších vztazích vyznačeno. 
K návrhu MPO nemělo připomínky, pouze dále upozorňovalo na netěžené ložisko zemního plynu 
Bošovice a chráněné ložiskové území Borkovany. V návrhu ÚP Těšany je netěžené ložisko zemního 
plynu Bošovice a  chráněné ložiskové území Borkovany respektováno a v širších vztazích vyznačeno. 
 

• Ministerstvo zem ědělství ČR – Pozemkový ú řad Brno-venkov  MZ – nemělo k zadání připomínky, 
k návrhu nemělo připomínky, pouze upozornilo na zahájení komplexních pozemkových úprav na k.ú. 
Těšany 22.3. 2011 a to výběrovým řízením na tyto práce. 
 

• Ministerstvo zdravotnictví ČR – odbor investi čního rozvoje nevyslovilo žádné požadavky k zadání 
a k návrhu také ne, neboť nemá v předmětné lokalitě žádné zájmy z hlediska neregionální výstavby 
zdravotnických zařízení. 

 
 

• Ministerstvo zdravotnictví ČR – Český inspektorát lázní a z řídel – vyslovilo následující 
požadavky:  
     – v územním plánu požadovali uvést údaje o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů zřídelní 
oblasti Šaratice v rozsahu, v jakém jsou uvedeny v části f ) a h ) návrhu zadání, včetně zakreslení hranic 
těchto ochranných pásem do koordinačního výkresu.  

 Z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů neuplatňuje Český inspektorát lázní a zřídel ve smyslu § 
47 odst.2  zákona č. 183/2006 SB. , o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, na obsah projednávaného ÚP další požadavky. K výběru varianty přeložky silnice 
II/380 ze 2 variant zpracovaných  vyhledávací studií neuplatňuje ČILZ  žádné požadavky. Obě varianty 
(1-severní a 2 – jižní ) probíhají mimo ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů, v souladu 
se stanoviskem č.j. ČIL – 21.4.2009/19770-L ze dne 20.5.2009 k původnímu návrhu zadání územního 
plánu.  
K návrhu ÚP Těšany sdělili následující: 
Hranice ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů (dále jen OP PLZ) zřídelní oblasti Šaratice jsou 
v místech mimo správní území obce zakreslena v koordinačním výkresu chybně. OP PLZ II. stupně 
pokračuje v jižní části území za hranicí řešeného území směrem jihozápadním, nikoliv po jeho hranici jak 
je zakresleno. Obdobně v severní části území, kde ve skutečnosti probíhá po hranici k.ú. pouze do jeho 
nejsevernějšího výběžku,odkud pokračuje směrem severovýchodním po hranici mezi k.ú. Újezd u Brna 
a Otnice. ČIL požaduje uvést zakreslení OP PLZ do souladu s výše uvedeným. V legendě výkresů pak 
požaduje ČIL používat označení „ochranné pásmo p řírodních lé čivých zdroj ů “ místo „ochranné 
pásmo zdrojů léčivých vod“. Tento požadavek byl uplatněn již ve stanovisku ČIL k návrhu zadání 
územního plánu a je v souladu s názvoslovím dle lázeňského zákona. Dále ČIL upozorňuje, že grafické 
odlišení hranic OP PLZ je v některých částech těžko identifikovatelné, což patrně vzniklo překrytím 
několika čar. Z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů zřídelní oblasti Šaratice, v jejichž ochranném 
pásmu I. a II. stupně se západní část správního území obce Těšany nachází, nejsou k projednávanému  
návrhu územního plánu další připomínky. 
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Požadavky ČIL byly v návrhu UP respektovány a to tak, že bylo o praveno ozna čení i zakreslení 
chybné hranice OP PLZ mimo správní území obce. V lege ndě výkres ů bylo opraveno ozna čení 
„ochranné pásmo p řírodních lé čivých zdroj ů “ místo „ochranné pásmo zdrojů léčivých vod“. 

• Státní energetická inspekce  nevyslovila žádnou připomínku k návrhu zadání, k návrhu ÚP vydala 
souhlasné stanovisko. 

• Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Odbor správy majetku, oddělení správy 
nemovitého majetku - Tento dotčený orgán v zákonné lhůtě neuplatnil své stanovisko. 

• Krajská veterinární správa pro JmK, Palackého 174, 612 38 Brno - Tento dotčený orgán v zákonné lhůtě 
neuplatnil své stanovisko. 

• Ministerstvo životního prost ředí ( dále jen MŽP) neuplatnilo žádnou připomínku k návrhu zadání, 
s návrhem ÚP Těšany souhlasí. 

 
Vyhodnocení  vlivů na udržitelný rozvoj a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí 
Krajský ú řad Jihomoravského kraje  jako dotčený orgán z hlediska zákona č.100/2001 Sb. neuplatnil 
požadavek na vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na životní prostředí. Již k doplněnému zadání bylo tímto 
orgánem konstatováno, že  přestože může stanovit rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených 
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. a je tedy předmětem posuzování ve smyslu ustanovení § 10a 
a následujících zákona č. 100/2001 Sb., požadavek se neuplatňuje na základě posouzení podle kritérií 
uvedených v příloze č.8 tohoto zákona. Taktéž Krajský ú řad Jihomoravského kraje  jako dotčený orgán 
z hlediska ochrany přírody příslušný podle písmene n) a x ) odstavce 4) § 77a zákona 114/1992 Sb. uplatnil 
stanovisko k předloženému návrhu zadání ÚP Těšany v tom smyslu, že u něj vylučuje významný vliv 
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí 
soustavy Natura 2000.  
Nebylo tedy nutné z hlediska dotčených orgánů v souladu s § 47 odst. 3 stavebního zákona vyhodnocovat 
vliv ÚP na udržitelný rozvoj území. 
Z hlediska pořizovatele ÚP neovlivní pilíře udržitelného rozvoje, protože převážně doplňuje obecněji 
regulace na plochách již územním plánem vymezených či vymezuje v malém rozsahu další zastavitelné 
plochy.   
Obec nevyžadovala posouzení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území. 
 
