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Odůvodnění pořizovatele  
 
Obec Měnín má platný územní plán obce, který byl schválen usnesením zastupitelstva obce dne 23.12.2005 a jeho 
závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Měnín č. 5/2005, která nabyla účinnosti 8.1.2006. 
Zpracovatelem ÚPO byl  Ing. Arch. Ivo Kabeláč Annenská 12, 602 00 Brno a pořizovatelem MěÚ Židlochovice - 
OÚPSÚ. Pro ÚPO byla schválena změna č. I, kterou zpracoval Ing.arch. Ivo Kabeláč, ČKA: 00 618, LAND studio. 
Změna č. I nabyla účinnosti dne 29.10.2009.  
 
Zpracování úpravy ÚPO Měnín na ÚP Měnín dle § 188 stavebního zákona bylo zadáno firmě Ing.arch. Ivo Kabeláč, 
Anenská 12, 602 00 Brno, ČKA: 00 618 (ochranná známka LAND-studio).  
Pořizovatelem úpravy ÚPO Měnín na ÚP Měnín dle § 188 stavebního zákona 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 samosprávy, zastupitelstvo obce Měnín na svém zasedání dne 11.2.2011 rozhodlo o pořízení ÚPO Měnín 
na ÚP Měnín dle § 188 odst. 1) stavebního zákona.  
 
Důvody pro pořízení územního plánu Měnín     
Dle zákona č. 183/2006 Sb. § 5 odst. 6) jsou obce povinny soustavně sledovat uplatňování územně plánovací 
dokumentace a vyhodnocovat je podle tohoto zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla ÚPD 
vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné plánovací dokumentace. Tato povinnost se vztahuje i na dosavadní 
ÚPD obcí po celou dobu její platnosti. 

Dle zákona č. 183/2006 Sb. se musí územní plán obce schválený před 1. lednem 2007 lze do 31. 12. 2020 podle 
tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývá platnosti. 

Z tohoto důvodu ZO Měnín rozhodlo o pořízení úpravy ÚPO Měnín na ÚP Měnín dle § 188 odst. 1) stavebního 
zákona na svém zasedání dne 11.2.2011. 

 
1. Postup při pořízení ÚP 
Pořizovatelka dne 6.1.2011 požádala KrÚ JMK – OŽP – oddělení posuzování vlivů na ŽP o stanovisko k úpravě 
ÚPO Měnín dle § 188 odst. 1)  stavebního zákona z hlediska posuzování vlivů této úpravy na životní prostředí či vlivu 
na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast.  
V žádosti uvedla následující: 

Obec Měnín má územní plán obce, který byl schválen v roce 2005. Dle dostupných údajů není v k.ú.Měnín 
evidována žádná lokalita Natura 2000.  
 Obec nebude vymezovat žádné nové zastavitelné plochy, nebude zmenšovat počet těch zastavitelných 
ploch, které jsou stanoveny platným ÚPO, nebude měnit hlavní způsob využití těchto ploch ani ploch v zastavěném 
území. 
 Upravený územní plán přepracuje textovou a grafickou část původního ÚPO podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., vymezení zastavěného území v souladu s § 58 stavebního zákona. Zapracuje do ÚPO prvky 
prostorové regulace, které umožňuje současná legislativa, odstraní z ÚPO prvky prostorové regulace, které 
neumožňuje současná legislativa a ÚPO je obsahuje. Dohodne podmínky ochrany krajinného rázu, pokud nebudou 
znamenat změnu již platných regulací, což umožňuje současná legislativa. Zváží možnost prověření některých ploch 
územní studií či regulačním plánem jako podmínku pro jejich další využití. 
 Vzhledem k tomu, že úprava územního plánu obce dle § 188 odst.1 stavebního zákona nevyžaduje zadání, 
je shora uvedený rámcový obsah úpravy jakýmsi pokynem zpracovatele, jak úpravu provést.  
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Dne 27.1.2011 obdržela pořizovatelka stanovisko KrÚ JMK – OŽP stanovisko pod č.j. JMK 2379/2011 k úpravě 
ÚPO Měnín na ÚP Měnín dle § 188 odst.1) stavebního zákona , ve kterém se uvádí, že z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb. , o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů nejsou připomínky. Dále se 
v tomto stanovisku uvádí, že z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů zdejší orgán ochrany přírody příslušný podle písmene n) a x) odstavce 4) § 77a výše uvedeného zákona 
uplatňuje stanovisko k předložené úpravě ÚPO Měnín v tom smyslu, že u ní vylučuje významný vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000. Výše 
uvedený záměr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocená úprava svou lokalizací zcela mimo území 
prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na 
jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany.  
Současně orgán ochrany přírody konstatuje, že žádné další zájmy ochrany přírody a krajiny, k jejichž uplatnění je 
příslušný zdejší krajský úřad nejsou touto úpravou ÚPO dotčeny. 
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, navrhovaná úprava ÚPO 
Měnín dle § 188 odst. 1 stavebního zákona nestanoví rámce pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 
uvedeného zákona a není tedy předmětem posuzování ve smyslu ustanovení § 10a a následujícího zákona č. 
100/2001 Sb.  Tím v žádném případě není dotčena povinnost investorů – oznamovatelů konkrétních záměrů, které 
překročí parametry některého z bodů přílohy č. 1 zákona, postupovat ve smyslu ustanovení § 6 a následujícího 
zákona, které upravují posuzování záměrů.  
Z hlediska dalších zájmů sledovaných odborem životního prostředí nejsou k předloženému návrhu připomínky. 
 
Pořizovatelka dne 3.2.2011 předla návrh usnesení o pořízení úpravy ÚPO Měnín na ÚP Měnín dle § 188 odst.1) 
zákona č. 183/2006 Sb. na obec včetně stanoviska KrÚ JMK – OŽP k schválení. 
Zastupitelstvo se na základě výše uvedeného rozhodlo dne 11.2.2011 na jednání zastupitelstva obce, o pořízení 
úpravy ÚPO Měnín na ÚP Měnín dle  § 188, odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb. 
 
Vzhledem k tomu, že úprava ÚPO Měnín na ÚP Měnín dle § 188, odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb. nevyžaduje 
zadání, je uvedený rámcový rozsah úpravy v usnesení ZO Měnín – č. VI/4  pokynem pro zpracovatele, jak úpravu 
provést.  
Návrh ÚP Měnín nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast, protože se 
na k.ú. Měnín žádná nenachází, rozsah řešení ÚP nevyžadoval toto posouzení a ani dotčený orgán ve svém 
stanovisku 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 20.12.2011, dne 24.9.2012 byl dodán upravený návrh ( zrušení ZUR JMK apod. ) 
a dne 25.9. 2012 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 17.10. 2012 a byl z něj pořízen 
záznam.  

Dne  3.12.2012 byl na základě zprávy o projednání návrhu ÚP požádán Krajský úřad o posouzení návrhu dle § 51 
odst.1 SZ. Ten svým stanoviskem ze dne  7.1.2013 oznámil, že nemá k návrhu ÚP Měnín připomínky. 

Návrh byl projektantovi po konzultaci s určeným zastupitelem předán s „pokyny pro projektanta k úpravě ÚP Měnín 
dle § 188 odst.1) stavebního zákona po společném projednání“, k úpravě dle tohoto dokumentu včetně stanovisek 
dotčených orgánů, sousedních obcí a připomínek organizací a subjektů spravujících infrastrukturu, toky, památky 
a další v daném území dne 1.3.2013. 

 

Dne 20.3.2013 proběhla pracovní schůzka se zpracovatelem ÚP Měnín – arch. Kabeláčem a pořizovatelkou, která upřesnila 
koncepční vymezení ÚSES – určení lokálního a regionálního biocentra Rumunské a Měnínské bažantnice. 

Projektant dodal upravený návrh ÚP Měnín dne 8.4. 2013.  

 

Dne 18.4. 2013 oznámila pořizovatelka 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 27.5.2013. 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. Námitku uplatnilo MO ČR – prostřednictvím VUSS – oprava a doplnění 
zájmového území. Na tomto jednání byla podána písemně  námitka společnosti FINBAU a.s., prostřednictvím pana 
starosty obce Měnín, který ji předal pořizovatelce.  
 
2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 
 
Z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR 2008) schválené vládou České republiky dne 
20.7.2009 usnesením č. 929/2009 vyplývá, že obec Měnín 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 i mezinárodní 
význam;  rozvojově podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi a rychlostními silnicemi, tak I. tranzitním 
železničním koridorem; sílící mezinárodní kooperační svazky napojují oblast zejména na prostor Vídně a Bratislavy. 
Návrh řešení neomezuje budoucí využití dopravních koridorů řešených v PÚR ČR 2008. Dále z PÚR ČR 2008 
vyplývá požadavek respektovat stávající elektrická vedení VVN, tato jsou návrhem ÚP respektována. Je nutno 
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respektovat koridor technické infrastruktury DV1 pro zdvojení potrubí k ropovodu Družba. V Návrhu ÚP Měnín je 
vymezen a upřesněn koridor DV1 pro zdvojení potrubí k ropovodu Družba dle požadavků obsažených ve 
stanoviscích dotčeného orgánu a správce technické infrastruktury. Obecné republikové priority územního plánování 
pro zajištění udržitelného rozvoje území jsou návrhem ÚP měnín respektovány, zejména s akcentem na body 16 a 
22 kapitoly 2 PÚR ČR 2008 (tj. komplexní řešení území se zohledněním požadavků na kvalitu života a hospodářský 
rozvoj území, s využitím předpokladů pro různé formy cestovního ruchu). 
 
ÚP Měnín je v souladu s PUR ČR, v ÚP Měnín je respektováno: 
- stávající VVTL plynovody a produktovody - koridor DV1 pro zdvojení potrubí k ropovodu Družba. 
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly Zastupitelstvem Jihomoravského kraje vydány dne 
22.9.2011. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21.6.2012, který nabyl účinnosti dnem vyhlášení, bylo 
opatření obecné povahy – ZÚR JMK – zrušeno, což je zohledněno v ÚP Měnín.  
 
