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1. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE: 

Zpracování územního plánu je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění 

Aktualizací č. 1 – 5 (dále jen APÚR), kdy poslední aktualizace č.4 byla schválena usnesením vlády 

ČR č. 618 ze dne 12. 7. 2021 a sdělení o jejím schválení bylo zveřejněno 31.8.2021. 

o řešeným územím neprochází žádná rozvojová osa, stávající stavby dopravní a technické 

infrastruktury republikového významu jsou respektovány 

o řešené území je součástí specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální problém 

ohrožení území suchem 

Úkoly pro územní plánování: 

a) vytvářet územní podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a zvyšování 

jejích retenčních a akumulačních vlastností, zejm. vytvářením územních podmínek pro vznik a 

zachování odolné stabilní vyvážené pestré a členité krajiny, tj. krajiny s vhodným poměrem 

ploch lesů, mezí, luk, vodních ploch a vodních toků (zejména neregulované vodní toky s 

doprovodnou zelení), cestní sítě (s doprovodnou zelení), a orné půdy (zejm. velké plochy orné 

půdy rozčleněné mezemi, cestní sítí, vsakovacími travními pruhy),  

b) vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a renaturaci vodních toků a niv a pro obnovu 

ostatních vodních prvků v krajině,  

c) vytvářet územní podmínky pro hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích, 

tj. dbát na dostatek ploch sídelní zeleně a vodních ploch určených pro zadržování a 

zasakování vody, 

d) vytvářet územní podmínky pro zvyšování odolnosti půdy vůči větrné a vodní erozi, zejm. 

zatravněním a zakládáním a udržováním dalších protierozních prvků, např. větrolamů, mezí, 

zasakovacích pásů a příkopů, 

e) vytvářet územní podmínky pro rozvoj a údržbu vodohospodářské infrastruktury, pro 

zabezpečení požadavků na dodávky vody v období nepříznivých hydrologických podmínek, 

zejm. pro infrastrukturu k zajištění dodávek vody z oblastí s příznivější vodohospodářskou 

situací a s ohledem na místní podmínky pro budování nových zejm. povrchových zdrojů vody, 

f) pro řešení problematiky sucha, zejm. tak jak je specifikováno výše v písm. a) až e) (příp. 

navrhovat i další vhodná opatření pro obnovu přirozeného vodního režimu v krajině) využívat 

zejména územní studie krajiny. 

Územní plán (dále jen ÚP) vytváří podmínky pro řešení výše uvedených úkolů stanovením 

podmínek v rámci koncepce ochrany a rozvoje hodnot (ochrana přírodních hodnot a krajinného 

rázu), koncepce technické infrastruktury (hospodaření s dešťovými vodami), koncepce 

uspořádání krajiny (zásady pro uspořádání krajiny, vymezení ploch v krajině, ÚSES, ochrana 

před erozí a povodněmi) a dále stanovením podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití. 

o řešené území patří do rozvojové oblasti OB3 Metropolitní rozvojová oblast Brno – území 

ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Brna; jedná se o velmi silnou koncentraci 

obyvatelstva, ekonomických činností, jakož i soustředění kulturních, institucionálních, 

organizačních, vzdělávacích a vědecko-výzkumných aktivit, které mají z velké části i mezinárodní 

význam; rozvojově podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi, tak I. TŽK; sílící 

mezinárodní kooperační svazky napojují oblast zejména na prostor Vídně a Bratislavy 

Ve vztahu k rozvojové oblasti OB3 vytváří územní plán podmínky především pro rozvoj nadmístní 

dopravní a technické infrastruktury: 

 je vymezena zastavitelná plocha Z33 umožňující realizaci dopravního záměru (dálnice D52 / 

Jižní tangenta Rajhrad – Chrlice II (D2), včetně MÚK Rajhrad, úprava části trasy silnice III/425 

10, úprava křižovatky silnic II/425 a III/425 10) 

 je vymezena zastavitelná plocha Z41 umožňující realizaci MÚK Syrovice 

 je vymezen koridor pro dopravní infrastrukturu KD1 pro VRT Brno - Šakvice 

 je vymezen koridor KT1 pro technickou infrastrukturu (zdvojení ropovodu Družba) 
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ÚP respektuje záměry, vyplývající z APÚR: 

o koridor vysokorychlostní dopravy ŽD3 – RS2 úsek Brno–Šakvice–Břeclav–hranice 
ČR/Rakousko, Slovensko (–Wien/Bratislava); splnění požadavků TEN-T 

Úkoly pro územní plánování: 

Na základě vybraných variant Ministerstvem dopravy vymezit koridor vysokorychlostní železniční 
dopravy v úseku Brno–Šakvice–Břeclav–hranice ČR/Rakousko, Slovensko (–Wien/Bratislava). 

ÚP vytváří podmínky pro realizaci záměru vymezením koridoru KD1 pro dopravní infrastrukturu. 

o silniční doprava SD8 – D52 úseky D2–Rajhrad, Pohořelice–Mikulov–hranice ČR/Rakousko (–
Drasenhofen); součást TEN-T 

ÚP vytváří podmínky pro realizaci záměru vymezením zastavitelných ploch Z33 a Z41 pro silniční 
dopravu. 

o dálkovod DV1 – koridor pro zdvojení potrubí k ropovodu Družba, Klobouky–Rajhrad 

ÚP vytváří podmínky pro realizaci záměru vymezením koridoru KT1 pro technickou infrastrukturu. 

ÚP respektuje a naplňuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území: 

 (14 + 14a) Jsou chráněny a rozvíjeny kulturní, přírodní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Jsou respektovány hodnoty 
s legislativní ochranou, pro ochranu a rozvoj ostatních hodnot území jsou stanoveny podmínky. Je 
zachován ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní 
krajiny. Urbanistická struktura území, která je dlouhodobě stabilizována a vymezena dopravním 
skeletem, je respektována, ÚP pouze tento skelet doplňuje v měřítku odpovídajícím charakteru 
území. 

Rozvoj primárního sektoru podporuje ÚP stabilizací zemědělských ploch, přiměřeným rozvojem 
s minimálním dopadem na ornou půdu, stabilizací lesních a vodních ploch a stabilizací 
ekologických funkcí krajiny vymezením ÚSES. 

 (15) Při vymezování ploch změn a vytváření urbánního prostředí bylo předcházeno prostorově 
sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. ÚP vymezuje plochy se 
smíšeným využitím (plochy smíšené obytné, plochy smíšené výrobní), umožňující polyfunkční 
využití území s odpovídající vybaveností a stanovenou urbanistickou koncepcí čelí nežádoucímu 
trendu vzniku monofunkčních ploch bez vazby na veřejné vybavení a pracovní příležitosti. 

 (16 + 16a) V rámci ÚP jsou vymezeny plochy a stanoveny podmínky pro komplexní řešení 
zajišťující udržitelný rozvoj města, při respektování požadavků vyplývajících ze strategických 
dokumentů rozvoje kraje a mikroregionu. Dílčí požadavky zadání ÚP byly na výrobních výborech 
projednány a bylo přijato řešení, které představuje přijatelný kompromis s ohledem na cíle 
územního plánování. 

ÚP vychází z principu integrovaného rozvoje území, informace o území a požadavky na jeho 
rozvoj byly objektivně a komplexně posuzovány a koordinovány z prostorových, odvětvových a 
časových hledisek. 

 (17) Podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn jsou v území vytvořeny 
vymezením ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména stabilizovaných ploch komerčního 
občanského vybavení, ploch smíšených výrobních a ploch výroby a skladování. Nové plochy 
smíšené výrobní jsou navrženy ve vazbě na stávající průmyslovou zónu v lokalitě Stará Pošta. 

 (18) Je podpořen vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury, v sídle jsou stabilizovány 
plochy veřejného občanského vybavení, případný další rozvoj je umožněn v rámci ploch 
smíšených obytných. Předpoklad pro rozvoj vazeb mezi městskou a venkovskou oblastí je posílen 
řešením dopravní infrastruktury – stabilizaci a rozvojem sítě cyklistických tras. 

 (19) Vymezením stabilizované plochy smíšené výrobní v nevyužívané části areálu v lokalitě Stará 
Pošta a dále vymezením ploch přestavby (plocha smíšená obytná a plocha sportu) v lokalitě 
Tovární jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání 
opuštěných areálů a ploch tzv. brownfields, zemědělského a průmyslového původu. ÚP tím 
přispívá k hospodárnému využívaní zastavěného území. K zajištění ochrany nezastavěného 
území (zejména zemědělské a lesní půdy) dochází dále především využitím proluk a využitím 
území, která bezprostředně navazují na zastavěné území. 

ÚP zachovává sídelní (veřejnou) zeleň v maximálním rozsahu, vymezuje její doplnění novými 
rozvojovými plochami a stanovuje podmínky využití území tak, aby byla minimalizována její 
fragmentace. 
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 (20 + 20a) Rozvojové záměry jsou umisťovány s ohledem na charakter krajiny, při respektování 
krajinného rázu a zásady nerozšiřování zástavby do volné krajiny (s výjimkou ploch dopravní a 
technické infrastruktury a ploch sídelní zeleně). Převážná část nově vymezovaných ploch je 
situována v návaznosti na stávající zástavbu. Stanovením zásad a opatření na ochranu zdravých 
životních podmínek a životního prostředí, respektováním hodnot území a přírodních zdrojů a 
ochranou zemědělského a lesního půdního fondu jsou respektovány veřejné zájmy - zejména 
kvalita životního prostředí. ÚP vytváří, v rámci koncepce uspořádání krajiny, územní podmínky pro 
implementaci a respektování územních systémů ekologické stability, zvyšování a udržování 
ekologické stability, zajištění ekologických funkcí krajiny a zvyšování a udržování rozmanitosti 
venkovské krajiny. V rámci koncepce ochrany a rozvoje hodnot území a koncepce uspořádání 
krajiny jsou stanoveny podmínky pro ochranu krajinného rázu. 

ÚP vytváří územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a 
pro člověka především vymezením systému ÚSES a vymezením sítě účelových komunikací 
v rámci ploch dopravní infrastruktury. 

 (21) V rámci vymezení systému sídelní zeleně jsou stanoveny různé formy ploch sídelní zeleně 
(včetně významných ploch sídelní zeleně, vymezených v rámci koncepce ochrany a rozvoje 
hodnot území), s cílem zachovat a rozvíjet jejich prolínání s krajinnou zelení a dále vytvářet 
podmínky pro zachování spojitosti těchto ploch v koordinaci s územním systémem ekologické 
stability. 

 (22) Umožněním realizace turistické infrastruktury v rámci ploch s rozdílným způsobem využití, 
vymezením ploch smíšených nezastavěného území – rekreačních ve vazbě na Naučnou stezku 
Rajhradsko a rozvojem sítě tras a stezek pro pěší a cyklisty (propojením atraktivních míst), vytváří 
ÚP podmínky pro rozvoj různých forem udržitelného cestovního ruchu (např. agroturistika, 
cykloturistika, hipoturistika…), při zachování hodnot území. 

 (23, 24 + 24a) V ÚP jsou vymezeny stabilizované plochy a plochy změn pro dopravní a technickou 
infrastrukturu a dále koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu. Plochy změn jsou, 
s ohledem na prostupnost krajiny a na minimalizaci fragmentace krajiny, vymezeny v maximální 
možné míře v návaznosti na stávající trasy a zařízení. Umisťování odpočívadel je umožněno 
v rámci stanovených podmínek pro plochy silniční dopravy. 

Pro zlepšení dostupnosti území jsou navrženy plochy dopravní infrastruktury a plochy veřejných 
prostranství. Podmínky ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před 
negativními vlivy (hlukem, emisemi…), s ohledem na vytváření územních podmínek pro 
environmentálně šetrné formy dopravy, jsou řešeny jednak vymezeným rozložením ploch 
s rozdílným způsobem využití a dále stanovením zásad a opatření na ochranu zdravých životních 
podmínek a životního prostředí a také formou podmínek (regulativů) k jednotlivým plochám s 
rozdílným způsobem využití. 

 (25) ÚP vytváří podmínky pro ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 

katastrofami v území (např. záplavy, eroze...) jednak stanovením zásad pro ochranu civilizačních 

hodnot a dále především stanovením koncepce uspořádání krajiny. ÚP řeší ochranu potenciálně 

ohrožených území; jsou vymezeny plochy pro protipovodňová opatření, které zahrnují celou škálu 

opatření pro eliminaci rizik přírodních katastrof. ÚP vytváří podmínky pro zvýšení přirozené 

retence srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých opatření pro zadržování a akumulaci 

povrchové vody stanovením zásad v rámci koncepce uspořádání krajiny a stanovením podmínek 

pro plochy s rozdílným způsobem využití. ÚP dále stanovuje zásady pro zadržování, vsakování a 

využívání dešťových vod tak, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových podmínek. 

 (26) V záplavovém území je, v rámci zastavitelných ploch, vymezena pouze plocha dopravní 

infrastruktury. Částečně do něj zasahuje také plocha přestavby (sport) na části výrobního areálu, 

čímž ÚP vytváří podmínky pro zlepšení situace - vymístění části výrobních aktivit ze záplavového 

území. 

 (27) ÚP vytváří podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury stabilizací 

stávajících a vymezením nových ploch a koridorů veřejné infrastruktury. Koridor pro technickou 

infrastrukturu je vymezen podél stávajících tras inženýrských sítí tak, aby byly minimalizovány 

negativní dopady do území. Koncepce řešení vytváří podmínky pro zlepšení obsluhy území, 

stabilizaci dopravního skeletu, zlepšení prostupnosti krajiny a obsluhy pozemků. 

 (28) ÚP zohledňuje potřeby rozvoje území v dlouhodobém horizontu jednak stanovením podmínek 

pro možnost realizace související veřejné infrastruktury u smíšených ploch a dále vymezením 

plochy územní rezervy, chránící území pro případnou realizaci budoucích záměrů. 

Ochrana kvalitních prostorů v sídle je zakotvena v koncepci ochrany a rozvoje hodnot území. 
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 (29) ÚP vymezuje plochy dopravní infrastruktury a veřejných prostranství, umožňující návaznost 

na nadřazenou síť veřejné dopravy. Stabilizací a doplněním stávajícího dopravního skeletu vytváří 

ÚP podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému obsluhy území, včetně rozvoje pěších a 

cyklistických tras. 

 (30) Koncepce zásobování vodou je v řešeném území stabilizována. Stávající systém 

odkanalizování s následnou likvidací odpadních vod na městské čistírně odpadních vod je rovněž 

stabilizovaný. Koncepce vodního hospodářství tak splňuje požadavky na vysokou kvalitu života v 

současnosti i v budoucnosti. 

 (31) V řešeném území je realizována plynofikace, zásobování elektrickou energií je rovněž 

zabezpečeno, využití alternativních zdrojů je v souladu se stanovenou koncepcí technické 

infrastruktury. Nejsou vymezeny plochy pro umístění fotovoltaických a větrných elektráren. 

VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM: 

Zpracování ÚP je v souladu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, v úplném znění po 

Aktualizaci č. 1 a 2 (dále jen ZÚR JmK), které byly vydány zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 

17.9.2020 formou opatření obecné povahy (účinnosti nabyly dne 31.10.2020). 

A) Územní plán respektuje a řeší priority územního plánování Jihomoravského kraje: 

 (1) Územní plán vytváří podmínky pro realizaci záměrů nadmístní dopravní a technické 
infrastruktury (dálnice D52/JT Rajhrad – Chrlice II (D2), MÚK Syrovice, VRT Brno – Šakvice, 
zdvojení ropovodu Družba), které přispívají k rozvoji ekonomických a hospodářských aktivit a tím i 
k prosperitě regionu. 

 (2) ÚP reaguje na společenské potřeby a v souladu s aktuálním vývojem vymezuje rozvojové 
plochy v návaznosti na stávající výrobní areály v lokalitě Stará Pošta. Stanovením podmínek 
využití ploch je podpořen vznik aktivit zaměřených na širokou škálu výrobních aktivit, včetně 
smíšených funkcí výroby, skladování a dalších navazujících podnikatelských činností. Tím je 
sledován cíl snižování územních disparit mezi územím s převážně zemědělkou ekonomickou 
základnou a ekonomicky výkonnějším územím. 

 (3) ÚP zohledňuje funkci obce, jako středně velkého sídla lokálního významu na hranici centra 
osídlení (město Brno) a venkovského prostoru kraje, posiluje vazbu mezi městem a venkovem 
stabilizací stávající dopravní infrastruktury (silnice, železnice) a vytvářením podmínek pro rozvoj 
nadmístní dopravní infrastruktury (dálnice D52, MÚK Syrovice, VRT Brno - Šakvice), umožňující 
propojení center osídlení s následným formováním kooperačních územních vztahů a prostorovou 
dělbu práce 

 (4) ÚP reaguje na polohu obce v rámci sídelní struktury kraje, která je dána hraniční polohou a 
blízkostí města Brna, vyváženou nabídkou rozvojových ploch pro bydlení, podnikatelské aktivity a 
veřejnou infrastrukturu, zohledňující ochranu přírody, hospodářský rozvoj i životní úroveň 
obyvatel. 

 (5) ÚP na základě komplexního posouzení řešeného území přispívá k podpoře integrovaného 
rozvoje území zejména vymezením smíšených ploch (plochy smíšené obytné, plochy smíšené 
výrobní) a vytvářením podmínek pro rozvoj veřejné infrastruktury. 

 (6) ÚP vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití a plochy změn s následným stanovením 
podmínek využití území, které odpovídajícím způsobem zohledňují místní specifika a 
charakteristiky území. V rámci stanovené urbanistické koncepce ÚP zmírňuje negativní důsledky 
suburbanizace přiměřeným omezením obytné výstavby (rozvojové obytné plochy jsou v ÚP 
vymezeny v přímé vazbě na stabilizované plochy a pouze doplňují stávající zástavbu). 

 (7, 8) ÚP vytváří podmínky pro zajištění kvalitní dopravní infrastruktury (včetně rozvoje 
integrovaného dopravního systému) stabilizací stávajících zařízení (dálnice, silnice, železnice) a 
rozvojem nadmístní dopravní infrastruktury (dálnice D52/JT Rajhrad – Chrlice II (D2), MÚK 
Syrovice, VRT Brno - Šakvice). 

ÚP dále vytváří podmínky pro rozvoj cyklotras ve vazbě na rekreaci a cestovní ruch. 

 (9) ÚP vytváří podmínky pro zajištění obslužnosti území technickou infrastrukturou stabilizací 
stávajících zařízení a vymezením koridoru pro rozvoj nadmístní technické infrastruktury (zdvojení 
ropovodu Družba). Koncepce odkanalizování je stabilizovaná, odpadní vody jsou likvidovány na 
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stávající centrální čistírně odpadních vod v Rajhradě. ČOV je však nyní na hranici své kapacity dle 
informace Vodárenské akciové společnosti, a.s. (podání k opakovanému veřejnému projednání 
návrhu). 

 (10) ÚP podporuje přístupnost a prostupnost krajiny jednak vymezením stabilizovaných ploch a 
ploch změn dopravní infrastruktury (zejména účelových komunikací) a dále stanovením podmínek 
využití ploch v krajině. 

 (11) ÚP stabilizuje především plochy veřejného občanského vybavení a vytváří podmínky pro 
rozvoj ostatních druhů občanského vybavení. 

 (12, 13) ÚP respektuje požadavky na ochranu veřejného zdraví vyplývající z platné legislativy a 
stanovuje zásady a opatření na ochranu zdravých životních podmínek a životního prostředí. 

Uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití je v rámci ÚP vymezeno tak, aby byly 
minimalizovány stávající i potenciální negativní vlivy, které by mohly ovlivnit zdravé životní 
podmínky nebo životní prostředí. Pro stávající plochy i plochy změn smíšené výrobní a plochy 
výroby a skladování, v blízkosti obytných zón, jsou stanoveny podmínky pro ochranu zdraví a 
životního prostředí, které přispívají k zajištění pohody bydlení v sídle. V rámci ÚP jsou vymezeny 
různé formy zeleně jako významný faktor eliminující prašnost a zlepšující kvalitu ovzduší. 

 (14) ÚP respektuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, které odrážejí místní charakteristické 
znaky území a stanovuje podmínky pro jejich ochranu. 

 (15) ÚP v maximální míře respektuje prostor kulturní zemědělské krajiny, která je využívána jako 
orná půda, sady, vinice, příp. louky. V rámci stanovení podmínek využití území v krajině jsou tyto 
funkce rozvíjeny tak, aby byla zajištěna dobrá dostupnost ploch, podmínky obhospodařování a 
eliminovány rizika potenciálních ohrožení, např. erozí. Ochrana kvalitní zemědělské půdy je dále 
zajištěna přiměřeným rozsahem rozvojových ploch. Ekologická funkce krajiny je primárně řešena 
vymezením ÚSES a dále stanovením podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití. 

 (16) ÚP podporuje stabilizaci a rozvoj zejména drobných hospodářských činností a činností 
přispívajících k sociální soudržnosti, např. vymezením smíšených ploch. K zabezpečení kvality 
života obyvatel a obytného prostředí přispívá územní plán vymezením ploch veřejného 
občanského vybavení, sportu, ploch veřejných prostranství, sídelní zeleně, ploch pro rekreaci a 
stanovením podmínek jejich využití. 

ÚP přispívá k hospodárnému využívaní zastavěného území jednak využitím proluk a dále 
vymezením ploch přestavby na části nevyužívaného výrobního areálu (tzv. brownfield) na 
severovýchodním okraji sídla. 

ÚP vytváří podmínky pro rozvoj různých forem cestovního ruchu (např. cykloturistika, 
agroturistika…), při zachování hodnot území. 

 (17) ÚP vytváří územní podmínky pro hospodářský rozvoj území vymezením ploch pro výrobu a 
skladování a ploch smíšených výrobních a stanovuje podmínky, které umožňují zajistit kvalitní 
životní a obytné prostředí v sídle. 

 (18) ÚP vytváří podmínky pro zajištění preventivní ochrany území a obyvatelstva před 
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, eroze...) jednak stanovením zásad 
pro ochranu civilizačních hodnot a dále především v rámci koncepce uspořádání krajiny. ÚP řeší 
ochranu potenciálně ohrožených území; jsou vymezeny plochy pro protipovodňová opatření, které 
zahrnují celou škálu opatření pro eliminaci rizik přírodních katastrof. ÚP dále stanovuje zásady pro 
zadržování, vsakování a využívání dešťových vod tak, aby nedocházelo ke zhoršování 
odtokových podmínek. 

 (19) Využívání ekologicky šetrnějších primárních energetických zdrojů nebo obnovitelných zdrojů 
energie ÚP umožňuje přípustností veřejné infrastruktury tohoto druhu v rámci ploch s rozdílným 
způsobem využití. 

 (20) ÚP vytváří podmínky pro ochranu povrchových a podzemních vod a zadržení vody v krajině 
stanovením podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití a vymezením ÚSES. 

 (21) Limity využití území vyplývající ze zájmů Ministerstva obrany a civilní ochrany jsou 
respektovány, koncepce rozvoje území vytváří předpoklady pro zajištění bezpečnosti území, 
ochrany obyvatelstva a eliminaci rizik. 
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B) ZÚR JmK zpřesňují vymezení OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno, vymezené v PÚR ČR, 

a stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

úkoly pro územní plánování řešení v ÚP Rajhrad 

Koordinovat územní rozvoj obcí s možnostmi realizace 
silniční sítě. Hledat taková řešení, která nepřipustí 
zatěžování zastavěných území sídel průjezdnou 
dopravou vyvolanou rozvojem bez odpovídajícího 
řešení silniční sítě. 

ÚP vytváří podmínky pro realizaci nadmístních záměrů 
silniční dopravy (dálnice D52/JT Rajhrad – Chrlice II 
(D2), MÚK Syrovice) vymezením zastavitelných ploch 
Z33 a Z41 s minimálním zásahem do zastavěného 

území (částečně dotčena průmyslová zóna v lokalitě 
Stará Pošta). 

Stanovený rozvoj sídla nevyvolá zvýšenou dopravní 
zátěž v zastavěném území – rozvojové plochy 
smíšené výrobní v lokalitě Stará Pošta jsou 
obsluhovány ze silnic III/395 13 a III/425 10, které jsou 
vedeny převážně mimo zastavěné území. 

Vytvářet územní podmínky v železniční infrastruktuře 
pro stabilizaci vedení VRT v prostoru metropolitní 
rozvojové oblasti s napojením na Prahu, Vídeň 
a Ostravu. 

Pro stabilizaci vedení VRT Brno –Vídeň je vymezen 
koridor pro dopravní infrastrukturu KD1, vytvářející 

podmínky pro realizaci úseku Brno - Šakvice. 

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj sídel 
obsloužených integrovaným dopravním systémem. 
Preferovat sídla s přímou vazbou na železniční 
dopravu, která vytvářejí podmínky pro zajištění 
přepravních vztahů pro okolní obce silniční dopravou. 

ÚP vytváří podmínky pro rozvoj sídla vyváženou 
nabídkou rozvojových ploch pro bydlení, podnikatelské 
aktivity a veřejnou infrastrukturu. 

Na vjezdech do města Brna vytvářet územní podmínky 
pro založení systému P+R s těsnou vazbou na 
kapacitní veřejnou dopravu a systém IDS. 

Netýká se řešeného území. 

Vytvářet územní podmínky pro zásobení obcí 
metropolitní rozvojové oblasti vodou z Vírského 
oblastního vodovodu při zajištění územních podmínek 
pro efektivní využití ostatních zdrojů pitné vody. 

Zásobování vodou je v řešeném území stabilizováno. 

C) Řešením ÚP jsou zapracovány a zpřesněny koridory dopravní a technické infrastruktury: 

ozn. a charakter záměru řešení v ÚP Rajhrad 

DS14 - D52/JT Rajhrad – Chrlice II (D2) Je vymezena zastavitelná plocha (Z33) pro silniční 

dopravu o proměnlivé šířce (min. však 190 m v lokalitě 
Stará Pošta) – rozsah plochy byl upřesněn na základě 
požadavků ŘSD a zpracované podrobnější 
dokumentace (PK Ossendorf s.r.o., 06 / 2015). 

DS53 - D52 MÚK Syrovice Je vymezena zastavitelná plocha (Z41) pro silniční 

dopravu. 

DZ11 - VRT Brno – Šakvice Je vymezen koridor pro dopravní infrastrukturu KD1 o 

proměnlivé šířce (min. však 40 m v lokalitě Stará 
Pošta) – rozsah koridoru byl upřesněn na základě 
zpracované podrobnější dokumentace (Studie 
proveditelnosti vysokorychlostní tratě Praha – Brno – 
Břeclav / sdružení společností SP + SEU_VRT Praha 
– Brno – Břeclav_SP / 2020). 

dálkový cyklistický koridor EuroVelo 9 ÚP respektuje vedení dálkového cyklistického koridoru 
EuroVelo (EV9), vedení mezinárodního cyklistického 
koridoru Brno – Vídeň (CS B-W), vedení krajského 
cyklistického koridoru Brno – Lanžhot (KCK B-L) a 
dále vedení Greenway Krakov - Morava – Vídeň 

(není vyznačeno v ZÚR JmK) ve stávající trase. V 
grafické části vyznačeno jako dálkové cyklotrasy. 

mezinárodní cyklistický koridor Brno – Vídeň 

krajský cyklistický koridor (Brno –) Vranovice – Dolní 
Věstonice – Lednice – Břeclav – Lanžhot (– Kúty – 
Bratislava) 

TED01 - zdvojení ropovodu Družba Je vymezen koridor pro technickou infrastrukturu (KT1) 

– do řešeného území zasahuje pouze částečně na 
jižním okraji k.ú. Rajhrad. 

POP03 - přírodě blízká protipovodňová opatření – 
opatření společná na vodních tocích Svratka 
a Litava 

Je vymezena plocha pro protipovodňová opatření (X2) 
na základě zpracované studie Svratka – přírodě blízká 
protipovodňová opatření a obnova přirozené 
hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy 
v úseku ř.km 26,370 (Rajhrad) až ř.km 30,617 
(Modřice) včetně výustní trati Bobravy. 

POT05 - technická protipovodňová opatření – plocha 
řízené inundace Židlochovice a  poldr Blučina na 
vodním toku Svratka včetně Ivanovického potoka 
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D) Řešením ÚP je zapracován a zpřesněn Územní systém ekologické stability: 

ozn. a charakter záměru řešení v ÚP Rajhrad 

RBC 211 - regionální biocentrum Vymezeno jako existující RBC 211 Rajhradská 
bažantnice. 

RK 1487 – regionální biokoridor Vymezen jako existující RK 1487. 

RK 1491A – regionální biokoridor Vymezen jako neexistující RK 1491A. 

E) Řešením ÚP jsou respektovány územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 

kulturních a civilizačních hodnot území: 

PŘÍRODNÍ HODNOTY 

 jsou respektovány významné prvky přírodního dědictví kraje, zastoupené v řešeném území: 

o významné krajinné prvky 

 jsou řešeny úkoly pro územní plánování, týkající se řešeného území: 

o podmínky pro šetrné formy využívání území a zvyšování biodiverzity území vytváří ÚP 
v rámci stanovené koncepce uspořádání krajiny a stanovením podmínek pro plochy 
s rozdílným způsobem využití v krajině 

o podmínky pro zvýšení retenční schopnosti území a ke kultivaci vodních toků, vodních 
ploch a zdrojů podzemní vody vytváří ÚP v rámci stanovené koncepce uspořádání krajiny 
a stanovením podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití v krajině 

KULTURNÍ HODNOTY 

 jsou respektovány významné prvky kulturního dědictví kraje, zastoupené v řešeném území: 

o nemovité kulturní památky 

o území s archeologickými nálezy 

 jsou řešeny úkoly pro územní plánování: 

o podmínky pro zachování hodnot vytváří ÚP jednak respektováním kulturních hodnot 
s legislativní ochranou (viz. kap. 3.2.) a dále zařazením nemovitých kulturních památek 
do vymezených architektonicky nebo urbanisticky významných staveb (viz. kap. 8.15.) 

o podmínky k využití kulturních hodnot pro udržitelné formy cestovního ruchu vytváří ÚP 
v rámci stanovené koncepce rozvoje rekreace (viz. kap. 8.5.6.) 

CIVILIZAČNÍ HODNOTY 

 jsou respektovány významné prvky civilizačního dědictví kraje, zastoupené v řešeném území: 

o struktura osídlení, zemědělsky využívaná krajina, rekreační a turistická atraktivita 

o veřejná infrastruktura 

 jsou řešeny úkoly pro územní plánování: 

o podmínky pro obsluhu území veřejnou infrastrukturou vytváří ÚP v rámci stanovené 
koncepce rozvoje veřejné infrastruktury (viz. kap. 8.4.) 

F) Řešením ÚP jsou respektovány územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových 

kvalit krajiny: 

krajinný celek řešení v ÚP Rajhrad 

Šlapanicko-slavkovský o zasahuje řešené území pouze okrajově na severovýchodní hranici, bez vlivu na 
cílové kvality krajiny (zahrnuje pouze stabilizované plochy v krajině) 
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krajinný celek řešení v ÚP Rajhrad 

Dyjsko-svratecký o ÚP vytváří podmínky pro zajištění protipovodňové ochrany vymezením ploch pro 
protipovodňová opatření (X1a, X1b, X2) 

o vymezením stabilizovaných ploch s rozdílným způsobem využití v krajině ÚP 
podporuje zachování stávajícího zemědělského charakteru území 

o vymezením ÚSES a stanovením podmínek pro plochy s rozdílným způsobem 
využití v krajině vytváří ÚP podmínky pro realizaci ekologicky významných 
segmentů krajiny (meze, remízky, liniová i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty 
atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy 

o v rámci stanovené koncepce uspořádání krajiny a stanovením podmínek pro 
plochy s rozdílným způsobem využití v krajině vytváří ÚP podmínky pro ochranu 
přirozeného vodního režimu území, realizaci protierozních opatření, opatření 
k zajištění zadržování vody v krajině a revitalizačních opatření na vodních tocích 
a jejich nivách 

o ÚP vytváří podmínky pro rozvoj měkkých forem rekreace (turistika, cykloturistika, 
hipoturistika…), při zachování hodnot území a prostupnosti prvků ÚSES 

o vymezení stabilizovaných ploch a ploch změn dopravní infrastruktury a 
stanovením podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití v krajině vytváří 
ÚP podmínky pro zvýšení prostupnosti krajiny 

o stanovenou urbanistickou koncepcí, omezeným rozvojem obytných ploch a 
vymezením zastavitelných ploch v přímé návaznosti na zastavěné území vytváří 
ÚP podmínky pro ochranu volné krajiny před suburbanizačními tlaky 

Ořechovsko-vranovický 

G) Řešením ÚP jsou zapracovány a zpřesněny veřejně prospěšné stavby: 

kód VPS označení a název VPS řešení v ÚP Rajhrad 

DS14 D52/JT Rajhrad – Chrlice II (D2) Je vymezena VPS (VK1). 