Tyto orgány a organizace se vyjádřily kladně a bez připomínek: 
NPÚ v Brně, CDV, ŘSD, České radiokomunikace, Net4Gas s.r.o, VOV sdružení měst, obcí a svazků obcí, 
T-Mobile CR a.s., ČEZ správa majetku, s.r.o., 
 
Vyhodnocení připomínek jednotlivých organizací: 
• Povodí Moravy - Stanovisko správce povodí s návrhem zadání souhlasí, požadovali v dalším 

stupni zpracování územně plánovací dokumentace požadujeme zohlednit následující připomínky: 
1. V textové případně i grafické části ÚP uvést názvy vodních toků a jejich správců. S příslušnými správci 

všech   
     toků, protékajících zájmovým územím, je třeba projednat veškerá případná dotčení vodotečí a návrhy      

revitalizací toků. Dle § 49, odst.2 zákona č. 254/2001 Sb. a dle požadavku správců toků stanovit volné 
manipulační a ochranné pruhy podél toků.  

 Rozhodnutími Ministerstva zemědělství č.j. 33475/2010-15110 z 23.11.2010 a č.j. 35935/2010-15110 
z 21.12.2010 vykonává Povodí Moravy, s.p. od 1.1.2011 správu drobných vodních toků: 

 Moutnický potok  IDVT 10203397 
 Hranečnický potok  IDVT 10206367 
 levobřežní přítok Moutnického potoka  IDVT 10196756 
 Manipulační pásmo těchto toků bude respektováno v šířce 6 m od břehové čáry vodního toku 

oboustranně. 
2. U podzemních vodních zdrojů, využívaných k hromadnému zásobování obyvatel pitnou vodou, je třeba 

stanovit a respektovat příslušná ochranná pásma dle zákona č.254/2001Sb., o vodách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. V zájmovém území přednostně řešit otázku odkanalizování obce a likvidaci odpadních vod  
v souladu s § 38 zákona o vodách a s požadavky danými nařízením vlády č. 61/2003 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod, příloha č. 1 
a 3 Novou kanalizaci požadujeme řešit jako oddílnou. 

4. Odvádění dešťových vod z nově zastavovaného území do toku bude řešeno tak, aby nedošlo  
ke změně odtokových poměrů a byl zachován stávající odtokový koeficient z návrhových ploch.  
Při likvidaci dešťových vod budou využity všechny možnosti pro vsakování, akumulaci a zdržení vody  
v krajině (viz § 27 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách). 

5. Dle místních podmínek řešit problematiku extravilánových vod. 
6. V rámci zpracování návrhu územně plánovací dokumentace upřednostnit protierozní opatření, 

která zamezí vodní erozi a splachům půdy. 
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7. Řešit vyhovujícím způsobem likvidaci všech druhů odpadů ze zájmového území v souladu s platnou 
legislativou a v souladu s vodohospodářskými zájmy. 

V návrhu bylo respektováno, s návrhem územního plánu  souhlasí 
 
 
• Zemědělská vodohospodá řská správa, ÚP Brno, Hlinky 60, 603 00 Brno  
K předloženému návrhu ÚP sdělila, že v k.ú. Těšany se nachází tyto odvodňovací kanály : 
Odvodňovací kanál Těšany O1 o délce otevřené části 2,380 km, zakryté 0,078 km 
Otevřený odvodňovací kanál Těšany O2 o délce otevřené části 0,990 km 
Otevřený odvodňovací kanál Těšany O3 o délce otevřené části 0,825 km 
Otevřený odvodňovací kanál Těšany O4 o délce otevřené části 1,110 km 
Otevřený odvodňovací kanál Těšany O5 o délce otevřené části 2,506 km 
Otevřený odvodňovací kanál Těšany O6 o délce otevřené části 1,590 km 
Otevřený odvodňovací kanál Těšany O7 o délce otevřené části 0,300 km 
Výše uvedené HOZ jsou vyznačeny v přiložené mapě. 
V rámci zpracování ÚP je třeba respektovat ochranné pásmo 6 m od HOZ. Případné vzniklé souběhy 
či křížení nadzemních či podzemních vedení ve vazbě na HOZ budou řešeny dle platných předpisů. 
Odvod ňovací kanály byly v ÚP T ěšany zakresleny. 
 
• ČEPS, a.s. – upozorňují na fakt, že uvedeným k.ú. Těšany zasahuje do ochranného pásma 

el. vedení o napětí 220 kV. Jedná se o el. Vedení s provozním označením V 243/V244 Sokolnice – 
Bissamberg. Ochranné pásmo tohoto el. Vedení 220 kV je 20 m od svislice z krajních vodičů po obou 
stranách kolmo na osou vedení. 

