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Městský úřad Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, odbor územního plánování a stavební úřad jako 
pořizovatel územně plánovací dokumentace pro město Rajhrad, Masarykova 32, Rajhrad 664 61, zpracoval na 
základě ustanovení § 5 odst. 6 a s využitím § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu ( stavební zákon ) a s ustanovení § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů zpracoval: 
 
 
 

 ZPRÁVA  DLE § 5 odst.6) SZ 
 

 O UPLATŇOVÁNÍ ÚPD RAJHRAD 
 
 

Pořizovatel, předkladatel a zhotovitel zprávy: Městský úřad Židlochovice, OÚPSÚ 
 
Oprávněná úřední osoba, zpracovatelka: Ing. Michaela Hlaváčková, odborný referent územního 
plánování 
 
Orgán příslušný ke schválení zprávy: Zastupitelstvo města Rajhrad 
  

Obsah zprávy o uplatňování územního plánu:  
 
 
ÚVOD 
a) vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní 
plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na 
udržitelný rozvoj území, 
b) problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů, 
c) vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem, 
d) prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení nových 
zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona, 
e) pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání změny, 
f) požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 
odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit 
významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, 
g) požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant vyžadováno, 
h) návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d) vyplyne 
potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu, 
i) požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud 
byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny, 
j)  návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 
ZÁVĚR 
 
ÚVOD 
Město Rajhrad se nachází v Jihomoravském kraji v okrese Brno – venkov. Patří do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností (ORP) Židlochovice. Stavební úřad pro k.ú. Rajhrad  je v Rajhradě, je 
samostatnou obcí se sídlem městského úřadu. 
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Správní území obce je tvořeno jedním katastrálním územím Rajhrad a sousedí s následujícími k.ú. obcí 
Popovice, Rajhradice, Opatovice, Holasice, Syrovice, Želešice. 
 
Město Rajhrad má platný územní plán sídelního útvaru (dále jen ÚPN SÚ),  který byl schválen 
zastupitelstvem obce Rajhrad dne 23.10.1996. Obecně závazná vyhláška obce Rajhrad č.2/1996 o 
závazných částech ÚPN SÚ nabyla účinnosti dne 8.11.1996.  
Projektant:  Ing. Arch. E. Navrátil, Urbanistické středisko Brno, s r.o. 
 
Pro ÚPN SÚ Rajhrad byly schváleny změny č.1 a 2. 
Změna č. 1 ÚPN SÚ byla schválena ZM dne 25.11.2000.  
Projektant: Ing. Arch. E. Navrátil, Urbanistické středisko Brno, s r.o. 
 
Změna č. 2 ÚPN SÚ Rajhrad byla schválena  dne 22.6.2011.  
Projektant: Ing. Arch.Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 
 
Pořizovatel: Městský úřad  Židlochovice 
V souladu s § 55 stavebního zákona je nyní pořizovatelem zpracována tato zpráva o uplatňování 
územního plánu v uplynulém období. 
 
RAJHRAD  je město s větším nárůstem ploch pro bydlení v posledních letech, čehož dosahuje z důvodu 
své polohy k Brnu a významu v rámci ORP. Rozvoj ploch pro občanskou vybavenost a rekreaci není tak 
výrazný, chybí další plochy veřejných prostranství a ploch pro trávení volného času. V katastrálním 
území města se nachází lesní plocha „Rajhradská bažantnice a regionální biocentrum, která zasahuje i do 
k.ú.  Popovice, trvalé travní porosty a regionální biocentrum se nacházejí v části záplavového území řeky 
Svratky. Vzhledem k významu a velikosti blízké rychlostní komunikace a železniční stanice včetně 
přestupního uzlu v rámci IDS JMK, je časová dostupnost do sídla aglomerace i do ORP dobrá. Vymezení 
ploch pro výrobní činnosti je v blízkosti rychlostní komunikace. Ve městě se nacházejí stávající menší 
areály, pouze areál bývalého zemědělského družstva se nachází v záplavovém území. Ve městě je 
veřejná, dopravní a technická infrastruktura, stavební úřad, městský úřad, školka, základní škola – II. 
stupeň, lékaři i veřejné služby včetně obchodů. V Rajhradě se nachází Hospic, střední škola a odborné 
učiliště zahradní a památník písemnictví v Rajhradském klášteře. 
 
a) Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě 
kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných 
nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, 
Z výše uvedeného vyplývá, že územně plánovací dokumentace města Rajhradu je již z roku 1996 a byla 
změněna 2 změnami.  
Rozhodování dle dosud platného ÚPN SÚ je v některých případech problematické. Dle stavebního 
zákona § 188 územní plán obce schválený před 1.1.2007 musí být buď do 31.12.2020 upravený dle 
tohoto zákona, nebo se musí pořídit nový územní plán, jinak pozbývá územní plán obce platnosti. 
Při vypracování nového územního plánu se můžou vymezovat nové plochy, ale také se zpřesní vymezení 
a regulace stávajících ploch vzhledem k problémům obce z dynamického rozvoje výstavby sloužící pro 
bydlení. Prověří se možnosti řešení problémů vyplývajících z územně analytických podkladů (dále jen 
ÚAP) a zpřesní se úkoly stanovené Politikou územního rozvoje, zohlední se taktéž ÚAP Jihomoravského 
kraje a územní studie zpracované krajem. Pokud budou vydány před vydání územního plánu Zásady 
územního rozvoje Jihomoravského kraje, zapracuje úkoly z nich vyplývající. 
 
Založená koncepce rozvoje obce zakotvená v ÚPN SÚ byla postupnými změnami a nárůstem výstavby 
v obci v minulých letech (vzhledem k blízkému centru aglomerace) překonána a již neodpovídá potřebám 
obce z hlediska udržitelného rozvoje.  
Jedná se o sídlo městského charakteru co do urbanistické struktury tak i architektury objektů, ovšem 
demolice dožitých objektů, převážně zemědělského charakteru a nová výstavba na těchto místech 
degradovala vzhled centra obce v posledních letech. Konkrétně se jedná o bývalý klášterní statek, který 
měl být rekonstruován pro účely občanského vybavení.   
Změnila se koncepce dopravy. 
Není vymezeno zastavěné území dle zákona č. 183/2006 Sb. 
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Na základě výše uvedeného posouzení pořizovatel zjistil že, došlo ke změně podmínek  za kterých 
byl ÚPN SÚ vydán. Obec je na základě § 5 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. povinna v tomto případě 
pořídit nový územní plán. 
 
Odůvodnění: 
Nelze provést změnu ÚPN SÚ a to z důvodu že v textové části územně plánovací dokumentace chybějí 
podmínky. V rámci změny či  úpravy musí být respektovány závěry plynoucí z § 13 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., přílohy č. 7 této vyhlášky a plochy se vymezují  podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., podmínky dané 
v ÚPN SÚ se úplně změní dle výše uvedené vyhlášky, změní se koncepce a z tohoto důvodu se musí 
pořídit nový územní plán.  
Nový územní plán dále může vymezovat nové zastavitelné plochy, čím se můžou zohlednit nové 
skutečnosti, které nastaly od schválení dosavadního ÚPN SÚ ( ÚAP, nové limity, aktualizace limitů  
apod.).  
  
b) problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů, 
Pro malý rozsah lesních porostů, nedostatek veřejných prostranství a hlavně pro velké zasažení obce 
prachem a hlukem z průjezdné dopravy je environmentální pilíř záporný.  
Pro nedostatek ploch pro rekreaci, vzhledem k překotnému rozvoji bydlení, pro nedostatek ploch pro 
veřejnou  vybavenost a veřejných prostranství,  průjezdné dopravy v obci je sociální pilíř záporný.  
Celkové zařazení obce – kategorie 3b – kartogram – barva žlutá s kódem Z,S 
 