Respektován je požadavek oborového dokumentu na vymezení krajských cyklistických stezek. 
 
Řešení ÚP Měnín dále reflektuje skutečnosti, že: 
-    území je zahrnuto do typu polní krajiny, nezahrnuje evropsky významné lokality NATURA 2000 - ptačí   

   oblast, 
- obec je vinohradnickou obcí, je zde vymezena viniční trať, 
- řešené území zahrnuje záplavové území, 
- řešené území není zařazeno mezi zranitelné oblasti, 
- řešené území je součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, 
- řešeným územím prochází významné nadregionální a regionální technické sítě. 
 
Požadavky, vyplývající z širších vztahů, limity a trasy nadřazených inženýrských sítí jsou respektovány. 
Zájmové území se nachází ve jižní části okresu Brno-venkov, od okresního a krajského města Brna je Měnín vzdálen 
cca 15 km jižním směrem. Obec hraničí s k.ú. Blučina, Opatovice a Rajhradice (Z), Telnice a Otmarov (S), Žatčany 
a Moutnice (V), Nosislav (J), Nikolčice (J-okr. Břeclav, ORP Hustopeče). Pro obec je významná poloha v blízkosti 
dálnice D2 (Brno-Břeclav) procházející západně od obce a silnice II/380 (Brno, Hodonín) východně od obce. 
Významný je v regionu potenciál obytný, výrobní a zemědělský. Z hlediska vztahu k okolním obcím i regionu je 
významná i existence rozlehlých areálů bažantnic s uměle vytvořenou výtvarně zajímavou krajinou, veřejnosti 
uzavřenou. 
 
Koncepce rozvoje území obce obsažená v návrhu ÚP Měnín zajišťuje koordinaci využívání území. Koncepce 
uspořádání krajiny i koncepce veřejné infrastruktury je koordinována s ohledem na širší územní vztahy. Z hlediska  
širších vztahů je respektován stávající komunikační systém krajských silnic II. a III. třídy, silnice budou upravovány ve 
stávajících trasách. Dopravní řešení silnice II/380 je v současné době prověřováno územní studií –„Územní studie 
silnice II/380 Sokolnice – Čejč“, závěry studie se promítnou do Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje 
a následně do územních plánů jednotlivých obcí. Stávající cyklostezka vedená podél toku Litavy je respektována, jsou 
doplněny návrhy cyklostezek směrem na Telnici a Otmarov. Koncepce zásobování el. energií a plynem zůstává 
zachována, dochází pouze k prodloužení energetických rozvodů v návrhových plochách. Koridory el. vedení VVN jsou 
respektovány. Stávající ropovod vedoucí jižní částí k.ú. Měnín je respektován, dle požadavku vyplývajícího z Politiky 
územního rozvoje České republiky 2008a upřesněného ve stanoviscích dotčeného orgánu a správce technické 
infrastruktury je vymezen koridor DV1 pro zdvojení potrubí k ropovodu  Družba. Koncepce zásobování vodu 
a vodárenské sítě i objekty jsou respektovány, z hlediska odkanalizování je respektován stávající systém odkanalizování 
obce s odvedením odpadních vod na ČOV Měnín. Pro osady Jalovisko a Albrechtov jsou navrženy samostatné ČOV 
včetně návrhů splaškové kanalizace.  
 
V návrhu ÚP Měnín je na území obce vymezeno regionální biocentrum RBC5 Rumunská bažantnice a systém 
biokoridorů a biocentrum lokálního významu. Návrh místního ÚSES v širších souvislostech vychází z potřeby posílit 
a doplnit funkci neregionálního a regionálního ÚSES dotvořením optimální sítě. Z lokálního biocentra Měnínská 
bažantnice vybíhají biokoridory podél toku Litavy (tyto jsou koordinovány s ÚSES vymezeným v ÚPO Blučina a v ÚPO 
Žatčany) a podél toku Říčky (navazuje na ÚSES vymezených v ÚP Telnice). Lokální biokoridor vymezený severně od 
zastavěného území ve směru západ – východ je koordinován se systémy v ÚPO Rajhradice a ÚPO Telnice.  
 
S ohledem na skutečnost, že se jedná o příměstskou oblast Brna, je nutno považovat obec Měnín za území s velmi 
pravděpodobným potenciálem dalšího rozvoje v oblasti bydlení i v oblasti komerčních aktivit. Koncepce urbanistického 
rozvoje vychází především z přírodních podmínek a ze stávající funkční a prostorové struktury obce. Koncepce 
respektuje prioritu funkce bydlení a klade důraz rovněž na rozvoj ploc pro komerční aktivity, navrženo je rovněž rozšíření 
ploch pro místní rekreaci a sport. V rámci rozvoje bydlení jsou hlavní návrhové plochy směřovány na východní okraj 
obce a v severní části jsou vymezeny plochy pro tok Říčky. Rozvojové plochy pro rekreaci jsou směřovány do prostoru 
východního okraje obce v návaznosti na stávající areál. Rozvoj občanské vybavenosti umožňují regulativy v rámci celé 
obce. Účelné je umístění nových aktivit v centrální obytné zóně a v přímé vaznosti na ni a na vymezených smíšených 
plochách. Pro rozvoj výrobních aktivit je navržen relativní dostatek ploch v průmyslové zóně Jih a na přilehlých 
plochách, využitelné jsou rozsáhlé areály zemědělských středisek. Podrobně jsou návrhem ÚP Měnín dále řešeny 
plochy zeleně a plochy pro vodní prvky v krajině. 
 
S přihlédnutím k výše uvedenému hodnocení dochází ke koordinaci využívání území, žádná z navrhovaných ploch 
nemá dopad na území sousedních obcí.  
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S přihlédnutím k výše uvedenému vyhodnocení koordinace využívání území a ke skutečnosti, že se nenavrhovali další 
plochy, neboť se jedná o úpravu dle § 188 odst.1) stavebního zákona, je zajištěná koordinace využívání území, zejména 
s ohledem na širší územní vztahy.     
 
3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 
 
Pro zachování urbanistických hodnot řešeného území byly na základě podrobných terénních průzkumů 
a vyhodnocení potenciálů území vymezeny funkční plochy (zóny) v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb., hlava II 
v platném znění, které v systému regulativů podle kapitoly č. 6 vytváří podmínky pro jejich stabilizaci, ochranu 
a řízený rozvoj. Pro jednotlivé funkční zóny je navržen systém regulativů, komplexně zajišťující podmínky pro 
ochranu hodnot území resp. obce. Krajinářsky hodnotné územní celky a segmenty jsou vymezeny jako plochy 
s prioritou ochrany krajiny. 
 
Většina vymezených zastavitelných ploch vychází z platného ÚPO a jeho vydaných změn č. 1. 
V nezastavěném území obce ve volné krajině nejsou navrhovány zastavitelné plochy pro urbanizaci.  
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 zákona a jeho prováděcích právních předpisů 
 
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 o projednávání 
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 na elektronickou 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, tak na webových 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 Měnín 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 účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 
Ze statistických demografických tendencí, předpokladů a podkladů samosprávy vyplývá potřeba zajištění nových 
ploch pro rozšíření obytné zástavby obce. Rozbor je proveden v kapitole č. Z.2.3 části II/6 Odůvodnění ÚP Měnín. 
- Vnitřní rezervy jsou prakticky vyčerpány, průběžně probíhá přestavba a rekonstrukce ve stávajících plochách.  
- V dříve zpracované a platné ÚP dokumentaci Měnína - ÚPN SÚ a ÚPO vymezené zastavitelné plochy v lokalitách 
na severním okraji obce jsou již z převážné části zastavěné, nebo zde zástavba probíhá (lokality A1, A2, a A4) 
Obdobně jsou využity plochy C1 a C2, část plochy C2, která zastavěna není, je tvořena zahradami za stávajícími RD, 
znamená možnost zahuštění podle vůle vlastníků, reálná využitelnost je méně pravděpodobná.   
- Pro lokality B1 a B2, proces územního řízení proběhl, lokalita B1 je zasíťována, jsou zastavovány.  
- Plocha D je tvořena zahradami uvnitř zastavěného území a rozdrobenou vlastnickou strukturou, vlastnící nemají 
aktuální zájem na urbanizaci. 
- Nejrozsáhlejší lokality F a E1, jejichž využití je podmíněno prověřením záměru územní studií jsou dosud nevyužity, 
rozdrobená vlastnická struktura omezuje možnost aktuálního využití. 
- Všechny vymezené lokality jsou v urbanistické poloze, ucelující kompaktní ráz zástavby obce. 
- Lokalita A3 je v současné době ze tří stran obklopena zastavěným nebo zastavovaným územím obce, tvoří 
nejaktuálněji využitelnou polohu. 
 
Z výše uvedeného vyplývá hospodárné nakládání s územím obce, neskokový postupný rozvoj obytných ploch 
ve vazbě na stávající stabilizované funkční plochy, zejména obytné, vytváří předpoklady pro kvalitativní a harmonický 
rozvoj sídla. Veškeré urbanizační tendence odpovídají dlouhodobým koncepčním rozvojovým záměrům. 
Územní plán tedy chrání krajinu, hospodárně využívá zastavěné území a ochraňuje území nezastavěné. 
 
5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 
 
Do návrhu územního plánu Měnín bylo zapracováno: 
 

KÚ JmK – OÚPSŘ,  Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82 Brno 

 

Bylo vydáno souhlasné stanovisko: 
• odbor  KPP bez připomínek 

 
• odbor OŽP souhlasí  – k uvedenému návrhu uděluje souhlasné stanovisko.  
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1. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů: 

Orgán ochrany ZPF MěÚ Židlochovice své stanovisko v termínu nezaslal. 

V souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona se uděluje s o u h l a s n é    s t a n o v i s k o s uvedenými návrhovými 
plochami předloženého „Návrhu územního plánu Měnín“. 

Všechny uvedené lokality byly z hlediska záboru ZPF vyhodnoceny a schváleny Územním plánem obce Měnín a jeho 
změnami. V záboru zemědělského půdního fondu úpravou ke změnám ve výměře nebo kvalitě zabíraných půd 
nedošlo.  
Zdejší orgán ochrany přírody příslušný podle písmene x) odstavce 4) § 77a výše uvedeného zákona uplatňuje 
stanovisko k předloženému „Návrhu územního plánu Měnín“ v tom smyslu, že na základě předchozího vyloučení 
významného vlivu tohoto návrhu na soustavu Natura 2000 nemá k návrhu další připomínky.  

Současně konstatuje, že žádné zájmy ochrany přírody a krajiny, k jejichž uplatnění je příslušný zdejší krajský úřad, 
nejsou tímto návrhem ÚP dotčeny. 
 
3. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 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. 

Upozorňuje se, že v katastrálním území Měnín se vyskytuje vyhlášené záplavové území včetně aktivní zóny vodního toku Litava 
a vodního toku Říčka. 

Z hlediska dalších zájmů sledovaných odborem životního prostředí nejsou k předloženému návrhu připomínky.                                         

• B) Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD) uplatňuje za použití ustanovení 
§ 4 odst. 2 stavebního zákona a podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., v platném 
znění (dále jen zákon), následující stanovisko k „Návrhu územního plánu Měnín“ a souhlasí 

stanovisko odboru dopravy  

s řešením silnic II. a III. třídy za podmínky splnění následujících požadavků: 
1. Silnice III/4169 a silnice III/41611 budou navrhovány mimo zastavěné území obce v kategorii S 6,5. 
2. Plochy, ve kterých jsou v zastavěném a zastavitelném území obce vedeny stávající silnice II/416, III/4169 

a III/41611 budou mít podmíněno využití tak, že nebude znemožněno vedení průjezdního úseku silnic 
v plynulé trase a v šířce odpovídající funkční skupině a zatížení silnice.  

3. Plochy, ve kterých je v zastavěném nebo zastavitelném území vedena stávající silnice II/416, budou mít 
podmíněno využití tak, že budou mít částečné omezení přímé obsluhy na průjezdní úsek silnice. 

4. Připojování nových místních komunikací na silnice II. nebo III. třídy pro umožnění dopravní obsluhy 
návrhových ploch bude řešeno dle platné legislativy. 

5. Návrhové plochy přiléhající k silnicím II. a III. třídy, ve kterých je přípustné realizovat chráněné prostory 
podle zákona o ochraně veřejného zdraví, budou navrhovány tak, aby na nich nevznikaly požadavky 
na omezování provozu na silnicích na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Odůvodnění 
KrÚ JMK OD podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a § 40 odst. 3 písm. f) zákona uplatňuje jako věcně 
a místně příslušný dotčený orgán stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním 
řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.  

1. Šířkové kategorie silnic II. a III. třídy jsou navrhovány podle Návrhové kategorizace krajských silnic JMK 
(2008). Dokument je k dispozici na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz. 

2. Musí být zajištěna průchodnost průjezdního úseku silnice. Funkční třída průjezdního úseku ovlivňuje využití 
sousedních nových ploch z hlediska jejich připojování – viz čl. 5.1.6. ČSN 736110. 

3. Silnice II/416 je v průjezdním úseku obce tahem krajského významu ve funkční skupině B. Připojování 
sousedních ploch bude navrhováno v souladu s ČSN 736110 – viz tabulka č. 1 a č. 2. 

4. Návrhová řešení křižovatek na silnicích II. nebo III. třídy musí být v souladu s normami pro dopravní stavby, 
zejména ČSN 736101, ČSN 736102 a ČSN 736110 a podle zákona. 

5. Využití ploch změn přiléhajících ke krajské silnici III. třídy musí být ošetřeno tak, aby nevznikaly nároky 
na omezování provozu na silnicích. 

KrÚ JMK OD souhlasí s návrhem územního plánu při splnění požadavků uvedených ve výroku. Podle ustanovení § 4 
odst. 2. písm. b) stavebního zákona je toto stanovisko závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávané 
podle stavebního zákona. 
Ve výroku bude opravena v kapitole 4. Koncepce veřejné infrastruktury v části „Silniční doprava“ chybné označení 
silnice II/414. Správné označení silnice v daném místě je silnice II/416. 
Na řešeném území ÚP Měnín je dále rozpracovaná Územní studie silnice II/380 Sokolnice – Čejč, která prověřuje 
koridor pro optimální vedení silnice II/380. Územní studie bude sloužit jako podklad pro zpracovávání a koordinaci 
ÚPD. Upozornění se týká zejména budoucího napojení návrhové plochy „O“ umístěné v prostoru křižovatky silnic 
II/380 a II/416. 
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• Upozornění odboru územního plánování a stavebního řádu 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly vydány Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 
22.09.2011. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21.06.2012, který nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení, 
bylo opatření obecné povahy – ZÚR JMK – zrušeno. Tato skutečnost je při pořizování územně plánovací 
dokumentace zohledněna. 

OÚPSŘ upozorňuje pořizovatele na potřebu průběžného sledování právní situace ve věci ZÚR JMK v souvislosti 
s podanou ústavní stížností. 
Pořizovatel průběžně sleduje právní situaci ve věci ZÚR JMK. 
Požadavky OD byly respektovány a zapracovány do textu i grafické části ÚP.  
Upozornění na záplavové území vodního toku Litava a Říčka bylo zapracováno do textové části využití ploch 
v tomto území se nacházející. 

Požadavky byly zapracovány do legendy koordinačního výkresu a do textové části ÚP Měnín. 
 

MěÚ Židlochovice – OD, Masarykova 100 , 667 01 Židlochovice 
Tento dotčený orgán v zákonné lhůtě neuplatnil své stanovisko. 

 

MěÚ Židlochovice – OŽP, Masarykova 100 , 667 01 Židlochovice 
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách – stanovisko vodoprávního úřadu: koncepce je možná. 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny – stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny: 
k předložené koncepci nejsou žádné připomínky. 
Z hlediska zákona č. 298/1995 Sb., o lesích – stanovisko orgánu ochrany lesů: koncepce je možná. 
 

Odbor tajemník a úřadu pracoviště památkové péče MěÚ Židlochovce 
Tento dotčený orgán v zákonné lhůtě neuplatnil své stanovisko. 

 

Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 
Souhlasí s návrhem ÚP Měnín. 

 
MŽP ČR, OVSS VII, Mezírka 1, 602 00 Brno 
S návrhem změny souhlasí. 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Nejsou žádné připomínky, protože se v k.ú. Měnín nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin. 
 

Obvodní báňský úřad, Cejl 13, 602 00 Brno 
Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem v souladu s ustanovením § 29+ odst.3 zákona 
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství ( horní zákon ), ve znění pozdějších odpisů, není na k.ú. 
Měnín, Jihomoravský kra , stanoven dobývací prostor. Nemá připomínek. 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno 

K předmětné dokumentaci vydává souhlasné koordinované stanovisko. 

 

Ministerstvo zemědělství - PÚ Brno-venkov , Kotlářská 53, 602 00 Brno 
V katastrálním území Měnín byla dne 15.3.2011 zahájena komplexní pozemková úprava (KPÚ), kterou se 
uspořádávají vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena, pozemky se prostorově a funkčně 
upravují, scelují nebo dělí a zabezpečuje se přístupnost pozemků a vyrovnávání hranic. V současné době probíhá 
výběrové řízení na zpracovatele návrhu KPÚ. V průběhu vlastního zpracování pozemkové úpravy je územní plán 
a jeho změny jedním z podkladů pro zpracovatele KPÚ. Z hlediska pozemkového úřadu nejsou žádné připomínky 
k návrhu upraveného ÚP Měnín. 

 

Ministerstvo obrany -  VUSS, Svatoplukova 84, 602 00 Brno 

Celé správní území obce se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany: 

-    OP RLP – Ochranném 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. Uvedené 
podmínky pro ochranné pásmo byly doplněny v rámci úplné aktualizace ÚAP 2012 u ORP Židlochovice. 

V území do vzdálenosti 5 km od stanoviště radaru lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní výstavbu včetně 
výsadby jen na základě jen na základě závazného stanoviska ČR – Ministerstva obrany, jehož jménem jedná VUSS Brno ( dle 
ust. § 175 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. mapový podklad, ÚAP – jev č. 103. 
V tomto vymezeném území může být výstavba omezena nebo zakázána. 
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V území ve vzdálenosti 5-30 km od stanoviště radaru lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen 
na základě závazného stanoviska MO, jehož jménem jedná VUSS Brno ( dle ust. § 175 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu) – viz. mapový podklad, ÚAP – jev č. 103. Jedná se výstavbu ( včetně rekonstrukce a přestavby) 
větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto 
vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty 
v terénu výškově omezena nebo zakázána. 

 

Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme doplnit do textové i grafické části návrhu ÚP Měnín. 

 

Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany: 
- Mikrovlnného spoje ( elektronické  komunikační zařízení včetně ochranného pásma ) – zák.č. 222/1999 Sb., 

o zajišťování obrany ČR, zák. č. 127/21005 Sb., o el. komunikacích, zák.č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. V tomto 
vymezeném území trasy mikrovlnného spoje ( Fresnelova zóna ) ze stanoviště Děvín – Hády lze vydat územní rozhodnutí 
a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska ČR – Ministerstva obrany, jehož jménem jedná VUSS 
Brno ( dle ustanovení § 175 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu) – viz. mapový podklad, 
ÚAP – jev 81. 

Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme doplnit do textové i grafické části návrhu  ÚP Měnín. 