- stanovisko provozovatele inženýrských sítí z hledis ka rozvojových zájm ů spole čnosti  
 Z hlediska rozvoje přenosové soustavy sítí velmi vysokého napětí, (tj. 220 a 400 kV) k návrhu  zadání ÚP 

Těšany sdělujeme následující : k.ú. Těšany prochází vedení velmi vysokého napětí  220 kV V 243/244 
z el. Stanice Sokolnice na hranice ČR. Toto vedení plánuje naše společnost  přebudovat po roce 2020 na 
vedení 2x400 kV. Přesto, že přestavba bude probíhat ve stávající trase se snahou o minimalizaci záboru 
nových pozemků, považujeme za vhodné Vás o tom informovat. 
K návrhu uvádějí následující : 
Přes zájmové území prochází nadzemní vedení v naší správě. Jedná se o vedení přenosové soustavy 400 
kV s provozním označením  V497, V424 a vedení 220 kV s provozním označením  V280 a  V243/V244 ( 
viz. situace ). Toto vedení požívá právní ochrany jako obecně prospěšné zařízení zřizované 
a provozované ve veřejném zájmu. K jeho ochraně je zákonem stanovené ochranné pásmo. Celková šíře 
je cca 400 kV V497 je 65m, V424 je 74 m a 220 kV V280 je 58m a V243/V244 je 54m. 
Z hlediska rozvoje přenosové soustavy sítí velmi vysokého napětí, ( tj. 220 a 400 kV) Vám k návrhu ÚP 
Těšany sdělujeme následující:  Nemáme námitek vůči návrhu ÚP Těšany a zároveň si Vás dovolujeme 
upozornit, že k.ú. Těšany prochází vedení velmi vysokého napětí 220 kV V 243/244 z el. Stanice 
Sokolnice na hranice ČR. Toto vedení plánuje naše společnost přebudovat po roce 2020 na vedení 2x400 
kV. V prostoru k.ú. Těšany bude přestavba probíhat ve stávajícím koridoru se snahou o minimalizaci 
záboru nových pozemků, pokud nebude stanovena jiná trasa. 
Vedení v četně ochranných pásem je respektováno. Vedení s ozna čením V243/244, které plánuje 
spole čnost p řebudovat na vedení 2x400 kV není ve schválené Politic e územního rozvoje ČR. V ÚP 
Těšany je vedení V 243/244 zakresleno jako VVN 220 kV s ochranným pásmem v celkové ší ři 54m.   

 
• MERO ČR , a.s. – v uvedené oblasti se nachází ropovod DN 500 a DOK. Při následných akcích, které se 

dotýkají ropovodu, je třeba dodržovat vládní nařízení 29/1959 Sv. a ČSN 650204. K upravenému návrhu 
zadání ÚP nemáme připomínky. Upozorňuje na investiční záměr a.s. MERO ČR „Přípolož dálkovodů 
podél ropovodu Družba“, který bude a.s. MERO realizovat ve vzdálenosti cca 7 m od stávající trasy 
ropovodu. V souvislosti s tím, žádáme, aby byl tento záměr zanesen do textové i grafické části ÚP. 
Ropovod a DOK byly v návrhu územního plánu T ěšany respektovány , dále byl v návrhu ÚP zakreslen 
a respektován záměr „Přípolož dálkovodů podél ropovodu Družba“ 
Před spole čným jednáním zaslala toto vyjád ření: 

   Respektování stávajícího ropovodu a záměr je obsažen v bodě 4.2.3 Návrhu ÚP a v odůvodnění ÚP.   
   Předpokládáme, že přípoloží se myslí přípolož k současnému potrubí. Potom máme jen nezásadní  
   připomínku k názvu kapitoly. Pokud se mluví o produktovodech a ropovodech měl by být název  
   Dálkovody. Název kapitoly bude opraven v čistopise.  

 
 
• ČEPRO , a.s. – k.ú. Těšany prochází v jeho jihozápadní části katodově chráněná trasa produktovodu 

s jejím ochranným pásmem. Ochranné pásmo je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí. Požadují, aby územní plán obce dotčené vedením 
produktovodu splňoval následující požadavky podle těchto připomínek:  

 1. Textová část odůvodnění ÚP musí obsahovat informaci o existenci produktovodu, jeho 
 ochranném pásmu a konkrétních omezeních a opatřeních, které vyplývají z nařízení vlády 
 č.29/1959 Sb. a CSN 65 0204, která jsou v nich stanovena pro umisťování jednotlivých staveb. 
 Tyto limity využití území budou zahrnuty do regulativů funkčního a prostorového využití území. 



ÚP TĚŠANY – ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE 

stránka č. 10 
 

 2. Koordinační výkres musí obsahovat zákres a popis trasy produktovodu i jeho ochranného pásma v šíři 
300 m na každou stranu od osy potrubí. 

 3. Všechny stavby a činnosti v ochranném pásmu zařízení v majetku  naší společnosti musí 
 respektovat vzdálenosti stanovené platnými právními předpisy a ČEPRO, a.s. zásadně 
 nesouhlasí s jejich zkracováním. 

 Dálkovod a jeho ochranné pásmo byly v návrhu územní ho plánu T ěšany respektovány. 
K návrhu uvádí následující: V koordinačním výkrese je proveden zákres trasy produktovodu a jeho 
ochranného pásma, ale v legendě není uveden jejich popis. Žádá tedy o doplnění do koordinačního výkresu 
o popis označení trasy produktovodu a jeho ochranného pásma v legendě výkresu. Legenda byla v návrhu 
dopln ěna. 
Dále požadují při výstavbě IP a LBC vládní nařízení č. 29/1959 Sb. – minimální vzdálenost 3m na obě 
strany od osy dálkovodu. Žádají upozornění doplnit do textové části odůvodnění.  
Upozorn ění se týká následných řízení, a proto nebyl požadavek zapracován do textov é části. 
 