DS53 D52 MÚK Syrovice Je vymezena VPS (VK2). 

DZ11 VRT Brno – Šakvice Je vymezena VPS (VK3). 

TED01 zdvojení ropovodu Družba Je vymezena VPS (VK4). 

POT05 
řízené inundace Židlochovice a poldr Blučina na vodním toku 
Svratka včetně Ivanovického potoka Je vymezena VPS (VK5). 

POP03 opatření společná na vodních tocích Svratka a Litava 

H) Požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti obcí: 

obec plochy a koridory koordinace v ÚPD obcí 

 
dopravní 

infrastruktura 

technická 

infrastruktura 

protipovodňová 

ochrana 
ÚSES  

Želešice - - - - - 

Popovice DS14, 

DZ11 

- - RBC 211, 

RK 1491A 

u prvků ÚSES je zajištěna 

koordinace, u dopravní 

infrastruktury (DS14, DZ11) je 

nutno zajistit koordinaci 

Rebešovice dálkové 

cyklotrasy 

- - - je nutno zajistit koordinaci 

v grafické části ÚP (v textové 

části ÚP respektováno) 

Rajhradice - - POP03, 

POT05 

- koordinace je zajištěna 

Opatovice - - POP03, 

POT05 

- je nutno zajistit koordinaci 

Blučina - TED01 - - koordinace je zajištěna 

Holasice DZ11 TED01 POP03 RK 1487, 

RK 1491A 

u prvků ÚSES je zajištěna 
koordinace, u ostatních 
záměrů je nutno zajistit 
koordinaci 

Syrovice DS53 - - - je nutno zajistit koordinaci 
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2. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: 

řešené území k.ú. Rajhrad 

kód obce 583758 

počet obyvatel 3609 (stav k 31. 12. 2015) 

rozloha řešeného území 949 ha 

kraj Jihomoravský 

obec s rozšířenou působností Židlochovice 

obec s pověřeným obecním úřadem Židlochovice 

POSTAVENÍ OBCE V SYSTÉMU OSÍDLENÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY, ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ: 

Řešené území se nachází ve střední části Jihomoravského kraje, v okrese Brno – venkov, cca 9 km 
jižně od krajského města Brna. Funkci obce s rozšířenou působností (ORP) a obce s pověřeným 
obecním úřadem (POÚ) zastává pro Rajhrad město Židlochovice. 

Řešené území leží v oblasti silně ovlivněné rozvojovou dynamikou města Brna, výrazně se zde 
projevuje jev suburbanizace. Jako zájmové území lze označit území přilehlých sídel (mikroregion 
Rajhradsko) s významnými stávajícími i budoucími vzájemnými vazbami, jako je dojížďka za prací, 
školstvím, kulturou a zdravotnickými zařízeními, státní správou apod. a dalšími vazbami jako např. 
rekreace a turistický ruch, napojení na technickou infrastrukturu, protipovodňová ochrana, svoz 
komunálního odpadu, atd. Vazby řešeného území na okolí z hlediska hierarchie větších sídel jsou 
směrovány především na Brno a Židlochovice. 

Sousedící obce: 

k.ú. obec poznámka 

Želešice Želešice severozápad 

Popovice u Rajhradu Popovice sever 

Rebešovice Rebešovice severovýchod 

Rajhradice Rajhradice východ 

Opatovice u Rajhradu Opatovice jihovýchod 

Blučina Blučina jihovýchod 

Holasice Holasice jih 

Syrovice Syrovice jihozápad 

Stanovená urbanistická koncepce neovlivňuje přímo navazující území, vazby a požadavky na 
koordinaci jsou zejména v dopravní a technické infrastruktuře a v územním systému ekologické 
stability. 

 v rámci ÚP je řešena návaznost na sousední obce u těchto záměrů: 

o zastavitelná plocha (Z33) pro silniční dopravu (dálnice D52 / Jižní tangenta Rajhrad – Chrlice 
II (D2), včetně MÚK Rajhrad, úprava části trasy silnice III/425 10, úprava křižovatky silnic 
II/425 a III/425 10) – k.ú. Popovice u Rajhradu 

o zastavitelná plocha (Z34) pro účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty (stezka pro pěší 
a cyklisty podél Vojkovického náhonu do Holasic) – k.ú. Holasice 

o zastavitelná plocha (Z41) pro silniční dopravu (MÚK Syrovice) – k.ú. Syrovice 

o koridor (KD1) pro dopravní infrastrukturu (VRT Brno - Šakvice) – k.ú. Popovice u Rajhradu a 
k.ú. Holasice 

o koridor (KT1) pro technickou infrastrukturu (ropovod) – k.ú. Holasice a k.ú. Blučina 

o plochy (X1a, X1b a X2) pro protipovodňová opatření – k.ú. Rajhradice, k.ú. Opatovice u 
Rajhradu, k.ú. Blučina a k.ú. Holasice 
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 širší vztahy a návaznost ÚSES: 

Nadmístní územní systém ekologické stability (regionální) je v řešeném území vymezen západně 

(RK 1491A) a východně (RBC 211 a RK 1487) od zastavěného území. Oba biokoridory 

procházejí územím Rajhradu v severojižním směru a oba navazují na ÚSES vymezený 

v územních plánech Popovic (sever) a Holasic (jih). Z důvodu nutnosti založení a realizace části 

ÚSES jsou pro tyto skladební části ÚSES navrženy plochy změn v krajině. V návaznosti na k.ú. 

Popovice u Rajhradu je to plocha K18 a v návaznosti na k.ú. Holasice K2, K3, K4 a K5. 

3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, 
ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A 
URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

3.1. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Cílem řešení je vytvořit územní předpoklady pro stabilizaci a rozvoj sídla formou komplexního 

uspořádání a využití území města, při respektování stávajících hodnot území. 

 ÚP je zpracován v souladu s cíli územního plánování - vytváří podmínky pro výstavbu a 

udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel (viz. kap. 6.) 

 ÚP svým řešením respektuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 

území, formulované v rámci Politiky územního rozvoje ČR (viz. kap. 1.) 

 komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území vytváří ÚP podmínky pro 

dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů 

 ochrana veřejných zájmů, vyplývající ze zvláštních předpisů, je respektována (viz. kap. 5.) 

 rozsah zastavitelných ploch je řešen úměrně velikosti sídla, souvisejícím kapacitám veřejné 

infrastruktury a hospodářským podmínkám (viz. kap. 9.) 

 ÚP vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území (viz. kap. 3.2.) a ochranu 

nezastavěného území (viz. kap. 3.3.) 

 ÚP je v souladu s úkoly územního plánování (viz. kap. 3.4.) 

3.2. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 

Koncepce ochrany hodnot území vychází (kromě podmínky respektování definovaných a chráněných 

hodnot území, které jsou zajišťovány jinými právními předpisy) primárně z potřeby zachování 

charakteru urbanistické struktury jednotlivých částí sídla, nerozšiřování zástavby do volné krajiny a 

respektování krajinného rázu. 

ÚP stanovuje obecné podmínky ochrany a rozvoje hodnot, umožňující základní ochranu a 

zachování kvality urbanistického, architektonického a přírodního prostředí. 

A) OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT 

Územní plán respektuje kulturní hodnoty s legislativní ochranou: 

o Nemovité kulturní památky zapsané v ÚSKP: 

ozn. číslo rejstříku památka ulice, nám./umístění 

1 42199 / 7-920 kostel Nalezení sv. Kříže Masarykova ul. 

2 68311 / 7-932 boží muka křiž. Stará Pošta / Štefánikova 

3 18514 / 7-934 krucifix na hřbitově 

4 29165 / 7-922 socha sv. Floriána náměstí 

5 44772 / 7-929 socha - busta Josefa Dobrovského předzahrádka areálu kláštera 

6 44774 / 7-930 kašna náměstí 
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ozn. číslo rejstříku památka ulice, nám./umístění 

7 22762 / 7-935 silniční most ul. Na Aleji 

8 24767 / 7-918 areál Benediktinského kláštera  

  

kostel sv. Petra a Pavla, 

klášterní budova čp. 1 (kvadratura, prelatura), 

klášterní budova čp. 91 - sev. křídlo, 

klášterní budova čp. 81 - sev. křídlo, bez 
novodobé přístavby, 

klášterní budova čp. 748 - sev. křídlo, 

klášterní budova bez čp. - sev. křídlo, 

klášterní budova čp. 538 - záp. křídlo, 

klášterní budova čp. 537 - záp. křídlo, 

klášterní budova čp. 536 - záp. křídlo, 

klášterní budova čp. 535 - záp. křídlo, 

klášterní budovy bez čp., 

fara + sochy sv. Pavla a sv. Petra, 

správní budova čp. 749, 

správní a hosp. budovy bez čp., 

kaplička, 

sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Benedikta, 
Karla Boromejského, kříž, 

zahrada + ohradní zeď s branou 

 

o Archeologie 

Řešené území je z hlediska ochrany archeologického dědictví považováno za území s 
archeologickými nálezy. Následná činnost v území je tedy podřízena legislativě v oblasti ochrany 
památek, v době vydání ÚP je to zejména zákon č. 22/1987 Sb. o státní památkové péči. 

o Válečné hroby, pietní místa 

stavba ulice, nám./umístění 

pomník padlých rajhradských občanů v I. světové válce Masarykova ul. 

Na základě podkladů ÚAP a průzkumů území byly vymezeny kulturní hodnoty, přispívající ke 
kulturnímu dědictví a identitě sídla, harmonii v území, které nepožívají zákonné ochrany památkové 
péče a které je třeba chránit: 

o území zásadního významu pro ochranu hodnot 

Je vymezeno v jádrovém území okolo centra města. Důvodem je potřeba ochrany 
nejexponovanější části sídla před rušivou zástavbou a zachování historické půdorysné struktury a 
hmotové skladby. 

o historicky významné stavby: 

ozn. stavba ulice, nám./umístění 

1 Benediktinský klášter Benediktinská ul. 

2 kostel Nalezení sv. Kříže Masarykova ul. 

3 základní škola T.G.M. Masarykova ul. 

4 klášter sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova ul. Odbojářů 

5 Rajhradský mlýn Na Aleji 

Stavby, které jsou spjaty s historickým vývojem sídla, jsou dokladem stavitelského umění předků 
a v obrazu sídla mají svou estetickou hodnotu, kterou je nutno zachovat. 

o architektonicky cenné stavby: 

ozn. stavba ulice, nám./umístění 

6 sokolovna Masarykova ul. 

7 bývalé kino Masarykova ul. 

Stavby, které jsou výjimečné po architektonické stránce, dotvářejí charakter města a v obrazu 
sídla mají svou estetickou hodnotu, kterou je nutno zachovat. 



Územní plán Rajhrad  Textová část odůvodnění územního plánu 

 12 

o stavební dominanty: 

ozn. stavba ulice, nám./umístění 

1 kostel sv. Petra a Pavla Benediktinský klášter 

2 komíny sladovny Bernard Masarykova ul. 

3 věž kláštera sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova ul. Odbojářů 

Dominanty (např. sakrální, technické…), které umocňují a komponují prostor území a uplatňují se 
při dálkových pohledech a jejichž význam je třeba chránit. 

o objekty přispívající k identitě území: 

ozn. stavba ulice, nám./umístění 

1 kříž Masarykova ul. 

2 Rajhradský kromlech Dobrovského ul. 

3 pomník T.G.M. v areálu ZŠ  Havlíčkova ul. 

4 kříž u cesty SZ od města 

5 kříž U Kříže 

6 kříž Hájiska 

7 pomník generála M. J. Kozyra v areálu SZŠ Masarykova ul. 

8 památník prof. Oktaviána Farského bažantnice 

Objekty (např. drobné sakrální stavby, kříže, boží muka, památníky, pomníky a sochy…), které 
přispívají k identitě území, jeho historické kontinuitě a v obrazu sídla a krajiny mají svou 
estetickou hodnotu, kterou je nutno zachovat. 

o významné vyhlídkové body: 

ozn. vyhlídkový bod ulice, nám./umístění 

1 výhled na Benediktinský klášter Benediktinská ul. 

2 výhled na Benediktinský klášter jižně od kláštera 

3 výhled na město U šibenice 

Jedná se o místa jedinečných dálkových pohledů, vyhlídkových bodů a průhledů, ze kterých lze 
sledovat zajímavé partie sídla a které je nutno zachovat. 

o významné plochy sídelní zeleně: 

Plochy veřejně přístupné zeleně, které přispívají k harmonii v území a které je nutno zachovat. 

o významná soliterní zeleň, alej: 

Samostatně stojící hodnotné stromy a aleje (stromořadí), které utvářejí obraz a charakter území a 
které je nutno zachovat. 

o pietní pásmo okolo veřejného pohřebiště 

Je vymezeno pro ochranu a zachování piety okolo hřbitova, ve vzdálenosti 25 m od stávajícího 
areálu. 

B) OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT A KRAJINNÉHO RÁZU 

Územní plán respektuje přírodní hodnoty s legislativní ochranou: 

Po stránce legislativní je udržení a obnova přírodní rovnováhy v krajině v době vydání ÚP 
zabezpečena zákonem č. 114/1992 Sb. ČNR ze dne 26.2.1992 (s účinností od 1.6.1992) v platném 
znění a prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. 

V řešeném území se nenachází zvláště chráněné lokality ochrany přírody, dle zák.114/92 Sb., nebo 
lokality Natura 2000. Na území obce se nachází registrované významné krajinné prvky a památné 
stromy. Území obce není součástí přírodního parku. 
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 významné krajinné prvky 

o VKP Pod vinohrádky – systém starých sadů a remízů v polní krajině - registrován Městským 
úřadem Židlochovice, odborem ŽP pod č.j. ŽP 1355/2004-Hr  

o VKP Rajhradská bažantnice – bažantnice  - registrován Městským úřadem Židlochovice, 
odborem ŽP pod č.j.ŽP 6243/97-Hk 

o VKP Lán polní remíz v zemědělské krajině - registrován Městským úřadem Židlochovice, 
odborem ŽP pod č.j.ŽP 1355/2004-Hr  
VKP Čeladice část pestré lužní krajiny s mozaikou drobných ploch různého využití – 
registrován Městským úřadem Židlochovice, odborem ŽP pod č.j.ŽP 6243/97-Hk 

o VKP Alej u kláštera – obnova aleje - registrován Městským úřadem Židlochovice, odborem ŽP 
pod č.j.ŽP 9140/05 - Hr 

o VKP Mlýnský náhon - historický náhon s doprovodnou zelení břehových prostů v zemědělské 
krajině - registrován Městským úřadem Židlochovice, odborem ŽP pod č.j.ŽP 488/95-HK 

o VKP Svratecká alej - registrován Městským úřadem Židlochovice, odborem ŽP pod č.j.ŽP 
6243/97-Hk 

 památné stromy 

o duby a topoly v Rajhradské bažantnici – celkem čtyři exempláře v severovýchodní části 
katastru. 

 pásmo 50 m od okraje lesa 

V podmínkách prostorového uspořádání v kap. 6.16. je stanovena podmínka pro řešení střetu 
pásma 50 m od okraje lesa, že stavby pro bydlení lze situovat v minimální vzdálenosti 25 m od 
lesních pozemků. 

Podmínky ochrany přírodních hodnot a krajinného rázu jsou stanoveny z důvodu ochrany 
krajinného rámce (tvořeného lesy a krajinnou zelení), včetně prolínání krajinné a sídelní zeleně 
s vazbou na ÚSES, a dále ochrany vodních toků a ploch. 

C) OCHRANA CIVILIZAČNÍCH HODNOT 

Územní plán respektuje civilizační hodnoty s legislativní ochranou: 

o ochranná a bezpečnostní pásma – viz. kap. 8.4.1. a 8.4.2. 

Řešením ÚP Rajhrad jsou respektovány a rozvíjeny civilizační hodnoty území (hodnoty území, 
spočívající např. v jeho vybavení veřejnou infrastrukturou, možností pracovních příležitostí, v dopravní 
dostupnosti, dostupnosti veřejné dopravy, v možnosti využívání krajiny k zemědělským účelům apod.). 

D) OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití je v rámci ÚP vymezeno tak, aby byly minimalizovány 
stávající i potenciální negativní vlivy, které by mohly ovlivnit zdravé životní podmínky nebo životní 
prostředí. Pro stávající plochy a plochy změn s potenciálním rizikem negativních vlivů v blízkosti 
obytných zón, jsou v kapitole 2.2.2. stanoveny podmínky pro ochranu zdraví a životního prostředí, 
které přispívají k zajištění pohody bydlení v sídle i s ohledem na případné budoucí záměry, popř. 
změnu legislativy. 

3.3. POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Požadavky na ochranu nezastavěného území jsou definovány vlastní urbanistickou koncepcí a 
koncepcí řešení krajiny: 

 ÚP zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu sídla s propojením na okolní krajinu při 
respektování krajinného rázu 

 zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití 
zastavěného území s cílem čelit negativním jevům suburbanizace omezeným rozsahem obytných 
ploch 

 s ohledem na ochranu krajiny vytváří ÚP podmínky pro hospodárné využívání zastavěného 
území a zajištění ochrany nezastavěného území jednak intenzivnějším a variabilnějším 
způsobem využití zastavěného území (vymezení ploch se smíšeným využitím), využitím plochy 
brownfield, která je v rámci ploch přestavby (P2, P3 a P4) určena k novému využití a dále 
využitím nezastavěných ploch (proluk) v zastavěném území 
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 vymezené zastavitelné plochy navazují na zastavěné území, doplňují a uzavírají stávající 
urbanistickou strukturu 

 s výjimkou rozvojových ploch a koridoru dopravní infrastruktury (Z33, Z34, Z41 a KD1) pro 
realizaci nadmístních dopravních záměrů a stezky pro pěší a cyklisty podél Vojkovického náhonu, 
nejsou ve volné krajině navrženy žádné další zastavitelné plochy 

 požadavky na ochranu nezastavěného území jsou dále řešeny (s ohledem na § 18 zákona č. 
183/2006 Sb.) stanovením podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití v krajině 

3.4. VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

 při tvorbě ÚP byl zjišťován a posuzován stav území, kulturní, přírodní a civilizační hodnoty byly 
respektovány (viz. kap. 3.2.) 

 výsledkem zjištění a posouzení stavu území je vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 
a stanovení koncepce řešení; koncepce rozvoje území vychází z hodnot a podmínek v území, 
požadavků nadřazené ÚPD (viz. kap. 1.) a požadavků zadání ÚP (viz. kap. 7.1.) 

 navrhované změny v území byly prověřeny a posouzeny z hlediska veřejného zájmu, přínosu, 
problémů, rizik a hospodárného využívání veřejné infrastruktury 

 urbanistické, architektonické a estetické požadavky byly stanoveny jednak koncepcí ochrany a 
rozvoje hodnot území (viz. kap. 3.2.) a dále podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití 

 podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území, byly stanoveny jednak koncepcí ochrany a 
rozvoje hodnot území (viz. kap. 3.2.) a dále podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití a konkrétními podmínkami pro jednotlivé zastavitelné plochy a pro koridory 

 vzhledem k malému rozsahu ploch změn nebylo v ÚP stanoveno pořadí provádění změn v území 
(etapizace) 

 ÚP vymezil plochy pro protipovodňová opatření (X1a, X1b a X2) a dále v rámci vymezených 
ploch v nezastavěném území připouští nebo podmíněně připouští stavby, zařízení a jiná opatření 
pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

 vymezením smíšených ploch přispívá ÚP k vytváření podmínek pro odstraňování důsledků 
náhlých hospodářských změn 

 ÚP vytváří podmínky pro obnovu sídelní struktury zejména vymezením ploch přestavby (P2, P3 a 
P4) na části nevyužívaného výrobního areálu, rozvoj sídelní struktury je řešen převážně 
doplněním stabilizovaných ploch na okraji zastavěného území; podmínky pro kvalitní bydlení jsou 
vytvářeny jednak vhodným rozmístěním ploch s rozdílným způsobem využití a dále stanovením 
zásad pro ochranu zdravých životních podmínek a životního prostředí (kap. 2.2.2.) 

 vymezením veřejně prospěšných staveb vytváří ÚP podmínky pro hospodárné vynakládání 
prostředků na změny v území 

 ÚP vytváří podmínky pro zajištění civilní ochrany (viz. kap. 5.1.3.) 

 v ÚP nejsou vymezeny plochy pro asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území 

 ÚP vytváří podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů (viz. kap. 5.1.) 

 v řešeném území se nenachází plochy pro využívání přírodních zdrojů, proto nejsou ani 
regulovány 

 při zpracování územního plánu byly uplatněny poznatky zejména z oboru architektury, 
urbanismu, územního plánování, ekologie a památkové péče 

 ÚP vytváří podmínky pro vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (viz. kap. 6.) 

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A 
JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

ÚP je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto 
stavebnímu zákonu (dále jen SZ): 

 vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 

a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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Stavební zákon 

 obsah a účel ÚP odpovídá ustanovení § 43 SZ 

 jsou vymezeny i plochy pro záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 

územního rozvoje pro protipovodňová opatření (X1a a X1b) 

 nejsou vymezeny plochy, v nichž je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 

regulačního plánu 

 součástí územního plánu jsou podmínky pro pořízení územních studií a přiměřená lhůta 4 let od 

nabytí účinnosti ÚP pro vložení dat o ní do evidence územně plánovací činnosti 

 ÚP zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje  

- viz kap. 2 odůvodnění 

 územní plán ani jeho část neobsahuje prvky regulačního plánu 

 zastavěné území je vymezeno dle § 58 SZ (viz. kap. 8.1.) 

 veřejně prospěšné stavby (VPS) a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo dle 

§ 101 SZ, nebyly vymezeny (viz. kap. 8.8.) 

 veřejně prospěšné stavby (VPS) a veřejně prospěšná opatření (VPO), pro které lze práva 

k pozemkům a stavbám vyvlastnit dle § 170, jsou vymezeny (viz. kap. 8.7.) 

vyhláška č. 500/2006 Sb. 

 obsah a struktura ÚP odpovídá § 13, příloze 7 (viz. kap. 7.1. odst. F a kap. 8.1. – 8.15.) 

 výkresy, které jsou součástí grafické části územního plánu, jsou zpracovány v měřítku 1: 5000, 

výkres širších vztahů v měřítku 1: 25 000 

 výkres veřejně prospěšných staveb a opatření neobsahuje plochy pro stavby a opatření k 

zajišťování obrany a bezpečnosti státu a pro asanaci území a neobsahuje plochy pro stavby a 

opatření ke kterým lze uplatnit předkupní právo 

 grafická část obsahuje schémata jako součást odůvodnění a koncepce veřejné infrastruktury je 

zpracována na samostatném výkrese 

vyhláška č. 501/2006 Sb. 

 v souvislosti s ustanovením § 3 byly v rámci ÚP vymezeny plochy o výměře menší než 2000 m
2
 

v těchto případech: 

o u ploch veřejného občanského vybavení (OV) a ploch sídlení zeleně (ZV, ZO) – z důvodů 

ochrany stávajících ploch před nežádoucím využitím či zrušením 

o u ploch veřejných prostranství (PV) a dopravní infrastruktury (DS, DP a DU) – z důvodu 

zajištění obsluhy území 

o u ploch technické infrastruktury (TI) – z důvodu významu plochy, ač malého rozsahu, pro 

obsluhu území 

 plochy s rozdílným způsobem využití byly vymezeny a pojmenovány shodně s názvy ustanovení 

§ 4 – 17, plochy dle ustanovení § 18 a 19 nebyly vymezeny, s ohledem na specifické podmínky a 

charakter území jsou, dle § 3 odst. 4, některé plochy s rozdílným způsobem využití dále 

podrobněji členěny 

 nad rámec ustanovení § 4 – 19 jsou, v souladu s dle § 3 odst. 4, vymezeny plochy sídelní 

zeleně (ZV, ZS, ZO) z důvodů ochrany zelených ploch v sídle a zajištění provázanosti grafické 

části s částí textovou (kap. 3. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch 

přestavby a systému sídelní zeleně), kde je tento pojem zmiňován 

Plochy smíšené výrobní mají jako podmíněně přípustné bydlení za podmínky, že se jedná např. o 

osoby zajišťující dohled, správce, zaměstnance nebo majitele zařízení a za podmínky, že budou 

splněny hygienické limity. Plochy výroby a skladování takové využití nepřipouští ani podmíněně. 

Žádná ze zastavitelných ploch bydlení, občanského vybavení anebo smíšena obytná sama o 

sobě nemá rozlohu 2 ha, ani soubor navazujících ploch Z6 – Z9 tuto rozlohu nemá. 
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5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE 
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM 
ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

5.1. POŽADAVKY NA OCHRANU ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK 

Při vymezování stabilizovaných ploch s rozdílným způsobem využití a ploch změn (zastavitelné 
plochy, plochy přestavby) byly zohledněny oblasti s rizikem negativních vlivů (např podél 
frekventovaných komunikací, okolo výrobních areálů, apod.). Rozvojové plochy smíšené výrobní jsou 
navrženy ve vazbě na stávající výrobní zónu v lokalitě Stará Pošta. V rámci ÚP jsou vymezeny různé 
formy sídelní zeleně jako významného faktoru eliminujícího prašnost a zlepšujícího kvalitu ovzduší. 

Ochrana veřejného zdraví, včetně ochrany před škodlivými účinky hluku a vibrací, vyplývá ze 
současné legislativy, která je v ÚP respektována. V rámci ÚP jsou v textové části ÚP, v kap. 2.2.2. 
Ochrana zdravých životních podmínek a životního prostředí stanoveny zásady a opatření na ochranu 
zdravých životních podmínek a životního prostředí. 

5.2. ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY MINISTERSTVA OBRANY 

Požadavek na stanovení podmínky umisťování staveb, které negativně neovlivní zájmy Ministerstva 
obrany, je zakotven v textové části ÚP, v kap. 6.15. Stanovení podmínek prostorového uspořádání. 
Podmínka byla zařazena z důvodu, že se celé správní území obce nachází v ochranném pásmu 
radiolokačního zařízení, které je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 stavebního zákona. 

Z důvodu ochrany obecných zájmů obrany státu může být v takto vymezeném území výstavba, 
rekonstrukce a přestavba zejména u větrných elektráren, výškových staveb, výškových staveb nad 
30m nad terénem a staveb tvořících dominanty výškově omezena nebo zakázána. 

Dále do správního území obce zasahuje koridor RR směrů, který je rovněž součástí území 
vymezeného dle § 175 stavebního zákona. V takto vymezeném území taktéž z důvodu ochrany 
obecných zájmů obrany státu může být zejména výstavba přesahující 30 m n.t. v případě kolize s 
těmito zájmy omezena. 

Projednávání staveb v tomto území podléhá platné legislativě z hlediska obrany ČR. 

 je respektováno ochranné pásmo radiolokačního zařízení Ministerstva obrany 

 je respektován koridor RR směrů – zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby 

5.3. POŽADAVKY OCHRANY OBYVATELSTVA 

A) ZAJIŠTĚNÍ ZDROJŮ POŽÁRNÍ VODY 

Objekty bydlení a výroby jsou zabezpečeny proti požáru stávající vodovodní sítí o dimenzi DN 80 a 
vyšší a jejím vymezeným doplněním. Dále mohou být pro zabezpečení požární vody využity 
stabilizované vodní plochy. Protipožární zabezpečení tak bude vyhovovat ČSN 73 0873. 

B) OPATŘENÍ K PŘÍPRAVĚ A PROVÁDĚNÍ ÚKOLŮ OCHRANY OBYVATELSTVA 

a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

HZS JMK nepředpokládá potřebu řešit v rámci ÚP Rajhrad. 

b) Zóny havarijního plánování 

HZS JMK nepředpokládá potřebu řešit v rámci ÚP Rajhrad. 

c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

HZS JMK nepředpokládá potřebu řešit v rámci ÚP Rajhrad. 

d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Zajištění evakuace organizuje Městský úřad. Pro případ neočekávané (neplánované) mimořádné 
události je možné pro nouzové, příp. náhradní ubytování obyvatelstva (pobyt evakuovaných osob a 
osob bez přístřeší), využití kapacitních objektů a areálů veřejného občanského vybavení, případně 
sportu. 
Organizační ani technické zabezpečení evakuace obyvatelstva není úkolem územního plánu. Je 
řešeno k tomu příslušnými orgány města v jejich dokumentaci dle zvláštních právních předpisů. 
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e) Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

HZS JMK nepředpokládá potřebu řešit v rámci ÚP Rajhrad. 

f) Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná 

území obce 

HZS JMK nepředpokládá potřebu řešit v rámci ÚP Rajhrad. 

g) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 

kontaminace 

K usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je v urb. řešení prostoru obce zásadní: 

o výrobní zóna je prostorově a provozně oddělena od zóny obytné 

o doprava na místních a obslužných komunikacích je řešena v souladu s platnou legislativou (vyhl. 
č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů) tak, aby umožnila příjezd zasahujících jednotek 
(včetně těžké techniky) a nouzovou obsluhu místních částí v případě zneprůjezdnění komunikací 
v obci, místo zúženého profilu v historické zástavbě bude možno objet po jiných komunikacích 

o nad rámec ÚP pak řešení důležitých místních komunikací podléhá z hlediska jejich 
nezavalitelnosti v důsledku rozrušení okolní zástavby platné legislativě, prováděcím předpisům a 
na ně se odkazujícím ČSN 

o sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie) jsou dle možností 
zaokruhovány a umožňují operativní úpravu dodávek z jiných nezávislých zdrojů 

h) Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 

HZS JMK nepředpokládá potřebu řešit v rámci ÚP Rajhrad. 

i) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

HZS JMK nepředpokládá potřebu řešit v rámci ÚP Rajhrad. 

5.4. OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

V řešeném území nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich prognózní zdroj a nejsou 

zde stanovena chráněná ložisková území (CHLÚ). 

5.5. PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ, SESUVNÁ ÚZEMÍ 

V řešeném území není evidováno poddolované území z minulých těžeb ani sesuvné území. 

5.6. OCHRANA PŘED POVODNĚMI, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

Ochrana před povodněmi: 

V řešeném území je stanoveno záplavové území na vodním toku Svratka, do řešeného území 

zasahuje záplavové území včetně aktivní zóny vodního toku Litava. 

ÚP vytváří podmínky pro případnou preventivní ochranu území především v rámci koncepce 
uspořádání krajiny, a to jednak vlastním vymezením a uspořádáním ploch s rozdílným způsobem 
využití a také stanovením podmínek pro tyto plochy, které umožňují realizovat opatření přispívající 
k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů  apod.  

Jsou vymezena tato protipovodňová opatření: 

 je vymezena plocha pro umístění protipovodňových opatření X2. Tato plocha byla vymezena na 

základě zpracované studie „Svratka – přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené 

hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 26,370 (Rajhrad) až ř. km 30,617 

(Modřice) včetně výustní trati Bobravy“, 

 jsou vymezeny plochy pro umístění protipovodňových opatření X1a a X1b. Tyto plochy byly 

vymezeny na základě zpracovaných protipovodňových opatření obce Rajhradice 

Při řešení ÚP Rajhradu byl prověřován dopad dokumentace – Plán pro zvládání povodňových rizik 

v povodí Dunaje, schválený usnesením vlády č. 1082 dne 21. 12. 2015 a vydán opatřením obecné 

povahy č.j. 900992/ENV/15. V řešeném území jsou vyhodnoceny dopady povodňového ohrožení a 

povodňového rizika.  
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Podle mapy povodňového ohrožení se ve východní části řešeného území nacházejí stávající plochy 

v kategorii vysoké ohrožení (podél vodního toku Svratka), střední ohrožení (částečně areál kláštera, 

výrobní plochy), nízké ohrožení (část areálu kláštera, plochy podél Vojkovického náhonu) a reziduální 

ohrožení (na hranici zastavěného území).  

Do ploch s vysokým, středním a nízkým ohrožení nejsou vymezeny zastavitelné plochy, část plochy 

výroby je určena na přestavbu – plochu občanského vybavení - sport. Do reziduální (zbytkové) plochy 

jsou navrženy zastavitelné plochy Z12, Z13 a plocha přestavby P2 pro bydlení. 

Podle mapy povodňového rizika se ve východní části řešeného území nacházejí stávající plochy 

(pruh podél bezejmenného vodního toku) v nepřijatelném riziku – kategorie vysoké riziko, a to plochy 

sportu, výroby, bydlení (pouze plochy zahrad), zeleň soukromá a vyhrazená, veřejná prostranství. 

V nepřijatelném riziku – kategorie střední riziko se nacházejí stávající plochy - sportu, výroby, bydlení 

(pouze plochy zahrad), zeleň soukromá a vyhrazená, veřejná prostranství. 

Dále se v posuzovaném území nacházejí citlivé objekty – technické (čistírna odpadních vod, VTL 

regulační stanice), kulturní památky (Klášter Rajhrad, Pitrův most). 