   

Popis výše uvedených údajů o území je specifikován v pasportech, které byly předány v rámci úplné aktualizace územně 
analytických podkladů úřadu územního plánování ORP. 

 

Do oddílu 6.4.1. Režim využití ploch ( specifické regulativy ostatní)- Výškové stavby ( nad 30m, větrné elektrárny) – záměr je 
nezbytné předem projednat s VUSS Brno doplňte do závorky text – stavby tvořící dominanty v terénu např. rozhledny. 

 

K předloženému návrhu územního plánu nemáme dalších připomínek za předpokladu zapracování výše uvedených 
zájmových území Ministerstva obrany do samostatné textové části „Obrana státu“ a do grafické části v souladu s tímto 
stanoviskem.  

 

Požadavky na zapracování výše uvedených zájmových území MO byly v návrhu upraveného ÚP Měnín zapracovány. 

 

Na základě oznámení o zahájení veřejného projednání návrhu ÚP Měnín MO ČR uplatnilo tuto námitku: 

 
ČR MO- VUSS Brno – do správního území obce zasahuje zájmové území MO :  
Mikrovlnný spoj (elektronické komunikační zařízení vč. OP) – zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR, 
zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění 
zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území trasy mikrovlnného spoje 
(Fresnelova zóna) ze stanoviště Děvín – Hády lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen 
na základě závazného stanoviska MO, jehož jménem jedná VUSS Brno ( dle ustanovení § 175 odst.1 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 81. 
Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme respektovat a doplnit do textové části návrhu 
územního plánu Měnín (část odůvodnění). V grafické části návrhu (koordinační výkres) je průběh vyznačen – 
v legendě chybně pod označením „radioreléová trasa“, které požadujeme opravit na popis „Mikrovlnný spoj 
MO ČR“. 
 
– do správního území obce zasahuje zájmové území MO :  
Koridor RR směrů – zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování 
obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska MO, jehož jménem jedná VUSS Brno 
(dle ustanovení § 175 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 82. 
V případě kolize může být výstavba omezena. 
Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme respektovat a doplnit do textové i grafické 
části návrhu územního plánu Měnín (část odůvodnění, koordinační výkres). 
 
- Celé správní území obce se nachází v zájmovém území MO: 
OP RLP – Ochranném 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 území do vzdálenosti 5 km od stanoviště radaru lze vydat územní rozhodnutí jen na základě závazného 
stanoviska MO, jehož jménem jedná VUSS Brno (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 103. V tomto vymezeném území může být výstavba omezena nebo 
zakázána. 
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V území ve vzdálenosti 5 – 30 km od stanoviště radaru lze vydat územní rozhodnutí jen na základě závazného 
stanoviska MO, jehož jménem jedná VUSS Brno (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 103. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných 
elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto 
vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb 
tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.  
Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme respektovat a doplnit do textové části návrhu 
územního plánu Měnín (část odůvodnění). V grafické části (koordinační výkres) je správně uvedena pod 
legendou poznámka ve znění „Celé správní území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního 
zařízení MO“, požadujeme dopracovat do mapy hranici ochranného pásma do 5 km od radaru.  
 
V souladu s uplatněným stanoviskem MO – VUSS Brno č.j. 7136/30548/2012-1383-ÚP-BR žádám 
o dopracování zájmových území MO ČR do příslušných částí ÚPD. Popis výše uvedených údajů o území je 
specifikován v pasportech, které byly předány v rámci úplné aktualizace ÚAP 2012 u ORP Židlochovice. 
 
Námitkám se vyhovuje, vše bude zapracováno do textové i výkresové části. 

 

Ministerstvo dopravy, Nábř.L.Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
Tento dotčený orgán v zákonné lhůtě neuplatnil své stanovisko. 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor investičního rozvoje, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 4 

Nemá v předmětné lokalitě žádné zájmy z hlediska neregionální výstavby zdravotnických zařízení. 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, ČILZ, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 4 
Na správním území obce Měnín se neancházejí žádná místa, která by byla lázeňskými místy podle lázeňského 
zákona, ani se v něm nenacházejí žádné zdroje minerální vody, plynu nebo peloidu, které by byly prohlášeny 
za přírodní léčivé zdroje anebo za zdroje přírodních minerálních vod ve smyslu lázeňského zákona, ani do něho 
nezasahují ochranná pásma těchto zdrojů. Na základě uvedených skutečností ČILZ není na správním území obce 
Měnín dotčeným orgánem podle § 37 odst.1 lázeňského zákona, a tedy neuplatňuje k projednávaném návrhu 
územního plánu žádné stanovisko. 

 

ČR - Státní energetická inspekce, Gorazdova 24, 120 21 Praha 2 
Tento dotčený orgán v zákonné lhůtě neuplatnil své stanovisko. 
 
ŘSD ČR, odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 33, 612 54 Brno 

K předloženému návrhu upraveného územního plánu podle § 188 odst.1) stavebního zákona nemáme žádné připomínky. 
 
Pozemkový fond ČR, sekce správy vodohospodářských děl, Husiecká 11a, 130 00 Praha 3 
Pozemkový fond ČR, jako správce hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ)k návrhu upraveného ÚP Měnín sděluje, 
že v k.ú. Měnín se nachází naše hlavní odvodňovací zařízení – otevřené odvodňovací kanály, jejichž trasy jsou 
vyznačeny v přiložené situaci červenou čarou.  
V rámci zpracování ÚP předpokládáme respektování ochranného pásma 6 m od břehové hrany HOZ. 
Případné dotčení výše uvedených HOZ ( křížení, souběhy, popř. zástavba) bude řešeno dle platných předpisů. 

Hlavní odvodňovací zařízení byly zakresleny do návrhu upraveného ÚP Měnín. 

 

MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
Sděluje, že v uvedené oblasti se nachází naše zařízení: 
Ropovod DN 500 a DOK 
V bodě Z-4.23 Dálkovody – produktovou vyjasňujeme, že Čepro je vlastníkem produktovou a MERO ČR, a.s. má 
ve vlastnictví ropovody. Proto by bylo vhodné zaměnit slovo dálkovody za slovo ropovody a upřesnit v textu informaci 
o ropovodu. Případně zařadit výše vyjmenovaná ochranná pásma, která jsou shodná pro ropovody i produktovou. 
V textu návrhu upraveného ÚP Měnín bylo upraveno. 
 

ČEPRO,a.s.,  Dělnická 12, 170 04 Praha 7 
Jižní částí k.ú. Měnín prochází katodově chráněná trasa produktovou ČEPRO, a.s. s jejím ochranným pásmem 
a v jihozápadní části zasahuje svým cípem do ochranného pásma produktovou, kde platí omezení podle nař. vlády 
č. 29/1959 Sb. a podle ČSN 65 0204. 
K výše uvedenému upravenému návrhu ÚP předkládá ČEPRO, a.s. následující připomínky týkající se pouze 
některých nepřesností v textové části BLOK II – odůvodnění: 
Na str.31 v odstavci „Pro produktovou ….“ Místo tj. ochranná nahradit zabezpečovací pásma nejčastěji o šířce 4 m 
…., místo bezpečnostního pásma v rozsahu 30 až 300 m nahradit správně ČSN 65 0204 bezpečnostní vzdálenosti 
v rozsahu 20 až 300 m. Dále doplnit do textu slovo ropovodů v následujícím textu: Veškeré stavební a obdobné 
činnosti musí být projednány s provozovatelem ropovodů a produktovou – tj. …… 
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Připomínky byly v návrhu respektovány, text byl opraven. 
 

V souvislosti s tím připomínáme, že všechny stavby a činnosti stuované do ochranného pásma produktovou musí být 
v rámci projekční přípravy projednány s naší společností ČEPRO, a.s. která kromě dozorové činnosti v tomto pásmu 
je také účastníkem územního, stavebního i kolaudačního řízení. 
Toto upozornění se týká následných řízení, a proto nebude zapracováno do textu upraveného ÚP Měnín. 
 

T-Mobile  Czech Republic a.s., Technické oddělení, Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 
Nemá námitek.  
Požadují, v případě, že by výstavbou či regulací byla ohrožena naše ZS, nn přípojka a MW spoje, byli informování 
a požádáni o stanovisko ke konkrétnímu projektu.  
Požadavek se týká následných řízení, a proto nebude zapracováno do textu upraveného ÚP Měnín. 
 
 
Vyhodnocení  vlivů na udržitelný rozvoj a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí 
Krajský úřad Jihomoravského kraje jako dotčený orgán z hlediska zákona č.100/2001 Sb. neuplatnil požadavek na 
vyhodnocení vlivů návrhu změny na životní prostředí. Již v předstihu před návrhem ÚP Měnín 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 úřad 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 rozsahu úpravy ÚPO Měnín na ÚP 
Měnín dle § 188 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb. 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 změny 
na udržitelný rozvoj území. 
Z hlediska pořizovatele úprava neovlivní pilíře udržitelného rozvoje, protože převážně doplňuje obecněji regulace na 
plochách již územním plánem vymezených.    

 

Městys Nosislav nemá žádné připomínky, ostatní sousední obce nevyjádřily své připomínky či požadavky ve lhůtě dané stavebním 
zákonem. 
 
6. Vyhodnocení splnění zadání 
Vzhledem k tomu, že úprava ÚPO Měnín na ÚP Měnín dle § 188, odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb. nevyžaduje 
zadání, byl uvedený rámcový rozsah úpravy v usnesení ZO Měnín – č. VI/4  pokynem pro zpracovatele, jak úpravu 
provést.  
 
Návrh ÚP Měnín nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast, protože se na 
k.ú. Měnín žádná nenachází, rozsah řešení ÚP nevyžadoval toto posouzení a ani dotčený orgán ve svém stanovisku 
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. 
 