• MěÚ Hustope če, ORR má následující podněty  :  
 - Požadujeme konzultovat návrh prvků ÚSES v procesu zpracování konceptu ( návrhu ) územního plánu. 
Důvodem je snaha sjednocení tras ( zajištění návaznosti ) místních, regionálních i nadregionálních prvků 
ÚSES na rozhraní katastrálních území Těšany x Šitbořice, Těšany x Borkovany. Projektant ÚP projedná 
s OŽP MěÚ Hustope če. 
- V blízkosti hranic katastrálních území Těšany x Borkovany se nachází chráněné ložiskové území zemního 
plynu – bilancované ložisko. Využití ploch v blízkém okolí by mělo být  navrhováno s ohledem na tuto 
skutečnost ! Ložisko zemního plynu Bošovice bylo v návrhu ÚP respe ktováno.  
- V blízkosti hranic katastrálních území Těšany x Šitbořice se nachází ochranné pásmo zdroje přírodní 
minerální vody – Šaratice. Využití ploch v blízkém okolí by mělo být navrhováno s ohledem na tuto 
skutečnost ! Bylo také respektováno v návrhu ÚP.  
- Doporučujeme posoudit možné doplnění sítě místních ( účelových ) komunikací v jižní části k.ú. Těšany 
včetně zajištění odpovídajícího napojení na komunikaci 0511. Projektant  v návrhu ÚP posoudil a navrhl 
síť místních komunikací. 
- Navrhujeme posoudit možné vymezení protierozních opatření v návaznosti sousedících k.ú. Projektant 
posoudil a v návrhu ÚP navrhnul umíst ění protierozních opat ření. 
V návrhu požadoval doplnění bilancovaného ložiska - chráněné ložiskové území zemního plynu v blízkosti 
hranic k.ú. Těšany x Borkovany.  
V návrhu ÚP Těšany bylo chráněné ložiskové území zemního plynu doplněno ve výkresové dokumentaci. 
K veřejnému projednání sděluje, že v současné době je projednáván návrh územního plánu obce 
Borkovany. Tato dokumentace je zveřejněna na webových stránkách našeho MěÚ.  
V rámci výše uvedené dokumentace je vymezen také neregionální biokoridor NRBK 06. Doporučujeme 
konfrontaci navržených řešení tohoto biokoridoru v obou dokumentacích pro zajištění návaznosti. 
Konfrontace navržených řešení provedena,  územní plán obce Borkovany se nyn í projednává a není 
před předáním ZO k vydání jako ÚP T ěšany a proto, bude muset sledovat návaznost ÚP T ěšany. 
 
Stanoviska dotčených orgánů a ostatní stanoviska jsou souhlasná, vyjádření dalších organizací jsou také 
souhlasná. 
Projednaný návrh je tedy v souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
a to se všemi, která byla v rámci projednávání upraveného návrhu územního plánu Těšany uplatněna 
ve stanovených lhůtách v souladu s platnými právními předpisy. 
 
 
K návrhu zadání uplatnila sousední obec Moutnice ná sledující podn ět: 
 
Podnět obce Moutnice : 

1. Zastupitelstvo obce Moutnice nesouhlasí s variantou 2 ve vyhledávací studii. 
2. Požaduje, aby byla ( i obcí Těšany ) zachována varianta 1, tedy stávající navržená trasa, která je 

zakreslená v územním plánu obce Moutnice.  
Zastupitelstvo obce Moutnice je přesvědčeno, že varianta 2 zamezí plánovanému rozvoji naší obce 
a výrazně zhorší pohodu bydlení občanům obce Moutnice oproti variantě 1. Obec proto dává podnět, aby se 
znovu prověřila varianta 1 ve vyhledávací studii „Přeložky sil. II/380 na k.ú. Těšany a Moutnice“ s takovými  
úpravami, aby byly splněny záměry obce Těšany na její rozvoj. 
 
Rozhodnutí : 
Podn ět nebyl respektován, v návrhu byl zakreslen koridor  územní rezervy p řeložky II/380 v jižní 
variant ě dle VST – „P řeložka sil. II/380 na k.ú. T ěšany a Moutnice“ a  koridor územní rezervy 
ve stávající poloze silnice II/380 dle VST – „P řeložka sil. II/380 na k.ú. T ěšany a Moutnice“. 
 
Odůvodnění :  
Dle jednání na Krajském ú řadě Jihomoravského kraje dne 9.3.2011 byla p ři zpracování návrhu ÚP 
zakreslena rezerva obou variant vyhledávací studie z roku 2010.  V ÚP T ěšany byla prov ěřena 
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možnost dostate čné územní rezervy pro dopravní řešení v prostoru mezi obcí Moutnice a T ěšany 
nad stávající silnicí II/380 severn ě, koridor rezervy byl v t ěchto místech rozší řen. 
 
Ke spole čnému návrhu ÚP T ěšany se obec Moutnice dále nevyjád řila.  
Veřejného projednání ÚP T ěšany se zástupce obce Moutnice nezú častnily a nepodal žádné 
připomínky, požadavky a námitky. 
 
 Ostatní sousední obce nevyjádřily své připomínky či požadavky ve lhůtě dané stavebním zákonem. 
 
6. Vyhodnocení spln ění zadání 

Schválené zadání bylo respektováno.  
 

7. Komplexní zd ůvodn ění přijatého řešení 
 
Je v bloku II – odůvodnění územního plánu Těšany.  
 
8. Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na zem ědělský p ůdní 
fond a na pozemky ur čené k pln ění funkcí lesa 
 
Novým ÚP dojde k záboru ZPF, navržené  plochy pro bydlení  byly již v podstatné části vymezeny předchozí 
platnou ÚPD obce.  
Další zábory jsou novým vymezením ploch sportovně-rekreačních, plochy pro vinařský dvůr a plochy 
pro zalesnění v erozně ohrožených bezlesých svažitých polohách, zábor v menším rozsahu je pro plochu 
technické infrastruktury a to rozšíření areálu ČOV.  
Novým vymezení plochy pro rozšíření výrobní zóny mimo kontakt s obytnými plochami sídla, navazující 
na stávající výrobní zónu severně od obce,  umožňuje bezkolizní dopravní obsluhu výrobní zóny.  
 