Problémy: příliš mnoho ploch pro bydlení, absence ploch pro rekreaci, nedostatek veřejné infrastruktury 
vzhledem k překotnému rozvoji bydlení, plochy bydlení v těsné návaznosti na plochy výroby. 
Dopravní závada křižovatky silnice II. a III. třídy před vjezdem do města Rajhrad, dále křížení silnic III. 
třídy v místech „u staré pošty“, další  závady jsou v rozhledová pole odboček místních komunikací ze 
silnice II. třídy a zúžení průjezdu přes most ramene řeky Svratky silnice III. třídy na Rajhradice.   
 
c) vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, 
Z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR 2008) vyplývá, že město Rajhrad 
patří do rozvojové oblasti OB3 – Brno ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Židlochovice. 
Jedná se o území Brněnské aglomerace. 

Z politiky územního rozvoje vyplývají požadavky s dopadem na území města Rajhrad:   

Je respektována stávající železniční trať,  je vymezen koridor území rezervy R4 pro vysokorychlostní trať 
(VRT) Brno – Břeclav – hranice ČR/Rakousko (– Wien), včetně tunelových staveb. Záměr VRT vychází 
z platné Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR 2008). 
Obecné republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území jsou ÚPN SÚ 
Rajhrad a jeho změnami nerespektovány, zejména s akcentem na body 16 kapitoly 2 PÚR ČR 2008 
(tj. komplexní řešení území se zohledněním požadavků na kvalitu života a hospodářský rozvoj území) a 
na body 25 a 26 kapitoly 2 PÚR ČR 2008 (tj. vymezení podmínek pro preventivní ochranu před riziky 
v území – protipovodňová ochrana a podmínka nevymezování zastavitelných ploch v záplavových 
územích).  

ZUR JMK k dnešnímu dni nejsou vydány.  

V zadání ZUR JMK jsou požadavky na zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os 
vymezených v Politice územního rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, 
které svým významem přesahují území více obcí a to mimo jiné stanovením území Brněnské aglomerace 
s využitím „Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí, (2010) a stanovení zásad 
usměrnění jeho rozvoje.  
Požadavky na území Brněnské aglomerace: 

a) Podporovat prvořadě restrukturalizaci zastavěného území obcí před jeho rozrůstáním ( sídelní struktura). 
b) Respektovat a chránit při plánování rozvoje území Brněnské aglomerace území říčních niv, záplavových 

území a protipovodňových opatření. 
c) Vytvářet v území podmínky pro vedení VRT v prostoru Brněnské aglomerace.  

Město Rajhrad se nachází v rozvojovém schématu studie Brněnské aglomerace ve směru F1, jedná se o 
oblast podmíněného rozvoje sídelní struktury s podporou železničního IDS a sídla s podporou funkční 
komplexity.  
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Jedná se o sídlo kulturně historicky atraktivní, je to centrum denní dojížďky do škol a sídlo s vysokým 
zastoupením pracovních příležitostí.  
Omezující rozvojové faktory jsou v území široká říční niva -  potenciální záplavové území. 
Rozvojové záměry – silniční síť – 4A – čtyřpruhová silnice I. třídy ( JZT, varianta Modřická), 20 – 
přestavba krajských tahů v případě nulové varianty.  
Záměr realizace protipovodňových poldrů.  
 

d) prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby 
vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona, 
Odborným odhadem a z informací ze stavebního úřadu a průzkumem území bylo zjištěno následující: 
Lokalita Čtvrtě je z 53 % využita ( bydlení ). 
Lokalita zm. 2 - 2.a – je již vyčerpána ( bydlení ). 
Lokalita zm. 2 – 7 – je z 20 % využita ( bydlení ). 
Lokalita zm. 2 – 5 – Za školou – vydáno ÚR,  neproběhla výstavba ( bydlení ). 
Lokalita zm. 1 – 1 – Ostrůvek je z 65 % využita ( bydlení ). 
Lokalita zm. 2 – 2.b – je nevyužita, není žádné ÚR v této lokalitě ( bydlení ). 
Lokalita mezi silnicí I/52 a silnicí III/42 510 - je nevyužita, není žádné ÚR v této lokalitě (občanské 
vybavení a sport). 
Lokalita zm. 1 – 3 – je ze 70 % využita (průmyslová výroba) 
Lokalita Holasko – je z  33% využita, vydáno ÚR (občanské vybavení a sport). 
 
V současné době nevyplývá potřeba vymezení nových zastavitelných ploch. 
Nebyla prokázána nemožnost využít již vymezené zastavitelné plochy, proto ani nebude vyhodnocována 
potřeba vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst.4 stavebního zákona. 
 
e) pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání změny, 
Nejsou uvedeny pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, jelikož nelze prokázat nemožnost 
využít zastavitelných plocha a není stanovena potřeba vymezení nových zastavitelných ploch. Ze 
skutečností uvedených v bodech a) až d) vyplývá potřeba pořízení nového územního plánu. 
 
f) požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný 
rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí 
oblast, 
Nejsou žádné požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o 
změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem. Nebudou vymezovány plochy a koridory, ve 
kterých by bylo prověření změny využití územní studií.  
 
g) požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant 
vyžadováno, 
Nejsou stanoveny žádné požadavky na zpracování variant. 
 
h) návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d) 
vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu, 
Ze skutečností uvedených v bodech a) až d) vyplývá potřeba na pořízení nového územního plánu. 
 
i) požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj 
území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny, 
Při naplňování ÚPN SÚ Rajhrad byly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území a územní 
rozvoj města Rajhradu ohrozil přírodní, krajinné a kulturní hodnoty území. Proto jsou zprávou stanoveny 
požadavky na návrh ÚP, který by eliminovaly, minimalizovaly nebo kompenzovaly negativních dopady 
na udržitelný rozvoj území. 
 
 

Další požadavky z projednání s dotčenými orgány a veřejností: 

KrÚ JMK – OÚPSŘ: 
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Vyjádření odboru životního prostředí (OŽP): 
Požadavek na zpracování změny ÚPN SÚ Rajhrad není uplatněn, součástí zprávy tedy nejsou pokyny pro 
zpracování návrhu změny územního plánu sídelního útvaru. 
Současně návrh zprávy uvádí, že na základě posouzení pořizovatel ÚP zjistil, že došlo k zásadní změně 
podmínek, za kterých byl územní plán sídelního útvaru vydán a obec je povinna v tomto případě pořídit 
nový územní plán. 
 
1. Z  hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: 
OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody krajského úřadu nemá k „Návrhu zprávy o uplatňování územně 
plánovací dokumentace města Rajhrad“ připomínky.  
 
2. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený „Návrh zprávy o uplatňování územně plánovací dokumentace města Rajhrad“ neobsahuje 
pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu sídelního útvaru a tím nestanoví rámec pro 
umístění záměrů, u nichž lze předpokládat závažné negativní vlivy na životní prostředí. Zájmy ochrany 
životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních předpisů. 
 
K „Návrhu zprávy o uplatňování územně plánovací dokumentace města Rajhrad“ neuplatňuje OŽP žádné 
připomínky a bere je na vědomí. 
 
3. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů: 
Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování stanovisek k územnímu plánu 
je dle § 106 odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností v místě požadované 
činnosti nebo stavby, v daném případě se jedná o Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí. 
 
4. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí není dotčeným orgánem státní správy lesů, 
kterým by byl pouze v případě, pokud by na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) byly 
umisťovány rekreační a sportovní stavby. 
 
5. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. , o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů: 
Na základě výše uvedeného nemá orgán ochrany ZPF krajského úřadu další připomínky. K případně nově 
pořizovanému územnímu plánu budou orgánem ochrany ZPF krajského úřadu uplatněny připomínky ve 
smyslu ust. § 47 odst.2 stavebního zákona, tj. ve fázi zadání územního plánu. 
 
6. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: 
OŽP, příslušný podle § 11 odstavce 2 písm. a) výše uvedeného zákona, nemá k předloženému „Návrhu 
zprávy o uplatňování územně plánovací dokumentace města Rajhrad“ připomínky. 
 
7. Vyjádření odboru dopravy z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů: 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy jako dotčený orgán ve věci řešení silnic II. a III. třídy 
podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném 
znění, za použití ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a nemá k „Návrhu zprávy o uplatňování 
územně plánovací dokumentace Rajhrad“ připomínky. 
 
8. Vyjádření odboru kultury a památkové péče z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů: 
Dle ustanovení § 28 odst.2c zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, uplatňuje krajský úřad stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je 
památková zóna nebo nemovitá kulturní památka, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 
odst. 2 písm. c). V daném případě tedy nejsou dotčeny zájmy v kompetenci odboru kultury a památkové 
péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 
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9. Vyjádření odboru územního plánování a stavebního řádu z hlediska stavebního zákona: 
OÚPSŘ konstatuje, že kapitola C) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a 
územně plánovací dokumentací vydanou krajem je zpracovaná dostatečným způsobem a uvedené 
vyhodnocení odpovídá současnému stavu. OÚPSŘ pouze upozorňuje pořizovatele na potřebu průběžného 
sledování právní situace ve věci zrušených Zásad územního rozvoje Jihomoravskho kraje v souvislosti 
s podanými ústavními stížnostmi. 
Kapitola B) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP) 
konstatuje poměrně značné problémy, proto je environmentální i sociální pilíř v rámci ÚAP ORP 
hodnocen záporně a rozsah problémů vyplývající z této kapitoly je vyhodnocen jako jeden z důvodů, proč 
by pro město Rajhrad měl být pořízen nový územní plán. 
 
MěÚ Židlochovice – OD – neuplatnil žádné vyjádření. 
 
MěÚ Židlochovice – OŽP – neuplatnil žádné vyjádření. 
 
MěÚ Židlochovice – Kancelář tajemníka – SPP – neuplatnil žádné vyjádření. 
 
Krajská hygienická stanice JmK, Brno – venkov – neuplatňuje požadavky k obsahu předložené 
dokumentace. KHS JmK jako dotčený orgán uplatní požadavky na obsah zadání nového územního plánu 
Rajhrad v rámci projednávání návrhu zadání územního plánu Rajhrad v souladu s § 47 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb. 
 
MŽP ČR, OVSS VII - neuplatnilo žádné vyjádření. 
 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského - neuplatnil žádné vyjádření. 
 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – vyjadřuje souhlas s návrhem Zprávy o uplatňování 
ÚPD obce Rajhrad. 
 
MPO ČR, odbor surovinové politiky – neuplatňuje žádné připomínky, protože v k.ú. Rajhrad se 
nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin. 
 
MO ČR, VUSS – k předloženému návrhu zprávy o uplatňování ÚPD Rajhrad nemá připomínek. Pro 
případ, že z požadavků dotčených orgánů nebo po projednání návrhu zprávy o uplatňování územního 
plánu vyplynou požadavky na pořízení nového územního plánu, uplatňujeme limity a zájmy Ministerstva 
obrany pro zapracování do textové a grafické části.  
Sdělují, že ve správním území obce evidují nemovitosti parc.č. KN 462/5, KN 474/2, parc.č. KN 479/7 
zapsané na LV 557 v k.ú. Rajhrad. Dotčení těchto nemovitostí návrhovými plochami je možné pouze za 
předpokladu majetkoprávního vypořádání (převod vlastnického práva). 
 