Řešení úpravy vychází z legislativního rámce; převzaty jsou návrhové plochy ÚPO a jeho pořízená a vydaná změna 
č. 1. Aktualizováno bylo zastavěné území obce, upraven byl rozsah vymezených zastavitelných ploch podle 
aktuálního stavu jejich využití (nové plochy navrhovány nejsou), využity byly některé nástroje stavebního zákona. 
Zatřídění funkčních ploch podle vyhl.č. 501/2006 SB. bylo dílčím způsobem upraveno podle požadavků obecní 
samosprávy v rozsahu, respektujícím, urbanistickou koncepci a zájmy ochrany krajiny. 
Akceptovány byly požadavky pořizovatelky na obsahovou a věcnou stránku úpravy ÚP Měnín.  

 
7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 
 
Je v bloku II – odůvodnění územního plánu Měnín.  
 
8. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
 
Na veřejném projednání návrhu byly uplatněny tyto námitky: 
MO ČR – VUSS – před veřejným projednáním, je v záznamu z veřejného projednání ÚP Měnín citována. 
 
ČR MO- VUSS Brno – do správního území obce zasahuje zájmové území MO :  
Mikrovlnný spoj (elektronické komunikační zařízení vč. OP) – zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR, 
zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění 
zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území trasy mikrovlnného spoje 
(Fresnelova zóna) ze stanoviště Děvín – Hády lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen 
na základě závazného stanoviska MO, jehož jménem jedná VUSS Brno ( dle ustanovení § 175 odst.1 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 81. 
Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme respektovat a doplnit do textové části návrhu 
územního plánu Měnín (část odůvodnění). V grafické části návrhu (koordinační výkres) je průběh vyznačen – 



Městský úřad Židlochovice, spis.zn. OÚPSÚ/252/2011   str. 10 
 

 

* ÚP MĚNÍN - BLOK IIB - ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE* 

v legendě chybně pod označením „radioreléová trasa“, které požadujeme opravit na popis „Mikrovlnný spoj 
MO ČR“. 
 
– do správního území obce zasahuje zájmové území MO :  
Koridor RR směrů – zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování 
obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska MO, jehož jménem jedná VUSS Brno 
(dle ustanovení § 175 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 82. 
V případě kolize může být výstavba omezena. 
Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme respektovat a doplnit do textové i grafické 
části návrhu územního plánu Měnín (část odůvodnění, koordinační výkres). 
 
- Celé správní území obce se nachází v zájmovém území MO: 
OP RLP – Ochranném 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 území do vzdálenosti 5 km od stanoviště radaru lze vydat územní rozhodnutí jen na základě závazného 
stanoviska MO, jehož jménem jedná VUSS Brno (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 103. V tomto vymezeném území může být výstavba omezena nebo 
zakázána. 
V území ve vzdálenosti 5 – 30 km od stanoviště radaru lze vydat územní rozhodnutí jen na základě závazného 
stanoviska MO, jehož jménem jedná VUSS Brno (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 103. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných 
elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto 
vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb 
tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.  
Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme respektovat a doplnit do textové části návrhu 
územního plánu Měnín (část odůvodnění). V grafické části (koordinační výkres) je správně uvedena pod 
legendou poznámka ve znění „Celé správní území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního 
zařízení MO“, požadujeme dopracovat do mapy hranici ochranného pásma do 5 km od radaru.  
 
V souladu s uplatněným stanoviskem MO – VUSS Brno č.j. 7136/30548/2012-1383-ÚP-BR žádám 
o dopracování zájmových území MO ČR do příslušných částí ÚPD. Popis výše uvedených údajů o území 
je specifikován v pasportech, které byly předány v rámci úplné aktualizace ÚAP 2012 u ORP Židlochovice. 
 
Rozhodnutí o námitkách: 
Námitkám se vyhovuje, vše bude zapracováno do textové i výkresové části. 
 
Odůvodnění námitky: 
 
Jedná se o upřesnění vymezeného koridoru, který je již v původním ÚPO vymezen. Dopracování zájmových území 
MO ČR na základě předání v rámci úplné  aktualizace ÚAP 2012 ORP Židlochovice. Tyto údaje nebyly dodatečně 
předány projektantovi, který ÚP Měnín zpracovává již od dubna 2011. Z tohoto důvodu chyběly údaje MO ČR 
v návrhu ÚP Měnín a budou proto doplněny. 
 
 
 – příloha č. 2 záznamu z veřejného projednání návrhu ÚP Měnín :  
podáno prostřednictví určeného zastupitele – starosty obce Měnína v rámci projednávání ÚP  
24.5.2013 
 
Věc: Aktualizace připomínek k ÚP předaných dopisem dne 16.5.2013 na OÚ Měnín a reakce na dopis z OÚ 
Měnín ze dne 23.5.2013 ve věci silážní žlab – návrh na změnu územního plánu obce  
Vážení, 
Dne 24.5.2013 jsme celou záležitost opětovně projednali se starostou obce Měnín a osobně převzali dopis 
zn. 00269/2013/MEN ze dne 23.5.2013, kterým se reaguje na náš dopos předaný osobně dne 15.5.2013 ve věci 
našich připomínek k návrhu na změnu územního plánu obce Měnín ohledně velkého silážního žlabu v areálu 
PPMěnín (silážního žlabu bývalého velkokapacitního kravína, nyní areálu PPMěnín, který je jako stavba v našem 
vlastnictví a který se nachází na pozemcích KN p.č. 1382/2, 1382/89, 1382/90). 
Nemůžeme bohužel stejně jako dříve souhlasit s Vaším tvrzením, že „v platném ÚPO Měnín 2005 není předmětná 
plocha zahrnuta do areálu, neboť její existence neodpovídala právnímu stavu evidence zastavěných ploch …“. 
 
Odporuje tomu skutečnost, kterou jsme spolu s důkazy prokázali např. Vám známým přípisem ze dne 10.6.2011, 
že Katatstrální úřad Brno-venkov dohledal a vydal nám předmětné podklady týkající se žlabu na pozemku p.č. 
1382/2, které byly doloženy k žádosti Státního statku Měnín ze dne 29.7.1993, přijaté Katastrálním úřadem podle 
prezenčního razítka dnem 8.9.1993, o provedení zápisz novostavby do katastrálního operátu a zákresu žlabu do 
pozemkových map. Nedílnou součástí žádosti Státního statku mimo jiných podkladů (výkresů, geometrického plánu, 
stavebního povolení vydaného SÚ Sokolnice 17.12.1987, a dalších) je také : 
 

Kolaudační rozhodnutí 
Vydané MNV Sokolnice, HSO Stavební úřad, č.j. 413/SÚ/89 ze dne 19.10.1989, kterým se „povoluje užívání stavby 
silážního žlabu 5000 m3 v areálu VKK Měnín“. Doslova a jednoznačně již v názvu rozhodnutí doloženo, že se jedná 
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o stavbu, která je součástí areálu VKK Měnín – v současnosti areál PPMěnín. Stavba je též jednoznačně určena 
výkresem z roku 1990-VKK Měnín, situační a výškopisné zaměření, zpracovatelem Agrostav Brno – venkov, 
č.61/89:041, případně další dokumentací, kterou v případě potřeby doložíme. 
 
Podle rozdělovníku jedna kopie Kolaudačního rozhodnutí byla zaslána také na MNV Měnín, další kopie byla 
odeslána na Státní statek Brno – venkov, další na středisko geodézie Židlochovice, přičemž originál se nachází 
na Stavebním úřadě Sokolnice a je založen ve spise.  
Z uvedeného je zřejmé, že ÚPO Měnín 2005 neodpovídal realitě a byl chybně zpracován (pokud se týká konkrétní 
záležitosti velkého žlabu). 
Měli jsme za to, že ve starém ÚP je areál naznačen jen schematicky a proto zde tento velký žlab není vůbec 
zakreslen (chybí zakreslení jakékoliv stavby mimo zákres areálu). 
V novém návrhu ÚP je však tento žlab už zakreslen mimo areál. 
Žlab je ovšem dispozičně, komunikačně (jediný příjezd přes areál), vlastnicky, právně, stavebně, inženýrsky 
a účelově napojen na celý areál. 
V příloze dopisu přikládáme kopie dokumentů vydaných KÚ včetně odkazu na vyjádření SÚ z roku 2006, uvádějící že 
se v případě tohoto žlabu jedná o současně zastavěné území obce a o stabilizovaná území (součást zastavěného 
území a výrobní zóny). 
 
Proto naší snahou je již dost dlouhou dobu tento rozpor vyřešit a proto nemůžeme si osvojit Váš názor, že projektant 
ÚP nemůže svévolně bez legislativního odůvodnění plochy zakreslit jako součást stabilizovaných ploch výroby. 
Je zřejmé, že legitimním důvodem bylo zapsání a zakreslení žlabu katastrálním úřadem na základě prokazatelného 
kolaudačního rozhodnutí a všem známé dlouhodobé existence stavby.  
 
Jenom připomínáme, že podle PK katastru nejen velký žlab, ale i jiné parcely v areálu byly vedeny jako orná půda, 
viz. příloha z KÚ se zakreslením PK parcel. Tedy tento argument pro neprovedení opravy a jeho nepromítnutí 
do nového územního plánu obce neobstojí. Nejedná se v konečném důsledku, že zde nelze navrhovat nové 
zastavitelné plochy (jak píšete), ale o provedení opravy a uvedení územního plánu do reálného stavu.  
Již mnohokrát jsme záležitost vzájemně projednávali a žádali o nápravu, pokaždé obec jen slíbila nápravu stavu věci. 
Trváme tedy na připomínkách vznesených písemně naposledy dopisem ze dne 16.5.2013, předaných osobně na OÚ 
Měnín dne 24.5.2013 a to včetně připomínek týkajících se dalších popsaných záležitostí. 
Na základě shora uvedeného žádáme Vás proto o řešení této problematiky při zpracovávání nového ÚP 2013. 
 