Návrhem ÚP nedojde k záboru pozemkům k plnění funkcí lesa. 
 
9. Rozhodnutí o námitkách a jejich od ůvodn ění 
 
Na veřejném projednání návrhu byla uplatněna tato námitka – příloha č. 2 záznamu z veřejného projednání 
návrhu ÚP Těšany :  
 
Pro: 
 
Městský ú řad v Židlochovicích 
odbor územního plánování 
Masarykova 100 
667 01 Židlochovice 
 
podáno osobně v rámci projednávání ÚP  
 
Prostřednictvím obce s rozšířenou působností, jako pořizovatelem územního plánu obce Těšany podávám 
tuto  

námitku 
 
proti návrhu územního plánu ve stádiu projednávání a to pro nejednozna čnost a zmate čnost regulativu 
předepisujícího využití, resp. omezujícího budoucí za dání územní studie pro rozvojovou lokalitu 
označovanou jako "J1" a to jako majitel pozemků zjednodušené evidence parc.č. 193/1, 193/3 a pozemku 
vedeném v katastru nemovitostí parc.č. 1305/28 
Vzhledem ke shodnému zájmu představitelů obce Těšany i mě, jako majitele pozemků v rozvojové lokalitě 
"J1", by uvedená plocha měla mimo funkce služeb, výroby a rekreace sloužit i bydlení v rodinných domech. 
Tato představa konfirmovaná i ze strany starosty obce Těšany, p. ing. Antonína Vymazala je však 
projektantem ÚP implementována (záměrně?) natolik vágně, že za stávajících podmínek je využití lokality 
popsaným způsobem v podstatě nemožné. 
K uvedenému tvrzení uvádím: 
Vzhledem k ústnímu ujištění hlavního projektanta, ing. arch. Iva Kabeláče, že uvedená lokalita "..může být 
po prověření územní studií"  ve své části využita i pro bydlení v rodinných domech, jsem nezávisle na sobě 
požádal dva projektanty zabývající se tvorbou územních studií o názor, zda toto tvrzení hlavního projektanta 
konvenuje s regulativy obsaženými v navrhované podobě ÚP pro rozvojovou oblast "J1", tedy zda je za 
daných podmínek, byť např. pouze na 10% rozsáhlé lokality "J1" možno navrhnout bydlení v rodinných 
domech. 
Z vyjádření projektanta ing. arch. Vladimíra Bílého cituji: 
..důkladně jsem si provedl analýzu podkladů ve vztahu k vašim požadavkům na využití předmětné lokality. 
Zejména s ohledem na stav procesu přípravy územního plánu a zejména z důvodu navrženého funkčního 
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využití předmětné plochy (plocha smíšená obslužná) je váš požadovaný záměr na budoucí reparcelaci 
na čisté bydlení (byť v jakékoli malé části) dle mého názoru nereálná. Územní studie musí ctít v yšší 
územně plánovací podklad, čímž územním plán po vydání bude, a já nem ůžu navrhnout n ěco, co 
bude v p římém rozporu s ním. Takže.. řada RD.. ..nebude v souladu s tímto vydaným územním  
plánem. 
Je samozřejmě na obci, jak s tímto navrženým funkčním regulativem sama naloží. Navrhuji proto, pokud 
chceme využít plochy ve vašem vlastnictví pro účely bydlení, aby jste v rámci projednání územního plánu 
uplatnili jednoznačnou námitku na změnu funkčního využití předmětné plochy na funkci, která vám dovolí 
váš záměr zrealizovat - plochy pro bydlení. Za současně navrženého stavu neumím v rámci územní studie 
váš požadavek splnit. 
Z vyjádření projektantky ing. arch. Barbory Jenčkové cituji: 
.. po přečtení textové části ÚP Těšany a regulativů týkajících se rozvojové plochy J1 konstatuji následující: 
- plocha není prioritně určena k bydlení - je vymezena jako plocha smíšená obslužná, bydlení není součástí 
přípustných funkcí v dané ploše 
- bydlení je uvedeno v ploše jako podmíněně přípustné (Ba - bydlení v rodinných domech), nenalezla jsem 
tam však specifikaci podmínky pro jeho vymezení 
- v charakteristice plochy je uvedeno, že v ploše smí být omezeně doplňková funkce bydlení v nedominantní 
pozici. 
 Z toho vyplývá, že pro další přípravu územní studie bude zásadní rozmístění dominantních funkcí plochy, 
které nejsou přímo vaším zájmem ani nejsou asi vámi přímo ovlivnitelné   tedy občanské vybavenosti 
(jaké?), služeb, rekreace, umisťování bydlení se má těmto složkám podřídit.  
Bude tedy třeba znát konkrétnější představu o využití plochy J1 - majoritním využití. Pokud se umístění 
bydlení má přizpůsobit majoritní funkci, musí být tato specifikována - to však nemůže a nebude řešit ÚP, ale 
následně právě územní studie a zadání územní studie. Jen by bylo asi následně zpozdilé např. řešit 
situaci, kdy podstatná část plochy bude věnována výrobním službám a sousedství bydlení a výroby bude 
nevhodné, resp. neslučitelné. Tuto základní představu o území je třeba získat...Stávající vymezení 
považuji za velmi nejednozna čné 
 