Do území v nepřijatelném riziku se nevymezují nové rozvojové plochy. Část areálu výroby, který se 

nachází ve vysokém i středním riziku, je navržen na přestavbu – plochy občanského vybavení – sport. 

V rámci dokumentace Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje byly zpracovány Listy 

opatření A26 Měnín, Blučina, kde jsou navrhována především tato opatření: 

 u stávajících staveb, které se nacházejí v plochách s povodňovým rizikem, zvýšit jejich odolnost 

při zaplavení objektu (změnou dokončené stavby anebo údržbou stavby), za účelem snížení 

povodňových škod. 

 individuální protipovodňová opatření vlastníků nemovitostí, výstavba lokálních protipovodňových 

opatření, zamezení vniknutí vody do objektů, zajištění majetku, zajištění volně odplavitelných 

předmětů, odvodnění pozemku po průchodu povodně, apod. 

 individuální posouzení povodňového rizika a zranitelnosti objektů, posouzení výškového umístění 

technologie, rozvodů apod., posouzení nebezpečí zaplavení z kanalizační sítě 

 navrhovaná suchá nádrž Blučina – kompenzační opatření pro provedení protipovodňových 

opatření města Brna, přírodě blízké protipovodňové opatření - revitalizace údolní nivy a zlepšený 

hydromorfologického stavu koryta. 

V současnosti je zpracován návrh Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje, 2. plánovací 

období, který ale nebyl dosud vydán opatřením obecné povahy. Protože však zasahuje do vymezené 

zastavitelné plochy Z42, je pro tuto plochu v textové části ÚP stanovena podmínka zohlednit uvedený 

návrh. 

Protierozní opatření: 

Územní plán nestanovuje konkrétní protierozní opatření. Svažité území se nachází v západní části 
řešeného území, kde se nacházejí relativně svažitější pozemky, které mohou být potenciálně 
náchylnější k eroznímu ohrožení. V jeho dolní části je však ohraničeno tělesem dálnice D52, takže 
extravilánové vody z těchto ploch neohrožují zastavěné území. 

Územní plán Rajhradu navazuje na již založený systém krajinné zeleně s funkcí rozčlenění rozsáhlých 
honů zemědělské půdy a posílení zeleně v krajině v katastru Želešic vymezením územního systému 
ekologické stability a krajinné zeleně s potenciálem protierozní funkce. 

Umístění protierozních opatření je rovněž umožněno v rámci podmínek využití ploch s rozdílným 
způsobem využití v nezastavěném území. 

Návrh dalších konkrétních protierozních opatření lze řešit v případě potřeby podrobnější dokumentací. 

Nad rámec kompetencí ÚP je, pro minimalizaci extravilánových vod, rovněž možné provést změnu 
organizace povodí – navrhnout organizační (osevní postupy, velikost a tvar pozemků), agrotechnická 
(vrstevnicová orba) a stavebně - technická (průlehy, zelené pásy) opatření. 

5.7. POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

Komplexní pozemkové úpravy nebyly v řešeném území zpracovány. Jednoduché pozemkové úpravy 

byly při řešení ÚP respektovány. 
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6. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, 
STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU, STANOVISKA K NÁVRHU 
KONCEPCE PODLE ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ A SDĚLENÍ JAK BYLO TOTO STANOVISKO ZOHLEDNĚNO 

6.1. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚP NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA) 

Vyhodnocení vlivů ÚP Rajhrad na životní prostředí bylo provedeno v červnu 2016. Zhotovitelem je 

firma Löw & spol., s.r.o. Dokument je součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, který se 

projednává současně s projednáváním návrhu ÚP. Předmětem posouzení byl návrh ÚP Rajhrad. 

Návrh územního plánu Rajhrad v jedné variantě byl posouzen v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006 

Sb. ve znění pozdějších předpisů. Plochy s identifikovaným významným (kladným i záporným) vlivem 

na životní prostředí či zdraví obyvatelstva se staly hlavním předmětem SEA hodnocení a byla 

navržena případná zmírňující opatření. Dále bylo prověřeno, zda územní plán je v souladu 

s nadřazenými strategickými dokumenty České republiky a Jihomoravského kraje. 

Hodnocení vlivu na životní prostředí bylo provedeno separátně dle složek životního prostředí (zdraví 

obyvatel, voda, půda, příroda a krajina, biota). Intenzita nalezeného vlivu byla hodnocena ve stupnici 

jako: významný vliv, mírný vliv až zanedbatelný vliv. Vliv na veřejné zdraví byl rámcově posuzován 

s ohledem na imisní a hlukové zatížení. Každá rozvojová plocha byla podrobena hodnocení 

spočívající v posouzení kvality životního prostředí v okolí záměru před realizací, identifikace 

významných vlivů plynoucí z realizace záměru, návrhu opatření pro vyloučení či zmírnění 

negativních vlivů a doporučení či nedoporučení realizace (případně návrh varianty alternativní). 

Z hlediska komplexního zhodnocení návrhu ÚP Rajhrad a vzhledem k současnému a výhledovému 

stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem, 

bylo konstatováno, že s předloženou koncepcí lze souhlasit za splnění níže uvedených podmínek: 

o pro stavby v zastavěném území a v plochách změn doplnit do přípustného využití – fotovolatické 
elektrárny pokud jsou součástí staveb 

Plochy smíšené obytné (SO): 

o u plochy přestavby P2 stanovit podmínku, že územní studie bude řešit hledisko nenarušení 
krajinného rázu 

Plochy přírodní (NP) a plochy smíšené nezastavěného území - krajinné zeleně (NK): 

o u všech navržených ploch bude stanovena podmínka, že další stupně projektových dokumentací 
budou navrhovat výsadbový materiál místního (autochtonního) původu a odpovídajícího 
stanovištním podmínkám (STG) 

Řešení ÚP Rajhrad je v souladu se závěry dokumentace SEA. Navrhované podmínky byly doplněny 

do textové části ÚP. 

MONITOROVACÍ UKAZATELE 

Na základě Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na životní prostředí (SEA) byl sestaven návrh ukazatelů pro 

sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí. 

Pro srovnání změn, které záměr způsobil před realizací a po provedení záměru jsou navrženy 

monitorovací ukazatele, sloužící k vyhodnocení naplňování územního plánu na složky životního 

prostředí. Indikátory mohou být využity v následujících oblastech, např. při zpracování zprávy o 

uplatňování ÚP, při stanovení požadavků na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních 

dopadů na udržitelný rozvoj území. 

OBLAST INDIKÁTOR JEDNOTKA 

KRAJINA - VYUŽITÍ ÚZEMÍ zastavěná plocha 17,42% zastavěné plochy 
1)

 

82,58 % nezastavěné plochy 
1)

 

KRAJINA – VEŘEJNÁ ZELEŇ realizovaná zeleň 49727 m
2 *2)

 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A 

JAKOST VOD 

podíl obyvatel (domů) připojených 

na kanalizaci a ČOV 

80,56 % 
3)

 

BIODIVERZITA realizované skladebné části ÚSES 3,20 ha nových realizovaných 

biocenter a biokoridorů 
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OBLAST INDIKÁTOR JEDNOTKA 

PŮDA A HORNINOVÉ 

PROSTŘEDÍ 

zábory ZPF a PUPFL zábor ZPF činí 2,21 % (210053m
2
) 

z celkové výměry katastru 
4)

 

zábor PUPFL 0,00 % 
4)

 

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ podíl populace vystavené 
působení hluku  Lnoc > 55 dB(A) 

5)
 

 míra znečištění ovzduší tun/rok/km
2
 (tuhé částice, NOx, 

CO, SO2, VOC) 
5)

 
1)

 zdroj 2. upravený návrh ÚP Rajhrad (stav k 31. 10. 2020) 
2)

 zdroj Český úřad zeměměřičský a katastrální – jedná se o statistický údaj pozemků KN / ZE, přičemž je 
sledován Druh pozemku – ostatní plocha, Způsob využití – zeleň (stav k 4. 11. 2020) 

3)
 zdroj Český statistický úřad (r. SLDB,2011) 

4)
 zdroj 2. upravený návrh ÚP Rajhrad – jedná se o zastavitelné plochy s dopadem do ZPF nebo PUPFL (stav 

k 31. 10. 2020), bez ploch pro ÚSES 
5)

 údaj nezjištěn 
 

Požadavky DO, uvedené v SEA stanovisku po společném jednání, byly respektovány: 

1. Stanovit podmínku, že územní studie, jíž je podmíněná plocha přestavby P2 bude řešit hledisko 
nenarušení krajinného rázu. 

 Podmínka byla stanovena již v návrhu ÚP pro společné jednání. 

2. Pro stavby v zastavěném území a v plochách změn doplnit do přípustného využití – fotovolatické 
elektrárny, pokud jsou součástí staveb. 

 Podmínka byla stanovena již v návrhu ÚP pro společné jednání, po veřejném projednání byla 
doplněna do ploch (OH, RI a NX) 

3. Doplnit odůvodnění návrhu výškových regulativů pro plochy s funkčním využitím „BI: Bydlení – v 
rodinných domech“ v lokalitě „Ostrůvek“ (ploch stabilizovaných i nové návrhové plochy Z14). 

 Odůvodnění bylo doplněno po společném jednání do textové části odůvodnění, kap. 8.6. odd. 
Stanovení podmínek prostorového uspořádání zástavby. 

 

Po společném jednání a veřejném projednání byly provedeny úpravy a změny návrhu ÚP (viz kap. 
7.2. a 7.3.), které byly posouzeny v rámci doplněného Vyhodnocení vlivů na životní prostředí se 
závěrem, že úprava návrhu ÚP Rajhrad po veřejném projednání nebude mít významné vlivy na 
životní prostředí a lze s upravenou koncepcí souhlasit. Závěrečné stanovisko bylo doplněno o 
následující podmínky, které byly doplněny do textové části ÚP: 

Koridory dopravní a technické infrastruktury 

o u koridoru KT1 respektovat podmínky činnosti v záplavovém území a VKP niva a minimalizovat 
negativní vliv na skladebné části ÚSES 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚP NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP Rajhrad na udržitelný rozvoj území bylo vypracováno podle 
přílohy č. 5 k vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
v platném znění. 

Z provedeného vyhodnocení vyplývá, že řešení ÚP Rajhrad vytváří podmínky pro posílení 
environmentálního a sociálního pilíře a zachovává podmínky pro hospodářský rozvoj. Řešením ÚP tak 
byla respektována a naplněna podstata udržitelného rozvoje - vyváženost vztahu podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. 

Podmínky pro příznivé životní prostředí 

Z vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území, provedeného v rámci 
ÚAP, vyplývá záporné hodnocení environmentálního pilíře. Důvodem je zejména zasažení obce 
prachem a hlukem z průjezdné dopravy, nedostatek veřejných prostranství a malý rozsah lesních 
porostů. 

ÚP vytváří podmínky pro zlepšení životního prostředí a hodnocení environmentálního pilíře v řešeném 
území především stanovenou urbanistickou koncepcí a koncepcí veřejné infrastruktury: 

 v částech města s rizikem negativních vlivů (z dopravy, výroby…) jsou vymezeny převážně 
smíšené plochy (plochy smíšené obytné, plochy smíšené výrobní), které svým charakterem a 
stanoveným využitím rizika negativních vlivů částečně vstřebávají 
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 vymezením ploch přestavby pro bydlení a sport v lokalitě Tovární je umožněno vymístění výroby 
z části stávajícího výrobního areálu, sousedícího se stabilizovanými obytnými plochami 

 nejsou vymezeny rozvojové plochy pro výrobu s negativními vlivy na životní prostředí 

 koncepce rozvoje veřejných prostranství a vymezený systém sídlení zeleně maximálně zachovává 
stabilizované plochy (zejména veřejné parky) a doplňuje je plochami změn se vzájemným 
propojením 

 koncepce technické infrastruktury stabilizuje a rozvíjí zásobování vodou, plynem, el. energií, 
důsledně řeší likvidaci odpadních vod 

Řešení ÚP respektuje historický vývoj území a charakter krajiny, důraz je kladen na zachování kvality 
obytného prostředí v součinnosti s rozvojem a podporou rekreačního potenciálu území. Vymezeným 
uspořádáním ploch s rozdílným způsobem využití, podporou nemotorové dopravy a stanovením zásad 
a opatření na ochranu zdravých životních podmínek a životního prostředí omezuje ÚP riziko 
negativních vlivů na prostředí (exhalace, hluk…), podporuje zásady zdravého sídla a vytváří územně 
technické podmínky pro kvalitní životní prostředí. 

ÚP dále vytváří podmínky pro zachování přírodních hodnot území a stanovuje zásady pro rozvoj 
krajiny. V rámci koncepce uspořádání krajiny jsou stanoveny podmínky pro změny využití ploch a 
zásady využívání krajiny. Pro posílení přírodní složky a ekologické stability území je vymezen územní 
systém ekologické stability (ÚSES). ÚP dále stanovuje, v souvislosti s rizikem větrné eroze, řešit 
zvýšení podílu přírodních prvků, rozsáhlé plochy orné půdy rozdělit vzrostlou zelení. Zalesnění 
menšího rozsahu umožňuje ÚP realizovat v rámci vymezených ploch v krajině, např. ploch 
zemědělských a ploch smíšených nezastavěného území. 

Eliminaci rizik přírodních katastrof řeší ÚP vymezením ploch pro protipovodňová opatření, další 
opatření (např. proti půdní a větrné erozi…) umožňuje ÚP realizovat v rámci vymezených ploch 
s rozdílným způsobem využití v krajině. 

V rámci zpracování ÚP byly prověřovány různé alternativy umístění rozvojových ploch s ohledem na 
dopad do ZPF. Komplexním vyhodnocením celé škály aspektů (vazba na platný ÚP, stávající 
urbanistická struktura, náročnost na obsluhu území, krajinný ráz, kvalita zemědělské půdy, zájmy 
ochrany přírody, apod.) je předkládáno kompromisní řešení s minimem dopadů do zmíněných oblastí. 

Podmínky pro hospodářský rozvoj 

Hospodářský pilíř je, jako jediný v rámci vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný 
rozvoj území, hodnocen kladně. Na dobré úrovni je zejména napojení města na nadmístní dopravní a 
technickou infrastrukturu, pozitivní je rostoucí počet ekonomických subjektů, dostatek ekonomicky 
aktivních obyvatel a nízká míra nezaměstnanosti. 

ÚP vytváří podmínky pro hospodářský rozvoj stabilizací stávajících výrobních areálů (kromě části 
areálu v lokalitě Tovární) a návrhem nových ploch ve vazbě na stávající průmyslovou zónu v lokalitě 
Stará Pošta. Jsou vymezeny plochy umožňující rozvoj pracovních příležitostí v primárním sektoru 
(plochy zemědělské), v sekundárním sektoru (stabilizované plochy výroby a skladování + 
stabilizované plochy a plochy změn smíšené výrobní) a v terciálním sektoru (stabilizované areály 
komerčního občanského vybavení). ÚP dále umožňuje rozvoj pracovních příležitostí v oblasti služeb a 
turistické infrastruktury v rámci široké škály ploch s rozdílným způsobem využití. Ve vazbě na stávající 
hodnoty území, místní atraktivity (Benediktinský klášter, býv. Rajhradská pila, Rajhradská bažantnice, 
mokřad Habřina...) a aktivity mikroregionu Rajhradsko vytváří podmínky pro rozvoj různých forem 
cestovního ruchu, zejména poznávací turistiku, agroturistiku, cykloturistiku, hipoturistiku, apod. a 
zároveň stanovuje zásady a podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území. 

ÚP dále vytváří podmínky pro ochranu a realizaci nadmístních záměrů dopravní infrastruktury (dálnice 
D52 / Jižní tangenta Rajhrad – Chrlice II (D2), včetně MÚK Rajhrad, úprava části trasy silnice 
III/425 10, úprava křižovatky silnic II/425 a III/425 10, MÚK Syrovice + VRT Brno – Šakvice), technické 
infrastruktury (zdvojení ropovodu Družba) a vytváří podmínky pro odstranění dopravních závad 
v území a bezkonfliktní obsluhu stabilizovaných a rozvojových ploch dopravní a technickou 
infrastrukturou, včetně zlepšení prostupnosti krajiny a vedení cyklistických tras. 

Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel 

V rámci vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území je sociální pilíř 
hodnocen záporně. Důvodem je zejména nedostatek ploch pro rekreaci, překotný rozvoj bydlení, 
nedostatek ploch pro veřejnou vybavenost a veřejná prostranství, průjezdná doprava v obci. 
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ÚP vytváří podmínky pro zlepšení hodnocení sociálního pilíře v řešeném území především 
stanovenou koncepcí rozvoje území s cílem zmírnit negativní důsledky suburbanizace přiměřeným 
omezením obytné výstavby, vytvářením územně technických podmínek pro rozvoj pracovních 
příležitostí a veřejného občanského vybavení a podpořit rozvoj a revitalizaci míst sociálních kontaktů 
(veřejná prostranství, veřejná sídelní zeleň). 

Obytné plochy (plochy bydlení, plochy smíšené obytné) k rozvoji jsou vymezeny v omezeném 
rozsahu, pouze jako logické doplnění stabilizovaných ploch a v přímé vazbě na stávající strukturu 
zástavby. Důraz byl naopak kladen na vymezení ploch veřejných prostranství a ploch sídelní zeleně, 
jednak pro obsluhu území a vytvoření zázemí k obytným plochám, ale především pro doplnění 
chybějících odpočinkových a rekreačních ploch (míst sociálních kontaktů). 

ÚP vymezuje plochy se smíšeným využitím (plochy smíšené obytné, plochy smíšené výrobní), které 
umožňují širší spektrum činností a aktivit (polyfunkční využití území s odpovídající vybaveností) a 
přináší oživení a zpestření struktury sídla. 

Stabilizované plochy občanského vybavení jsou maximálně respektovány. Samostatné plochy změn 
pro veřejné občanské vybavení nejsou vymezeny, případné požadavky na realizaci souvisejícího 
občanského vybavení (např. zařízení školství, zdravotnictví, domů s pečovatelskou službou, obchod, 
služby, apod.) umožňuje ÚP řešit v rámci ploch smíšených obytných a ploch bydlení, kapacitní 
komerční zařízení lze realizovat v rámci vymezených ploch smíšených výrobních. Pro uspokojení 
sportovních potřeb obyvatel města a pro zvýšení návštěvnické atraktivity sídla je stanoveno rozšíření 
stávajícího sportovního areálu u Vojkovického náhonu formou vymezení plochy přestavby části 
stávajícího výrobního areálu. 

ÚP vytváří podmínky pro rozvoj rekreace vymezením ploch smíšených nezastavěného území – 
rekreačních a krajinné zeleně ve vazbě na místní atraktivity (Benediktinský klášter, býv. Rajhradská 
pila, Rajhradská bažantnice, mokřad Habřina...), stabilizuje plochy pro každodenní rekreaci obyvatel 
(plochy zemědělské specifické – rekreační), ve kterých dochází k syntéze extenzivního hospodaření 
na zemědělské půdě a individuální rekreace spojené se zahrádkařením) a areál výletiště u bývalé 
Rajhradské pily (plochy smíšené nezastavěného území – rekreační). Stávající systém cyklistických 
tras je doplněn návrhem stezky pro pěší a cyklisty podél Vojkovického náhonu do Holasic. 

SHRNUTÍ 

Vyhodnocení vlivu Územního plánu Rajhrad na životní prostředí (SEA) v závěru konstatuje, že 
s předloženou koncepcí lze, při splnění podmínek, souhlasit, přičemž požadované podmínky byly do 
ÚP zapracovány. 

Dle Vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP Rajhrad na udržitelný rozvoj území lze konstatovat, že 
ÚP Rajhrad vychází ze zjištění a rozboru stavu a trendů všech oblastí, jak jsou specifikovány v ÚAP, 
z doplňujících průzkumů, zpracovaných koncepčních materiálů a že stanovená koncepce rozvoje 
území reaguje na výstupy SWOT analýzy v ÚAP a problémy určené k řešení. Cílem řešení ÚP bylo 
vytvořit, v rámci kompetencí územního plánování, podmínky pro využití silných stránek a příležitostí 
řešeného území a jeho občanské komunity, eliminovat a minimalizovat nebo kompenzovat slabé 
stránky a hrozby. 

Koncepce rozvoje vytváří podmínky pro stabilizaci obytné funkce, posílení veřejné infrastruktury a 
rekreační funkce a dále umožnění rozvoje širšího spektra pracovních příležitostí při minimalizaci 
dopadů do oblasti životního prostředí a hodnot území. Řešení vytváří předpoklady pro udržitelný 
rozvoj území svým komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území, jehož 
cílem je dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. 
Stanovené řešení ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí kulturní, přírodní a civilizační hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví a současně chrání krajinu jako 
rovnocennou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. 

Koncepce rozvoje řešeného území je v souladu s cíli a úkoly územního plánování - vytváří podmínky 
pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a uspokojuje 
potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 
 

Po společném jednání a veřejném projednání byly provedeny úpravy a změny návrhu ÚP (viz. kap. 
7.2. a 7.3.), které nemají vliv na závěry uvedené ve Vyhodnocení vlivů ÚP Rajhrad na udržitelný 
rozvoj území. 
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6.2. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí ,Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 

Váš dopis Čj.:  OÚPSÚ/6178/2015-74    Městský úřad Židlochovice  

Ze dne:   14.07.2017      Odbor životního prostředí a stavební úřad  

Č. j.:   JMK 121359/2017   Nádražní 750  

Sp. zn.:   S-JMK 105077/2017 OŽP/Sme  667 01 Židlochovice 

Vyřizuje:  Mgr. Mirek Smetana  (DS) 

Telefon:   541 652 636  

Datum:   18.08.2017 

STANOVISKO 
k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí 

– Návrh územního plánu Rajhrad 

podle § 10g a § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) vydané Krajským 
úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí (dále jen „OŽP“) jako věcně a místně 
příslušným správním úřadem podle ustanovení § 22 písm. e) zákona (dále také jen „SEA stanovisko“). 

Charakter a rozsah koncepce: 

Předložený „Návrh územního plánu Rajhrad“ se zabývá komplexně celým správním územím obce 
(katastrálním územím Rajhrad) a je bez variantního řešení. 

Návrh ÚP stabilizuje sídlo jako souvisle urbanizovaný celek ve vazbě na původní jádro, které tvoří 
přirozené ohnisko s kompaktní zástavbou, a respektuje specifickou urbanistickou strukturu danou 
terénní konfigurací a rozdělením města na dvě části tělesem dráhy. 

Nejvýraznější rozvoj je dle návrhu ÚP situován na západní okraj města do lokalit Stará Pošta a Čtvrtě, 
kde je navrženo doplnění stávající obytné zástavby (plocha smíšená obytná, dále plochy bydlení) a 
rozšíření průmyslové zóny (plochy smíšené výrobní). Na jižním okraji města, v návaznosti na stávající 
výstavbu v Holasicích, je vymezena plocha pro bydlení v bytových domech. Další plochy změn jsou 
navrženy ve vazbě na stabilizované plochy bydlení v lokalitách nad Klášterním dvorem 
(severozápadní okraj sídla), Popovická a Ostrůvek. Rozvojové plochy bydlení jsou navrženy pouze 
formou doplnění stabilizovaných ploch, nové vysoce kapacitní plochy nejsou vymezeny. 

Část stávajícího výrobního areálu v lokalitě Tovární je navržena k revitalizaci a novému způsobu 
využití formou ploch přestavby na plochu smíšenou obytnou, sport, veřejné prostranství a dopravní 
infrastrukturu. Vnitřní strukturu sídla doplňuje plocha přestavby pro bydlení v bytových domech 
uzavírající stávající bytový areál v lokalitě Klášterní dvůr. 

Návrh ÚP vytváří podmínky pro rozvoj nadmístní dopravní a technické infrastruktury tím, že zajišťuje 
ochranu případného koridoru vysokorychlostní dopravy VR1 – VRT Brno - Břeclav - hranice ČR 
(Wien) vymezením koridoru územní rezervy R2 pro drážní dopravu; současně vytváří podmínky pro 
realizaci záměru dálkovod DV1 – koridor pro zdvojení potrubí k ropovodu Družba, Klobouky – Rajhrad 
vymezením koridoru KT1 pro technickou infrastrukturu. Dále je vymezena zastavitelná plocha pro 
realizaci dopravního záměru dálnice D52 / Jižní tangenta Rajhrad – Chrlice, včetně MÚK Rajhrad, 
úpravy křižovatky silnic II/425 a III/425 10 a nového dopravního propojení do Popovic u Rajhradu. 

Mimo jiné jsou v návaznosti na území okolních obcí řešeny také plochy pro protipovodňová opatření. 
Z důvodu nutnosti založení a realizace dílčích složek územního systému ekologické stability (dále jen 
„ÚSES“) jsou pro tyto skladebné části navrženy plochy změn v krajině, v návaznosti na k.ú. Popovice 
u Rajhradu je to plocha K18 a v návaznosti na k. ú. Holasice jde o návrhové plochy K2, K3, K4 a K5. 

Návrh ÚP řeší tyto plochy s rozdílným způsobem využití: 

 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 

Bydlení - smíšené centrální – stabilizované plochy zahrnují jádrové území města okolo 

křižovatky ul. Masarykova, Štefánikova a Městečko. Plochy změn nejsou navrženy. 

Bydlení - smíšené obytné – stabilizované plochy jsou vymezeny ve vazbě na městské centrum, 

nadřazený dopravní skelet, výrobní a komerční areály, a dále v částech s převažujícím 

charakterem původní zástavby (východní část města). Plochy změn jsou situovány v lokalitách 

Stará pošta (zastavitelná plocha u křižovatky ul. Syrovická a Stará Pošta) a Tovární (plocha 

přestavby části bývalého výrobního areálu). 
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 PLOCHY BYDLENÍ 

Bydlení – v bytových domech – převážná část stabilizovaných ploch je vymezena v západní 

části města, další plochy se nacházejí v lokalitě Klášterní dvůr u městského centra a v území 

mezi ul. Palackého a Komenského ve východní části města. Plochy změn jsou navrženy na 

jižním okraji u Holasic a v lokalitě Klášterní dvůr (rozšíření stávajícího bytového komplexu).  

Bydlení – v rodinných domech – stabilizované plochy jsou vymezeny převážně v západní a 

jihozápadní části města a v lokalitách Popovická a Ostrůvek. Plochy změn jsou navrženy ve 

vazbě na stabilizované plochy bydlení v lokalitách Stará Pošta, Čtvrtě, nad Klášterním dvorem, 

Popovická a Ostrůvek. V severozápadním segmentu města je pro bydlení v rodinných domech 

vymezena plocha územní rezervy. 

 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Stávající plochy (občanské vybavení veřejné, občanské vybavení komerční, veřejná 

pohřebiště, sport) jsou respektovány a stabilizovány. Pro rozvoj sportu je navrženo rozšíření 

stávajícího sportovního areálu formou plochy přestavby části stávajícího výrobního areálu v 

lokalitě Tovární. 

 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Stabilizované plochy jsou respektovány, plochy změn jsou navrženy převážně ve vazbě na 

rozvojové plochy bydlení. 

 PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ 

Stávající plochy (veřejná zeleň parková, zeleň soukromá a vyhrazená, veřejná zeleň 

ochranná a izolační) jsou respektovány a stabilizovány. ÚP vymezuje plochy změn pro všechny 

formy sídelní zeleně. 

 PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ 

Stabilizované plochy se nachází zejména v lokalitě Stará Pošta, další areály jsou vymezeny v 

lokalitách Křížová, u Benediktinského kláštera a na nároží ul. Tovární a Městečko. Plochy změn 

doplňují stabilizované plochy v lokalitě Stará Pošta. 

 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

Stávající areál sladovny je stabilizován, na části výrobního areálu v lokalitě Tovární jsou 

vymezeny plochy přestavby, zbývající část zůstává zachována. Plochy změn nejsou navrženy. 

 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stabilizované plochy, včetně logistického areálu na západním okraji řešeného území, jsou 

respektovány. Plochy změn jsou navrženy pro realizaci nadmístního dopravního záměru (dálnice 

D52 / Jižní tangenta Rajhrad – Chrlice), pro zlepšení dopravní obsluhy v řešeném území (úprava 

křižovatky Stará Pošta, rozšíření ul. Tovární) a pro zajištění prostupnosti území (stezka pro pěší a 

cyklisty podél Vojkovického náhonu). Dále je vymezen koridor územní rezervy pro VRT Brno - 

Břeclav - hranice ČR (Wien). 

 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Stabilizované plochy jsou respektovány, plochy změn nejsou navrženy. Pro umožnění realizace 

technické infrastruktury nadmístního významu (ropovod) je vymezen koridor pro technickou 

infrastrukturu. 

Umístění území řešeného koncepcí (kraj, obec, k.ú.): 
kraj: Jihomoravský 
okres: Brno-venkov 
obec: Rajhrad 
k. ú.: Rajhrad 
Předkladatel koncepce: Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad 
IČ předkladatele: 00282979 
Sídlo předkladatele: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice 

II. PRŮBĚH VYHODNOCENÍ 

Zpracovatel vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA vyhodnocení): 
Doc. ing. arch. Jiří Löw, autorizovaná osoba pro posuzování vlivů na životní prostředí, číslo osvědčení 
3745/595/OPV/93 ze dne 22.6.1993; autorizace prodloužena rozhodnutím č. 34727/ENV/11 ze dne 
11.5.2011  
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Zpracovatel vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území: 
Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 8, 602 00 Brno 

Návrh zadání 
Návrh zadání ÚP Rajhrad byl OŽP předložen dne 29.05.2015. Dne 19.06.2015 vydal OŽP pod č. j. 
JMK 65556/2015 k Návrhu zadání ÚP Rajhrad koordinované stanovisko ve smyslu § 47 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(stavební zákon), ve kterém uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí. 

Návrh územního plánu a veřejné projednání návrhu, průběh vyhodnocení vlivů územně 
plánovací dokumentace na životní prostředí  

OŽP obdržel dne 14.07.2016 oznámení o společném jednání o návrhu ÚP ve smyslu ust. § 50 odst. 2 
stavebního zákona. Společné jednání se uskutečnilo dne 15.08.2016 na MěÚ Židlochovice.  

OŽP uplatnil k návrhu ÚP v souladu s ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona své stanovisko v rámci 
koordinovaného dokumentu č. j. JMK 106816/2016 ze dne 13.09.2016. Z hlediska zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo konstatováno, že SEA stanovisko bude vydáno 
samostatně poté, co pořizovatel předloží ve smyslu § 50 odst. 5 stavebního zákona kopie stanovisek 
a připomínek k problematice životního prostředí.  

Následně obdržel OŽP dne 19.07.2017 žádost pořizovatele ÚP podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
o vydání SEA stanoviska k návrhu ÚP, spolu s kopiemi stanovisek a připomínek uplatněných v 
průběhu dosavadního projednávání návrhu ÚP. 

Krajský úřad konstatuje, že podle § 22 písm. e) zákona je příslušný k vypořádání připomínek a 
námitek, které se týkají dokumentace vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí a připomínek a 
námitek týkajících se samotných vlivů ÚP na životní prostředí a veřejné zdraví. 
K návrhu ÚP byly uplatněny následující připomínky vztahující se k oblasti životního prostředí a 
veřejného zdraví: 

 Město Rajhrad (evidováno pod č. j. 589/2017, ze den 05.01.2017) 

Požaduje pro návrhovou plochu označenou jako Z10 (funkční využití: Bydlení - v rodinných 
domech) rozšířit podmínky využití ve vztahu k dodržení hygienických limitů následovně: 

„Využití území a realizace staveb v jednotlivých případech je přípustné, pokud celková hluková 
zátěž na hranici funkční plochy nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro 
chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb. Hlukové hodnocení bude 
doloženo v navazujících řízeních (např. podle zák. č. 100/2001 Sb., zák. č. 183/2006 Sb.)“ 

Vypořádání OŽP: 

Připomínka města Rajhrad odkazuje na povinnosti plynoucí z obecně platných právních předpisů 
na úseku ochrany veřejného zdraví. Z výše uvedeného vyplývá, že ÚP nesmí být s výše 
uvedeným požadavkem v rozporu.  
Zároveň OŽP konstatuje, že podmínky případného využití jednotlivých funkčních typů ploch tak, 
aby bylo deklarováno dodržení zdravých životních podmínek, jsou v návrhu ÚP poměrně 
komplexně řešeny, a to v kapitole „2.2.2. OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ“ (od str. 4 výrokové části návrhu ÚP).  
Podmínka formulovaná městem Rajhrad stanovuje postup až pro potenciálního stavebníka - 
žadatele o budoucí územní rozhodnutí, případně bude otázka hluku řešena v rámci hodnocení 
vlivů konkrétní stavby (záměru) na životní prostředí, pokud mu bude daný konkrétní záměr ze 
zákona podléhat. Z tohoto důvodu OŽP takto formulovanou podmínku do SEA stanoviska (které 
stanovuje podmínky realizace ÚP) nepřebírá. 