Přílohy : 

• Kopie žádosti o poskytnutí údajů z katastru nemovitostí ze dne 26.5.2011 
• Kopie žádosti Státního statku Měnín z 29.7.1993 na KÚ Brno – venkov o provedení zápisu novostavby 

i s potvrzením OÚ Měnín z 3.8.1993, který potvrzuje novostavbu 
• Kopie Stavebního povolení MNV Sokolnice, SÚ ze 17.1.21987, které nabylo právní moci 22.12.1987, 

č.j. 620/SÚ/87 
• Kopie Kolaudačního rozhodnutí MNV Sokolnice, SÚ z 19.10.1989 č.j. 413/SÚ/89 ( i zde konstatováno, 

že jde o stavbu v areálu VKK Měnín !!!) 
• Kopie Vyjádření OÚ Sokolnice, SÚ ze dne 9.10.2006 č.j. 1457/06/SÚ/HJ, konstatující že výše uvedená 

parcel 1382/2 se nachází ve stabilizované zóně výroby s podrobným regulativem pro výrobní plochy 
pro průmysl, zemědělská střediska, sklady a rozvoj drobných výrobců bez možnosti bydlení 

• Kopie katastrální mapy – letecký pohled 
• Kopie katastrální mapy z 22.9.2010 
• Kopie katastrální mapy z 27.5.2013 
• Kopie ÚP z roku 2005 – bez vyznačení žlabu mimo areál 
• Kopie dopisu z 16.5.2013 – připomínky k ÚP 

 
Z kopie dopisu ze dne 16.5.2013 požadují promítnout do ÚP Měnín následující: 

1. Silážní žlab – v podstatě ty stejné důvody, které jsou uvedeny v připomínkách ze dne 24.5.2013 
2. Plochy T 2 a T 3 : plochy T 2 a T 3 ( na výkresech vedené jako plochy zemědělské prvovýrobní) žádáme 

jako dřívější zastavěné části areálu státního statku a plochy se stavbami infrastruktury do stejné plochy jako 
areál T 1 (přitom plochy T 2 a T 3 jsou vedeny v návrhu ÚP jako plochy pro výrobní aktivity a sklady – bod 
3.2.9.) 

3. Zákresy kanalizací: na výkresech není zakreslená dešťová kanalizace odvádějící vody z areálu bývalého 
státního statku Měnín do místního potoka. 

4. Hnojiště : polní hnojiště v našem vlastnictví ( na parcelách p.č. 1376/107, 1376/106, 1376/105, 1376/104 
a 1376/114) je uvedeno jako Zh – zpevněné polní hnojiště, jenže chybí vyznačení cest vedoucích k němu. 
Účelové komunikace ( viz. bod 4.1.6. návrhu ) chybí kolem polního hnojiště. 

5. Plocha pro výstavbu trafostanice : viz. bod 4.2. návrhu – zásobování elektrickou energií, žádáme 
o uvedení plochy T 1 jako plochy pro výstavbu další nové trafostanice (viz. vyjádření a smlouva ČEZ-u pro 
firmu Neuralgen). 

6. Kanalizace : k bodu 4.4.3. – kanalizace, není v návrhu ÚP ani ve výkresech zmínka o odvádění dešťových 
vod z areálu PPMěnín do místního potoka (viz. bod 3).  

Žádají tímto o projednání uvedených záležitostí v souvislosti s návrhem ÚP Měnín. 
 
Rozhodnutí o námitkách: 

1) Silážní žlab - námitce proti nezahrnutí tohoto žlabu do areálu PPMěnín ( do zastavěného území ) 
se vyhovuje.  Silážní žlab bude zahrnut do stabilizovaných ploch výroby areálu PPMěnín.  
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2) Plochy T 2 a T 3 –  námitce se nevyhovuje. Plochy T 2 a T3 budou zařazeny v ÚP Měnín jako plochy 
návrhové.  

3) Zákres kanalizací – námitce se nevyhovuje, nebude provedeno zakreslení dešťové kanalizace odvádějící 
vody z areálu. 

4) Hnojiště polní – námitce se nevyhovuje, nebude zakreslena cesta vedoucí k tomuto hnojišti.   
5) Plocha pro výstavbu trafostanice – námitce se nevyhovuje, nebude zakreslena plocha pro umístění další 

trafostanice.  
6) Kanalizace - námitce se nevyhovuje, nebude provedeno zakreslení kanalizace odvádějící vody z areálu 

do místního potoka. 

 
Odůvodnění námitek pořizovatelkou: 

1) Umístění silážního žlabu je na pozemcích p.č. 1382/89, 1382/2, 1382/90 a 1382/91 v k.ú. Měnín ve vlastnictví 
firmy FINBAU, dle výpisu z katastru nemovitostí jsou tyto pozemky evidovány druhem pozemku -  ostatní plocha, 
se způsobem využití pozemku - jiná plocha. Dle doložených podkladů uvádějících v příloze námitky firmy FINBAU 
je zřejmé, že se jedná o silážní žlab VKK Měnín, který byl zkolaudován.  
Tyto podklady zpracovatel ani pořizovatel neobdržel v době pořizování ÚPO Měnín, které probíhalo od konce roku 
2002 do konce roku 2005. Ve spisu o pořízení ÚPO Měnín nebylo dohledáno žádné podání s uvedenými podklady 
firmy FINBAU v rámci projednávání ÚPO Měnín. 
ÚPO Měnín nebyla předmětná plocha zahrnuta do areálu, neboť její existence neodpovídala právnímu stavu 
evidence zastavěných ploch a podmínkám zahrnutí takové plochy do stabilizovaného území výroby. V době 
zpracování ÚPO byly plochy předmětných pozemků, na kterých se nachází žlab prověřovány, byly evidovány jako 
orná půda s různými vlastníky – fyzickými osobami. Z tohoto důvodu nemohl být silážní žlab zahrnut do areálu 
PPMěnín a tudíž do stabilizovaného území výrobní zóny. 
Předmětný žlab nebyl zakresleny mapovém podkladu, nad kterým byl ÚPO zpracováván, který jako závazný podklad 
obdržel projektant od pořizovatele při zpracování ÚPO. V procesu projednávání ÚPO nebyla vznesena námitka 
ke správnosti zákresu zastavěného území, nebyly dostupné podklady, opravňující projektanta začlenit silážní žlab 
do současně zastavěného území obce.  
 
V případě podání námitky v rámci veřejného projednání návrhu ÚP upraveného dle § 188 zákona č. 183/2006 Sb. 
(zákon o územním plánování a stavebním řádu ) dne 27.5.2013 od společnostzi FINBAU prostřednictvím starosty 
obce Měnín byly doloženy i podklady, které uvádí legálnost silážního žlabu i druh pozemku a využití pozemku.  
  
V rámci úpravy ÚPO Měnín na ÚP Měnín dle § 188 zákona č. 183/2006 Sb. ( zákon o územním plánování 
a stavebním řádu) je vymezováno zastavěné území obce v souladu s § 58 odst.2) a to do zastavěného území 
se zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, chmelnic, pozemků zemědělské půdy určených pro zajišťování 
speciální zemědělské výroby (zahradnictví) nebo pozemků přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné 
půdy nebo do lesních pozemků, a dále pozemky vně intravilánu, a to :  
a) zastavěné stavební pozemky, 
b) stavební proluky, 
c) pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území, 
d) ostatní veřejná prostranství 1), 
e) další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území, s výjimkou pozemků vinic, chmelnic 
a zahradnictví. 
 
Dle § 2 podst.1) písmene c) zákona č. 183/2006 Sb. ( zákon o územním plánování a stavebním řádu ) v platném 
znění je zastavěným stavebním pozemkem pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další 
pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými 
budovami.  
Dle § 27 písmene c) zákona č. 344/1992 Sb. (zákon o katastru nemovitostí ČR) je stavební parcelou pozemek 
evidovaný v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří. 
  
Na základě výše citovaných zákonných ustanovení sice nejsou pozemky dle katastru nemovitostí evidované jako 
zastavěné plochy, nejedná se o stavební parcelu, nicméně dle průzkumu na místě samém a doložených podkladů 
(kolaudační rozhodnutí silážního žlabu ) bude silážní žlab zahrnut do zastavěného území vymezeného návrhem ÚP 
Měnín, neboť se jedná o pozemky pod společným oplocením, které tvoří ( i v dřívějším období ) souvislý celek 
s hospodářskými budovami a dalšími hospodářskými stavbami ( další sila ) v areálu bývalého VKK nyní PP Měnín 
ve vlastnictví společnosti FINBAU. Zakreslením do zastavěného území dojde k narovnání právního stavu. 
 
2) V ploše T 2 se nacházejí pozemky v druhu ostatní plocha, které nejsou ani provozně spojeny s areálem PPMěnín, 
z tohoto důvodu bude plocha T2 vedena jako návrhová plocha. V ploše T 3 jsou pozemky vedeny jako orná půda, 
nejsou také provozně spojeny s areálem PP Měnín, proto budou zařazeny v ÚP Měnín jako plochy návrhové.  Obě 
tyto lokality byly v ÚPO Měnín jako návrhové, k dnešnímu dni nebylo vydáno žádné rozhodnutí, které by řešilo 
jakoukoliv výstavbu v předmětných plochách, stav se k dnešnímu dni nezměnil.  
Z výše uvedeného odůvodnění se námitce nemůže vyhovět. 
 
3) ÚP Měnín řeší koncepci odvádění a čištění odpadních vod a hlavní řady, odvádění dešťové kanalizace z areálu 
nebude zakresleno, jedná se o přípojku, takovou podrobnost ÚP neřeší. Odvod dešťové vody z areálu PP Měnín 
není předán do ÚAP ORP Židlochovice.   
Z výše uvedeného odůvodnění se námitce nemůže vyhovět. 
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4)Polní hnojiště je dle evidence v katastru nemovitostí na orné půdě, v územním plánu je toto hnojiště zakresleno 
se zkratkou Zh (zahradní hnojiště). Cesta k hnojišti je možná dle ÚP Měnín, neboť plocha zemědělská prvovýrobní 
umožňuje v nezbytném rozsahu umístit plochy DT.  
Z výše uvedeného odůvodnění se námitce nemůže vyhovět. 
 