Aby bylo možno umístit bydlení v ploše J1 v rámci územní studie, je ve vztahu k projednávanému územnímu 
plánu třeba: 
- specifikovat konkrétně podmínky umístění bydlení v ploše (pokud je funkce bydlení podmíněně přípustná - 
pak za jakých konkrétních podmínek) 
- respektive požadovat, aby bydlení v rodinných domech bylo v ploše přípustné (nikoli jen podmíněně 
přípustné), pak není třeba žádné podmínky řešit, je třeba znát důvody, proč v ploše není bydlení uváděno 
přímo jako přípustné.. 
Jak je patrno z vyjádření obou projektantů (kteří nejsou v rámci územního plánování nováčky a jejich názor 
je nutno brát vážně s ohledem na jejich nespornou erudici) snažil se hlavní projektant ÚP buď  
 

a) spíše v úvodu popsané kombinované využití zkomplikovat a to natolik, aby bylo ve výsledku i při nejlepší 
vůli mě jako investora, na jehož náklady bude územní studie pořizována de fakto neproveditelné. 
 

nebo  
 

b) specifikoval uvedený regulativ tak, že je možná jasný jemu samému, avšak shodně dle laického názoru 
(mé osoby) i názoru odbornému (dvou projektantů zabývajících se územními studiemi) je v takto 
specifikovaném regulativu jakékoli využití pro bydlení dle stanovené textace nejasné ba znemožněné. 
Vzhledem k tomu, že se zdráhám uvěřit tomu, že záměr projektanta na jedné straně bydlení v lokalitě 
připouštět a na druhé straně mu bránit byl koncipován jako obstrukce a schválnost a věříme spíše vysvětlení 
druhému, tedy nezamýšlené nejednoznačnosti,  
 
navrhujeme zm ěnit definici smíšené obslužné plochy (kterou zákon nezná a jejíž vymezení je 
na libov ůli projektanta) takto: 
 
"..Je vymezována jako rozvojová na SZ okraji obce p ři stávající ú čelové komunikaci, smyslem 
je zajišt ění rozvojových ploch pro obslužné funkce v širším s pektru s možností vázaného bydlení 
správce, po prov ěření územní studií je zde v p řípustná i funkce obytná, která ovšem vzhledem 
k poloze nebude p řevládající.." 
 
V poznámce k ploše J1 v odstavci Z.3.2.4 v kapitole "Odůvodnění textové části" navrhujeme změnu na text  
"..p řevážně obslužná funkce kombinovaná s bydlením"  
 
Změna definic uvedeným způsobem bude v souladu s tvrzeními hlavního projektanta o možném zahrnutí 
nepřevládajícího bydlení v rodinných domech do lokality "J1" a to v takové formě, která bude srozumitelná 
i jiným projektantům a zároveň nebude pořizovatele a zadavatele územní studie svazovat ve své 
nejednoznačnosti, která při důsledném posouzení bydlení v rodinných domech vylučuje.   
Z formálních důvodů dopředu oponuji možnému argumentu projektanta vyčkat zadání územní studie 
pořizovatelem (MěÚ Židlochovice) po schválení ÚP. Vzhledem k tomu, že v budoucnu, tedy po schválení 
současného znění ÚP bude uvedená stížnost již neimplementovatelná (respektive prosaditelná pouze 
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napadením ÚP prostřednictvím soudu) a zadání územní studie bude nutno přizpůsobit schváleným textům, 
je nutno se s uvedenou nejednoznačností vypořádat již ve stádiu tvorby ÚP.  I z tohoto důvodu žádám 
o změnu textace uvedeným způsobem v rámci přípravy ÚP. 
 
V Brně dne 31.7.2012, 
Radek Létal 
v.z. Ing. Jan Rasocha MBA 
 
 
Plná moc byla na veřejném projednání předána a je součástí přílohy č. 2 záznamu z tohoto jednání. 
 
Rozhodnutí o námitce:  
  
1) Námitce proti návrhu územního plánu ve stádiu projednávání a to pro nejednozna čnost a zmate čnost 
regulativu p ředepisujícího využití, resp. omezujícího budoucí za dání územní studie pro rozvojovou 
lokalitu ozna čovanou jako "J1"  se nevyhovuje.  
Na základě této námitky bylo ustanovení v textu odůvodnění v kapitole Z.3.2.4. pro plochy smíšené 
obslužné funkce opraveny na  § 3 odst. 3) a 4) vyhl. č. 501/2006 Sb. 
 
2) V námitce se dále navrhuje změnit definici smíšené obslužné plochy takto: 
"..Je vymezována jako rozvojová na SZ okraji obce p ři stávající ú čelové komunikaci, smyslem 
je zajišt ění rozvojových ploch pro obslužné funkce v širším s pektru s možností vázaného bydlení 
správce, po prov ěření územní studií je zde v p řípustná i funkce obytná, která ovšem vzhledem 
k poloze nebude p řevládající.." 
Změna definice nebude provedena.  
 
3) V poznámce k ploše J1 v odstavci Z.3.2.4 v kapitole "Odůvodnění textové části" navrhujeme změnu na 
text  
"..p řevážně obslužná funkce kombinovaná s bydlením"  
Změna textu od ůvodn ění nebude provedena.  
 