 Ing. Martina Koláčková a Aleš Koláček, BA (evidováno pod č. j. 15661/2016, ze den 
23.08.2016)  

Připomínky se týkají rozvojové lokality „Ostrůvek“, tj. návrhové plochy označené jako Z14 s 
navrhovaným funkčním využitím BI: Bydlení – v rodinných domech a jejího okolí, tj. 
stabilizovaných ploch bydlení v rodinných domech (převážně jižně od Z14).  

Bod č. 2, písm. b) připomínek se týká regulativů navrhovaných nově pro stabilizované plochy 
bydlení v rodinných domech. Podatelé uvádí, že návrh ÚP udává mj. tuto podmínku pro využití 
dané lokality: „b) Podmínky prostorového uspořádání – výšková regulace zástavby: max. 2 NP + 
podkroví.“  

Podatelé s touto podmínkou nesouhlasí a argumentují tímto konstatováním: „V současné již 
existující zástavbě na tomto území není žádný dům s výškou 3 NP, resp. 2 NP + podkroví, není 
zde důvod tento trend rušit. Jakákoliv nová zástavba s touto výškou bude dosavadní zástavbu 
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rušit. Žádáme proto o úpravu výškové regulace na max. 2 NP nebo 1 NP + podkroví (stejně, jako 
je tomu u nové plánované výstavby Z14)  

Vypořádání OŽP: 

V souladu s tvrzením podatelů je v aktuálně předloženém návrhu ÚP pro stávající (stabilizované) 
plochy s funkcí BI (bydlení – v rodinných domech) navrhován paušálně pro celý ÚP nový 
regulativ max. výšky zástavby, a to „max. 2 NP + podkroví“.  

OŽP bylo ověřeno, že stávající ÚP stanovuje svými regulativy pro různé lokality zájmového území 
obce různé výškové hladiny zástavby.  

U nové návrhové plochy označené Z14 (která bezprostředně navazuje na již vymezené a 
stabilizované plochy téhož funkčního využití v lokalitě „Ostrůvek“, u kterých se má výškový 
regulativ měnit) je přitom aktuálně předkládaným návrhem ÚP navrhován výškový regulativ „max. 
2 NP nebo 1 NP + podkroví“, tedy shodný s aktuálně platným.  

Odbor životního prostředí MěÚ Židlochovice, jako orgán dotčený z hlediska vyhodnocení 
potenciálních dopadů ÚP na krajinný ráz, ve svém vyjádření k návrhu ÚP č. j. OŽP/12690/2016-2 
ze dne 16.09.2016 konstatuje, že z hlediska ochrany krajinného rázu dle § 12 zákona (zákon č. 
114/1992 Sb.) je minimalizace negativního vlivu ploch s rozdílným způsobem využití na krajinný 
ráz řešena stanovením podmínek prostorového uspořádání zástavby.  

Vzhledem k výše uvedeným faktům OŽP konstatuje, že z odůvodnění návrhu ÚP není zřejmý 
důvod pro paušální změnu výškových regulativů pro plochy bydlení v rodinných domech ve 
stabilizovaných plochách, když v nových návrhových plochách totožného funkčního využití jsou 
výškové regulativy navrhovány rozdílně.  

Z výše uvedených důvodů zařadil OŽP mezi požadavky na řešení ÚP dané tímto stanoviskem 
požadavek na podrobnější rozpracování odůvodnění návrhu výškových regulativů pro plochy s 
funkčním využitím BI: Bydlení – v rodinných domech v lokalitě „Ostrůvek“. 

III. HODNOCENÍ KONCEPCE  

SEA vyhodnocení návrhu ÚP Rajhrad je zpracováno ve smyslu § 10i zákona a v rozsahu přílohy 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
Variantní řešení změny ÚP nebylo navrženo. 

Souhrnná charakteristika vlivů předkládané koncepce  

V SEA vyhodnocení, při daném stupni poznání možnosti ovlivnění území a stupni přípravy územně 
plánovací dokumentace, bylo použito souhrnné hodnocení kumulativních a synergických vlivů 
realizace návrhu ÚP dle jednotlivých funkčních typů ploch s uvedením jejich dopadů na jednotlivé 
složky životního prostředí. Dále bylo provedeno detailnější vyhodnocení (tabelární) jednotlivých 
návrhových ploch.  

Dle zpracovatele SEA vyhodnocení byla kritéria pro zařazení vlivu do určitého stupně zpracována tak, 
aby bylo v maximální míře omezeno subjektivní vnímání a posuzování vlivů. Soubor kritérií zahrnuje 
všechny základní vlivy (i potenciální) na složky životního, přičemž do hodnocení nebyly zařazeny vlivy, 
nedotýkající se žádného návrhu (např. vliv na horninové prostředí) a vlivy, které nelze v této fázi 
vyhodnotit objektivně.  

Zpracovatel SEA vyhodnocení dospěl k závěru, že realizací návrhu ÚP v předložené podobě mohou 
být více či méně ovlivněny různé složky životního prostředí s tím, že byly identifikovány potenciální 
kladné i záporné vlivy na složky životního prostředí a veřejného zdraví.  

Jako významné z hlediska možných kumulací a synergií uvádí SEA vyhodnocení dopady ÚP v 
případech odnětí ZPF, převážně v I. a II. druhé třídě ochrany, což je značným zásahem do využívání 
krajiny spojeným se ztrátou produkčních schopností území. Těmto záborům se nicméně obecně nelze 
při plošném rozvoji obce vyhnout. 

Zpracovatel SEA vyhodnocení dále uvádí, že nezbytné bude prověření problémů souvisejících s 
ochranou zdraví obyvatel (hluková zátěž, imisní situace) jako podmiňujícím faktorem využití a 
uspořádání území, záměry musí být projednány s věcně a místně příslušným orgánem ochrany 
veřejného zdraví.  

Nejzávažnějším problémem navrhované koncepce je dle SEA vyhodnocení hluk, jak již ze stávajících 
komunikací a železnice, tak i návrhové plochy dopravy pro D52 a související dopravní infrastrukturu. 
Navrhovaná opatření pro návrhové plochy jsou nicméně dle zpracovatele SEA vyhodnocení 
dostačující. Obdobně je problémem imisní situace, kde dochází ke kumulaci vlivů dopravy, výroby i 
lokálních zdrojů. 
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Hodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace)  

Byly hodnoceny dopady případné realizace jednotlivých návrhových ploch návrhu ÚP, SEA 
vyhodnocení je uvádí seskupené dle funkčního využití. Hodnocen byl jejich vliv na životní prostředí a 
zdraví obyvatelstva a také pravděpodobný vývoj území bez jejich uskutečnění (tzv. srovnání s nulovou 
variantou). Intenzita nalezeného vlivu byla hodnocena ve stupnici jako: významný pozitivní vliv, 
pozitivní vliv, bez prokazatelného vlivu, negativní vliv, významný negativní vliv.  

Jako významné negativní vlivy byly vyhodnoceny vlivy, které splňovaly některé z kritérií: a) Jsou 
rozsáhlé v prostoru a čase (vliv zejména na zábor půdy, krajinný ráz, odtokové poměry), b) přesahují 
ekologické standardy nebo limitní hodnoty, c) nejsou v souladu s ekologickou politikou a se 
zachováním udržitelného rozvoje, popř. d) existují negativní a vážné vlivy na ekologicky citlivé nebo 
významné území, kulturní dědictví, životní styl obyvatel, místní tradice a hodnoty.  

Ze závěrů SEA vyhodnocení vyplývá, že byly identifikovány jak významně pozitivní, tak také 
významně negativní a (mírně) negativní vlivy na některé složky životního prostředí.  

Negativní vlivy se týkají především dopadů na půdu (ve smyslu záborů ZPF, resp. snížení produkční 
schopnosti krajiny) a dále možných dopadů na krajinný ráz a nebezpečí zvýšení emisní a hlukové 
zátěže okolí. Realizace návrhových ploch s potenciálem negativních vlivů je doporučená za 
předpokladu respektování navržených podmínek, opatření a doporučení pro zlepšení působení ÚP na 
životní prostředí (viz níže).  

Jako významně pozitivní z některých hledisek byla naopak vyhodnocena realizace poměrně 
rozsáhlých ploch přírodních, ploch smíšených nezastavěného území (ploch krajinné zeleně). Tyto typy 
ploch mají obecně kladný dopad na odtokové poměry území, ovzduší a veřejné zdraví. 

SEA vyhodnocení ve svém závěru konstatuje, že z hlediska komplexního zhodnocení návrhu ÚP a 
vzhledem k současnému a výhledovému stavu jednotlivých složek životního prostředí, s přihlédnutím 
ke všem souvisejícím skutečnostem, lze s předloženou koncepcí souhlasit a to za předpokladu 
splnění navrhovaných podmínek obsažených v SEA vyhodnocení. 

SEA vyhodnocení obsahuje tento návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách z 
hlediska minimalizace negativních vlivů na životní prostředí: 

- V podmínkách územního řízení budou chráněné prostory u stávajících ploch dopravy navrhovány 
až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro 
chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb. Pro konkrétní místa, u nichž by 
mohly vzniknout pochybnosti o hlukové zátěži je nutno při nové výstavbě ověřit hladiny hluku 
podrobnějším rozborem a hlukovou studií, příp. přesvědčivěji měřením.  

- U plochy silniční dopravy je v podmínkách územního řízení nezbytné zpracování rozptylové 
studie. 

Zpracovatel SEA vyhodnocení konstatuje, že výše uvedený návrh požadavků vychází z popisu 
navrhovaných opatření a je uveden pouze pro vybrané návrhové plochy, kde byly zjištěny možné 
negativní vlivy na životní prostředí. 

SEA vyhodnocení obsahuje tato doporučení opatření pro zlepšení působení územního plánu 
na životní prostředí: 

Plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace DU 
- Respektovat podmínky činnosti v záplavovém území.  

Plochy zeleně ZV, ZS, ZO  
- Respektovat podmínky činnosti v záplavovém území a VKP niva.  

Plochy smíšené nezastavěného území NK  
- U všech navržených ploch přírodních bude stanovena podmínka, že další stupně projektových 

dokumentací budou navrhovat výsadbový materiál místního (autochtonního) původu a 
odpovídajícího stanovištním podmínkám (STG).  

Plochy přírodní NP 
U všech navržených ploch přírodních bude stanovena podmínka, že další stupně projektových 
dokumentací budou navrhovat výsadbový materiál místního (autochtonního) původu a odpovídajícího 
stanovištním podmínkám (STG).  
Pozn.: Některá uvedená doporučená opatření nemají přímou spojitost s územním plánováním a týkají 
se až promítnutí navrhovaných funkčních ploch do reality. Vzhledem k tomu, že bez realizace 
navrhované změny ÚP v praxi k ovlivnění životního prostředí nedojde, jsou v SEA vyhodnocení 
uvedena kromě územně plánovacích opatření i některá z takových opatření, která by mohla mít pro 
následnou realizaci staveb v daných plochách dle zpracovatele SEA vyhodnocení zásadní význam. 
Zpracovatel SEA vyhodnocení konstatuje, že opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci 
závažných negativních vlivů na životní prostředí jsou v rámci návrhu ÚP z větší části stanovena a 
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řešení ÚP zohledňuje limity využití území, které vyplývají jednak z právních předpisů, jednak ze 
správních rozhodnutí.  
Dále konstatuje, že z provedeného SEA vyhodnocení vyplývá potřeba dalšího doporučení doplnění 
podmínek a specifických podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, resp. podmínek pro 
umístění všech staveb v území, a to: „přípustné je využití fotovoltaických elektráren, pokud jsou 
součástí staveb“. 

Zpracovatel SEA vyhodnocení navrhuje následující monitorovací ukazatele: 
Krajina - využití území:  
indikátor - zastavěná plocha, jednotka - % podílu zastavěné a nezastavěné plochy  
Krajina – veřejná zeleň:  
indikátor – realizovaná zeleň, jednotka - m2  
Vodní hospodářství a jakost vod:  
indikátor – podíl obyvatel připojených na kanalizaci a ČOV, jednotka - % připojených 
objektů/obyvatel  
Biodiverzita:  
indikátor – realizované skladebné části ÚSES, jednotka – ha nových realizovaných biocenter a 
biokoridorů  
Půda a horninové prostředí:  
indikátor - zábory půdy ZPF, jednotka %/m2 nových záborů půdy,  
Veřejné zdraví:  
Hluk:  
indikátor – Podíl populace vystavené působení hluku Lnoc > 55 dB(A).  
Ovzduší:  
indikátor – míra znečištění ovzduší (např. tuhé částice, NOx, CO, SO2, VOC).  
Poznámka: monitorovací měření mohou být navržena mimo jiné i na základě stížností a 
požadavků obyvatel (např. při nadměrném hluku z provozu areálů výroby a podnikání, z 
nadměrné dopravy, při neukázněnosti rekreantů apod.). 

Stanovisko příslušného úřadu k vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) 

Na základě „Návrhu územního plánu Rajhrad“, vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí, a po 
posouzení obdržených stanovisek a připomínek, OŽP jako příslušný orgán podle ustanovení § 22 
písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů vydává ve smyslu ustanovení § 10g a § 10i uvedeného zákona  

SOUHLASNÉ STANOVISKO 

k návrhu územního plánu Rajhrad 

a uplatňuje následující požadavky na jeho řešení: 

- plocha přestavby P2 - stanovit podmínku, že územní studie bude řešit hledisko nenarušení 
krajinného rázu,  

- pro stavby v zastavěném území a v plochách změn doplnit do přípustného využití – 
fotovolatické elektrárny, pokud jsou součástí staveb,  

- v odůvodnění návrhu ÚP doplnit odůvodnění návrhu výškových regulativů pro plochy s funkčním 
využitím „BI: Bydlení – v rodinných domech“ v lokalitě „Ostrůvek“ (ploch stabilizovaných i nové 
návrhové plochy Z14). 

Pozn.: Výše uvedené požadavky vycházejí mj. z návrhu podmínek obsažených v SEA vyhodnocení. 
Podmínky odkazující na plnění zákonných povinností, příp. podmínky, které svým charakterem jdou 
nad rámec územního plánu, nebyly zahrnuty do požadavků tohoto stanoviska. 

Odůvodnění: 
Zpracovatel SEA vyhodnocení ve svých závěrech konstatuje, že návrh ÚP lze považovat za vyvážený 
a potenciálně negativní vlivy jsou eliminovány navrženými podmínkami využití.  
Potenciálně významný negativní vliv navrhované koncepce na složky životního prostředí byl 
zpracovatelem SEA vyhodnocení identifikován pouze z hlediska možných dopadů některých 
návrhových ploch na zábory ZPF, u jedné plochy dopravní infrastruktury pak na krajinný ráz. Záborům 
půdy se nicméně nelze při plošném rozvoji obce vyhnout.  
U většiny návrhových ploch s tímto negativním vyhodnocením se navíc jedná o plochy s navrhovaným 
funkčním využitím „zeleň soukromá a vyhražená“, příp. „veřejná zeleň“ - z hlediska ostatních složek 
životního prostředí lze proto jejich realizace hodnotit naopak jako přínosnou. Největší zábor ZPF pak 
bude představovat plocha dopravní infrastruktury označená Z33, u které byl identifikován také možný 
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negativní vliv na krajinný ráz. Tato plocha je nicméně vymezena v souladu s platnými Zásadami 
územního rozvoje Jihomoravského kraje pro realizaci dopravního záměru s nadmístním významem 
„DS39 II/425 Rajhrad –Modřice“ (dálnice D52 / Jižní tangenta Rajhrad – Chrlice, včetně MÚK Rajhrad, 
úpravy křižovatky silnic II/425 a III/425 10 a nového dopravního propojení do Popovic u Rajhradu).  
Žádná z návrhových ploch ani ploch přestavby nebyla v rámci SEA vyhodnocení v tomto stupni 
poznání navržena k vyřazení. Tam, kde to bylo možné, byla navržena opatření s cílem předcházení, 
snížení či kompenzace potenciálně negativních vlivů a k realizaci byly doporučeny všechny plochy. 
Z důvodu rozdílného přístupu řešení regulativů v platném a v nově projednávaném ÚP a dále na 
základě připomínek veřejnosti uplatňuje OŽP v rámci tohoto SEA stanoviska, mimo návrh požadavků 
obsažený v SEA vyhodnocení, požadavek na upřesnění (doplnění) odůvodnění návrhu výškových 
regulativů pro plochy s funkčním využitím „BI: Bydlení – v rodinných domech“ v lokalitě „Ostrůvek“.  
Návrh ÚP deklaruje, že v řešeném území nejsou navrhovány samostatné plochy pro větrné a 
fotovoltaické elektrárny. Nicméně ze závěrů SEA vyhodnocení vyplynulo doporučení doplnit regulativy 
(specifické podmínky využití ploch při umísťování staveb) v tom smyslu, že do přípustného využití 
bude doplněno „fotovoltaické elektrárny, pokud jsou součástí staveb“. OŽP přejal tento požadavek do 
stanoviska s tím, že tímto opatřením bude v souladu s deklarací v předkládaném návrhu ÚP 
zamezeno plošnému rozvoji fotovoltaických elektráren na zemědělské půdě, nicméně nebude 
omezena možnost ekologického využití sluneční energie na stavbách v zastavěném území a v 
plochách změn.  
Mezi požadavky na řešení návrhu ÚP uplatněné tímto stanoviskem nebyly převzaty požadavky na 
rozšíření regulativů pro plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň (NK) a plochy přírodní 
(NP), navrhované zpracovatelem SEA vyhodnocení. Shodné podmínky byly pro plochy vymezované 
návrhem ÚP pro realizaci nových skladebných prvků ÚSES (plochy K1 – 18), resp. pro realizaci 
krajinné zeleně s mokřadem a vodní plochou ve vazbě na naučnou stezku Rajhradsko (plocha K19), 
již do návrhu ÚP zapracovány, a to v kapitole „6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití…“.  
S ohledem na závěry SEA vyhodnocení lze konstatovat, že ÚP jako celek nevyvolá při respektování 
zákonných požadavků, opatření k minimalizaci nepříznivých vlivů na životní prostředí obsažených v 
SEA vyhodnocení a požadavků tohoto SEA stanoviska závažné střety s ochranou životního prostředí 
a veřejného zdraví a lze jej proto považovat z hlediska vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví za 
akceptovatelný.  
Zohlednění tohoto stanoviska v návrhu ÚP je třeba řádně okomentovat v jeho odůvodnění v souladu s 
ustanovením § 53 odst. 5 písm. d) č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů; 
podmínky odkazující na plnění zákonných povinností, popř. podmínky, které svým charakterem jdou 
nad rámec ÚP, nebyly zahrnuty do požadavků tohoto stanoviska.  
Mimo rámec tohoto stanoviska OŽP doporučuje, aby návrh ÚP obsahoval monitorovací ukazatele pro 
sledování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí, rámcově vycházející z kapitol č. 
10 a č. 4 SEA vyhodnocení. Ukazatele je třeba definovat tak, aby umožnily vyhodnocovat využití 
krajiny, případně sledovat další jevy, které zpracovatel ÚP, případně orgány obce, vyhodnotí jako 
důležité. Tyto ukazatele budou u postupného zastavování území řešeného v rámci ÚP průběžně 
konfrontovány se stavem složek životního prostředí v území a budou vyhodnoceny v rámci zprávy o 
uplatňování ÚP.  

OŽP doporučuje v rámci vyhodnocení uplatňování ÚP využití následujících indikátorů: 
- Krajina - využití území:  

indikátor – zastavěná plocha, jednotka - % podílu zastavěné a nezastavěné plochy  
indikátor – koeficient ekologické stability území  

- Krajina – veřejná zeleň: indikátor – realizovaná zeleň, popř. úbytek zeleně, jednotka - m2  
- Vodní hospodářství a jakost vod:  

indikátor – podíl obyvatel připojených na kanalizaci a ČOV, jednotka - % připojených 
objektů/obyvatel  
indikátor – stav koryt vodních toků, identifikace problémových úseků  

- Biodiverzita: indikátor – realizované skladebné části ÚSES, jednotka – ha nových realizovaných 
biocenter a biokoridorů  

- Půda a horninové prostředí:  
indikátor – zábory půdy ZPF, jednotka – m2 nových záborů půdy, % - tj. procentuální podíl nových 
záborů z celkové výměry zastavitelných ploch vymezených na ZPF  

- Veřejné zdraví:  
indikátor – hluk, jednotka – podíl populace vystavené nadlimitnímu působení hluku  
indikátor – ovzduší, míra znečištění ovzduší (např. tuhé částice, NOx, CO, SO2, VOC).  



Územní plán Rajhrad  Textová část odůvodnění územního plánu 

 30 

Poznámka: monitorovací měření mohou být navržena mimo jiné i na základě stížností a požadavků 
obyvatel (např. při nadměrném hluku z provozu areálů výroby a podnikání, z nadměrné dopravy, při 
neukázněnosti rekreantů apod.). 

Stanovisko vydané podle § 10g a § 10i zákona č. 100/2001 Sb. není rozhodnutím podle správního 
řádu a nelze se proti němu odvolat. Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní 
správy ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.  

Město Rajhrad žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto stanoviska na úřední 
desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 citovaného 
zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení stanoviska na úřední desce v nejkratším 
možném termínu. 

otisk razítka 

Ing. František Havíř v. r.  

vedoucí odboru 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Mirek Smetana  
Obdrží na vědomí:  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu – zde  
Obdrží na vědomí se žádostí o zveřejnění:  
Město Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad – DS  
Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze město Rajhrad a Jihomoravský kraj)  
Vyvěšeno na úřední desce dne:  
razítko a podpis 

V koordinovaném stanovisku č.j. JMK 96203/2019 z 1.7.20109 k návrhu projednávanému ve veřejném 
projednání  požaduje příslušný úřad doložení doplňku SEA vyhodnocení návrhu ÚP. Tento doplněk se 
zaměří na posouzení těch částí řešení návrhu ÚP, které byly od společného jednání dle § 50 
stavebního zákona změněny; především pak na nově navrhované plochy a nově navrhovaná funkční 
využití ploch. Součástí doplňku SEA vyhodnocení bude vyjádření autorizovaného zpracovatele SEA 
vyhodnocení v tom smyslu, zda navrhované změny řešení ÚP mají či nemají vliv na závěry a 
doporučení již zpracovaného SEA vyhodnocení. 

Z aktuálně předloženého textu návrhu ÚP je sice zřejmé, že se zpracovatel požadavky uplatněnými v 
rámci SEA stanoviska zabýval a tyto požadavky jsou do textu ÚP promítnuté, nicméně popis a 
zdůvodnění jejich zapracování do návrhu ÚP není v příslušných kapitolách odůvodnění ÚP 
(podkapitoly 13.1, 13.2) uveden a není uveden ani v dokumentu „Odůvodnění pořizovatele – součást 
odůvodnění ÚP Rajhrad“ (bez autora a datace), který byl OŽP předložen jako součást odůvodnění 
ÚP. 

Z výše uvedených důvodů OŽP dále požaduje řádně doplnit textovou část odůvodnění návrhu ÚP – a 
to podkapitolu „13.2 Stanovisko, jak bylo stanovisko krajského úřadu zohledněno“. 

OŽP upozorňuje, že podkapitolu „6 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ je třeba 
doplnit tak, aby odrážela také závěry výše požadovaného doplňku SEA vyhodnocení. 

V koordinovaném stanovisku dle § 53 odst. 2 č.j. JMK 80515/2020 z 11.6.2020 vydaném na vyžádání 
pořizovatele krajský úřad  jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody 
a krajiny konstatoval, že k podstatné úpravě návrhu ÚP nemá žádné připomínky  a jako příslušný úřad 
dle zákona č. 100/2001 Sb. požaduje totéž, co ve stanovisku č.j. JMK 96203/2019, tj. zpracování a 
doložení doplňku SEA vyhodnocení o výše uvedených parametrech. 

V  koordinovaném stanovisku dle § 53 odst. 2 č.j. JMK 8951/2021 uplatněném k opakovanému 
veřejnému projednání návrhu krajský úřad  jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 45i zákona o 
ochraně přírody a krajiny konstatoval, že k částem řešení „Návrhu územního plánu Rajhrad“, které 
byly od předchozího veřejného projednání změněny, nemá připomínky a SEA stanovisko č. j. JMK 
121359/2017 ze dne 18.08.2017 zůstává i nadále v platnosti. 

OŽP po prověření aktuálně předložených podkladů (tj. návrhu ÚP a aktualizovaného SEA 
vyhodnocení) shledal, že změny návrhu ÚP po společném jednání nejsou z hlediska posuzování vlivů 
na životní prostředí zásadní. Současně shledal, že požadavky OŽP uplatněné v rámci SEA stanoviska 
jsou v návrhu ÚP aktuálně předkládaném k opakovanému veřejnému projednání ve smyslu ust. § 52 
odst. 3 stavebního zákona zapracovány. Podmínka navrhovaná v rámci aktualizovaného SEA 
vyhodnocení nově pro koridory dopravní a technické infrastruktury pak pouze odkazuje na zákonné 
povinnosti při územně plánovací činnosti (respektovat limity záplavových území, VKP a ÚSES) a jako 
takovou ji není proto třeba přejímat do stanoviska OŽP. 

Současně z doložených podkladů vyplývá, že na základě nabytí účinnosti aktualizací Zásad územního 
rozvoje Jihomoravského kraje (dále také jen „ZÚR JMK“) byl v návrhu ÚP vymezen koridor KD1 pro 
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vysokorychlostní trať v poloze přes a okolo komunikace III/42510 a přes plochy (a to i zastavitelné) při 
této komunikaci, s vymezením podmínek požadujících koordinaci záměrů v plochách se záměry 
vysokorychlostní trati a záměr dálnice D52/JT Rajhrad – Chrlice II (D2), včetně souvisejících staveb. V 
této věci vzal OŽP v potaz především fakt, že dotčená obec má dle § 54 odst. 6 stavebního zákona 
povinnost uvést ÚP bez zbytečného odkladu do souladu s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem (v tomto případě ZÚR JMK), územním rozvojovým plánem a schválenou politikou územního 
rozvoje. Současně toto uvedení do souladu se ZÚR JMK v souladu s dikcí § 55 odst. 3 věty třetí 
stavebního zákona nezakládá povinnost zpracovat SEA vyhodnocení. 

Z výše uvedených důvodů proto OŽP neměl k předloženým podkladům návrhu ÚP připomínky. 

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ uvedená v kapitole 6. 
odůvodnění byla doplněna o zjištění vyplývající z úprav návrhu, které však nemají vliv na závěry 
uvedené ve Vyhodnocení vlivů ÚP Rajhrad na udržitelný rozvoj území. 

6.2. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO, S 
UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO 
PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

Kapitola 6 odůvodnění ÚP obsahuje též sdělení, jak bylo požadavky uvedené v SEA stanovisku 
zohledněny: 

Podmínka, že územní studie, jíž je podmíněná plocha přestavby P2 bude řešit hledisko nenarušení 
krajinného rázu byla stanovena již v návrhu ÚP pro společné jednání. 

Doplnění přípustnosti fotovolatických elektráren, pokud jsou součástí staveb pro stavby v zastavěném 
území a v plochách změn - podmínka byla stanovena již v návrhu ÚP pro společné jednání, po 
veřejném projednání byla doplněna do ploch (OH, RI a NX) 

Doplnění odůvodnění návrhu výškových regulativů pro plochy s funkčním využitím „BI: Bydlení – v 
rodinných domech“ v lokalitě „Ostrůvek“ (ploch stabilizovaných i nové návrhové plochy Z14) bylo 
provedeno po společném jednání do textové části odůvodnění, kap. 8.6. odd. Stanovení podmínek 
prostorového uspořádání zástavby. 

Po společném jednání a veřejném projednání byly provedeny úpravy a změny návrhu ÚP (viz kap. 
7.2. a 7.3.), které byly posouzeny v rámci doplněného Vyhodnocení vlivů na životní prostředí se 
závěrem, že úprava návrhu ÚP Rajhrad po veřejném projednání nebude mít významné vlivy na životní 
prostředí a lze s upravenou koncepcí souhlasit. Závěrečné stanovisko bylo doplněno o následující 
podmínky, které byly doplněny do textové části ÚP: 

Koridory dopravní a technické infrastruktury 

o u koridoru KT1 respektovat podmínky činnosti v záplavovém území a VKP niva a minimalizovat 
negativní vliv na skladebné části ÚSES 

Veškeré požadavky SEA stanoviska byla tak územním plánem zohledněny. 

Do ÚP nebyly zapracovány monitorovací ukazatele navrhované SEA vyhodnocením, jsou pouze 
zmíněny odůvodněním s tím, že mohou být využity např. při zpracování zprávy o uplatňování ÚP při 
stanovení požadavků na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný 
rozvoj území. 

7. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A POKYNŮ PRO 
ÚPRAVU NÁVRHU 

7.1. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

ÚP Rajhrad je zpracován na základě Zadání územního plánu Rajhrad (dále jen zadání ÚP), které 
bylo schváleno Zastupitelstvem města dne 14. 9. 2015, usnesením č. VI/15/2015. Požadavky 
vyplývající ze zadání byly respektovány. 

V rámci prací na návrhu územního plánu se uskutečnily pracovní jednání, na kterých byly jednak 
konkretizovány požadavky města, jednak koordinovány jednotlivé záměry. 
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A) POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA 
V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY 
HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE, JEJÍHO 
VZTAHU K SÍDELNÍ STRUKTUŘE A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

A1) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje 

Viz. textová část odůvodnění kap. 1. 

A2) Požadavky z územně plánovací dokumentace vydané krajem 

Viz. textová část odůvodnění kap. 1. 