MD ČR – řešené území je dotčeno silnicí I/52 Brno – Pohořelice – Mikulov – st. Hranice ČR/Rakousko ( 
na území města Rajhrad provozována jako rychlostní silnice R52), kterou požadujeme včetně silničního 
ochranného pásma respektovat. 
Řešeným územím je dále vedena celostátní dvojkolejná elektrizovaná železniční trať č. 250Hvalíčkův 
Brod – Brno – Kúty. Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle zákona o drahách. 
Pro železniční dopravu je vymezen koridor vysokorychlostní dopravy VR1 Praha – Brno – hranice ČR / 
Rakousko, resp. SR ( Wien, Bratislava), viz. Koordinační studie VRT 2003 (IKP Consulting Engineers 
s.r.o., 07/2004). Požadujeme respektovat územní ochranu v souladu s PÚR ČR 2008.  
V nově vymezených rozvojových či přestavbových plochách v ochranném pásmu dráhy požadujeme 
zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do funkčního využití 
podmínečně přípustného s podmínkou, že v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno 
nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a 
venkovních prostorech.  
Na území obce zasahuje ochranné pásmo letiště Brno – Tuřany, které požadujeme plně respektovat. 
Z hlediska vodní dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy. 
 
MZ ČR, odbor investičního rozvoje – neuplatnilo žádné vyjádření. 
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Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Jihomoravský kraj – souhlasí s předloženým 
návrhem zprávy dle § 5 odst. 6 SZ o uplatňování ÚPD Rajhrad.  
 
Krajská veterinární správa pro JmK - neuplatnila žádné vyjádření. 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro JMK – nemá žádné připomínky. 
Státní pozemkový úřad, Oddělení správy vodohospodářských děl – sdělují, že v předmětném území 
vymezeném hranicemi k.ú. Rajhrad evidují vodní díla – hlavní odvodňovací zařízení v příslušnosti 
hospodaření SPÚ. 
 
Ostatní: 
SŽDC, s.o. – se vyjadřují se z hlediska koncepce rozvoje železniční infrastruktury, vedení železniční trati, 
OP dráhy, VRT. Dále uvádí, že v případě vymezení rozvojových či přestavbových ploch požadují  
funkční využití těchto ploch jako podmínečně přípustné, pro objekty, pro které jsou stanoveny hygienické 
hlukové limity. 
 
ŘSD ČR – zaslalo vyjádření, ve kterém uvádějí všechny silnice vedoucí k.ú. Rajhrad, a dále upozorňují 
na respektování ochranných pásem a respektování ČSN. 
 
Sousední obce nepodaly žádný podnět. 
 
j) návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 
Neuplatňují se žádné požadavky na aktualizaci „Zásad územního rozvoje JMK“. 
 
 
ZÁVĚR 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že došlo ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací 
dokumentace vydána v takovém rozsahu, že je povinnost pořídit novou ÚPD a to nový ÚP. 
 
Tato zpráva o uplatňování ÚPD Rajhrad byla projednána ve smyslu § 55 odst.1 stavebního zákona 
s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi.  
Jelikož nebyly uplatněny požadavky na úpravu návrhu zprávy o uplatňování ÚPD Rajhrad, je předložena 
zastupitelstvu obce Rajhrad ke schválení. 
 
 
Zastupitelstvo města Rajhrad schválilo Zprávu o uplatňování ÚPD Rajhrad dle § 5 odst.) 6 
stavebního zákona  dne ............................ číslo usnesení  ………………… 
 
 
Schválením zastupitelstva města je Zpráva o uplatňování ÚPD Rajhrad dle § 5 odst. 6 SZ 
schválena. 
 
 
V Rajhradě dne ......................... 
 
 
 
 Mgr. František Ondráček  ............................... 
 starosta města Rajhradu 
 

 
 