Odůvodn ění:  
 
1) V platném ÚPN SÚ Těšany je lokalita  „J1“ navržena jako smíšená zóna výroby a služeb. Z toho 
je patrné, že tato lokalita nebyla nikdy plánována pro výstavbu rodinných domů. Novým územním plánem 
Těšany byl prověřen způsob využití a z důvodu dostatku výrobních ploch stávajících i rozvojových 
a v souladu s urbanistickou koncepcí  nového ÚP Těšany byla vymezena  touto podrobnou specifikací 
včetně vymezení regulativu – 6b- smíšená obslužná  pro podporu rozvoje smíšených podnikatelských 
aktivit takto lokalita J1. 
Lokalita J1 – Za topolem  je plocha v pohledově exponované poloze při příjezdu do obce, dopravně  
obslužitelná ze stávající účelové komunikace, s omezením přímé dopravní obsluhy lokality ze silnice II. třídy 
v průjezdním úseku je požadavek odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje v rámci 
projednávání územního plánu Těšany.  
Funkční a prostorové uspořádání musí být podřízeno technickým limitům, což je výše zmiňovaná silnice II. 
třídy, vedení vysokotlaku plynu, blízkost ochranného pásma ČOV  a čističky odpadních vod.  Dále je třeba 
řešit lokalitu v souvislosti s hlukovou zátěží a to tak, že musí být splněny požadavky vyplývající z platných 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací zákon č. 258/2000 Sb. Z těchto důvodů není vhodné bydlení v lokalitě J1 v dominantní pozici 
a pouze podmíněně a omezeně jako doplňková funkce bydlení. 
 
Vzhledem k výše uvedeným složitým podmínkám je z tohoto důvodu navržena plocha s rozdílným 
způsobem využití s ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména z důvodu omezení střetů 
vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a využívání území  dle § 3 odst. 3) a odst.4) 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. a vymezena jako smíšená obslužná. 
 
V tuto chvíli není studie zpracovaná a nelze předjímat zda a nebo jak velké plochy budou vymezeny jako 
plochy vhodné pro bydlení. Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných 
problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné 
infrastruktury , USES, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území 
nebo jejich vybraných částí. (  § 30 zákona č. 183/2006 Sb. ).  Po splnění podmínky toto regulativ připouští. 
 
V územním plánu je jasně definována podrobná specifikace (charakteristika) plochy vymezené jako smíšená 
obslužná a podmínky pro její využití jsou přesně stanovené: 
 
6b – Smíšená obslužná  
 

charakteristika: plochy pro rozvoj staveb a aktivit občanské vybavenosti, služeb výrobních i nevýrobních 
s integrovaným bydlením správce, popř. místní rekreaci a relaxaci, podmíněně a omezeně doplňková funkce bydlení 
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v nedominantní pozici.  
 

přípustné využití určují funkční regulativy: Oa, Ob, OB, Sa, Sd, SI, SO, Kz, UR, UZ, Zm, ZS, Pa, PZ, 
kód specifikace přípustného využití - plochy pro: 
Oa občanskou vybavenost bez funkce bydlení či ubytování 
Ob občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce 
OB smíšené obslužné funkce – Oa, Ob, Sa, SO 
Sa sport a rekreaci bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) bez ubytování a bydlení 
Sd sport a rekreaci bez budov, s možností mobiliáře a oplocení 
SI servisní a informační služby pro turistiku a rekreaci 
SO sport, rekreaci a rekreační objekty s možností ubytování, bez objektů rekreace rodinného typu 

resp. individuální rekreace 
Kz krajinnou a užitkovou zeleň s funkcí půdoochrannou, stabilizační a doplňkovou hospodářskou 
UR užitkovou zeleň v malovýrobní struktuře s možností umístění drobných staveb příslušenství v plochách 
UZ užitkovou zeleň, zahrady, extenzivní sady bez nadzemních staveb v malovýrobní struktuře s možností 

oplocení 
Zm zemědělskou prvovýrobu malovýrobního charakteru 
ZS zemědělskou prvovýrobu malovýrobního charakteru s převahou sadů, zahrad a vinohradů v plochách, 

s možností vázaných objektů v plochách pro uložení příslušenství prvovýroby a úkryt formou drobných 
hospodářských přístřešků v neurbanizované struktuře, bez oplocení 

Pa veřejná prostranství – parky, zeleň, polyfunkční klidové plochy s přípustným zpevněním a drobnými 
stavbami příslušenství do 20% plochy 

PZ veřejnou zeleň, parky s přípustným zpevněním ploch do 5% s možností umístění drobné architektury 
v plochách  

 

podmíněně přípustné – při zajištění souladu s funkční prioritou zóny a příznivými vazbami na okolní prostor a souladu 
v zástavbě dle vyhl. č.501/2006 Sb. v platném znění, umístění je doporučeno ověřit podrobnějším řešením prostoru: M , 
SKb, SKm, SKV, Vb, Vč, Vkb , VO, Vr , Vz, Ga, DG, DTP, Ka, KW , Wz, Lk , Lo, 

kód specifikace přípustného využití - plochy pro: 
M Památníky, sochy s příslušenstvím 

SKb vinné sklepy malovýrobní s možností integrovaného ubytování 
SKm vinné sklepy malovýrobní bez ubytování 
SKV vinařské dvory pro zpracování vína a prezentaci produkce s možností integrovaného ubytování do 20 

lůžek a bydlení správce 
Vb čistou výrobu, komerci, kanceláře, s možností integrovaného bydlení správce 
Vč čistou výrobu, komerci, kanceláře, bez možností bydlení správce 