A3) Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů, a také z problémů určených 
k řešení v ÚPD 

ÚP řeší požadavky vyplývající z Územně analytických podkladů SO ORP Židlochovice (dále ÚAP), 
včetně Třetí úplné aktualizace ÚAP SO ORP Židlochovice (2014): 

 řešení ÚP zohledňuje požadavky definované pro řešené území ve vyhodnocení udržitelného 
rozvoje území, kde pro město Rajhrad vyplývá nevyváženost v pilíři enviromentálním a pilíři 
sociálním; ÚP vytváří svým komplexním řešením, při respektování hodnot území a limitů využití 
území, podmínky pro vyvážený rozvoj území: 

o urbanistická koncepce, stanovená v ÚP, omezuje rozvoj bydlení s ohledem na negativní vlivy 
suburbanizace; rozvojové plochy pro bydlení jsou v ÚP vymezeny v přímé vazbě na 
stabilizované plochy a pouze doplňují stávající zástavbu 

o ÚP stabilizuje stávající plochy a zařízení veřejné infrastruktury a umožňuje umisťování veřejné 
infrastruktury stanovenými podmínkami v rámci většiny ploch s rozdílným způsobem využití 

o pro části území s rizikem negativních vlivů z výroby jsou v ÚP stanoveny zásady a opatření na 
ochranu zdravých životních podmínek a životního prostředí; část stávajícího výrobního areálu, 
sousedícího s obytnými plochami v lokalitě Tovární, je určena, v rámci ploch přestavby 
k novému využití (bydlení, sport) 

o ÚP vytváří podmínky pro odstranění dopravních závad vymezením ploch změn pro silniční 
dopravu 

 limity využití území jsou v ÚP respektovány, případné střety jsou buď eliminovány vlastním 
řešením (např. úpravou rozsahu vymezených ploch), nebo jsou stanoveny podmínky pro jejich 
řešení v navazujících řízeních, případně v rámci podrobnější dokumentace 

 řešení ÚP vychází z Rozboru udržitelného rozvoje území a vytváří podmínky pro řešení 
slabých stránek, eliminaci hrozeb a využití silných stránek a příležitostí vyplývajících ze SWOT 
analýzy v rámci ÚAP: 

využití silných stránek a příležitostí řešení v ÚP 

 dostatek ploch pro rozvoj, dostatek 
stabilizovaných ploch 

 dobrá dopravní dostupnost na rychlostní 
komunikaci 

 dobrá dostupnost do Brna 

o řešením ÚP zůstává zachováno 

 dostatek ekonomicky aktivních obyvatel 

 několik zaměstnavatelů v obci 

o ÚP vytváří podmínky pro rozvoj pracovních 
příležitostí především vymezením 
stabilizovaných ploch komerčního 
občanského vybavení (OK), ploch smíšených 
výrobních (VS) a ploch výroby a skladování 
(VP) a dále rozvojových ploch smíšených 
výrobních (VS) 

o stanovenými podmínkami je umožněn rozvoj 
podnikání i v dalších plochách s rozdílným 
způsobem využití, např. v plochách 
smíšených obytných (SC, SO)… 

 sběrný dvůr o ÚP umožňuje další umisťování sběrných míst 
komunálního odpadu v plochách smíšených 
výrobních (VS), v plochách výroby a 
skladování (VP) a v plochách technické 
infrastruktury (TI) 
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využití silných stránek a příležitostí řešení v ÚP 

 nejsou znečišťovatelé toků a ŽP o řešením ÚP zůstává zachováno 

 významný vodní tok a staré rameno tohoto toku o řešením ÚP je respektováno 

 kvalitní půdy v nivách jsou v záplavovém území 
– nehrozí jejich zábor pro další zástavbu 

o řešením ÚP je respektováno, v záplavovém 
území je situována pouze zastavitelná plocha 
dopravní infrastruktury (Z34) 

 dostatek ploch pro zemědělskou výrobu o řešením ÚP zůstává zachováno 

 kompletní TI o řešením ÚP je TI rozšířena pro zastavitelné 
plochy a plochy přestavby 

 dostatek navržených ploch pro bydlení – zatím 
nevyužitých 

o v souladu se zadáním ÚP a v souvislosti 
s negativními vlivy suburbanizace je 
vymezeno pouze doplnění stabilizovaných 
ploch bydlení 

 většina přírodních prvků v krajině chráněná jako 
VKP 

o řešením ÚP je respektováno 

 revitalizace starého ramene řeky Svratky o revitalizace vodních toků jsou umožněny 
v rámci stanovených podmínek pro plochy v 
krajině 

 MŠ, ZŠ nižší a vyšší, SOŠ a SOU, ZUŠ-
pobočka 

o řešením ÚP jsou uvedená zařízení vesměs 
zahrnuta do stabilizovaných ploch veřejného 
občanského vybavení (OV) a zůstávají 

zachována 
 Památník písemnictví, MěÚ, lékaři, Hospic, 

kino, pošta, obchody a další 

 vybudování protipovodňových opatření o řešením ÚP jsou navrženy plochy pro 
protipovodňová opatření (X1a, X1b a X2) 

o budování protipovodňových opatření je dále 
umožněno v rámci stanovených podmínek 
pro plochy v krajině 

 zalesňování méně využitelných půd o zalesňování méně využitelných půd je 
umožněno v rámci stanovených podmínek 
pro plochy v krajině 

 zvýšení kapacity ČOV o je připravován investiční záměr na 
intenzifikaci ČOV v rámci stabilizované 
plochy technické infrastruktury, ÚP proto 
zkapacitněním ČOV rozvoj v plochách 
nelimituje ani nestanovuje jejich etapizaci 

 

řešení slabých stránek a hrozeb řešení v ÚP 

 chybí protipovodňová ochrana o řešením ÚP jsou navrženy plochy pro 
protipovodňová opatření (X1a, X1b a X2) 

o budování protipovodňových opatření je dále 
umožněno v rámci stanovených podmínek 
pro plochy v krajině 

 hluk a exhalace z D52 a z exponované sítě 
silnic II. a III. tříd 

o v ÚP jsou stanoveny zásady a opatření na 
ochranu zdravých životních podmínek a 
životního prostředí 

 větrná a vodní eroze o realizovat opatření proti větrné a vodní erozi 
umožňuje ÚP v rámci stanovených podmínek 
pro plochy v krajině 

 ÚSES vymezen, v severozápadní části území 
nefunkční 

o v ÚP je vymezeno doplnění neexistujících 
částí prvků ÚSES 

 zahrádkaření ve VKP Čeladice (tendence 
výstavby chat a oplocení) 

o výstavba a oplocení v rámci příslušné plochy 
s rozdílným způsobem využití (plochy 
zemědělské specifické – rekreační NX) je 

podmíněna umístěním mimo záplavové 
území Q100 - VKP Čeladice se nachází ve 
stanoveném záplavovém území, z čehož 
vyplývá, že výše uvedená výstavba je zde 
nepřípustná 
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řešení slabých stránek a hrozeb řešení v ÚP 

 nedostatečná kapacita ČOV vzhledem k nárůstu 
BJ ve městě 

je připravován investiční záměr na 
intenzifikaci ČOV v rámci stabilizované 
plochy technické infrastruktury, ÚP proto 
zkapacitněním ČOV rozvoj v plochách 
nelimituje ani nestanovuje jejich etapizaci; 
bytová výstavba je proto omezena pouze na 
zastavitelnou plochu Z2 a přestavbovou 
plochu P1 (plocha Z2 již v realizaci, P2 má 

platné územní rozhodnutí) jinde v území je 
stanovena jako nepřípustná 

 plochy výroby navazují na plochy bydlení o část výrobního areálu v lokalitě Tovární je 
určena, v rámci ploch přestavby (P2, P3 a 
P4) k novému využití (bydlení, sport) 

o pro části území s rizikem negativních vlivů 
z výroby jsou v ÚP stanoveny zásady a 
opatření na ochranu zdravých životních 
podmínek a životního prostředí 

 nedostatek ploch pro drobné podnikání o rozvoj podnikání je umožněn stanovenými 
podmínkami v plochách s rozdílným 
způsobem využití, např. v plochách 
smíšených obytných (SC, SO), plochách 
komerčního občanského vybavení (OK), 
plochách smíšených výrobních (VS), 
plochách výroby a skladování (VP)… 

 záplavové území brzdí rozvoj, ohrožuje stávající 
objekty bydlení 

o řešením ÚP jsou navrženy plochy pro 
protipovodňová opatření (X1a, X1b a X2) 

o budování protipovodňových opatření je dále 
umožněno v rámci stanovených podmínek 
pro plochy v krajině 

 zatížení zastavěného území průjezdnou 
dopravou 

o pro části území s rizikem negativních vlivů 
z dopravy jsou v ÚP stanoveny zásady a 
opatření na ochranu zdravých životních 
podmínek a životního prostředí 

 dopravní závady v obci na silnicích II. a III. třídy o ÚP vytváří, vymezením ploch změn (Z33, P5 
a P6) podmínky pro odstranění dopravních 

závad: 

 úprava křižovatky silnic II/425 a III/425 10 
na severním okraji města 

 úprava křižovatky silnic III/395 13 a III/425 
10 v lokalitě Stará Pošta 

 

 málo příležitostí každodenní rekreace 

 nedostatek veřejných prostranství 

 chybí plochy veřejného prostranství, zeleně a 
ploch každodenní rekreace obyvatel 

o stávající plochy veřejných prostranství (PV), 
sídelní zeleně (ZV, ZS, ZO) a plochy smíšené 
nezastavěného území – rekreační (NR) jsou 

řešením ÚP stabilizovány 

o v ÚP jsou vymezeny rozvojové plochy 
veřejné zeleně parkové (ZV) pro realizaci 

odpočinkových a rekreačních ploch (místa 
sociálních kontaktů) jednak v částech sídla s 
intenzivní obytnou zástavbou (Klášterní dvůr) 
a dále ve vazbě na místní atraktivity (býv. 
Rajhradská pila) při naučné stezce 
Rajhradsko 

 pouze jedno venkovní hřiště, tělocvična, 
tenisové kurty, chybí další prostory pro 
volnočasové aktivity v zimním i letním období, 
vzhledem k nárůstu počtu obyvatel 

o v rámci vymezené plochy přestavby (P3) je 

stanoveno rozšíření stávajícího sportovního 
areálu 

o umisťování víceúčelových hřišť a dětských 
hřišť je umožněno stanovenými podmínkami 
v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem 
využití 

 nedostačující občanská vybavenost – prudký 
nárůst obyvatel 

o umisťování občanského vybavení je 
umožněno stanovenými podmínkami v rámci 
většiny ploch s rozdílným způsobem využití 
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požadavky řešení v ÚP 

 preferovat restrukturalizaci zastavěného území 
před jeho rozrůstání zejména o rezidenční 
funkce, nerozšiřovat další plochy pro bydlení 

 nerozšiřovat plochy pro umístění bytových 
domů 

o ÚP vytváří podmínky pro restrukturalizaci 
zastavěného území vymezením smíšených 
ploch (plochy smíšené obytné, plochy 
smíšené výrobní), umožňujících širší 
spektrum využití a dále vymezením ploch 
přestavby (P2, P3 a P4) na části výrobního 

areálu v lokalitě Tovární 

o ÚP vymezuje dvě plochy změn (Z2 a P1) pro 

bydlení – v bytových domech: 

 plocha (Z2) je již v realizaci 

 plocha (P1) má platné územní rozhodnutí 

o urbanistická koncepce, stanovená v ÚP, 
omezuje rozvoj bydlení s ohledem na 
negativní vlivy suburbanizace 

o rozvojové plochy pro bydlení jsou v ÚP 
vymezeny v přímé vazbě na stabilizované 
plochy a pouze doplňují stávající zástavbu 

 omezit maximálně rozšiřování zastavitelných 
ploch pro bydlení, podmínit případný nárůst 
těchto ploch podrobným průkazem jejich 
potřebnosti v souladu se stavebním zákonem s 
vazbou na území, demografický a ekonomický 
potenciál sídla 

 v zastavitelných plochách a v zastavěném 
území budou zohledněny pozemky s platným 
územním rozhodnutím, zapracovat do ÚPD 
platná územní rozhodnutí 

o vymezení stabilizovaných ploch s rozdílným 
způsobem využití bylo v ÚP uvedeno do 
souladu s platnými územními rozhodnutími, 
příp. byla platná územní rozhodnutí 
respektována a zapracována do ÚP v rámci 
ploch změn (Z2, P1) 

 řešit způsob přestavby stávajících chátrajících 
areálů (bývalého zemědělského družstva, 
bývalého areálu tzv. „Inseminační stanice“, 
bývalého areálu „Moravanu“) 

o areály v lokalitě Stará Pošta (zemědělské 
družstvo, Inseminační stanice) byly zahrnuty 
do stabilizovaných ploch smíšených 
výrobních (VS), umožňujících široké 

spektrum využití; do ploch přestavby nebyly 
zařazeny z důvodu částečného střetu 
s koridorem územní rezervy (R2) pro VRT 

o část areálu v lokalitě Tovární (Moravan) byla 
v rámci ploch přestavby (P2, P3 a P4) určena 

k novému využití (bydlení, sport) 

 nevytvářet předpoklady pro nevhodné 
dominanty narušující krajinu 

o podmínky využití ploch v krajině byly 
stanoveny s ohledem na § 18 odst. 5 SZ tak, 
aby nedocházelo k narušení obrazu krajiny a 
krajinného rázu; přípustné a podmíněně 
přípustné stavby jsou specifikovány a 
omezeny stanovenými regulativy 

 prověřit, ve kterých plochách je vhodné vyloučit 
umisťování staveb, zařízení a jiných opatření 
pro účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního 
zákona 

o některé stavby dle § 18 odst. 5 byly 
vyloučeny a uvedeny jako nepřípustné a to 
zejména v plochách přírodních – viz. kap.8.6. 
odůvodnění 

 

 vymezit plochy pro veřejná prostranství a plochy 
pro trávení volného času včetně ploch pro 
rekreaci místních obyvatel, včetně stanovení 
podmínek, které nebudou na těchto plochách 
umožňovat jiné využití (podnikání) 

o stávající plochy veřejných prostranství (PV), 
sídelní zeleně (ZV, ZS, ZO) a plochy smíšené 
nezastavěného území – rekreační (NR) jsou 

řešením ÚP stabilizovány 

o v ÚP jsou vymezeny rozvojové plochy 
veřejné zeleně parkové (ZV) pro realizaci 

odpočinkových a rekreačních ploch (místa 
sociálních kontaktů) jednak v částech sídla s 
intenzivní obytnou zástavbou (Klášterní dvůr) 
a dále ve vazbě na místní atraktivity (býv. 
Rajhradská pila) při naučné stezce 
Rajhradsko 

 prověřit možnost umístění lesů nebo větrolamů, 
případně jiných prvků trvalé vegetace na 
zemědělsky méně využitelných a využívaných 
půd 

o zalesnění menšího rozsahu, realizace 
větrolamů, příp. umisťování krajinné a liniové 
zeleně je umožněno v rámci stanovených 
podmínek pro plochy v krajině 
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 řešit způsob odvádění dešťových vod 
z extravilánu 

o dešťové vody z extravilánu neohrožují 
zastavěné území ani zastavitelné plochy a 
plochy přestaveb, realizovat opatření proti 
extravilánovým vodám umožňuje ÚP v rámci 
stanovených podmínek pro plochy v krajině 

 

 prověřit z hlediska budoucího využití stávající 
plochy zahrádek a plochy zahrad, sadů a 
stanovit podmínky pro využití území těchto 
ploch, pokud budou vymezeny jako 
stabilizované 

o stávající plochy zahrad, vytvářejících zázemí 
k bydlení v zastavěném území, jsou 
vymezeny jako plochy zeleně soukromé a 
vyhrazené (ZS) a jsou stabilizovány; plochy 
změn (K22, K23 a K24) jsou vymezeny pro 

vytvoření zázemí stabilizovaných a 
vymezených zastavitelných obytných ploch 

o plochy zahrad a sadů mimo zastavěné území 
jsou rozděleny na plochy zemědělské 
specifické – rekreační (NX), umožňující 

umisťování staveb a zařízení souvisejících s 
aktivitami rekreačního hospodaření (mimo 
záplavové území Q100) a plochy smíšené 
nezastavěného území – zemědělské (NS) se 

širším omezením umisťování staveb 

 

 stávající plochy výroby prověřit z hlediska 
ovlivňování okolní obytné zástavby a přírodních 
hodnot a navrhnout podmínky tak, aby se 
nepříznivé podmínky působení minimalizovaly 

o pro části území s rizikem negativních vlivů 
z výroby jsou v ÚP stanoveny zásady a 
opatření na ochranu zdravých životních 
podmínek a životního prostředí 

 

 při zajišťování ochrany staveb proti vnějšímu 
hluku, zejména od dopravy, se musí přednostně 
uplatňovat opatření urbanistická před 
opatřeními chránícími jednotlivé stavby tak, aby 
byly splněny podmínky pro ochranu hluku 
v chráněném venkovním prostoru, chráněném 
venkovním prostoru staveb a chráněném 
vnitřním prostoru staveb 

o rozvojové obytné plochy jsou v ÚP 
přednostně umisťovány do klidových částí 
města, v některých případech však byly tyto 
plochy vymezeny i v území s rizikem 
negativních vlivů – jedná se jednak o 
doplnění stávající obytné zástavby 
v lokalitách Stará Pošta a Čtvrtě (zastavitelné 
plochy Z3, Z4, Z5 a Z10), kde by jiné využití 

narušilo urbanistickou koncepci a dále o 
plochy změn s platným územním 
rozhodnutím (Z2 a P1) 

o pro části území s rizikem negativních vlivů 
jsou v ÚP stanoveny zásady a opatření na 
ochranu zdravých životních podmínek a 
životního prostředí 

 

 prověřit nezastavěné zastavitelné plochy 
vymezené stávajícím ÚPO z hlediska 
aktuálnosti jejich využití 

o zastavitelné plochy, vymezené platným ÚPO, 
byly prověřeny a řešeny následovně: 

 realizované části ploch byly zahrnuty do 
stabilizovaných ploch 

 části rozvojových ploch pro občanské 
vybavení v lokalitě Stará Pošta, zasahující 
do nadmístních záměrů dopravní 
infrastruktury, byly vypuštěny; zbývající 
plochy byly na základě nové urbanistické 
koncepce zařazeny do ploch smíšených 
výrobních (VS) 

 rozvojové plochy pro výrobu, vymezené na 
stávajících obytných plochách v lokalitě 
Tovární, byly na základě nové urbanistické 
koncepce vypuštěny 

 územní rezerva pro občanské vybavení, 
sport (lokalita Čeladice), nacházející se v 
záplavové území Q100, byla vypuštěna 

 etapizace bude stanovována na základě stavu 
veřejné infrastruktury a s ohledem na 
předvídatelný nárůst počtu obyvatel 

o vzhledem k malému rozsahu ploch změn a 
jejich charakteru (doplnění stabilizovaných 
ploch) nebyla v ÚP stanovena etapizace 
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 bude prověřeno stanovení ploch, ve kterých 
prověření jejich využití územní studií nebo 
regulačním plánem je podmínkou pro 
rozhodování o změnách v území – zejména 
plochy přestaveb, plochy pro bydlení které jsou 
ještě nevyužité 

o do ploch, ve kterých je prověření jejich využití 
územní studií podmínkou pro rozhodování o 
změnách v území byly zařazeny plochy 
přestavby (P2 – P5) v lokalitě Tovární a 
zastavitelné plochy (Z14 a Z39) v lokalitě 

Ostrůvek 
o ostatní plochy, vzhledem k jejich rozsahu a 

charakteru (doplnění stabilizovaných ploch), 
nebyly určeny k prověření územní studií nebo 
regulačním plánem 

 obytné funkce budou v prostoru sídla 
v prioritním postavení před výrobními, ovšem při 
zachování využití také pro služby pro místní 
obyvatele a obchody místního charakteru 

o převážná část ploch v prostoru sídla je 
zařazena do ploch smíšených obytných (SC, 
SO) a ploch bydlení (BH, BI), další využití 

ploch (např. služby, obchody…) je umožněno 
stanovenými podmínkami pro plochy 
s rozdílným způsobem využití 

o pro části území s rizikem negativních vlivů 
jsou v ÚP stanoveny zásady a opatření na 
ochranu zdravých životních podmínek a 
životního prostředí 

 další funkce bydlení nebude rozvíjena ve volné 
krajině (mimo zastavěné území a již navržené 
zastavitelné plochy), pouze v přímé návaznosti 
na zastavěné území a zastavitelné plochy a 
bude doplňovat stávající zástavbu a budou 
jasně specifikovány podmínky využití těchto 
ploch 

o rozvojové obytné plochy jsou v ÚP vymezeny 
v přímé vazbě na stabilizované plochy, jedná 
se pouze o doplnění stávající zástavby 

 přednostně budou pro další rozvoj prověřeny 
z hlediska využití zastavitelné plochy navržené 
dosud platným ÚPN SÚ Rajhrad, kde dosud 
nebylo zahájeno jejich využití; pouze 
v odůvodněných případech je možné navrhnout 
změnu jejich využití, která by znamenala 
zrušení určení plochy k zastavění 

o zastavitelné plochy, vymezené platným ÚPO, 
byly prověřeny a v případě, že byly v souladu 
s novou urbanistickou koncepcí, byly 
převzaty do nového ÚP 

 prověřit vymezení nových (oproti platnému ÚPN 
SÚ) ploch pro jiné druhy dopravy – cyklotrasy, 
cyklostezky, polní cesty pro zvýšení 
prostupnosti krajiny 

o v ÚP jsou nově vymezeny plochy dopravní 
infrastruktury – účelové komunikace, stezky 
pro pěší a cyklisty (DU) 

 prověřit a popřípadě doplnit síť hlavních 
účelových komunikací zajišťujících zlepšení 
prostupnosti krajiny 

o síť hlavních účelových komunikací byla v ÚP 
prověřena a doplněna o zastavitelnou plochu 
(Z34) - stezku pro pěší a cyklisty podél 

Vojkovického náhonu 

 nevymezovat žádné zastavitelné plochy 
v záplavovém území řeky Svratky 

o ve stanoveném záplavovém území Q100 
nejsou, s výjimkou plochy účelové 
komunikace, stezky pro pěší a cyklisty (Z34), 

vymezeny žádné jiné zastavitelné plochy; 
důvodem vymezení výše uvedené plochy je 
potřeba vytvořit bezpečné propojení pro pěší 
a cyklisty mezi Rajhradem a Holasicemi 

o do záplavového území Q100 zasahují dále 
plochy přestavby (P3 a P5): 

 plocha (P3), umožňující rozšíření 

stávajícího sportovního areálu, vymisťuje 
ze záplav. území část výrobního areálu 

 plocha (P5) je určena pro odstranění 

dopravní závady (rozšíření místní 
komunikace) 
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 budou prověřeny plochy pro parkování 
z hlediska platného stupně automobilizace u 
občanské vybavenosti stávající – zejména hřiště 
a školských zařízení a také u městského úřadu 

o dle podmínek stanovených koncepcí dopravy 
v ÚP v řešeném území budou odstavná a 
parkovací stání navrhovány a umisťovány 
podle potřeby na stupeň automobilizace 1: 
2,5 v plochách stabilizovaných, v plochách 
změn pak 1:1,43 

o parkovací stání umožňuje ÚP realizovat 
v rámci stabilizovaných ploch s rozdílným 
způsobem využití jako související dopravní 
infrastrukturu 

 prověřit vymezení ploch pro rekreaci, nové 
rozvojové plochy pro zahrádkářské kolonie 
budou prověřeny; lokality Močidla, Čeladice a 
Za Pilou budou jasně specifikovány podmínky 
využití těchto ploch 

o plochy smíšené nezastavěného území – 
rekreační (NR) jsou řešením ÚP stabilizovány 

o rozvojové plochy pro zahrádkářské kolonie 
nebyly, s ohledem na ochranu krajiny, 
vymezeny 

o lokalita Močidla byla, s ohledem na stávající 
charakter, zařazena do plochy zemědělské 
specifické – rekreační (NX); vzhledem ke 

skutečnosti, že se celá lokalita nachází v 
záplavovém území Q100, je zde umisťování 
staveb i oplocení, dle podmínek pro plochy 
(NX), stanoveno jako nepřípustné 

o lokalita Čeladice byla, s ohledem na stávající 
charakter, zařazena částečně do plochy 
zemědělské specifické – rekreační (NX) a 

dále do plochy smíšené nezastavěného 
území – zemědělské (NS); vzhledem ke 

skutečnosti, že se celá lokalita nachází v 
záplavovém území Q100, je zde umisťování 
staveb i oplocení, dle podmínek pro plochy 
(NX), stanoveno jako nepřípustné 

o lokalita Za Pilou byla, s ohledem na stávající 
charakter, zařazena do plochy smíšené 
nezastavěného území – zemědělské (NS) se 

širším omezením umisťování staveb 

 ve vazbě na rozvoj nových obytných souborů 
řešit potřeby rozvoje školských zařízení a to 
v těsné návaznosti na stávající občanské 
vybavení tohoto typu s možností vymezení 
přestavbových ploch 

o požadavky na rozvoj školských zařízení, příp. 
dalších zařízení veřejného občanského 
vybavení (např. zařízení zdravotnictví, domů 
s pečovatelskou službou, apod.) umožňuje 
ÚP realizovat v rámci ploch smíšených 
obytných (SC, SO) a ploch bydlení (BH, BI), 

které situování zařízení občanského 
vybavení připouštějí 

 výrobní funkce, zatěžující životní prostředí 
nebudou v území rozvíjeny a další výrobní 
funkce (oproti platnému ÚPNSÚ) již nebudou 
rozvíjeny 

o rozvojové plochy výroby a skladování (VP) 

nejsou v ÚP vymezeny 

 upravit prostorové regulace na všech výše 
uvedených plochách tak, aby odpovídaly 
požadavkům rozvoje města a platné legislativě 
(životní prostředí, prostředí kulturních památek, 
zachování hodnot prostředí) 

o podmínky prostorového uspořádání byly v ÚP 
stanoveny, s ohledem na požadavky města 
tak, aby nedocházelo k narušení hodnot 
území a nepřiměřenému zahušťování 
zástavby 

 vymezovat stabilizované plochy dle stávajícího 
způsobu využití (legálního) 

o vymezení stabilizovaných ploch s rozdílným 
způsobem využití bylo v ÚP provedeno v 
souladu se stávajícím (legálním) způsobem 
využití 

 v plochách s bydlením (nejen návrhových, ale i 
v zastavěném území) budou jasně definované 
podmínky zástavby v zahradách a zeleni, bude 
prověřena zastavitelnost v plochách zahrad ve 
stavebních plochách 

o v ÚP jsou vymezeny stabilizované a 
zastavitelné plochy zeleně soukromé a 
vyhrazené (ZS), včetně stanovených 

podmínek využití těchto ploch a podmínek 
prostorového uspořádání 
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 prověřit stabilizované plochy pro volnočasové 
aktivity, rekreaci a sport a na základě prověření 
vymezit nové plochy s tímto zaměřením např. 
hřiště pro různě staré děti, sportoviště pro 
mládež) 

o v ÚP jsou vymezeny stabilizované plochy a 
plochy změn sídelní zeleně (ZV, ZO), 

umožňující realizaci odpočinkových a 
rekreačních ploch 

o ÚP vymezuje rozšíření stávajícího 
sportovního areálu formou plochy přestavby 
(P3) na části výrobního areálu v lokalitě 

Tovární 

o umisťování víceúčelových hřišť a dětských 
hřišť je umožněno stanovenými podmínkami 
v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem 
využití 

 zohledňovat při návrhu schválený platný ÚPN 
SÚ, vyhodnotit vymezené plochy a začlenit do 
nové koncepce 

o plochy, vymezené platným ÚPO, byly 
prověřeny a v případě, že byly v souladu 
s novou urbanistickou koncepcí, byly 
převzaty do nového ÚP 

 dále ÚP stanoví podmínky prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu (například výškové 
regulace zástavby, intenzity využití pozemků 
v plochách) 

o podmínky prostorového uspořádání, včetně 
základních podmínek ochrany krajinného 
rázu, byly v ÚP stanoveny 

 nebudou navrhovány plochy, které by negativně 
ovlivnily území sousedních obcí 

o plochy, které by negativně ovlivnily území 
sousedních obcí nebyly v ÚP vymezeny 

Záměry města: 

 nová parkovací stání na ul. Odbojářů 

 přechod pro chodce a chodníky na Staré poště 

o uvedené záměry umožňuje ÚP realizovat 
v rámci stabilizovaných ploch s rozdílným 
způsobem využití jako související dopravní 
infrastrukturu 

A5) Další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o 

uplatňování územního plánu, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností 

požadavky řešení v ÚP 

 KÚ JmK – OŽP uplatňuje požadavek na 

vyhodnocení vlivů územního plánu na životní 
prostředí 

o vyhodnocení vlivů bylo zpracováno 

 orgán ochrany ZPF doporučuje návrh 
předmětné územně plánovací dokumentace, 
který navrhuje lokalitu (případně několik lokalit 
spolu souvisejících a tvořících jeden celek) o 
výměře nad 10 ha, předložit orgánu ochrany 
ZPF krajského úřadu v dostatečném předstihu 
před společným jednáním 

 orgán ochrany ZPF požaduje, aby plochy 
převzaté z platného ÚP byly v tabulce záborů 
ZPF opatřeny poznámkou, že jde o plochy 
přebírané z původního územního plánu 

o lokality o výměře nad 10 ha nejsou v ÚP 
vymezeny 

o plochy převzaté z platného ÚP byly v tabulce 
záborů ZPF opatřeny požadovanou 
poznámkou 

 Orgán ochrany ovzduší uplatňuje požadavky na 
obsah územního plánu. Při zpracování „Návrhu 
ÚP Rajhrad“ je nutno postupovat v souladu se 
základním požadavkem na snižování úrovně 
znečišťování vnějšího ovzduší. Obecně platí, že 
není vhodná těsná návaznost obytné zástavby a 
ploch pro výrobu, průmysl nebo činnost 
omezující okolní obytnou zástavbu, zejména 
z důvodu předcházení problémů obtěžování 
obyvatel hlukem, emisemi dopravy, případně 
zápachem. Proto je nutné zvolit umístění 
objektů pro stálé bydlení v dostatečné 
vzdálenosti od stávajících zdrojů znečišťování 
ovzduší – průmyslových areálů, smíšených 
výrobních areálů apod. 

o pro části území s rizikem negativních vlivů 
z výroby a dopravy jsou v ÚP stanoveny 
zásady a opatření na ochranu zdravých 
životních podmínek a životního prostředí 

o část stávajícího výrobního areálu, 
sousedícího s obytnými plochami v lokalitě 
Tovární, je určena, v rámci ploch přestavby 
k novému využití (bydlení, sport) 
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 Dále OŽP upozorňuje na výskyt větrné eroze 
v této oblasti, která se podílí na zvýšené 
prašnosti, a proto při zpracování návrhu 
územního plánu OŽP požaduje zapracovat 
opatření k omezení větrné eroze. 

o zalesnění menšího rozsahu, realizace 
větrolamů, příp. umisťování krajinné a liniové 
zeleně pro snížení účinků větrné eroze je 
umožněno v rámci stanovených podmínek 
pro plochy v krajině 

KÚ JmK – OD uplatňuje tyto požadavky: 

 kategorie krajských silnic budou navrhovány 
podle Návrhové kategorizace krajských silnic 
JMK (2008) 

o respektováno, plochy pro dopravní 
infrastrukturu jsou v ÚP vymezeny tak, aby 
bylo umožněno silnice II/425 a III/42510 
upravovat a navrhovat dle kategorizace 
krajských silnic Jihomoravského kraje 

o požadavek stanoven jako podmínka 
v koncepci silniční dopravy v kap. 4.1.3. 

 silnice II/425 a III/42510 budou v průjezdním 
úseku obcí navrhována ve funkční skupině B a 
silnice III/39513 a III/41617 budou v průjezdním 
úseku navrhovány ve funkční skupině C 

 přímé napojování objektů v návrhových 
plochách (s výjimkou proluk) na silnici II/425 a 
III/42510 bude podmínkami využití ploch 
částečně omezeno 

o dopravní obsluha návrhových ploch 
přiléhajících k silnici II/425 a III/42510 je 
přednostně řešena prostřednictvím 
stávajících a vymezených komunikací s 
funkcí obslužnou 

 bude prověřeno vyřazení části silnice III/41617 
v úseku mezi silnicemi II/425 a III/42510 

o bylo prověřeno - přeřazení silnice III. třídy do 
sítě místních komunikací musí být řešeno na 
jiné platformě (město nemá zájem přebírat do 
správy majetek kraje) 

 bude prověřeno řešení zastávek veřejné linkové 
dopravy a v případě potřeby navržena příslušná 
opatření na úrovni ÚP 

o budování zastávek a zálivů veřejné dopravy 
(silniční linkové) je přípustné v plochách 
s rozdílným způsobem využití jako související 
dopravní infrastruktura 

 návrhové plochy přiléhající k silnicím II. nebo 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 

o pro části území s rizikem negativních vlivů z 
dopravy jsou v ÚP stanoveny zásady a 
opatření na ochranu zdravých životních 
podmínek a životního prostředí 

 KÚ JmK – OD dále doporučuje vytvořit územní 

ochranu pro nadmístní záměry dopravní 
infrastruktury Jižní tangenta a vysokorychlostní 
trať 

o pro ochranu záměru (Jižní tangenta) je v ÚP 
vymezena zastavitelná plocha silniční 
dopravy (Z33) 

o pro ochranu záměru (VRT) je v ÚP vymezen 
koridor dopravní infrastruktury KD1 

 KHS JmK uplatňuje požadavek respektovat 

uvedené zásady 
o uvedené zásady byly respektovány a 

zapracovány do výrokové části ÚP 

 HZS JmK požaduje vyhodnotit v návrhu ÚP 

zajištění zdrojů požární vody především pro 
nově vznikající plochy bydlení a plochy výroby 

 konkretizovat v návrhu ÚP řešení opatření, 
uvedených v ustanovení § 20 vyhlášky č. 
380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva 

o požadavky byly splněny – viz. kap. 5.1.3. 
Požadavky ochrany obyvatelstva 

 MO – sekce ekonomická a majetková  

uplatňuje požadavky na zapracování limitů a 
zájmů Ministerstva obrany do textové a grafické 
části ÚP Rajhrad 

o požadavky byly splněny – viz. kap. 5.1.2. 
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany 

ČR – státní energetická inspekce požaduje: 

 do řešeného ÚP zařadit aktuální stav vedení 
elektrické energie a plynovodní sítě dle 
zpracovaných ÚAP 

o požadavek byl splněn – viz grafická část 

 navrhnout připojení zastavitelných ploch na 
veřejnou síť včetně ploch případných přestaveb 

o požadavek byl splněn – viz. kap. 8.4.2. 
Koncepce technické infrastruktury 

 prověřit návrh trafostanic pro zastavitelné 
plochy včetně ploch případných přestaveb 

o požadavek byl splněn – viz. kap. 8.4.2. 
Koncepce technické infrastruktury 
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 stanovit bilanci potřeby el. příkonu pro 
zastavitelné plochy bydlení včetně ploch 
případných přestaveb 

o požadavek byl splněn – viz. kap. 8.4.2. 
Koncepce technické infrastruktury 

 stanovit bilanci potřeby plynu pro zastavitelné 
plochy bydlení včetně ploch případných 
přestaveb 

o požadavek byl splněn – viz. kap. 8.4.2. 
Koncepce technické infrastruktury 

 nutnost dodržování ochranných a 
bezpečnostních pásem k zajištění spolehlivého 
provozu energetických zařízení a 
bezpečnostních pásem k zamezení nebo 
zmírnění účinků případných havárií 

o požadavek byl splněn – viz. kap. 8.4.2. 
Koncepce technické infrastruktury 

 Ministerstvo dopravy požaduje zapracování 

záměru na nové vedení dálnice D52 v trase tzv. 
jižní tangenty v úseku Rajhrad – Chrlice včetně 
MÚK Rajhrad (křižovatka D52 s I/52) dle 
projednávané studie Tech. studie R52 - jižní 
tangenta v úseku R52 Rajhrad - D2 Chrlice II 

o pro záměr je v ÚP, na základě uvedené 
studie, vymezena zastavitelná plocha silniční 
dopravy (Z33) v šířce budoucího ochranného 

pásma 

 respektovat ochranná pásma silnic o ochranná pásma silnic jsou respektována 

 návrhové plochy a jejich případné připojení 
k silniční síti požadujeme vymezit v souladu 
s vyhláškou č.104/1997 Sb., zejména §§11 a 
12, kterou se provádí zákon č.13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích 

o dopravní obsluha vymezovaných 
zastavitelných ploch, přiléhajících k silnicím, 
je přednostně řešena prostřednictvím 
komunikací s funkcí obslužnou stávajících a 
také vedených v nově vymezených plochách 
veřejných prostranství 