5)Dle ÚP Měnín je v ploše T1 umístění další trafostanice možné. Systém regulativů umožňuje v dotčených funkčních 
plochách v nezbytném rozsahu dopravní a technickou infrastrukturu umístit. 
Z výše uvedeného odůvodnění se námitce nemůže vyhovět. 
 
6)ÚP Měnín řeší koncepci odvádění a čištění odpadních vod a hlavní řady, odvádění vod z areálu do potoka nebude 
zakresleno, jedná se o přípojku, takovou podrobnost ÚP neřeší. Odvod vody z areálu PP Měnín do potoka není 
předán do ÚAP ORP Židlochovice. 
Z výše uvedeného odůvodnění se námitce nemůže vyhovět. 
 
 
Námitka podaná nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání ( dle § 52 odst.3 stavebního zákona ) : 
Věc: Námitky a připomínky k návrhu územního plánu 
Jako vlastník pozemků a staveb v k.ú. Měnín, a to 

a) Pozemek parc. č. 1374/5, ostatní plocha (jiná plocha) 
b) Pozemek parc. č. 1374/6, ostatní plocha (jiná plocha) 
c) Pozemek parc. č. 1374/8, ostatní plocha (jiná plocha) 
d) Pozemek parc. č. 1374/9, ostatní plocha (jiná plocha) 
e) Pozemek parc. č. 1374/10, ostatní plocha (jiná plocha) 
f) Pozemek parc. č. 1374/11, ostatní plocha (jiná plocha) 
g) Pozemek parc. č. 1374/13, ostatní plocha (jiná plocha) 
h) Pozemek parc. č. 1374/14, ostatní plocha (jiná plocha) 
i) Pozemek parc. č. 1374/15, zastavěná plocha a nádvoří 
j) Pozemek parc. č. 1374/16, zastavěná plocha a nádvoří  
k) Pozemek parc. č. 1374/17, ostatní plocha (jiná plocha) 
l) Pozemek parc. č. 1374/18, zastavěná plocha a nádvoří 
m) Pozemek parc. č. 1374/19, ostatní plocha (jiná plocha) 
n) Pozemek parc. č. 1374/20, ostatní plocha (jiná plocha) 
o) Pozemek parc. č. 1374/21, ostatní plocha (jiná plocha) 
p) Pozemek parc. č. 1374/24, zastavěná plocha a nádvoří 
q) Pozemek parc. č.1374/29, ostatní plocha (jiná plocha) 
r) Budovu bez č.p./č.e., ubytovací zařízení na pozemcích parc.č. 1374/15, parc.č.1374/16 a parc.č. 1374/18 
s) Budovu bez č.p./č.e., jiná stavba na pozemku parc.č. 1374/24 
t) Pozemek parc. č. 1374/4, ostatní plocha (jiná plocha) 
u) Pozemek parc. č. 1374/23, ostatní plocha (jiná plocha) 
v) Pozemek parc. č. 1374/12, ostatní plocha (jiná plocha) 
w) Pozemek parc. č. 1375/10, lesní pozemek (způsob ochrany: pozemek určený k plnění funkcí lesa) 
x) Pozemek parc. č. 1376/173, orná půda (způsob ochrany: zemědělský půdní fond) 
y) Pozemek parc. č.1376/248, orná půda (způsob ochrany: zemědělský půdní fond) 
dotčených změnou územního plánu podávám v zákonné lhůtě následující připomínky a námitky: 
1) Po všech předběžných konzultací s dotčenými orgány jsme  od července 2012 nebyly upozorněni, že náš  

projekt je v rozporu s územním plánem, naopak od většiny dotčených orgánů máme souhlasná stanoviska 
k našemu záměru, nemáme jediné negativní stanovisko. 

2) Občanské vybavení jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální 
služby a péči o rodiny, zdravotní službu, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva [ § 2 odst. 1 písm. 
k) bod 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním a stavebním řádu (stavebné zákon)]. Stavební zákon řadí 
uvedené příklady občanského vybavení k veřejné infrastruktuře. Je nutné si zásadně připomenout, že mezi 
občanskou vybavenost patří tedy i sociální služby. Rozvoj sociálních služeb s pokračujícím stárnutím 
obyvatelstva ČR patří mezi priority našeho státu. V současné době vzniká spoustu domovů sociální péče 
v poměrně odlehlých lokalitách neboť prioritou při poskytování této sociální péče je zajistit pro seniory klidné 
stáří. 

3) Uvedená „obytná vesnice pro seniory“ (jak je nazývána odborem územního plánování) nemůže být 
považována za vyloučenou lokalitu. V uvedené „obytné vesnici“ jsou navrhována sportoviště, obchod, dům 
služeb, mateřská škola pro blízké okolí, tj, oblast bude hojně navštěvována všemi obyvateli v okolí. Také si 
musíme uvědomit, že se nejedná o zařízení léčebny pro dlouhodobě nemocné, kdy jsou lidé odkázáni 
na lůžko a zdravotní péči, ale jedná se o oblast bydlení pro seniory v aktivním věku, to je patrno i 
z koncepce celého projektu. Oblast bude bez problémů dostupná autem a počítá se i se zřízením zastávky 
hromadné dopravy, navíc s budoucí výstavbou a s postupným rozšiřováním obce, bude oblast časem zcela 
jistě pohlcena další výstavbou. 

4) Pokud bychom přistoupili na názor, že se jedná o sociálně vyloučenou lokalitu, potom bychom za takovou 
sociálně vyloučenou lokalitu museli považovat jakékoliv satelitní městečko – oblast vznikající po obvodu 
velkých měst. 
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5) Domníváme se, že uvedená plocha bude přínosem pro obyvatele blízkého okolí, bude se jednat o klidnou, 
relaxační zónu, s možností procházek a trávení volného času, jako taková bude přínosem pro všechny 
blízké obce. 

 
I když se nedomníváme, že plánovaná výstavba je v rozporu s územním plánem přesto, z důvodů právní opatrnosti 
navrhujeme, aby připravovaný územní plán obce Měnín na výše uvedených pozemcích byl upraven tak, aby umožnil 
výstavbu plánovaného centra pro seniory a příslušenství (mateřská škola apod. – dle projektu) jako prioritu státní 
péče o stárnoucí populaci ČR. 

Děkuji     
Ing. Jiří Doležal, nar. 1.10.1981 
Oslavice 20, PSČ 59401 

 
 
Rozhodnutí o námitce: 
 
1) Jedná se konstatování. 
2) Jedná se o citaci ustanovení § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.  
3) Vysvětlení záměru majitele pozemků Ing. Doležala. 
4) Názor majitele pozemků, kdy se jedná o sociálně vyloučenou lokalitu. 
5) Jedná se o domněnku majitele pozemků. 
 
Požadavek na úpravu ÚP Měnín, která by umožnila výstavbu plánovaného centra pro seniory – námitce 
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) vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
 
 
Odůvodnění námitky: 
 
1) Konstatujeme, že úřad územního plánování nebyl požádán o vyjádření jak investorem plánované akce, tak 

stavebním úřadem Sokolnice, tudíž nemohl vyjádřit svou domněnku.  ÚÚP se vyjádřil v dubnu 2013 e-mailem panu 
Ing. Jiřímu Doležalovi staršímu, a to jen na základě dotazu odboru životního prostředí k záměru dle územního 
plánu obce Měnín.  

 
2) Jedná se o plochu smíšenou obslužnou, která je pro rozvoj staveb a aktivit nejenom občanské vybavenosti, ale i 
služeb výrobních i nevýrobních, místní rekreaci a relaxaci.  
 
3) Obytná vesnice pro seniory – úřad územního plánování tento záměr pojmenovává dle Ing. Doležala st. a 
projektanta záměru výstavby domů pro seniory Ing. Charváta stejně, výstavba domů pro seniory. Jedná se o plochu 
smíšenou obslužnou, která je pro rozvoj staveb a aktivit nejenom občanské vybavenosti, ale i služeb výrobních i 
nevýrobních, místní rekreaci a relaxaci. Pro umístění záměru investora jsou územním plánem navržené jiné plochy.  
 
4) Koncepce územního plánu Měnín neumožňuje umístit „satelitní městečko“. Takový záměr by nebyl v  souladu 
s koncepcí územního plánu Měnín. 
 
5) Přínos pro obyvatele bude další využití lokality W1 – Donava u Otmarova v souladu s funkčním regulativy dle ÚP 
Měnín. Viz. odůvodnění námitky – níže. 
 