Vkb  hospodářský dvůr s ustájením koní s možností bydlení správce 
VO sběrný dvůr (ekodvůr) s příslušenstvím 
Vr výrobu, sklady a rozvoj drobných výrobců bez živočišné výroby a bez bydlení 
Vz uskladnění, zpracování a distribuce zemědělské rostlinné produkce  bez bydlení a ubytování 
Ga garáže (1 až 2) 
DG soustředěné garáže (3 a více) 
DTP dopravu a technické vybavení “DT” s funkcí veřejného prostranství reprezentujícího sídlo 
Ka ochranu a stabilizaci přírodních systémů (např. PCHÚ, PP, PR, VKP, ÚSES) 
KW  prvky ÚSES a VKP s významnou funkcí vodohospodářskou 
Wz vodní plochy a toky, ochranné a záchytné příkopy 
Lk lesy s převažující funkcí ekologickou a krajinářskou 
Lo lesy s převažující funkcí půdoochrannou a izolační 

 

- plochy pro pěší turistiku a cykloturistiku,  
- umístění drobné architektury v plochách ve veřejném prostoru (např. sochy, kříže, boží muka apod.), umístění 
je podmíněno ověřením podrobnějším řešením prostoru a souhlasem samosprávy, 
- plochy zařízení dopravní a technické infrastruktury v nezbytném rozsahu „DT”, prostor je doplněn drobnými 
plochami veřejné a rozptýlené zeleně,  

kód specifikace přípustného využití - plochy pro: 
DT dopravu a technické vybavení s plochami veřejné a rozptýlené zeleně, parkování v nezbytném rozsahu, 

v plochách přípustný mobiliář, drobné plastiky, pomníky, kříže apod. 
- pouze na takto ve výkrese  1b (hlavní výkres) označených plochách, nebo prověřených územní studií: OS, Ba, Bd, 

kód specifikace přípustného využití - plochy pro: 
OS občanskou vybavenost – zařízení sociálních služeb s příslušenstvím v přípustné kombinaci s bydlením 
Ba bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami, 

integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, 
možnost chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO nesmí zasáhnout sousední pozemky. 
Rozsah bydlení min. 50% zastavěných ploch 

 

nepřípustné využití: ostatní (Oh, Sc, SR, Vp, DL , TE, Wm, Za, La), 
kód specifikace přípustného využití - plochy pro: 
Bd bydlení v bytových domech bez hospodářského zázemí, s přípustnou integrovanou maloobchodní 
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činností a nevýrobními službami  
Oh občanskou vybavenost – hřbitov s příslušenstvím 
Sc individuální (rodinnou) rekreaci bez funkce trvalého bydlení 
SR rozhlednu s příslušenstvím 
Vp průmysl, zemědělská střediska, sklady a rozvoj drobných výrobců bez možnosti bydlení a ubytování 
DL polní letiště s příslušenstvím 
TE zařízení fotovoltaické elektrárny s nezbytným příslušenstvím 
Wm vsakování povrchových vod, poldry, mokřady, opatření ke zpomalení odtoku 
Za zemědělskou velkovýrobu – orná půda a trvalé kultury 
La lesy s převážně produkční funkcí 

 

- činnosti, narušující či zatěžující pozitivní hodnoty prostoru a životní prostředí. 
 
Smyslem vymezení lokality smíšené obslužné je vytvoření podmínek pro rozvoj služeb s vázaným bydlením 
v široké škále od občanské vybavenosti ( vč. ubytování ) přes sport a rekreaci po výrobní služby, obytná 
funkce by měla být zpravidla vázána na výše uvedené aktivity, pro rozvoj obytných funkcí jsou ur čeny 
především zóny obytná, centrální obytná a smíšená oby tná.  
Po prověření území vymezených lokalit smíšené obslužné zóny územní studií lze v omezeném, 
nedominantním rozsahu podmíněně připustit vznik enklávy ve smíšené zóně, a to ve specificky územně 
vymezeném rozsahu a podmínkách. 
 
Bydlení není prioritní v této lokalitě také z důvodu dostatečného množství navržených vhodnějších lokalit 
v obci Těšany, bez výše uvedených limitů a omezení funkce bydlení. Samostatné bydlení v této lokalitě je 
v rozporu s koncepcí celého územního plánu Těšany. 
 
V námitce není namítána matrice výše uvedená plochy J1, pouze se uvádí konstatování nejednoznačnosti a 
zmatečnosti regulativu, což je matricí charakteristiky plochy J1 výše uvedené detailně určeno.   
Omezení budoucího zadání územní studie vychází z výše uvedeného textu.  
 
Z výše uvedeného odůvodnění se námitce nemůže vyhovět.  
 
Na základě této námitky bylo ustanovení v textu odůvodnění v kapitole Z.3.2.4. pro plochy smíšené 
obslužné funkce opraveny na  § 3 odst. 3) a 4) vyhl. č. 501/2006 Sb. 

2) Podrobná specifikace pro lokalitu J1 je v podstatě stejná, navržený text vyjadřuje totéž co podrobná 
specifikace územního plánu Těšany: podmíněně a omezeně doplňková funkce bydlení v nedominantní 
pozici, prověřením územní studií. Z tohoto důvodu se námitce nemůže vyhovět. 
 
 
3) Text územního plánu – odůvodnění , kapitola Z.3.2.4 uvádí funkci lokality J1 jako p řevážně obslužné 
funkce  bez dominantního bydlení , což je v souladu s koncepcí územního plánu Těšany a v souladu 
s navrženou podrobnou specifikací plochy vymezené jako J1 a  podmínek využití  ve výrokové části 
územního plánu Těšany.  Bydlení není prioritní v této lokalitě také z důvodu dostatečného množství 
navržených vhodnějších lokalit v obci Těšany, bez výše uvedených limitů v bodě 1) odůvodnění a omezení 
funkce bydlení. Z tohoto důvodu se námitce nemůže vyhovět. 
 
 
10. Vyhodnocení p řipomínek 
 
Na veřejném projednání návrhu nebyly uplatněny připomínky. 