 území je dotčeno celostátní tratí č. 250 
Havlíčkův Brod – Brno – Kúty, u které 
požadujeme respektovat ochranné pásmo 

o ochranné pásmo dráhy je respektováno 

 řešit územní ochranu koridoru územní rezervy 
pro trať Brno jih – st. Hranice ČR/SR/Rakousko 

o pro ochranu záměru (VRT) je v ÚP vymezen 
koridor dopravní infrastruktury KD1, protože 

došlo k aktualizaci PÚR ČR i ZÚR JmK 

 NET4GAS, s.r.o. požaduje respektování 

ochranného a bezpečnostního pásma 
o ochranné a bezpečnostní pásmo je 

respektováno 

 České dráhy, a.s. upozorňují na negativní vlivy 

způsobené provozem železniční dopravy 
o v blízkosti dráhy nejsou v ÚP vymezeny 

rozvojové obytné plochy 

 ČEPRO, a.s. požaduje respektování 

ochranného pásma a zanesení informací do 
textové a grafické části ÚP 

o ochranné pásmo je respektováno 

o informace byly zapracovány do textové a 
grafické části ÚP 

 SŽDC, s.r.o. požaduje respektovat ochranné 

pásmo dráhy 
o ochranné pásmo dráhy je respektováno 

 respektovat územní ochranu záměru 
vysokorychlostní dopravy VR1 Brno – Vranovice 
– hranice ČR, viz. Koordinační studie VRT 2003 
(IKP Consulting Engineers s.r.o., 07/2004) 
v souladu s PÚR ČR ve znění Aktualizace č.1 

o pro ochranu záměru (VRT) je v ÚP vymezen 
koridor dopravní infrastruktury KD1, protože 

došlo k aktualizaci PÚR ČR i ZÚR JmK 

 v nově vymezených rozvojových či 
přestavbových lokalitách v ochranném pásmu 
dráhy požadujeme zařadit objekty a zařízení, 
pro které jsou stanoveny hygienické hlukové 
limity, do funkčního využití podmínečně 
přípustného 

o do ochranného pásma dráhy nezasahují 
rozvojové obytné plochy 

o pro části území s rizikem negativních vlivů z 
dopravy jsou v ÚP stanoveny zásady a 
opatření na ochranu zdravých životních 
podmínek a životního prostředí 

 ŘSD ČR požaduje zapracování záměru na nové 

vedení dálnice D52 v trase tzv. jižní tangenty 
v úseku Rajhrad – Chrlice včetně MÚK Rajhrad 
(křižovatka D52 s I/52) dle projednávané studie 
Tech. studie R52 - jižní tangenta v úseku R52 
Rajhrad - D2 Chrlice II 

o pro záměr je v ÚP, na základě uvedené 
studie, vymezena zastavitelná plocha silniční 
dopravy (Z33) v šířce budoucího ochranného 

pásma 

 respektovat ochranná pásma silnic o ochranná pásma silnic jsou respektována 
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 MERO ČR, a.s požaduje zanést do ÚP záměr 

„Přípolož dálkovodů podél ropovodu Družba“ 
o pro ochranu záměru je v ÚP vymezen koridor 

pro technickou infrastrukturu (KT1) 

 požaduje, aby ÚP zahrnul do grafické a textové 
části ochranná pásma stávajících zařízení 

o ochranná pásma byla do ÚP zapracována a 
jsou respektována 

Povodí Moravy, s.p. požaduje: 

 respektovat manipulační pásma vodních toků - 
u významného vodního toku Svratka v š. 8 m od 
břehové čáry vodního toku oboustranně, u 
ostatních vodních toků v č. 6m od břehové čáry 
oboustranně 

o manipulační pásma vodních toků jsou 
respektována 

 respektovat stanovené záplavové území 
Svratky a záplavové území Litavy 

 v záplavovém území požadujeme nevymezovat 
nové rozvojové plochy k zástavbě 

o záplavové území Svratky je respektováno 

o aktivní zóna záplavového území Litavy je 
respektována 

o ve stanoveném záplavovém území Q100 
nejsou, s výjimkou plochy účelové 
komunikace, stezky pro pěší a cyklisty (Z34), 

vymezeny žádné jiné zastavitelné plochy; 
důvodem vymezení výše uvedené plochy je 
potřeba vytvořit bezpečné propojení pro pěší 
a cyklisty mezi Rajhradem a Holasicemi 

 respektovat studii Svratka – přírodě blízká 
protipovodňová opatření a obnova přirozené 
hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy 
v úseku ř.km 26,370 (Rajhrad) až ř.km 30,617 
(Modřice) včetně výustní trati Bobravy 

o studie je respektována a zapracována do ÚP 
jako plocha pro protipovodňová opatření (X2)  

 u podzemních vodních zdrojů, využívaných 
k hromadnému zásobování obyvatel pitnou 
vodou, stanovit a respektovat příslušná 
ochranná pásma 

o v řešeném území se nenacházejí podzemní 
vodní zdroje využívané k hromadnému 
zásobování vodou 

 pro nové zastavitelné plochy vymezit koridory, 
příp. páteřní trasy dopravní a technické 
infrastruktury 

o jsou vymezeny plochy pro veřejná 
prostranství a je vymezeno napojení 
zastavitelných ploch na technickou 
infrastrukturu 

 Rozvojové plochy výstavby požadujeme 
odkanalizovat pokud možno oddílným 
systémem a zajistit řádnou likvidaci odpadních 
vod v souladu s koncepcí odkanalizování obce. 
Pro napojení nové zástavby musí být zajištěna 
dostatečná látková a hydraulická kapacita na 
ČOV. Další rozvoj města je možný, pokud bude 
zajištěno odvádění a čištění odpadních vod 
takovým způsobem, aby nedošlo k navyšování 
vypouštěného znečištění do toku oproti 
stávajícímu stavu 

o systém odkanalizování je navržen jako 
jednotný, v návaznosti na stávající jednotnou 
kanalizaci; správce ČOV připravuje investiční 
záměr na intenzifikaci čistírny 

 Územní plán bude obsahovat koncepci řešení 
odvodu dešťových vod. Zastavováním území 
nesmí dojít ke změně odtokových poměrů (viz. 
§ 27 zákona o vodách). Při likvidaci dešťových 
vod budou využity všechny možnosti pro 
vsakování, akumulaci a zdržení vody v krajině. 

o odvedení dešťových vod  v zastavěném 
území je řešeno stávajícím způsobem 
(jednotná kanalizace), u zastavitelných ploch 
a ploch přestavby bude řešeno hospodaření 
s dešťovými vodami (HDV) dle platné 
legislativy 

 dle místních podmínek řešit problematiku 
extravilánových vod 

o nejsou stanovena opatření, případná opatření 
lze realizovat v rámci podmínek ploch 
s rozdílným způsobem využití 

 v rámci zpracování návrhu územně plánovací 
dokumentace upřednostnit protierozní opatření, 
která zamezí vodní erozi a splachům půdy 

o realizovat opatření proti vodní erozi a 
splachům půdy umožňuje ÚP v rámci 
stanovených podmínek pro plochy v krajině 

 respektovat ochranná pásma tak jak vyplývají 
z platné legislativy 

o ochranná pásma jsou respektována 
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 minimalizovat možnost ohrožení hlukem a 
vibracemi ploch s chráněnými vnitřními prostory 
budov a chráněnými prostory, zejména u 
komunikací I., II. a III. třídy 

o rozvojové obytné plochy jsou v ÚP 
přednostně umisťovány do klidových částí 
města, v některých případech však byly tyto 
plochy vymezeny i v území s rizikem 
negativních vlivů – jedná se jednak o 
doplnění stávající obytné zástavby 
v lokalitách Stará Pošta a Čtvrtě (zastavitelné 
plochy Z3, Z4, Z5 a Z10), kde by jiné využití 

narušilo urbanistickou koncepci a dále o 
plochy změn s platným územním 
rozhodnutím (Z2 a P1) 

o pro části území s rizikem negativních vlivů 
jsou v ÚP stanoveny zásady a opatření na 
ochranu zdravých životních podmínek a 
životního prostředí 

 návrhem ÚP zabezpečit, aby plochy a to i 
stabilizované obsahující chráněné prostory dle § 
30 zákona č. 258/2000 Sb. nebyly 
v budoucnosti vystavovány nadlimitními 
hodnotami hluku a vibrací vyplývajícími 
z umisťování nových zdrojů hluku a vibrací 
(regulace a umístění ploch) 

 zakreslit do území v koordinačním výkrese 
všechny limity, týkající se daného území tak, jak 
vyplývají z platné legislativy, z vydaných 
správních rozhodnutí, či tak jak byly 
s dotčenými orgány (DO) dohodnuty 

o limity využití území byly zapracovány do 
grafické (koordinační výkres) a textové části 
odůvodnění ÚP 

 požadavky veřejnosti byly v ÚP řešeny následovně: 

ozn. požadavky veřejnosti řešení v ÚP 

1 Změna pozemků u Rajhradského mlýna 
k zástavbě pro lehké montované stavby, 
malou průmyslovou výrobu, zemědělskou 
prvovýrobu a zapracování zemědělských 
produktů. Současně s tím o jednu bytovou 
jednotku pro správce areálu. 

o Stávající pozemky byly zařazeny do 
stabilizovaných ploch smíšených výrobních 
(VS) umožňujících požadované využití 

o rozšíření areálu nebylo v ÚP vymezeno 
z důvodů jeho situování v záplavovém území 
Q100, respektování prvku ÚSES (regionální 
biokoridor RK 1487) a ochrany hodnot území 
(významné plochy sídelní zeleně, alej) 

5 Zařazení pozemků p.č. 1209/2, 1210/2 a 
1214 do změny ÚP Rajhrad ke stavebním 
účelům. 

o pozemek p.č. 1214 byl, v souladu s platnou 
legislativou (stávající proluka), zařazen do 
stabilizovaných ploch smíšených obytných 
(SO) 

o pozemky p.č. 1209/2, 1210/2 byly vymezeny 
jako plocha změny v krajině (K23) zeleně 
soukromé a vyhrazené (ZS) umožňující 

vytvořit zázemí k přilehlým obytným plochám; 
pozemky nebyly zařazeny do obytných ploch 
z důvodů stanovené urbanistické koncepce 
(požadavek nerozšiřovat plochy bydlení) a 
existenci ochranného pásma dráhy 

6 Zahrnutí pozemků p.č. 1877/2, 1876/2, 
1876/1 do pozemků určených k výstavbě. 

o uvedené pozemky byly částečně zahrnuty do 
zastavitelné plochy (Z13) pro bydlení – 
v rodinných domech (BI) tak, aby nedošlo 

k zásahu do záplavového území Q100 a 
pásma 50 m od okraje lesa 

7 Zařazení pozemku p.č. 593/517 do ploch 
určených k výstavbě RD v novém ÚP, 
změnu funkčního využití (bytové domy, 
rodinné domy). 

o pozemek byl původně zahrnut do 
zastavitelné plochy (Z1) pro bydlení - 
smíšené obytné (SO) a následně, na základě 

nesouhlasu ŘSD a KÚ JmK, vypuštěn 

9 Změna funkčního využití pozemků p.č 307/1 
a 307/2 z využití pro sady a zahrady na 
bydlení v rodinných domech. 

o pozemky byly částečně zahrnuty do 
zastavitelné plochy (Z4) pro bydlení – 
v rodinných domech (BI); zbývající část 

pozemků byla vymezena jako plocha změny 
v krajině (K22) zeleně soukromé a vyhrazené 
(ZS), umožňující vytvořit zázemí k přilehlé 

obytné ploše – důvodem je stanovená 
urbanistická koncepce (požadavek 
nerozšiřovat plochy bydlení) 

10 Změna funkčního využití pozemků p.č 308/1, 
308/2, 309/1 a 309/2 z využití pro sady a 
zahrady na bydlení v rodinných domech. 
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ozn. požadavky veřejnosti řešení v ÚP 

11 Obnovit lávku pro pěší přes rameno Svratky 
z ulice Ostrůvek do Čeladic (soutok ramena 
řeky). V místě je původní betonový základ. 

o požadavek byl do ÚP zapracován 
vymezením zastavitelné plochy (Z34) pro 

stezku pro pěší a cyklisty, trasovanou z ulice 
Ostrůvek do Čeladic, podél Vojkovického 
náhonu k lávce v Holasicích 

 Zprůchodnit cestu pro pěší z ulice Ostrůvek 
pod ulicí Masarykova směr do Slatiny (pod 
silničním mostem). 

o realizace pěších komunikací je v ÚP 
umožněna, v rámci ploch s rozdílným 
způsobem využití, jako související dopravní 
infrastruktura 

12 Původní požadavek na stavbu zahradního 
domku na pozemku p.č. 315 byl v průběhu 
prací na ÚP žadatelem změněn na stavbu 
pro bydlení. 

o pozemek byl částečně zahrnut do 
zastavitelné plochy (Z4) pro bydlení – 
v rodinných domech (BI); zbývající část 

pozemku byla vymezena jako plocha změny 
v krajině (K22) zeleně soukromé a vyhrazené 
(ZS), umožňující vytvořit zázemí k přilehlé 

obytné ploše – důvodem je stanovená 
urbanistická koncepce (požadavek 
nerozšiřovat plochy bydlení) 

13 Zařazení pozemků p.č. 922, 923/1 a. 923/2 
na stavební parcelu pro rodinný dům. 

o uvedené pozemky nebyly po prověření 
zařazeny do rozvojových obytných ploch - 
důvodem je jednak vymezení zastavitelné 
plochy (Z33) silniční dopravy (DS) pro 

realizaci nadmístních dopravních záměrů a 
dále riziko negativních vlivů z dopravy 
(včetně vlivů z přilehlé čerpací stanice 
pohonných hmot) a konfliktní obsluha 
uvedených pozemků 

15 Zařazení pozemku p.č. 306 do ploch 
určených k výstavbě rodinných domů. 

o pozemky byly částečně zahrnuty do 
zastavitelné plochy (Z4) pro bydlení – 
v rodinných domech (BI); zbývající část 

pozemků byla vymezena jako plocha změny 
v krajině (K22) zeleně soukromé a vyhrazené 
(ZS), umožňující vytvořit zázemí k přilehlé 

obytné ploše – důvodem je stanovená 
urbanistická koncepce (požadavek 
nerozšiřovat plochy bydlení) 

16 Zařazení pozemku p.č. 315 do ploch 
určených k výstavbě rodinných domů. 

17 Zařazení pozemku p.č. 313/2 do ploch 
určených k výstavbě rodinných domů. 

18 Zařazení pozemků p.č. 309/1, 309/2, 307/1 a 
307/2 do ploch určených k výstavbě 
rodinných domů. 

19 Zařazení pozemků p.č. 308/1 a 308/2 do 
ploch určených k výstavbě rodinných domů. 

20 Zařazení pozemků p.č. 310/1, 310/2 a 311/2 
do ploch určených k výstavbě rodinných 
domů. 

 požadavky veřejnosti (ozn. 2, 3, 4, 8 a 14) byly již v zadání ÚP vyhodnoceny tak, že nebyly 
zapracovány do ÚP 

B) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ 
JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNÉ PROVĚŘIT 

 do ÚP byl zapracován požadavek, vyplývající z Aktualizace č. 1 PUR ČR, zajištění územní 
ochranu koridoru vysokorychlostní trati VR1, vymezením koridoru územní rezervy (R2) pro VRT 
Brno - Břeclav - hranice ČR (Wien), následně došlo k aktualizacím PÚR ČR a ZÚR JmK, dle 
jejichž požadavků byl vymezen koridor dopravní infrastruktury (KD1) 

C) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT 
VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

 jsou splněny – viz. textová část odůvodnění kap. 8.7. a 8.8. 
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D) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI 

 při zpracování ÚP byly prověřeny plochy změn následovně: 

o plochy ani koridory, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro 
rozhodování, nejsou vymezeny 

o podmínka rozhodování o změnách v území na základě zpracovaní územní studie je 
stanovena u ploch změn (P2, P3, P4, P5, Z14 a Z39) - viz. textová část odůvodnění kap. 8.12. 

o plochy ani koridory, ve kterých je uzavření dohody o parcelaci podmínkou pro rozhodování, 
nejsou vymezeny 

E) PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 

 nebyly vzneseny požadavky 

F) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA 
USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU 
VYHOTOVENÍ 

 ÚP je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění, v souladu s platnými prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu 

 Výkres širších vztahů je, na rozdíl od požadavku zadání ÚP, zhotoven v měřítku 1 : 25 000; 
důvodem je především zobrazitelnost a čitelnost vyskytujících se jevů v tiskové podobě výkresu 

G) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

 jsou splněny – viz. textová část odůvodnění kap. 6. 

7.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ POKYNŮ PRO ÚPRAVU NÁVRHU 

Na základě stanovisek dotčených orgánů a připomínek byly po společném jednání provedeny 
následující úpravy: 

 byla doplněna výšková regulace zástavby u stabilizovaných ploch bydlení (BI) v lokalitě Ostrůvek 
na max 1NP + podkroví a bylo doplněno odůvodnění výškové regulace zástavby v této lokalitě 
(kap. 8.6.) 

 byly zapracovány požadavky vyplývající ze ZÚR JmK: 

o byl upraven rozsah zastavitelné plochy (Z33) pro nadmístní dopravní záměry (dálnice D52 / 
Jižní tangenta Rajhrad – Chrlice II (D2), úprava části trasy silnice III/425 10, úprava 
křižovatky silnic II/425 a III/425 10 a silnice II/425 Rajhrad – Modřice) 

o byl upraven rozsah koridoru územní rezervy (R2) pro VRT Brno – Břeclav – hranice 
ČR / Rakousko (– Wien) 

o byly doplněny dálkové cyklotrasy – dálkový cyklistický koridor EuroVelo (EV9), vedení 
mezinárodního cyklistického koridoru Brno – Vídeň, vedení krajského cyklistického koridoru 
Brno – Lanžhot 

o byl upraven rozsah ploch změn v krajině (K13 a K14) - regionálního biokoridoru RK 1491A 

o v odůvodnění bylo doplněno vyhodnocení souladu návrhu ÚP se ZÚR JmK (kap. 1.) 

 v lokalitě Stará Pošta byly, v souvislosti s úpravou rozsahu koridoru územní rezervy (R2), 
doplněny zastavitelné plochy (Z36 a Z37) smíšené výrobní (VS) dle platného ÚP 

 v důsledku opravy ochranné hráze podél toku Svratky byla pro realizaci náhradní výsadby za 
vykácenou vegetaci rozšířena plochy změny v krajině (K19) na severovýchodním okraji řešeného 
území, v lokalitě Habřina; v této souvislosti byla vypuštěna zastavitelná plocha (Z25) pro sídelní 
zeleň (ZV) 

 v odůvodnění byl aktualizován přehled záboru ZPF 

 v souvislosti s řešením nevyhovující křižovatky silnic III/395 13 a III/425 10 v lokalitě Stará Pošta 
byla rozšířena plocha přestavby (P6) na úkor zastavitelné plochy (Z1), která byla vypuštěna 

 v odůvodnění byla opravena kategorizace silnic II. a III. třídy (kap. 8.4.1.) 

 pro zastavitelné plochy (Z30, Z31 a Z32) byla doplněna podmínka řešit napojení každé z těchto 
ploch na silnici III/42510 jediným dopravním připojením, v souladu s platnou legislativou 
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 v odůvodnění byly upraveny a doplněny požadavky Ministerstva obrany (kap. 5.1.2.) 

 byla vypuštěna podmínka „70% parkovacích míst pro zákazníky bude řešeno na vlastním 
pozemku“ 

 u zastavitelných ploch (Z14 a Z39) byla doplněna podmínka zpracování územní studie, jejíž 
součástí bude vyhodnocení dopravní obslužnosti, včetně parkování, ve vztahu lokalitě Ostrůvek 

 byla rozšířena zastavitelná plocha (Z9) pro bydlení (BI), v této souvislosti byla vypuštěna 
zastavitelná plocha (Z23) pro sídelní zeleň (ZV); náhradou za zrušenou plochu (Z23) byly 
v docházkové vzdálenosti vymezeny stabilizované plochy sídelní zeleně na pozemcích města 

 v souvislosti s úpravou rozsahu zastavitelné plochy (Z33) pro nadmístní dopravní záměry byla na 
severním okraji sídla vymezena nová zastavitelná plocha (Z38) občanského vybavení (OK), pro 
rozšíření služeb motoristům s vazbou na stávající areál čerpací stanice pohonných hmot 

 pro zastavitelnou plochu (Z10) byla doplněna podmínka vyplývající ze změny č. 2 ÚPNSÚ 

 v lokalitě Ostrůvek byly z vymezené plochy veřejných prostranství vyjmuty pozemky p.č. 1551/36, 
1551/38, 1551/39, 1551/40; v této souvislosti byla nově vymezena zastavitelná plocha (Z39) pro 
rozšíření veřejného prostranství tak, aby byl umožněn přístup (8 m) k navazující zastavitelné 
ploše (Z14) 

 byla vymezena plochy změny v krajině (K20) smíšená nezastavěného území – rekreační (NR) 
venkovního fitness areálu na jihovýchodním okraji sídla, u ČOV 

 byly rozšířeny zastavitelné plochy (Z5 a Z6) pro bydlení (BI), v této souvislosti byla vypuštěna 
zastavitelná plocha (Z16) pro veřejné prostranství (PV) a VPS (VDT4) 

 zastavitelné plochy sídelní zeleně (Z24, Z26, Z27, Z28 a Z29) byly převedeny na plochy změn 
v krajině (K21, K22, K23, K24 a K25) 

 bylo opraveno zastavěné území v lokalitách Ostrůvek, u Rajhradského mlýna a u 
Benediktinského kláštera tak, aby zahrnovalo, v souladu s § 58 SZ, pozemky v intravilánu 

 byly upraveny textové části ÚP a odůvodnění dle předloženého doporučení pořizovatele 

Na základě podnětu určeného zastupitele, po konzultaci s pořizovatelem, byly dále provedeny 
následující úpravy: 

 vymezení stabilizovaných ploch bydlení - smíšené centrální (SC) bylo rozšířeno východním 
směrem do lokality Městečko 

 v lokalitě za hřbitovem byla vymezena nová zastavitelná plocha (Z40) veřejného prostranství (PV) 
pro rozšíření stávající účelové komunikace 

 byla vymezena nová plocha přestavby (P7) pro dopravu v klidu (DP) za bývalým kinem v centru 
sídla, jedná se o umožnění realizace parkoviště z důvodu nedostatku odstavných a parkovacích 
stání v centru sídla, ve vazbě na stávající zařízení veřejného občanského vybavení (zdravotní 
středisko) 

 

Výše uvedené úpravy a doplnění návrhu ÚP jsou bez vlivu na Vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP 
Rajhrad na udržitelný rozvoj území. 

7.3. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ POKYNŮ PRO 2. ÚPRAVU NÁVRHU 

Na základě Pokynů k zajištění úpravy návrhu ÚP Rajhrad, návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek bylo prověřeno možné řešení a byly po veřejném projednání provedeny 
následující úpravy: 

 byly zapracovány požadavky vyplývající z aktualizace ZÚR JmK: 

o byl upraven rozsah zastavitelné plochy (Z33) pro nadmístní dopravní záměr (dálnice D52 / 
Jižní tangenta Rajhrad – Chrlice II (D2), úprava části trasy silnice III/425 10, úprava 
křižovatky silnic II/425 a III/425 10) vypuštěním části zahrnující návrh silnice II/425 Rajhrad – 
Modřice, který byl v rámci aktualizace ZÚR JmK zrušen 

o byla vymezena zastavitelná plocha (Z41) pro nadmístní dopravní záměr (MÚK Syrovice) 

o byl zrušen koridor územní rezervy (R2) pro VRT Brno – Břeclav – hranice ČR / Rakousko (– 
Wien), zároveň byl vymezen koridor pro dopravní infrastrukturu (KD1) vytvářející podmínky 
pro realizaci nadmístního dopravního záměru (VRT Brno – Šakvice); v souvislosti se změnou 
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trasování VRT byl upraven vzájemný rozsah ploch změn (Z36 a K14) a rozsah části 
regionálního biokoridoru RK 1491A 

o byla aktualizována a doplněna textová část odůvodnění, kap. 1., část Vyhodnocení souladu 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

 byl vypracován doplněk SEA a následně doplněna textová část odůvodnění, kap. 6. Zpráva o 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

 v textové části ÚP byla do podmíněně přípustného využití ploch (OH, RI a NX) doplněna 
podmínka umožňující realizaci fotovoltaických elektráren o výkonu do 10 kWp za podmínky, že 
budou součástí staveb a nedojede k narušení hodnot území a krajinného rázu 

 bylo aktualizováno a doplněno Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
ZPF a PUPFL (viz. kap. 11.) 

 v textové části ÚP byly z nepřípustného využití u ploch (W, NZ, NL, NS a NR) vyjmuty plochy 
těžby, zároveň byla textová část odůvodnění doplněna o odůvodnění nepřípustnosti ploch těžby 
v plochách (NP, NK a NX) 

 z Výkresu koncepce veřejné infrastruktury byly vypuštěny prvky/kresby konkrétních tras přeložek 
silnic II. a III. třídy a konkrétních tvarů křižovatek na silnicích II. a III. třídy situované v plochách 
změn (Z33 a P6) 

 byla doplněna textová část odůvodnění, kap. 5.1.2. Zvláštní zájmy Ministerstva obrany o 
požadovaný text ohledně omezení výstavby 

 byla vymezena zastavitelná plocha (Z42) smíšená výrobní (VS) v lokalitě Habřina 

 byl upraven rozsah zastavitelné plochy (Z33) podél průmyslové zóny v lokalitě Stará Pošta (kde 
se nepředpokládá případný zásah stavby dálnice D52) tak, aby byl minimalizován dopad do 
stabilizované plochy (VS) a do zastavitelné plochy (Z32) 

 v textové části ÚP byly do podmíněně přípustného využití plochy (DS) doplněny podmínky 
umožňující využití konkrétních částí území podél dálnice D52 jako v plochách smíšených 
výrobních (VS) a plochách občanské vybavení komerční (OK) za podmínky vyjádření dotčených 
orgánů 

 v textové části ÚP byla do podmíněně přípustného využití ploch (NZ, NK a NS) doplněna 
podmínka umožňující realizaci dopravní a technické infrastruktury vyvolané stavbou nového 
úseku dálnice D52 

 pozemky p.č. 328/13 a 328/14 byly zařazeny do stabilizované plochy (BI) dle skutečného stavu 

 byl upraven rozsah zastavitelné plochy (Z40) pro veřejné prostranství (PV) tak, aby nebyly 
dotčeny pozemky uvedené v námitkách a zároveň tak, aby nedošlo k novému dotčení dalších 
pozemků 

 byla rozšířena stabilizovaná plocha (NX) na pozemky p.č. 994/5, 998/2, 999, 1001, 1002, 1003, 
1004 z důvodu vypuštění části zastavitelné plochy (Z33), zahrnující původní záměr na realizaci 
silnice II/425 Rajhrad – Modřice, který by plochu (NX) negativně ovlivňoval 

 pozemky p.č. 476/92, 476/95, 476/109, část p.č. 476/108 (po hranici s p.č. 476/115), 476/112, 
476/113 byly zařazeny do stabilizované plochy (BI) dle skutečného stavu 

 byla prověřena možnost přesunutí zastavitelné plochy (Z15) do jiné polohy se závěrem, že 
přesunutí není z prostorových a obslužných důvodů možné; v této souvislosti byly zastavitelné 
plochy (Z4 a Z15) podmíněny dohodou o parcelaci 

 v Koordinačním výkrese bylo barevně odlišeno vyznačení VPS a VPO 

 pozemky p.č. 1024/1, 1024/2, 1024/3, 1024/4, 1024/5 byly zařazeny do stabilizované plochy (SO) 
dle skutečného stavu; v této souvislosti bylo dále upraveno zastavěné území 

 byly doplněny podmínky pro plochu změny (K20), z Hlavního výkresu bylo vypuštěno pásmo 
ochrany prostředí kolem ĆOV 

 bylo doplněno odůvodnění vymezení plochy změny (Z22) 

 v textové části ÚP byla do podmíněně přípustného využití plochy (SC) doplněna podmínka 
umožňující realizaci vinných sklepů za podmínky, že nebudou mít nadzemní části 

 byla prověřena možnost přesunutí plochy změny (K2) na pozemek p.č. 2083/2 se závěrem, že 
přesunutí není možné z důvodu návaznosti na vymezení prvků ÚSES v ÚPD obce Holasice, dále 
byl prověřen tvar ploch změn (K2, K3 a K4) pro realizaci biocenter se závěrem, že tvar ploch 
navazuje na vymezení prvků ÚSES v ÚPD obce Holasice a nadále bude ponechán v původním 
rozsahu 
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 byla vypuštěna plocha změny (K21) a vymezena stabilizovaná plocha (NZ) po prověření, že 
navrácením plochy do ploch zemědělských nedojde k narušení systému sídelní zeleně vynětím 
plochy pro zeleň veřejnou parkovou 

 pozemky p.č. 2018, 2029, 2030, 2031, 2032 byly zařazeny do stabilizované plochy (OV) dle 
skutečného stavu 

 byla vypuštěna plocha změny (K24) a vymezena stabilizovaná plocha (NS) po prověření, že 
navrácením plochy do ploch smíšených nezastavěného území nedojde k narušení systému 
sídelní zeleně 

 z textové části ÚP, kap. 4.2.2.2. Odkanalizování a čištění odpadních vod byla vypuštěna poslední 
odrážka vyplývající z platné legislativy 

 pozemky p.č. 593/466 – 593/472 byly zařazeny do stabilizované plochy (ZS) zejména dle 
skutečného využití území 

 do textové části ÚP, kap. 4.1. Koncepce dopravní infrastruktury a do textové části odůvodnění, 
kap. 8.4.1. Koncepce dopravní infrastruktury, odd. G) byl doplněn stupeň automobilizace 

 v textové části ÚP byla do nepřípustného využití plochy (SC) doplněna odrážka „nové stavby pro 
bydlení v bytových domech“ na základě podnětu určeného zastupitele, stavu technické 
infrastruktury a též vzhledem k základní koncepcí rozvoje území stanovené podmínce zmírnění 
negativních důsledků suburbanizace přiměřeným omezením obytné výstavby 

 bylo upraveno vymezení VPS a VPO v textové i grafické části: 

o byl upraven rozsah VPS VK 1 (dálnice D52 / Jižní tangenta Rajhrad – Chrlice II (D2), úprava 
části trasy silnice III/425 10, úprava křižovatky silnic II/425 a III/425 10) vypuštěním části 
zahrnující návrh silnice II/425 Rajhrad – Modřice, který byl v rámci aktualizace ZÚR JmK 
zrušen 

o byly doplněny nové VPS, vyplývající z aktualizace ZÚR JmK (VK 2 MÚK Syrovice a VK 3 VRT 
Brno – Šakvice) 

o u VPS (zdvojení ropovodu Družba) byla změněna identifikace z VK 2 na VK 4 

o původní identifikace VPS VE 2 (protipovodňová opatření) byla změněna na VK 5 (řízené 
inundace Židlochovice a poldr Blučina na vodním toku Svratka včetně Ivanovického potoka + 
opatření společná na vodních tocích Svratka a Litava) a tato VPS byla zařazena do VPS dle 
ZÚR JmK 

o původní vymezení VPO (existující i neexistující ÚSES) bylo redukováno pouze na plochy 
změn pro prvky ÚSES, VPO VU 2 bylo upraveno pouze na rozšíření regionálního biocentra 
RBC 211 a byla přidána nová identifikace VU 3a-c pro biocentra místního (lokálního) významu 
vložená do regionálního biokoridoru RK 1487 

o bylo doplněno odůvodnění vymezení VPS a VPO (viz. textová část odůvodnění, kap. 8.7.) 

 do textové části odůvodnění, kap. 8.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití a podmínek prostorového uspořádání zástavby bylo doplněno odůvodnění 
výslovného vyloučení staveb, zařízení, a jiných opatření dle § 18 odst. 5 v plochách vymezených 
v nezastavěném území 

 počátek pro stanovení lhůty pořízení územních studií je změněn z vydání ÚP na nabytí 
účinnosti ÚP 

 do textové části ÚP byly doplněny definice pojmů zemědělské výroby – intenzivní, extenzivní a 
rekreační hospodaření a postagrární lada (viz. kap. 16. Definice pojmů) 

 do textové části odůvodnění, kap. 8.3.1. Urbanistická koncepce a 8.5.2. Vymezení ploch v krajině 
bylo doplněno odůvodnění vymezení ploch rekreace (RI) a ploch zemědělských specifických – 
rekreačních (NX) 

 pozemky p.č. 786/1, 786/5, 794/14, 794/19 byly zařazeny do stabilizované plochy (BI) dle 
skutečného stavu; v této souvislosti bylo dále upraveno zastavěné území a rozsah plochy územní 
rezervy R1 

 byly upraveny podmínky stanovené pro plochu změny (Z10) z důvodu úprav plochy kvůli 
vymezení koridoru pro vysokorychlostní trať 

 

Výše uvedené úpravy a doplnění návrhu ÚP jsou bez vlivu na Vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP 
Rajhrad na udržitelný rozvoj území. 
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8. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ 
VARIANTY 

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 

Řešené území je v rozsahu správního území obce Rajhrad. 