Požadavek na úpravu ÚP Měnín, která by umožnila výstavbu plánovaného centra pro seniory – námitce se 
nevyhovuje z těchto důvodů: 
 
Lokalita W 1 – Donava u Otmarova je dle ÚP ve funkční ploše výrobní - stávající. Územní plán navrhuje toto území 
jako plochy pro smíšené obslužné funkce. Tyto plochy jsou určeny pro objekty a plochy občanské vybavenosti, pro 
zařízení služeb ( výrobních i nevýrobních ) s vázaným bydlením. Jsou tvořeny plochami touto dokumentací 
vymezenými. Jsou jako samostatné plochy (regulativ úrovně A ) vymezovány v rozsahu podle hlavního výkresu 
a specifikace níže, přípustné jsou dále v ostatních zónách podle specifikace kapitoly č. 6.  Pro tuto lokalitu je 
nařízena územní studie. 
V katastru Měnína jsou jednoznačně vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího 
účelu využití (hlavní využití) – pro potřebu ÚP nazývané funkční zóny: 
 
Tabulka T1.1 

Označení 
plochy 
(zóny) 

kód 

Název zóny Funkční priorita zóny 
funkce 

Typ zóny 
 

poznámka 

6b Smíšená obslužná vybavenost, služby,  sport, 
vázané bydlení 

urbanizovaná bez dominance bydlení 
a obytných funkcí 

 

Podrobná specifikace (charakteristika) ploch vymezených zón a podmínky pro jejich využití 
Vymezení přípustnosti funkcí (regulativ úrovně „B“) v plochách vymezených regulativem úrovně „A“ je uvedeno v následující 
specifikaci podmínek využití zón: 
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Tabulka T-1.2 

funkční využití ploch definice 
PŘÍPUSTNÉ - je-li uvedeno ve výkrese přípustné, v ostatních   případech podmíněně přípustné 
PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉ 
 

- část funkcí podle regulativu úrovně „B“ – tab. T2 podle konkrétních podmínek místa – 
zachování zástavbového rytmu a řádu a harmonii funkcí dílčích ploch (a specifikací dle kap. 6.4) 
při respektování funkční priority (regulativ úrovně „A“) 

 - část funkcí podle regulativu úrovně „B“ – tab. T2 pouze na takto vymezených plochách 
v hlavním výkrese a následujícího textu podmínek využití území zón podle násl. textu (6.1) 

NEPŘÍPUSTNÉ - obecně nepřípustné funkční využití ve vymezené funkční zóně 
 

¨ 
Vymezení přípustnosti funkcí (regulativ úrovně „B“) v plochách vymezených regulativem úrovně „A“ je uvedeno v následující 
specifikaci podmínek využití zón. 
Uvedené regulativy úrovně „B“ v jednom řádku nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek 
 
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 v nedominantní pozici, t.j. bez funkcí 
a služeb, jejichž podstatou je bydlení a ubytování.  
přípustné využití určují funkční regulativy: Oa, Ob, OB, Sa, Sd, SO, Kz, UR, UZ, Zm, ZS, Pa, PZ,  
  

kód specifikace 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, Vb  
Sa sport a rekreaci bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) bez ubytování a bydlení 
SO sport, rekreaci a rekreační objekty s možností ubytování, bez objektů rekreace rodinného typu resp. individuální 
 rekreace 
Vb čistou výrobu, komerci, kanceláře, s možností integrovaného bydlení správce 
Oh občanskou vybavenost – hřbitov s příslušenstvím 
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 
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 staveb 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 (sochami, kříži, 
altány apod) 
 
podmíněně přípustné – při zajištění souladu s funkční prioritou zóny a příznivými vazbami na okolní prostor a souladu v zástavbě, 
umístění je doporučeno ověřit podrobnějším řešením prostoru: M, SI, SKV, Vb, Vkb, VO, Vr, Vz, Ga, DG, DTP, Ka, KW, Wm, Wz, 
Lo,  
 

kód specifikace využití - plochy pro: 
M Památníky, sochy s příslušenstvím 
SI servisní a informační služby pro turistiku a rekreaci  
SKV vinařský dvůr 
Vb čistou výrobu, komerci, kanceláře, s možností integrovaného 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, dvougaráže 
DG hromadné garáže 
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 
Wm vsakování povrchových vod, poldry, mokřady 
Wz drobné vodní plochy a toky, ochranné a záchytné příkopy 
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,  
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- pouze na takto ve výkrese 1b označených plochách, nebo prověřených územní studií: Ba, Bd,  
 

kód specifikace využití - plochy pro: 
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  
Bd bydlení v bytových domech bez hospodářského zázemí, s přípustnou integrovanou maloobchodní činností a nevýrobními 
službami  
 
nepřípustné využití: ostatní (OS, Oh, Sc, SR, Vp, DL, TE, TZ, UO, Za, ZV, Zh, La, LKB, Lk,),  
 

kód specifikace využití - plochy pro: 
OS občanskou vybavenost – zařízení sociálních služeb s příslušenstvím v přípustné kombinaci s vázaným bydlením 
 správce 
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 
TZ těžební a průzkumná zařízení nerostných surovin 
UO užitková zeleň a zahrádkářské kolonie s možností výstavby chat a zahradních domků 
Za zemědělskou velkovýrobu – orná půda a trvalé kultury 
ZV zemědělské prvovýrobní plochy orné půdy s možností výstavby vodních ploch 
Zh zpevněná polní hnojiště 
La lesy s převážně produkční funkcí 
LKB bažantnice s funkcí biocentra 
Lk lesy s převažující funkcí ekologickou a krajinářskou 
- činnosti, narušující či zatěžující pozitivní hodnoty prostoru a životní prostředí. 
 
V územním plánu je jasně definována podrobná specifikace (charakteristika) plochy vymezené jako smíšená 
obslužná a podmínky pro její využití jsou přesně stanovené.  
 
Vzhledem k urbanistické koncepci, která obec Měnín rozvíjí jako souvisle urbanizovaný celek, ve volné 
krajině nevytvářející nová sídla nebo obytné samoty,  je proto 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 je ÚP Měnín vymezena jako smíšená obslužná. 
Systém regulativů je průmětem urbanistické koncepce do nástrojů pro její realizaci. 
 
Dále ÚP vymezuje plochy a koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou 
pro rozhodování(a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této 
studii do evidence územně plánovací činnosti) 

plocha - 
označení  

 
odůvodnění a cíle územní studie  

W1 uspořádání prostoru lokality s ohledem na exponovanou polohu a interakce s okolními 
funkčními plochami 

 
Zásady koncepce rozvoje obce vycházejí z vyhodnocení potenciálů krajiny a sídla a vůle samosprávy obce.  
Zaměření na kvalitní bydlení, rekreaci, ochranu krajiny a přírody je preferováno v souladu s prvovýrobními potenciály 
a proporcionálním rozvojem výrobních aktivit. 
Smyslem vymezení plochy smíšené obslužné je vytvoření podmínek pro rozvoj služeb s vázaným bydlením v široké 
škále od občanské vybavenosti (bez dominantního ubytování a čistě ubytovacích služeb, resp. služeb, jejichž 
podstatou je bydlení nebo ubytování) přes sport a rekreaci po výrobní služby, obytná funkce jako doplňková by 
měla být vázána na výše uvedené aktivity, pro rozvoj obytných funkcí jsou určeny především zóny obytná, centrální 
obytná a smíšená obytná. 
 
Návrh lokality W1 je v souladu s § 18 odstavcem 1 stavebního zákona, protože vytváří předpoklad pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a zejména pro soudržnost společenství obyvatel území tím, že v lokalitě W1 navrhuje smíšenou obslužnou 
funkci. Rozvoj obytných funkcí je možný v návaznosti na sídlo obce, tím je komplexně řešeno účelné využití 
a prostorové uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na 
rozvoji území tak, jak je uvedeno v ustanovení § 18 odst. 2 stavebního zákona. 
 
Tímto řešením jsou určeny podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a je zajištěna ochrana 
nezastavěného území a nezastavitelných ploch ( ustanovení § 18 odst.4 stavebního zákona ). Potenciál rozvoje 
území a míra využití zastavěného území je zhodnocena v odůvodnění ÚP Měnín a vyplývá z něho, že není potřeba 
vytvářet další obytná sídla v krajině, protože je dostatek ploch pro bydlení navazující na obec. 
 
Návrhem regulativu lokality W1( obslužné smíšené ) se stanovuje koncepce rozvoje území, včetně urbanistické 
koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území  a stanovují se podmínky pro umístění a uspořádání staveb 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území dle § 19 odst.1 písmene b) a e) stavebního zákona vč. prověření 
přínosů, problémů, rizik s ohledem urbanistickou koncepci. 
 



Městský úřad Židlochovice, spis.zn. OÚPSÚ/252/2011   str. 17 
 

 

* ÚP MĚNÍN - BLOK IIB - ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE* 

Smyslem vymezení lokality obslužné smíšené  (lokalita W1) je předcházení vytváření urbánního prostředí prostorově 
sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel, tím, že byly zváženy existující  a potenciální 
důsledky a bylo navrženo řešení, které tomuto předchází( článek 15 PÚR ČR ), v této ploše není umožněno 
dominantní ubytování a čisté ubytovací služby, resp. služby, jejichž podstatou je bydlení nebo ubytování.  
Přitom je vytvořen předpoklad pro polyfunkční využívání opuštěného areálu a plochy ( článek 19 PÚR ČR ). Politika 
územního rozvoje je závazná pro pořizování a vydávání územních plánů – odst.4) § 31 stavebního zákona a určuje 
požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto 
úkolů. Vymezením lokality smíšené obslužné je respektováno  ustanovení § 31 stavebního zákona, zejména odst.1) 
a 4). 
Z výše uvedeného odůvodnění se námitce nemůže vyhovět. 
 
Na základě této námitky bylo ustanovení v textu odůvodnění v kapitole Z.3.2.4 plochy pro smíšené obslužné funkce 
opraveny na § 3 odst. 3) a 4) vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
 
 
Přezkum a odůvodnění návrhu územního plánu - § 53 odst.1)  
 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem dne 6.6.2013 vyhodnotil výsledky projednání, zpracoval s ohledem 
na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách  a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního 
plánu.  
Návrhy zaslal dotčeným orgánům a krajskému úřadu dne 14.6.2013 a vyzval je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů 
od obdržení uplatnily stanoviska. Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko 
v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. 
Souhlasné koordinované stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu územního plánu v zákonné lhůtě uplatnil Hasičský záchranný sbor JMK, Zubatého 1, 614 00 
Brno. Ostatní dotčené orgány neuplatnily ve lhůtě stanovisko.  
 
K podstatné úpravě na základě veřejného projednání návrhu ÚP Měnín nedošlo. ( § 53 odst.2 stavebního zákona ). 
 
 
 
9. Vyhodnocení připomínek 
 
Na veřejném projednání návrhu nebyly uplatněny připomínky. 