IDENTIFIKACE V GRAFICKÉ A TEXTOVÉ ČÁSTI 

Plochy změn (rozvojové plochy) jsou identifikovány pořadovým číslem, po případném vyřazení 
některé z lokalit není provedeno přečíslování, písmeno před číslem označuje: 

Z (zastavitelné plochy), P (plochy přestavby), K (plochy změn v krajině) 

Plochy územních rezerv jsou identifikovány pořadovým číslem, s písmenem R před číslem. 

8.1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zastavěné území bylo vymezeno dle § 58 stavebního zákona, v souladu s aktuální mapou KN a 
stavem území, k 31. 3. 2021. Výchozím podkladem je hranice intravilánu. Při vymezování 
zastavěného území došlo k rozšíření nad rámec hranice intravilánu zejména v západní části města (v 
lokalitách Čtvrtě, Stará pošta a při výjezdu na Syrovice) a dále u Benediktinského kláštera (východní 
část řešeného území) a v lokalitě Ostrůvek (jihovýchodní okraj města) v důsledku zahrnutí 
zastavěných stavebních pozemků, proluk, veřejných prostranství (včetně veřejné sídelní zeleně, 
parkovišť…) a pozemních komunikací nebo jejich částí, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky 
zastavěného území. Součástí zastavěného území jsou i stávající stavby v krajině, např. stavby pro 
rodinnou rekreaci, stavby technické infrastruktury a další stavby, evidované v katastru nemovitostí 
jako stavební parcela, příp. další pozemkové parcely pod společným oplocením. Rekreační stavby 
nejsou v území součástí zahrádkářských osad pod společným oplocením. 

8.2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO 
HODNOT 

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ 

Základní koncepce rozvoje území byla stanovena na základě syntézy požadavků vyplývajících ze 
zadání ÚP a stavu území. Z vyhodnocení územních podmínek obcí dle jednotlivých pilířů trvale 
udržitelného rozvoje v rámci Třetí úplné aktualizace ÚAP ORP Židlochovice (v uvedeném nedošlo ke 
změnám ve vyhodnocení v Páté úplné aktualizaci) vyplývá pro řešené území nevyváženost sociálního 
a environmentálního pilíře. Jejich posílením vytváří ÚP, formou komplexního vymezení uspořádání a 
využití území, podmínky pro udržitelný rozvoj města: 

 ÚP zmírňuje negativní důsledky suburbanizace přiměřeným omezením obytné výstavby 
(rozvojové obytné plochy jsou v ÚP vymezeny v přímé vazbě na stabilizované plochy a pouze 
doplňují stávající zástavbu), vytváří územně technické podmínky pro rozvoj pracovních příležitostí 
(stabilizací a vymezením ploch změn smíšených výrobních) a veřejného občanského vybavení 
(realizace je umožněna stanovením podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití) a 
podporuje rozvoj a revitalizaci míst sociálních kontaktů (stabilizací a vymezením ploch změn 
veřejných prostranství a sídelní zeleně) 

 vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek pro jejich využití 
umožňuje ÚP rozvoj podnikání v primárním, sekundárním a terciálním sektoru a rozvoj rekreace 
a cestovního ruchu 

 ÚP vytváří stabilizací a rozvojem ploch pro komerční občanské vybavení a sport a vymezením 
územně technických podmínek pro rozvoj rekreace a turistické infrastruktury atraktivní podmínky 
pro obyvatele města a rekreanty 

 ÚP zajišťuje vymezením ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu ochranu 
nadmístních záměrů (D52 / Jižní tangenta, MÚK Syrovice, VRT Brno – Šakvice, ropovod…) a 
vytváří podmínky pro odstranění dopravních závad v území a bezkonfliktní obsluhu 
stabilizovaných a rozvojových ploch dopravní a technickou infrastrukturou 

 ÚP stanovuje podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území, vytváří podmínky pro dotváření 
krajiny a ochranu zdravých životních podmínek a životního prostředí a svým řešením podporuje 
zásady zdravého sídla 

 ÚP zapracovává a upřesňuje územní systém ekologické stability vymezený nadřazenou ÚPD 

KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ 

Viz. textová část odůvodnění kap. 3.2. 
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8.3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

8.3.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Předmětem řešení územního plánu je komplexní a vyvážený rozvoj řešeného území v plochách 

s rozdílným způsobem využití, tak aby nebylo zásadním způsobem dotčeno nezastavěné území. 

Urbanistická koncepce koordinuje požadavky zadání ÚP a záměry na změny v území, vyplývající 

z pracovních jednání s určeným zastupitelem a pořizovatelem, s ochranou hodnot území a limity 

využití území. Cílem stanovené urbanistické koncepce je zejména logické a přehledné uspořádání 

ploch s rozdílným způsobem využití a jejich rozmístění v území tak, aby byla minimalizována rizika 

vzájemných negativních vlivů. Při členění jednotlivých zastavěných a zastavitelných ploch bylo 

postupováno dle vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území. 

V rámci ÚP jsou navrženy zastavitelné plochy a plochy přestavby a jsou pro ně stanoveny podmínky 

využití území. Koncepce rozvoje spočívá jednak v intenzivnějším a variabilnějším způsobu využití 

zastavěného území (vymezení ploch se smíšeným využitím, vymezení ploch přestavby) a dále ve 

využití nezastavěných ploch (proluk) v zastavěném území. Vymezené zastavitelné plochy převážně 

navazují na zastavěné území, doplňují a uzavírají stávající urbanistickou strukturu. ÚP stabilizuje sídlo 

jako souvisle urbanizovaný celek ve vazbě na původní jádro, které tvoří přirozené ohnisko sídla s 

charakteristickou kompaktní zástavbou a respektuje specifickou urbanistickou strukturu, danou terénní 

konfigurací a rozdělením města na dvě části tělesem dráhy. 

V souvislosti s negativními projevy suburbanizace vymezuje ÚP rozvojové obytné plochy (plochy 

smíšené obytné, plochy bydlení) pouze formou doplnění stabilizovaných ploch, nové kapacitní plochy 

nejsou vymezeny. 

ÚP zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu sídla s propojením na okolní krajinu při respektování 

krajinného rázu, uspořádání zastavitelných ploch je řešeno převážně v návaznosti na stabilizované 

plochy na okrajích zastavěného území. Nejvýraznější rozvoj je situován na západní okraj města, do 

lokalit Stará Pošta a Čtvrtě, kde je vymezeno doplnění stávající obytné zástavby (plocha smíšená 

obytná + plochy bydlení) a rozšíření průmyslové zóny (plochy smíšené výrobní). Na jižním okraji 

města, v návaznosti na stávající výstavbu v Holasicích, je vymezena plocha pro bydlení v bytových 

domech (v současnosti již probíhá realizace). Další plochy změn jsou vymezeny ve vazbě na 

stabilizované plochy bydlení, v území nad Klášterním dvorem (severozápadní okraj sídla) a dále v 

lokalitách Popovická a Ostrůvek, kde jsou plochy změn vymezeny tak, aby nezasahovaly do 

záplavového území Q100. 

Část stávajícího výrobního areálu v lokalitě Tovární je určena k revitalizaci a novému způsobu využití 

formou ploch přestavby na plochu smíšenou obytnou, sport, veřejné prostranství a dopravní 

infrastrukturu. Důvodem je potřeba města rozšířit stávající sportovní areál, oddělit výrobní zónu od 

obytných ploch, vymístit část výroby ze záplavového území Q100 a odstranit dopravní závady. Vnitřní 

strukturu sídla doplňuje plocha přestavby pro bydlení v bytových domech, uzavírající stávající bytový 

areál v lokalitě Klášterní dvůr. Pro tento záměr je již vydáno platné územní rozhodnutí. 

ÚP vymezuje plochy se smíšeným využitím (plochy smíšené obytné a smíšené výrobní), které 

umožňují široké spektrum činností a aktivit, přináší oživení a zpestření struktury sídla a vytváří 

podmínky pro umisťování a rozvoj souvisejícího občanského vybavení. Dále ÚP vymezuje plochy 

umožňující rozvoj pracovních příležitostí v sekundárním sektoru (plochy výroby a skladování, plochy 

smíšené výrobní), v terciálním sektoru a v cestovním ruchu (posílení služeb a turistické infrastruktury 

v rámci ploch se smíšeným využitím a ploch občanského vybavení). 

Pro umožnění rozvoje a revitalizace míst sociálních kontaktů v částech sídla s intenzivní zástavbou 

(např. Klášterní dvůr) vymezuje ÚP plochy veřejných prostranství a sídelní zeleně. 

ÚP vytváří podmínky pro rozvoj nadmístní dopravní a technické infrastruktury - zajišťuje ochranu 

záměrů silniční dopravy (zastavitelné plochy pro realizaci dálnice D52 / Jižní tangenta Rajhrad – 

Chrlice II (D2), včetně MÚK Rajhrad, úprava části trasy silnice III/425 10, úprava křižovatky silnic 

II/425 a III/425 10 a MÚK Syrovice), železniční dopravy (koridor pro dopravní infrastrukturu pro VRT, 

úsek Brno - Šakvice) a technické infrastruktury (koridor pro technickou infrastrukturu - ropovod). Pro 

obsluhu stabilizovaných částí sídla a ploch změn dopravní a technickou infrastrukturou vymezuje ÚP 

plochy dopravní infrastruktury, veřejných prostranství a stanovuje koncepční zásady obsluhy území, 

pro zlepšení prostupnosti krajiny a vedení cyklistických tras jsou vymezeny plochy dopravní 

infrastruktury. 
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Vymezeným uspořádáním ploch s rozdílným způsobem využití omezuje ÚP riziko negativních vlivů na 
prostředí (exhalace, hluk…), podporuje zásady zdravého sídla a vytváří územně technické podmínky 
pro kvalitní životní prostředí. 

Urbanistická koncepce se promítá do rozvoje jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití: 

A) PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 

Bydlení - smíšené centrální – důvodem vymezení ploch smíšených centrálních je zachování 
pestrosti a mnohostrannosti funkčního využití centra jako jedné z priorit fungování města. 
Stabilizované plochy zahrnují území jádra města, rozvojové plochy nejsou vymezeny. 

Bydlení - smíšené obytné – vymezením ploch smíšených obytných je podpořena možnost 
variabilnějšího způsobu využití území pro bydlení a rozličné formy občanského vybavení, služeb, 
řemesel, turistické infrastruktury, zemědělství apod. 

Stabilizované plochy jsou vymezeny ve vazbách na městské centrum, nadřazený dopravní skelet, 
výrobní a komerční areály, a dále v částech s převažujícím původním charakterem zástavby 
(Městečko, Ostrůvek…). Hlavní rozvoj je vymezen, v rámci plochy přestavby bývalého výrobního 
areálu, v ul. Tovární, další plocha je situována do lokality Stará Pošta. 

B) PLOCHY BYDLENÍ 

Bydlení – v bytových domech – převážná část stabilizovaných ploch je vymezena v západní 
části města, další plochy se nacházejí v lokalitě Klášterní dvůr u městského centra a v území 
mezi ul. Palackého a Komenského ve východní části města. Plochy změn jsou vymezeny na 
jižním okraji u Holasic (v současnosti již probíhá realizace) a v lokalitě Klášterní dvůr (rozšíření 
stávajícího bytového komplexu). Pro tento záměr je již vydáno platné územní rozhodnutí. 

Bydlení – v rodinných domech – stabilizované plochy jsou vymezeny převážně v západní a 
jihozápadní části města a v lokalitách Popovická a Ostrůvek. Plochy změn jsou vymezeny ve 
vazbě na stabilizované plochy bydlení v lokalitách Stará Pošta, Čtvrtě, nad Klášterním dvorem, 
Popovická a Ostrůvek. V severozápadním segmentu města je pro bydlení v rodinných domech 
vymezena plocha územní rezervy. 

C) PLOCHY REKREACE 

Stabilizovaná plocha se nachází pod lokalitou U šibenice a zahrnuje stavby pro rodinnou rekreaci 
dle aktuálního stavu KN. Plochy změn nejsou vymezeny. 

D) PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Stávající plochy (občanské vybavení veřejné, občanské vybavení komerční, veřejná 
pohřebiště, sport) jsou respektovány a stabilizovány. Plocha změny pro občanské vybavení 
komerční je vymezena v návaznosti na stávající areál ČSPH. Pro rozvoj sportu je vymezeno 
rozšíření stávajícího sportovního areálu formou plochy přestavby části stávajícího výrobního 
areálu v lokalitě Tovární. Podrobněji viz. kap. 8.4.4. Koncepce občanského vybavení. 

E) PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Stávající veřejná prostranství jsou maximálně respektována, pro jejich zachování, regeneraci a 
rozvoj jsou v rámci ÚP stanoveny podmínky. ÚP dále stanovuje podmínky pro zachování a 
ochranu stávající sídelní (veřejné) zeleně v rámci veřejných prostranství a umožňuje, stanovením 
podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití, umisťování a rozvoj sídelní (veřejné) zeleně 
v rámci ploch veřejných prostranství. 

V rámci ÚP jsou vymezeny rozvojové plochy veřejných prostranství pro umožnění obsluhy 
rozvojových ploch dopravní a technickou infrastrukturou, pro realizaci místních komunikací a 
pěších propojení. Podrobněji viz. kap. 8.4.5. Koncepce veřejných prostranství 

F) PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ 

Stávající plochy (veřejná zeleň parková, zeleň soukromá a vyhrazená, veřejná zeleň 
ochranná a izolační) jsou respektovány a stabilizovány. ÚP vymezuje plochy změn pro všechny 
formy sídelní zeleně. Podmínky využití území, stanovené územním plánem, umožňují umisťování 
sídelní zeleně i v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití. Podrobněji – viz kap. 8.3.3. 
Vymezení systému sídelní zeleně. 
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G) PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ 

Stabilizované plochy se nachází zejména v lokalitě Stará Pošta, další areály jsou vymezeny 
v lokalitách Křížová, u Benediktinského kláštera a na nároží ul. Tovární a Městečko. Plochy 
změn, s ohledem na požadavky zadání ÚP, pouze doplňují stabilizované plochy v lokalitách Stará 
Pošta a Habřina. 

H) PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

Stávající areál sladovny je stabilizován, na části výrobního areálu v lokalitě Tovární jsou 
vymezeny plochy přestavby, zbývající část zůstává zachována. Plochy změn nejsou, s ohledem 
na požadavky zadání ÚP, vymezeny. 

I) PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stabilizované plochy, včetně logistického areálu na západním okraji řešeného území, jsou 
respektovány. Plochy změn jsou vymezeny pro realizaci nadmístních dopravních záměrů (dálnice 
D52 / Jižní tangenta Rajhrad – Chrlice II (D2), MÚK Syrovice), pro odstranění dopravních závad a 
zlepšení dopravní obsluhy v řešeném území (úprava křižovatky Stará Pošta, rozšíření ul. Tovární, 
parkoviště za býv. kinem) a pro zajištění prostupnosti území (stezka pro pěší a cyklisty podél 
Vojkovického náhonu). 

Dále je vymezen koridor pro dopravní infrastrukturu pro VRT, úsek Brno - Šakvice). Podrobněji 
viz. kap. 8.4.1. Koncepce dopravní infrastruktury. 

I) PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Stabilizované plochy jsou respektovány, plochy změn nejsou vymezeny. Pro umožnění realizace 
technické infrastruktury nadmístního významu (ropovod) je vymezen koridor pro technickou 
infrastrukturu. Podrobněji viz. kap. 8.4.2. Koncepce technické infrastruktury. 

8.3.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY 

o plochy změn jsou vymezeny jako zastavitelné plochy a plochy přestavby, s příslušnými 
podmínkami (stanovení hlavního využití, přípustného a nepřípustného využití, příp. podmíněně 
přípustného využití), včetně dalších podmínek využití území stanovených v textové části ÚP 

o plochy změn jsou situovány s ohledem na stávající strukturu území tak, aby nedocházelo 
k vyvolání negativních dopadů na již zastavěné území a zhoršení kvality obytného prostředí 

o pro plochy změn jsou stanoveny podmínky řešení dopravní obsluhy v rámci stávajících ploch a 
ploch změn dopravní infrastruktury nebo ploch veřejných prostranství, odstavná stání pro 
motorová vozidla zajistit na ploše změny (vlastním pozemku) 

o pro plochy změn jsou stanoveny podmínky zajistit napojení na technickou infrastrukturu; jedná se 
o požadavek řešit nejpozději v rámci územního ,řízení způsob napojení rozvojové plochy na 
stávající nebo územním plánem vymezenou technickou infrastrukturu (především veřejný 
vodovod, veřejnou kanalizaci, plynovodní síť, veřejnou síť el. vedení, napojení na 
telekomunikační kabely...) – viz výkres I. 3 Výkres koncepce veřejné infrastruktury 

o plochy změn označené Z1, Z16, Z23, Z24, Z25, Z28, K21, K24 v návrzích pro projednání byly 
vypuštěny, zastavitelné plochy označené Z26, Z27 a Z29 v návrzích pro projednání byly 
převedeny na plochy změn v krajině K22, K23, K25 

o koridor územní rezervy R2 byl vypuštěn a místo něj byl pro vysokorychlostní trať vymezen koridor 
pro dopravní infrastrukturu KD1 

PŘEHLED ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

plocha změny: Z2 způsob využití plochy: Bydlení - v bytových domech BH 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází u silnice II/425 na jižním okraji města u Holasic. 

Na záměr bylo vydáno územní rozhodnutí, v současnosti probíhá realizace výstavby. 

 

předpokládaný 
počet BD / bytů 

3 / 56 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha je řešena napojením ze silnice II/425. 

technická 
infrastruktura 

Napojení ze stávajícího vodovodu, STL plynovodu, sítě nn a odkanalizování na stávající 
jednotnou kanalizaci. 

limity Ochranné pásmo dráhy, ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), 
ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO. 
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plocha změny: Z3 způsob využití plochy: Bydlení - v rodinných domech BI 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází mezi silnicí III/425 10 a ul. Syrovická v lokalitě Čtvrtě. 

Vymezuje se vzhledem k tomu, že bezprostředně navazuje na stávající zástavbu (doplňuje 
proluku) a představuje přirozené pokračování stávající ul. Syrovická. 

 

předpokládaný 
počet RD 

10 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena ze stávajících místních komunikací v ul. Syrovická a 
Halouzkova. 

technická 
infrastruktura 

Napojení ze stávajícího vodovodu, STL plynovodu, sítě nn a odkanalizování na stávající 
jednotnou kanalizaci. 

limity Území s archeologickými nálezy, telekomunikační vedení včetně ochranného pásma, 
ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo 
radiolokačního zařízení MO. 

 

plocha změny: Z4 způsob využití plochy: Bydlení - v rodinných domech BI 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází jižně od ul. Syrovická v lokalitě Stará Pošta. 

Vymezuje se vzhledem k tomu, že bezprostředně navazuje na stávající zástavbu a také z 
důvodu, že v lokalitě dochází postupně k přestavbám rekreačních objektů na objekty 
s charakterem staveb pro bydlení a proto je nutno územním plánem stanovit podmínky 
umožňující regulovat obytnou výstavbu. 

předpokládaný 
počet RD 

10 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena z vymezené plochy veřejného prostranství Z15, podmíněné 

dohodou o parcelaci. 

technická 
infrastruktura 

Napojení ze stávajícího vodovodu, vymezeného STL plynovodu a odkanalizování na 
vymezenou kanalizaci s čerpací stanicí. 

limity Území s archeologickými nálezy, ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým 
zařízením), ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO. 

 

plocha změny: Z5 způsob využití plochy: Bydlení - v rodinných domech BI 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází u křižovatky silnic III/416 17 a III/425 10 v lokalitě Čtvrtě. 

Vymezuje se vzhledem k tomu, že bezprostředně navazuje na stávající zástavbu, využívá 
proluku a představuje přirozené doplnění stávající zástavby. 

 

předpokládaný 
počet RD 

3 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena ze stávající místní komunikace. 

technická 
infrastruktura 

Napojení z územním plánem vymezeného vodovodu, STL plynovodu a odkanalizování na 
územním plánem vymezenou jednotnou kanalizaci. 

limity Ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější vodorovné plochy), ochranné pásmo letiště Brno 
(OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO. 

 

plocha změny: Z6 způsob využití plochy: Bydlení - v rodinných domech BI 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází v pokračování ul. Volného a Sušilova v lokalitě Čtvrtě. 

Vymezuje se vzhledem k tomu, že bezprostředně navazuje na stávající zástavbu, využívá 
proluku a představuje přirozené doplnění stávající zástavby. 

 

předpokládaný 
počet RD 

4 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena ze stávající místní komunikace a vymezené plochy veřejných 
prostranství Z17. 

technická 
infrastruktura 

Napojení z územním plánem vymezeného vodovodu, STL plynovodu a odkanalizování na 
územním plánem vymezenou jednotnou kanalizaci. 

 

limity Ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější vodorovné plochy), ochranné pásmo letiště Brno 
(OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO. 
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plocha změny: Z7 způsob využití plochy: Bydlení - v rodinných domech BI 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází v pokračování ul. Sušilova a Sloukova v lokalitě Čtvrtě. 

Vymezuje se vzhledem k tomu, že bezprostředně navazuje na stávající zástavbu, využívá 
proluku a představuje přirozené doplnění stávající zástavby. 

 

předpokládaný 
počet RD 

4 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena z vymezených ploch veřejných prostranství Z17 a Z18. 

technická 
infrastruktura 

Napojení z územním plánem vymezeného vodovodu, STL plynovodu a odkanalizování na 
územním plánem vymezenou jednotnou kanalizaci. 

 

limity Ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější vodorovné plochy), ochranné pásmo letiště Brno 
(OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO. 

 

plocha změny: Z8 způsob využití plochy: Bydlení - v rodinných domech BI 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází v pokračování ul. Sloukova a Habrichova v lokalitě Čtvrtě. 

Vymezuje se vzhledem k tomu, že bezprostředně navazuje na stávající zástavbu, využívá 
proluku a představuje přirozené doplnění stávající zástavby. 

 

předpokládaný 
počet RD 

4 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena z vymezených ploch veřejných prostranství Z18 a Z19. 

technická 
infrastruktura 

Napojení z územním plánem vymezeného vodovodu, STL plynovodu a odkanalizování na 
územním plánem vymezenou jednotnou kanalizaci. 

limity Ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější vodorovné plochy), ochranné pásmo letiště Brno 
(OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO. 

 

plocha změny: Z9 způsob využití plochy: Bydlení - v rodinných domech BI 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází mezi ul. Habrichova a Hrůzova v lokalitě Čtvrtě. 

Vymezuje se vzhledem k tomu, že bezprostředně navazuje na stávající zástavbu, využívá 
proluku a představuje přirozené doplnění stávající zástavby. 

 

předpokládaný 
počet RD 

14 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena ze stávajících místních komunikací v ul. Habrichova a 
Hrůzova. 

technická 
infrastruktura 

Napojení ze stávajícího vodovodu, STL plynovodu, sítě nn a odkanalizování na stávající 
jednotnou kanalizaci. 

 

limity Ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější vodorovné plochy), ochranné pásmo letiště Brno 
(OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO. 

 

plocha změny: Z10 způsob využití plochy: Bydlení - v rodinných domech BI 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází u křižovatky silnic III/416 17 a III/425 10 v lokalitě Čtvrtě. 

Vymezuje se vzhledem k tomu, že bezprostředně navazuje na stávající zástavbu 
a představuje přirozené pokračování stávající ul. Štefánikova. 

 

předpokládaný 
počet RD 

9 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena ze stávající komunikace v ul. Štefánikova. 

technická 
infrastruktura 

Napojení z územním plánem vymezeného vodovodu, STL plynovodu a odkanalizování na 
územním plánem vymezenou jednotnou kanalizaci. 

limity Nemovitá kulturní památka, ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější vodorovné plochy), 
ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo 
radiolokačního zařízení MO. 
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plocha změny: Z11 způsob využití plochy: Bydlení - v rodinných domech BI 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází podél místní komunikace, odbočující z ul. Masarykova, na 
severozápadním okraji města. 

Vymezuje se vzhledem k tomu, že bezprostředně navazuje na stávající zástavbu, využívá 
proluku a představuje přirozené doplnění stávající zástavby. 

 

předpokládaný 
počet RD 

2 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena ze stávající místní komunikace. 

technická 
infrastruktura 

Napojení ze stávajícího vodovodu, sítě nn, územním plánem vymezeného STL plynovodu a 
odkanalizování na územním plánem vymezenou jednotnou kanalizaci. 

limity Ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější vodorovné plochy), ochranné pásmo letiště Brno 
(OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO. 

 

plocha změny: Z12 způsob využití plochy: Bydlení - v rodinných domech BI 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází podél ul. Popovická, na severovýchodním okraji města. 

Vymezuje se vzhledem k tomu, že bezprostředně navazuje na stávající zástavbu, využívá 
proluku a představuje přirozené doplnění stávající zástavby. 

 

předpokládaný 
počet RD 

6 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena z vymezené plochy veřejného prostranství Z21 (rozšíření 

stávající ul. Popovická). 

technická 
infrastruktura 

Napojení ze stávajícího vodovodu, STL plynovodu, sítě nn a odkanalizování na stávající 
jednotnou kanalizaci. 

limity Telekomunikační vedení – radioreleová trasa, ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější 
vodorovné plochy), ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné 
pásmo radiolokačního zařízení MO. 

 

plocha změny: Z13 způsob využití plochy: Bydlení - v rodinných domech BI 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází podél ul. Popovická, na severovýchodním okraji města. 

Vymezuje se vzhledem k tomu, že bezprostředně navazuje na stávající zástavbu 
a představuje přirozené doplnění stávající ul. Popovická. 

 

předpokládaný 
počet RD 

6 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena z vymezené plochy veřejného prostranství Z21 (rozšíření 

stávající ul. Popovická). 

technická 
infrastruktura 

Napojení ze stávajícího vodovodu, STL plynovodu, sítě nn a odkanalizování na stávající 
jednotnou kanalizaci. 

limity Ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější vodorovné plochy), ochranné pásmo letiště Brno 
(OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO, pásmo 50 m 
od okraje lesa. 

 

plocha změny: Z14 způsob využití plochy: Bydlení - v rodinných domech BI 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází v lokalitě Ostrůvek, na jihovýchodním okraji města. 

Vymezuje se vzhledem k tomu, že bezprostředně navazuje na stávající zástavbu 
a představuje přirozené doplnění stávající ul. Ostrůvek. 

Lokalita je zařazena do ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie. Důvodem je potřeba dořešit optimální využití plochy a provést 
vyhodnocení dopravní obslužnosti, včetně parkování, ve vztahu k celé lokalitě Ostrůvek. 

předpokládaný 
počet RD 

6 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena ze stávajících místních komunikací v ul. Ostrůvek. 

technická 
infrastruktura 

Napojení ze stávajícího vodovodu, STL plynovodu, sítě nn a odkanalizování na stávající 
jednotnou kanalizaci. 

limity Ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější vodorovné plochy), ochranné pásmo letiště Brno 
(OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO. 
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plocha změny: Z15 způsob využití plochy: Plochy veřejných prostranství PV 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází jižně od ul. Syrovická v lokalitě Stará Pošta. 

Jedná se o rozšíření stávající účelové komunikace a vymezuje se z důvodu umožnění 
obsluhy zastavitelné plochy Z4. 

limity Území s archeologickými nálezy, ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým 
zařízením), ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO. 

plocha změny: Z17 způsob využití plochy: Plochy veřejných prostranství PV 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází v pokračování ul. Sušilova v lokalitě Čtvrtě. 

Jedná se o prodloužení místní komunikace v ul. Sušilova a vymezuje se z důvodu umožnění 
obsluhy zastavitelných ploch Z6 a Z7. 

limity Ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější vodorovné plochy), ochranné pásmo letiště Brno 
(OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO. 

plocha změny: Z18 způsob využití plochy: Plochy veřejných prostranství PV 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází v pokračování ul. Sloukova v lokalitě Čtvrtě. 

Jedná se o prodloužení (propojení) místní komunikace v ul. Sloukova a vymezuje se 
z důvodu umožnění obsluhy zastavitelných ploch Z7 a Z8. 

limity Ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější vodorovné plochy), ochranné pásmo letiště Brno 
(OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO. 

plocha změny: Z19 způsob využití plochy: Plochy veřejných prostranství PV 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází v pokračování ul. Habrichova v lokalitě Čtvrtě. 

Jedná se o prodloužení (propojení) místní komunikace v ul. Habrichova a vymezuje se 
z důvodu umožnění obsluhy zastavitelných ploch Z8 a Z9. 

 

limity Ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější vodorovné plochy), ochranné pásmo letiště Brno 
(OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO. 

plocha změny: Z20 způsob využití plochy: Plochy veřejných prostranství PV 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází v pokračování ul. Tovární, na severovýchodním okraji města. 

Jedná se o rozšíření stávajícího uličního prostoru a vymezuje se jednak z důvodu umožnění 
obsluhy plochy změny K23, a dále pro bezkonfliktní obsluhu navazujících stabilizovaných 

ploch. 

 

limity Ochranné pásmo dráhy, ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější vodorovné plochy), 
ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo 
radiolokačního zařízení MO. 

plocha změny: Z21 způsob využití plochy: Plochy veřejných prostranství PV 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází v ul. Popovická, na severovýchodním okraji města. 

Jedná se o rozšíření stávajícího uličního prostoru a vymezuje se jednak z důvodu umožnění 
obsluhy zastavitelných ploch Z12 a Z13, a dále pro bezkonfliktní obsluhu navazujících 

stabilizovaných ploch. 

 

limity Telekomunikační vedení – radioreleová trasa, ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější 
vodorovné plochy), ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné 
pásmo radiolokačního zařízení MO. 

plocha změny: Z22 způsob využití plochy: Veřejná zeleň parková ZV 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází v návaznosti na lokalitu Klášterní dvůr, severozápadně od centra města. 

Vymezuje se z důvodu potřeby zachovat odpočinkovou a rekreační plochu s vazbou na 
stabilizované obytné plochy v intenzivně zastavěné části města. 

Tato plocha není vymezena jako veřejně prospěšné opatření s možností uplatnění 
předkupního práva. ÚP pouze ponechává pozemku využití, které neumožňuje zastavění z 
důvodu regulace využití ploch směřující k nezahušťování zástavby tam, kde je ještě možno 
využít území jako klidovou zónu, protože není zastavěné stavbami jako okolní plochy (SC, 
SO, BH a BI), které již zastavěny jsou. Další důvodem regulace zástavby v sídle je omezená 

kapacita ČOV. 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena ze stávajících místních komunikací. 

technická 
infrastruktura 

V případě potřeby bude napojení řešeno ze stávající technické infrastruktury. 

limity Nadzemní vedení vn s trafostanicí včetně ochranného pásma, ochranné pásmo letiště Brno 
(OP vnější vodorovné plochy), ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), 
ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO. 



Územní plán Rajhrad  Textová část odůvodnění územního plánu 

 57 

plocha změny: Z30 způsob využití plochy: Plochy smíšené výrobní VS 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází podél silnice III/425 10 v lokalitě Stará Pošta. 
Vymezuje se vzhledem k tomu, že bezprostředně navazuje na stávající zástavbu a rozšiřuje 
stabilizovaný výrobní areál. Plocha je dobře dopravně dostupná, bez výrazných dopadů na 
obytné území. 
 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena z již vybudovaného sjezdu ze silnice III/425 10. 

technická 
infrastruktura 

Napojení ze stávajícího STL plynovodu, sítě nn, územním plánem vymezeného vodovodu a 
odkanalizování na územním plánem vymezenou jednotnou kanalizaci. 

limity STL plynovod včetně ochranného pásma, bezpečnostní pásmo VTL plynovodu do 40 barů, 
ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo 
radiolokačního zařízení MO. 

plocha změny: Z31 způsob využití plochy: Plochy smíšené výrobní VS 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází podél silnice III/425 10 v lokalitě Stará Pošta. 
Vymezuje se vzhledem k tomu, že bezprostředně navazuje na stávající zástavbu, využívá 
proluku a vhodně doplňuje stávající průmyslovou zónu. Plocha je dobře dopravně dostupná, 
bez výrazných dopadů na obytné území. 
 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena ze silnice III/425 10. 

technická 
infrastruktura 

Napojení ze stávajícího STL plynovodu, sítě nn, územním plánem vymezeného vodovodu a 
odkanalizování na územním plánem vymezenou jednotnou kanalizaci. 

limity Území s archeologickými nálezy, STL plynovod, nadzemní vedení vn, ochranné pásmo 
letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO. 

koordinovat Koridor pro dopravní infrastrukturu KD1 pro VRT Brno - Šakvice. 

plocha změny: Z32 způsob využití plochy: Plochy smíšené výrobní VS 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází podél silnice III/425 10 v lokalitě Stará Pošta. 
Vymezuje se vzhledem k tomu, že bezprostředně navazuje na stávající zástavbu, využívá 
prostor mezi stávající silnicí III/425 10 a zastavitelnou plochou dopravy Z33 (dálnice D52 / 

Jižní tangenta Rajhrad – Chrlice) a vhodně doplňuje stávající průmyslovou zónu. Plocha je 
dobře dopravně dostupná, bez výrazných dopadů na obytné území. 
 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena ze silnice III/425 10. 

technická 
infrastruktura 

Napojení z územním plánem vymezeného vodovodu, STL plynovodu a odkanalizování na 
územním plánem vymezenou jednotnou kanalizaci. 

limity Vodovod včetně ochranného pásma, ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější vodorovné 
plochy), ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo 
radiolokačního zařízení MO. 

koordinovat Koridor pro dopravní infrastrukturu KD1 pro VRT Brno - Šakvice. 

plocha změny: Z33 způsob využití plochy: Silniční doprava DS 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází podél silnice D52 na severozápadním a severním okraji města. 

Vymezuje se pro umožnění realizace nadmístního dopravního záměru (dálnice D52 / Jižní 
tangenta Rajhrad – Chrlice, včetně MÚK Rajhrad) a zahrnuje také část území podél silnice 
III/425 10 včetně severního okraje řešeného území z důvodu umožnění realizace 
souvisejících dopravních staveb - úprava části trasy silnice III/425 10, úpravy křižovatky 
silnic II/425 a III/425 10). Rozsah plochy byl vymezen na základě podrobnější dokumentace 
(PK Ossendorf s.r.o., 06 / 2015). 

 

limity Vodovod včetně ochranného pásma, nadzemní vedení vn včetně ochranného pásma, 
telekomunikační vedení – DOK včetně ochranného pásma, telekomunikační vedení – 
radioreleová trasa, VKP Pod vinohrádky, ochranné pásmo dráhy, ochranné pásmo letiště 
Brno (OP vnější vodorovné plochy), ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým 
zařízením), ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO. 

koordinovat Koridor pro dopravní infrastrukturu KD1 pro VRT Brno - Šakvice. 

plocha změny: Z34 způsob využití plochy: Účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty DU 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází mezi ul. Ostrůvek, podél Vojkovického náhonu k lávce NS Rajhradsko u 
Holasic. 

Vymezuje se pro umožnění realizace stezky pro pěší a cyklisty podél Vojkovického náhonu 
z ul. Ostrůvek do Holasic, s vazbou na naučnou stezku Rajhradsko. 
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limity Záplavové území Q100, nadzemní vedení vn včetně ochranného pásma, VTL plynovod do 40 
barů včetně ochranného a bezpečnostního pásma, ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější 
vodorovné plochy), ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné 
pásmo radiolokačního zařízení MO, VKP Čeladice, VKP Mlýnský náhon, pásmo ochrany 
prostředí kolem ČOV, pásmo 50 m od okraje lesa. 

ÚSES – regionální biokoridor, lokální biocentra. 

koordinovat Plocha pro protipovodňová opatření X2. 

plocha změny: Z35 způsob využití plochy: Plochy veřejných prostranství PV 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází v ul. Štefánikova, na severozápadním okraji města. 

Vymezuje se z důvodu potřeby zajistit budoucí obslužnost území, vymezeného v ÚP jako 
plocha územní rezervy R1 pro bydlení - v rodinných domech. 

 

limity Nadzemní vedení vn včetně ochranného pásma, ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější 
vodorovné plochy), ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné 
pásmo radiolokačního zařízení MO. 

plocha změny: Z36 způsob využití plochy: Plochy smíšené výrobní VS 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází podél silnice III/395 13 v lokalitě Stará Pošta. 

Vymezuje se vzhledem k tomu, že bezprostředně navazuje na stávající zástavbu, využívá 
proluku a vhodně doplňuje stávající průmyslovou zónu. Plocha je dobře dopravně dostupná, 
bez dopadů na obytné území. 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena ze stávající účelové komunikace, příp. ze silnice III/425 10. 

technická 
infrastruktura 

Napojení bude řešeno ze stávající technické infrastruktury. 

limity zařízení SKAO, ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné 
pásmo radiolokačního zařízení MO. 

plocha změny: Z37 způsob využití plochy: Plochy smíšené výrobní VS 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází v proluce stávající průmyslové zóny v lokalitě Stará Pošta. 

Vymezuje se vzhledem k tomu, že bezprostředně navazuje na stávající zástavbu, využívá 
proluku a vhodně doplňuje stávající průmyslovou zónu. Plocha je dobře dopravně dostupná, 
bez dopadů na obytné území. 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena ze stávajícího areálu. 

technická 
infrastruktura 

Napojení bude řešeno ze stávající technické infrastruktury. 

limity Ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo 
radiolokačního zařízení MO. 

plocha změny: Z38 způsob využití plochy: Občanské vybavení komerční OK 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází mezi silnicí III/425 10 a areálem čerpací stanice pohonných hmot na 
severním okraji sídla. 

Vymezuje se pro rozšíření služeb motoristům s vazbou na stávající areál čerpací stanice 
pohonných hmot. Plocha je dobře dopravně dostupná, bezprostředně navazuje na stávající 
zástavbu, bez dopadů na obytné území. 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena ze stávajícího areálu čerpací stanice pohonných hmot. 

technická 
infrastruktura 

Napojení bude řešeno ze stávající technické infrastruktury. 

limity Ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější vodorovné plochy), ochranné pásmo letiště Brno 
(OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO. 

 

plocha změny: Z39 způsob využití plochy: Plochy veřejných prostranství PV 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází v lokalitě Ostrůvek, na jihovýchodním okraji města. 

Jedná se o rozšíření stávajícího uličního prostoru a vymezuje se z důvodu umožnění 
obsluhy zastavitelné plochy Z14. 

Lokalita je zařazena do ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie. Důvodem je potřeba provést vyhodnocení dopravní obslužnosti, 
včetně parkování, ve vztahu k celé lokalitě Ostrůvek. 

limity Ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější vodorovné plochy), ochranné pásmo letiště Brno 
(OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO. 
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plocha změny: Z40 způsob využití plochy: Plochy veřejných prostranství PV 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází v lokalitě za hřbitovem, v severní části sídla. 

Jedná se o rozšíření stávající účelové komunikace a vymezuje se z důvodu umožnění 
obsluhy navazující stabilizované plochy. 

limity Ochranné pásmo dráhy, ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější vodorovné plochy), 
ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo 
radiolokačního zařízení MO, území s archeologickými nálezy. 

plocha změny: Z41 způsob využití plochy: Silniční doprava DS 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází ve vazbě na silnici D52 na hranici řešeného území s k.ú. Syrovice. 

Vymezuje se pro umožnění realizace nadmístního dopravního záměru (MÚK Syrovice). 

limity VTL plynovod do 40 barů včetně bezpečnostního pásma, telekomunikační vedení – DOK 
včetně ochranného pásma, ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), 
ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO. 

plocha změny: Z42 způsob využití plochy: Plochy smíšené výrobní VS 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází na severovýchodním okraji řešeného území, v lokalitě Habřina. 

Vymezuje se na základě požadavku umožnit realizaci rekreačního zázemí ve vazbě na 
dálkové cyklotrasy a naučnou stezku Rajhradsko. 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena ze stávající účelové komunikace. 

technická 
infrastruktura 

Napojení na technickou infrastrukturu bude řešeno lokálně. 

limity Nadzemní vedení vn včetně ochranného pásma, telekomunikační vedení – DOK včetně 
ochranného pásma, ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější vodorovné plochy), ochranné 
pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo radiolokačního zařízení 
MO. 

PŘEHLED PLOCH PŘESTAVBY 

plocha změny: P1 způsob využití plochy: Bydlení -  v bytových domech BH 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází podél ul. Masarykova v lokalitě Klášterní dvůr. 

Vymezuje se vzhledem k tomu, že bezprostředně navazuje na stávající zástavbu a doplňuje 
areál bytových domů. Na záměr bylo vydáno územní rozhodnutí, v současnosti probíhá 
příprava na realizaci výstavby. 

předpokládaný 
počet BD / bytů 

3 / 106 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena ze stávající komunikace v ul. Masarykova. 

technická 
infrastruktura 

Napojení ze stávajícího vodovodu, STL plynovodu, sítě nn a odkanalizování na stávající 
jednotnou kanalizaci. 

limity Území s archeologickými nálezy, pietní pásmo okolo veřejného pohřebiště, telekomunikační 
vedení – radioreleová trasa, ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější vodorovné plochy), 
ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo 
radiolokačního zařízení MO. 

plocha změny: P2 způsob využití plochy: Bydlení - smíšené obytné SO 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází na části bývalého výrobního areálu při ul. Tovární na severovýchodním 
okraji města. 

Jedná se o stanovení nového využití bývalého výrobního areálu (brownfield), který není 
vhodný pro obnovu výroby z důvodů špatné dopravní dostupnosti a sousedících obytných 
ploch. Vymezením plochy přestavby jsou vytvořeny podmínky pro doplnění stávající obytné 
zástavby, úpravě narušené urbanistické struktury, zlepšení hygieny prostředí a zvelebení 
chátrající části města. 

Lokalita je zařazena do ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie. Důvodem je potřeba dořešit optimální využití plochy. 

předpokládaný 
počet RD 

13 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena ze stávající místní komunikace v ul. Tovární a z vymezených 
ploch veřejných prostranství P4 a dopravy P5 (rozšíření stávající ul. Tovární). 

technická 
infrastruktura 

Napojení ze stávajícího vodovodu, STL plynovodu, sítě nn a odkanalizování na stávající 
jednotnou kanalizaci. 

limity Území s archeologickými nálezy, ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější vodorovné 
plochy), ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo 
radiolokačního zařízení MO. 
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plocha změny: P3 způsob využití plochy: Sport OS 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází na části výrobního areálu při ul. Tovární na severovýchodním okraji 
města. 

Jedná se o stanovení nového využití části výrobního areálu, jehož situování není vhodné 
z důvodů špatné dopravní dostupnosti, sousedících obytných ploch a existenci záplavového 
území. Vymezením plochy přestavby jsou vytvořeny podmínky pro rozšíření sportovního 
areálu, úpravě narušené urbanistické struktury, zlepšení hygieny prostředí a zvelebení části 
města. 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena z vymezené plochy dopravy P5 (rozšíření stávající ul. 

Tovární). 

technická 
infrastruktura 

Napojení ze stávajícího vodovodu, STL plynovodu sítě nn a odkanalizování na stávající  
kanalizaci. 

limity Záplavové území Q100, nadzemní vedení vn s trafostanicí včetně ochranného pásma, 
ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější vodorovné plochy), ochranné pásmo letiště Brno 
(OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO, pásmo 50 m 
od okraje lesa. 

plocha změny: P4 způsob využití plochy: Plochy veřejných prostranství PV 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází na části bývalého výrobního areálu v ul. Tovární na severovýchodním 
okraji města. 

Plocha je vymezena pro odstranění dopravní závady a zajištění rozhledu v křižovatce dle 
potřebných parametrů. 

 

limity Území s archeologickými nálezy, ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější vodorovné 
plochy), ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo 
radiolokačního zařízení MO. 

 

plocha změny: P5 způsob využití plochy: Silniční doprava DS 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází v ul. Tovární a na části přilehlého výrobního areálu na severovýchodním 
okraji města. 

Jedná se o rozšíření stávající místní komunikace a vymezuje se z důvodů odstranění 
dopravní závady a umožnění obsluhy ploch přestavby P2 a P3 a přilehlého stávajícího 

výrobního areálu. 

limity Záplavové území Q100, nadzemní vedení vn s trafostanicí včetně ochranného pásma, 
telekomunikační vedení – radioreleová trasa, území s archeologickými nálezy, ochranné 
pásmo dráhy, ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější vodorovné plochy), ochranné pásmo 
letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO, 
pásmo 50 m od okraje lesa. 

plocha změny: P6 způsob využití plochy: Silniční doprava DS 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází na křižovatce silnic III/395 13 a III/425 10 v lokalitě Stará Pošta. 

Vymezuje se z důvodu umožnění realizace úpravy křižovatky silnic III/395 13, III/425 10 a 
místní komunikace. Platný územní plán (ÚPNSÚ) počítá s uslepením místní komunikace 
(MK) v ul. Syrovické a jejím novým napojením přeložkou místní komunikace (aby nebyla 
napojena na silnici III/42510 v nepříznivém úhlu a krátkém odsazení od napojení silnice 
III/39513). ÚP tak umožní řešení křižovatky bez jejího uslepení bez náhrady napojení na 
silnici III/42510. Vymezení plochy P6 vytváří podmínky pro bezpečnější úpravu křížení místní 

komunikace a silnice III. třídy. 

limity Podzemní + nadzemní vedení vn včetně ochranného pásma, území s archeologickými 
nálezy, ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo 
radiolokačního zařízení MO. 

koordinovat Koridor pro dopravní infrastrukturu KD1 pro VRT Brno - Šakvice. 

plocha změny: P7 způsob využití plochy: Doprava v klidu DP 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází za bývalým kinem v centru sídla. 

Vymezuje se pro umožnění realizace parkoviště z důvodu nedostatku odstavných a 
parkovacích stání v centru sídla, ve vazbě na stávající zařízení veřejného občanského 
vybavení (zdravotní středisko). 

limity Telekomunikační vedení – radioreleová trasa, území s archeologickými nálezy, ochranné 
pásmo dráhy, ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější vodorovné plochy), ochranné pásmo 
letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO. 
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8.3.3. VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

ÚP vymezuje plochy sídelní zeleně (veřejná zeleň parková, veřejná zeleň ochranná a izolační), 

které tvoří systém, propojený vzájemně plochami veřejných prostranství a plochami dopravní 

infrastruktury. Plochy zeleně soukromé a vyhrazené tvoří zázemí obytných ploch (plochy smíšené 

obytné, plochy bydlení) a ploch občanského vybavení. 

VEŘEJNÁ ZELEŇ PARKOVÁ (ZV) 

Stabilizované plochy veřejné zeleně parkové (park Městečko, upravená plocha zeleně okolo 

Rajhradského kromlechu) jsou respektovány. Plocha změny pro realizaci odpočinkové a rekreační 

plochy (místa sociálních kontaktů) je vymezena v části sídla s intenzivní obytnou zástavbou (Klášterní 

dvůr). 

ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ (ZS) 

Stabilizované plochy zeleně soukromé a vyhrazené jsou respektovány. Plochy změn jsou navrženy 

pro vytvoření zázemí k zastavitelným plochám bydlení, stabilizovaným obytným plochám a pro 

umožnění umisťování doplňkových staveb. 

VEŘEJNÁ ZELEŇ OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ (ZO) 

Stabilizované plochy veřejné zeleně ochranné a izolační jsou respektovány. Plocha změny je 

vymezena na jižním okraji města pro vytvoření zázemí k zastavitelné ploše bydlení. 

8.4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMÍSŤOVÁNÍ 

8.4.1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stávající systém dopravní infrastruktury zůstává zachován. V rámci územního plánu jsou navrženy 
plochy dopravní infrastruktury silniční pro stavbu dálnice D52 a další úpravy komunikací. Plochy 
veřejných prostranství pro rozšíření a doplnění místních a účelových komunikací z důvodu obsluhy 
rozvojových lokalit a pro průchod tras pro pěší a cyklisty. Územní plán vymezuje koridor pro 
vysokorychlostní trať. 

A) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

Řešeným územím prochází celostátní dvoukolejná elektrizovaná železniční trať č. 250 Brno - Břeclav, 
která je součástí 1. tranzitního železničního koridoru. Maximální traťová rychlost je 160 km/hod. 
Těleso celostátní tratě je stabilizováno. 

V západní části řešeného území je vymezen koridor pro dopravní infrastrukturu (KD1), umožňující 
realizaci vysokorychlostní tratě Brno – Břeclav – hranice ČR / Rakousko (– Wien), úsek Brno – 
Šakvice, o proměnlivé šířce, min. však 40 m v lokalitě Stará Pošta. Koridor je upřesněn na základě 
zpracované podrobnější dokumentace „Studie proveditelnosti vysokorychlostní tratě Praha – Brno – 
Břeclav“ (sdružení společností SP + SEU_VRT Praha – Brno – Břeclav_SP / 2020). Trasa je vedena 
v souběhu se silnicí III/425 10, od hranice řešeného území s k.ú. Popovice u Rajhradu je vedena 
povrchově, v lokalitě Stará Pošta se předpokládá vedení pod povrchem a směrem na k.ú. Holasice je 
vedena opět povrchově. 

B) SILNIČNÍ DOPRAVA 

Silnice 

Řešením ÚP jsou respektovány stabilizované plochy dopravní infrastruktury (silniční doprava – 
DS), vymezené pro průchod dálnice a silnic II. a III. třídy. 

Řešeným územím prochází silnice: 

 D52 Rajhrad - Pohořelice 

 II/425 Rajhrad – Židlochovice – Hustopeče - Břeclav 

 III/39513 Rajhrad – Syrovice – Bratčice – Mělčany – Dolní Kounice 

 III/41617 Rajhrad – Rajhradice 

 III/42510 Rajhrad – Pohořelice 
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Dálnice D52 prochází řešeným územím západně od zastavěného území města. Dle ZÚR JmK a 
technické studie „R52 - jižní tangenta v úseku R52 Rajhrad - D2 Chrlice II“ (PK Ossendorf s.r.o., 
06/2015) je v územním plánu vymezena plocha změny (Z33) pro realizaci nadmístního dopravního 
záměru (dálnice D52 / Jižní tangenta Rajhrad – Chrlice, včetně MÚK Rajhrad, úprava části trasy 
silnice III/425 10, úprava křižovatky silnic II/425 a III/425 10) v proměnlivé šířce, min. však 190 m 
v lokalitě Stará Pošta u stávajících areálů ČSPH. 

Pro realizaci nadmístního dopravního záměru (MÚK Syrovice), vyplývajícího ze ZÚR JmK, je 
vymezena plocha změny (Z41) na hranici řešeného území s k.ú. Syrovice. 

Silnice II/425 je přivedena do řešeného území z jihu, tvoří páteřní komunikaci města a pokračuje 
severně na dálnici D52. Silnice II. třídy je na území obce stabilizována a její případné úpravy se budou 
týkat pouze zlepšení technického stavu, popř. odstranění dopravních závad ve stávající trase. Plochy 
pro dopravní infrastrukturu jsou v ÚP vymezeny tak, aby bylo umožněno silnici II/425 v průjezdním 
úseku upravovat dle ČSN 736110 ve funkční skupině B, jako sběrná komunikaci s převážně 
dopravním významem s možností částečného omezení přímé obsluhy území a mimo průjezdní úsek 
dle Návrhové kategorizace krajských silnic JMK. 

Koncepcí dopravní infrastruktury v kap. 4.1.3. je stanovena podmínka: 

 úpravy silnic II. a III. třídy budou navrhovány v souladu s Návrhovou kategorizací krajských silnic 
JMK, silnice II/425 a III/42510 v průjezdním úseku obcí ve funkční skupině B a silnice III/39513 a 
III/41617 budou v průjezdním úseku ve funkční skupině C 

Silnice III. třídy mají mimo obec pouze místní význam a napojují území na nadřazenou silniční síť. 
Průběh silnic je vcelku vyhovující, případné rozšíření vozovky pro žádanou kategorii silnic je možné 
realizovat ve stávajících plochách dopravní infrastruktury. Nejsou třeba žádné větší úpravy. Plochy pro 
dopravní infrastrukturu jsou v ÚP vymezeny tak, aby bylo umožněno silnici III/42510 v průjezdním 
úseku upravovat dle ČSN 736110 ve funkční skupině B jako sběrná komunikace s převážně 
dopravním významem s možností částečného omezení přímé obsluhy území a mimo průjezdní úsek 
dle Návrhové kategorizace krajských silnic JMK a ostatní silnice III. třídy (III/41617, III/39513) ve 
funkční skupině C jako obslužné komunikace, umožňující přímou obsluhu všech objektů a mimo 
průjezdní úsek v souladu s Návrhovou kategorizací krajských silnic JMK. 

Pro úpravu křižovatky silnic III/395 13, III/425 10 a místní komunikace je v lokalitě Stará Pošta 
vymezena plocha změny (P6). Vymezení této plochy vytváří podmínky pro bezpečnější úpravu křížení 
místní komunikace a silnice III. třídy a umožňuje řešení křižovatky bez jejího uslepení bez náhrady 
napojení na silnici III/42510. 

Dopravní napojení ploch změn na silnice III. třídy lze navrhovat v souladu s platnou legislativou. U 
ploch změn (Z31 a Z32) je stanovena podmínka řešit obsluhu jediným dopravním připojením ze silnice 
III/425 10. Důvodem je skutečnost, že silnice III/42510 je v průjezdním úseku upravována ve funkční 
skupině B jako sběrná komunikace s možností částečného omezení připojení. Plocha změny (Z30) 
bude napojena z již vybudovaného sjezdu ze silnice III/425 10. 

Místní komunikace 

Místní komunikace obsluhují téměř celé zastavěné území, jsou přípustným využitím ploch veřejných 
prostranství (PV), lze je v těchto plochách navrhovat podle ČSN 73 6110 ve funkční skupině C, (např. 
v kategorii MO2 10/6,5/30) jako obslužné komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů, 
případně jako zklidněné komunikace v obytné zóně ve funkční skupině D1 s minim. uličním prostorem 
šířky 8 m. Pro rozšíření stávající místní komunikace (ul. Tovární) je vymezena plocha změny (P5). 

Místní komunikace, pro obsluhu stabilizovaného území a ploch změn, jsou součástí stabilizovaných a 
rozvojových ploch veřejných prostranství – PV. Nově vymezené plochy pro místní komunikace 
navazují na stávající. Podrobněji viz. Odůvodnění, kap. 8.1. odst. D) Plochy veřejných prostranství a 
kap. 8.4.5. Koncepce veřejných prostranství. 

C) NEMOTOROVÁ DOPRAVA, ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

Řešením ÚP jsou respektovány stabilizované plochy dopravní infrastruktury (účelové 
komunikace, stezky pro pěší a cyklisty – DU). 

Pěší doprava je vedena po chodnících podél hlavních komunikací. Pro pohyb pěších v okolí je možno 
využít stávající místní a účelové komunikace. Řešeným územím prochází naučná stezka Rajhradsko 
a červená turistická trasa Přízřenice – Židlochovice (přes klášter Rajhrad). 
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V rámci vymezených ploch silniční dopravy (DS), ploch veřejných prostranství (PV) a ploch 
účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty (DU) jsou trasovány stávající a nově vymezené 
cyklostezky a cyklotrasy: 

o dálková cyklistická trasa č. 5 (EuroVelo 9, cyklostezka Brno-Vídeň, Greenway K-M-W) 

o krajský cyklistický koridor (Brno –) Vranovice – Dolní Věstonice – Lednice – Břeclav – 
Lanžhot (– Kúty – Bratislava) 

o regionální cyklotrasa „Brněnská vinařská stezka“ 

o místní cyklotrasa č. 404 Mor. Krumlov – Rajhradice 

V rámci ploch dopravní infrastruktury (účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty – DU) 
jsou vymezeny nové účelové komunikace, vymezené pro zemědělskou dopravu, přístup na pozemky, 
prostupnost krajiny, obsluhu rozvojových lokalit a pro průchod tras pro pěší a cyklisty. 

o vymezená cyklotrasa Rajhrad – Holasice (Z34) 

D) VEŘEJNÁ DOPRAVA 

Veřejná doprava je zastoupena autobusovou a vlakovou dopravou. Řešeným územím prochází 
železniční trať č. 250 Brno – Břeclav (1. tranzitní železniční koridor). U železniční stanice je 
respektována stabilizovaná plocha dopravního terminálu. Četnost spojů je dostatečná. V řešeném 
území se nachází sedm autobusových zastávek. Zastávky je možno dovybavit v rámci stávajících 
ploch dopravní infrastruktury a ploch veřejného prostranství. 

Město je obsluhováno několika autobusovými linkami a je napojeno na systém integrovaného 
dopravního systému Jihomoravského kraje. Spojení je zajištěno do Brna, Židlochovic, Mikulova a do 
okolních obcí. Četnost spojů je dostatečná. 

E) LETECKÁ DOPRAVA 

V řešeném území se nenachází zařízení letecké dopravy. 

 jsou respektována ochranná pásma letiště Brno: 

o ochranné pásmo vnější vodorovné plochy 

o ochranné pásmo proti laserovým zařízením 

F) VODNÍ DOPRAVA 

V  řešeném území není zařízení vodní dopravy. 

G) DOPRAVA V KLIDU 

Řešením ÚP jsou respektovány stabilizované plochy dopravní infrastruktury (doprava v klidu – 
DP) 

o řadové garáže v lokalitě Tovární, v ul. Zeleného a u Pitrova mostu 

o parkoviště v centru města a v lokalitě Tovární 

Pro odstavení a parkování vozidel jsou využívány individuální garáže a parkoviště na pozemku 
stávajících rodinných a bytových domů. V ulicích, kde je dopravní obsluha řešena místní komunikací 
parkují často obyvatelé před svými domy v jízdním pruhu komunikace a nebo v předprostoru domu, 
pokud je to možné. 

Výrobní areály parkují uvnitř svého pozemku, rovněž areál firmy Autocentro. Památkové objekty, tj. 
Rajhradský klášter, Klášter Těšitelek, dále Léčebna, obchody, restaurace, občanská vybavenost vč. 
Městského úřadu, pošty, hřbitov, vlaková stanice, autobusové nádraží apod. mají parkování řešeno. 

Dle charakteru území obce, tj. do 5000 obyvatel, ať již se jedná o území v centru a nebo na okraji, se 
počet parkovišť dle ČSN 73 6110 neredukuje a je možno použít nejmenší stupeň automobilizace 
1 : 2,5 - tj. 400 vozidel na 1000 obyvatel. Ve stabilizované zástavbě je již tento stupeň dodržen a 
většinou dostačuje kombinace parkování na místní komunikaci a na pozemku obytné stavby. 

Z podnětu určeného zastupitele a pořizovatele k úpravě stupně automobilizace z důvodu blízkosti 
města Brna a atraktivnosti Rajhradu pro bydlení byl tento v plochách změn upraven na 1:1,43. Ze 
statistických údajů ČSÚ, kde je uveden počet obyvatel

1)
 a statistických údajů o počtu registrovaných 

vozidel dle údajů MD
2)

 vyplývá, že na konci roku 2020 připadalo v Rajhradu na 3974 obyvatel 2719 

                                                      
1)

 https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31548&u=__VUZEMI__43__583758# 
2)

 https://www.mdcr.cz/Statistiky/Silnicni-doprava/Centralni-registr-vozidel/Statistika-II-pol-2020-(k-1-1-2021) 

 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31548&u=__VUZEMI__43__583758
https://www.mdcr.cz/Statistiky/Silnicni-doprava/Centralni-registr-vozidel/Statistika-II-pol-2020-(k-1-1-2021)
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vozidel, na 1000 obyvatel tak připadá 685 vozidel a je tedy nutno použít vyšší stupeň automobilizace. 
To zajistí parkovací místa pro vznikající bytové jednotky, novou vybavenost a výrobní areály. 

Stávající parkovací plochy jsou zejména v centru města nedostačující. Z tohoto důvodu je za bývalým 
kinem vymezena plocha přestavby (P7) pro realizaci parkoviště ve vazbě na stávající zařízení 
občanského vybavení (zdravotní středisko). Pro realizaci plochy změny (Z14) na bydlení v lokalitě 
Ostrůvek je stanovena podmínka zpracování územní studie, jejíž součástí bude vyhodnocení dopravní 
obslužnosti, včetně parkování, ve vztahu k celé lokalitě a to na stupeň automobilizace 1 : 1,43. 

Plochy pro parkování a odstavení vozidel jsou řešeny v rámci stávajících ploch a ploch změn dopravní 
infrastruktury, ploch veřejných prostranství a v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, 
které plochy pro parkování a odstavení vozidel připouštějí jako související dopravní infrastrukturu. 

ÚP stanovuje podmínku, že kapacity dopravy v klidu pro zástavbu v plochách změn budou řešeny 
vždy v těsné vazbě na tyto objekty, pokud možno na pozemku stavby. 

Plochy pro odstavování a parkování vozidel skupiny 2 a 3, tj. nákladních vozidel a autobusů, je možno 
umisťovat pouze mimo obytné části obce a budou řešeny souběžně s rozvojem podnikatelských 
objektů a objektů dopravní infrastruktury v plochách výroby a plochách smíšených s dopravní 
návazností na plochy dopravní infrastruktury. 

Parkování je v místních částech sídla možné podél komunikací, není vždy třeba navrhovat parkoviště. 
Vhodné je dle možností budovat místní komunikace v obytné zóně ve funkční podskupině jako obytné 
D1 se smíšeným provozem, kde je parkování přípustné. 

H) DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ 

ÚP vymezuje plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS): 

 je respektována stabilizovaná plocha čerpací stanice pohonných hmot na severním okraji města 

ÚP vymezuje plochy dopravní infrastruktury – logistická centra (DK): 

 je respektována stabilizovaná plocha logistického centra na západním okraji řešeného území 

Nové plochy pro dopravní zařízení nejsou vymezeny, stávající jsou dostačující. 

I) INTENZITY DOPRAVY 

V roce 2010 bylo provedeno celostátní sčítání dopravy na silnicích a dálnicích. 

ZATÍŽENÍ KOMUNIKACÍ V ROCE 2010 

silnice stanoviště popis vozidla za 24 h 

těžká osobní moto celkem 

D52 6-2128 Rajhrad 3714 12176 47 15937 

II/425 6-0220 Holasice – Rajhrad 611 4415 57 5083 

III/42510 6-7680 Sobotovice – Rajhrad 1481 2789 28 4298 

MĚŘENÍ INTENZITY DOPRAVY NEBYLO NA OSTATNÍCH SILNICÍCH III. TŘÍD PROVEDENO. 

Pro stanovení výhledového zatížení pro rok 2030 bylo použito výhledových koeficientů růstu dopravy 
dle TP 225 (Prognóza intenzit automobilové dopravy, II. vydání 10/2012) zpracovaných na základě 
výsledků celostátního sčítání dopravy v roce 2010. Na dálnicích I. a II. tříd se předpokládá mezi lety 
2010 a 2030 nárůst těžké dopravy o 28 % a osobní dopravy o 76 %. Na silnicích II. a III. tříd se 
předpokládá mezi lety 2010 a 2030 nárůst těžké dopravy o 4 % a osobní dopravy o 46 %. 

ZATÍŽENÍ KOMUNIKACÍ V ROCE 2030 

silnice stanoviště popis vozidla za 24 h 

těžká osobní moto celkem 

D52 6-2128 Rajhrad 4754 21430 47 26531 

II/425 6-0220 Holasice – Rajhrad 635 6446 57 7138 

III/42510 6-7680 Sobotovice – Rajhrad 1540 4072 28 5640 

J) HLUK Z DOPRAVY 

Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., s účinností 
nabytou od 1. 11. 2011. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním 
prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční 
dobu a místo. Na silnicích II. třídy nesmí být překročena v denní době hodnota 60 dB a v noční době 
50 dB. Na silnicích III. třídy nesmí být překročena v denní době hodnota 55 dB a v noční době 45 dB. 
V případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích je limit pro denní dobu 



Územní plán Rajhrad  Textová část odůvodnění územního plánu 

 65 

stanoven na 70 dB, v noční době 60 dB. V případě železnice představuje limit 55 dB v denní a 50 dB 
v noční době, případně 60 dB v denní a 55 dB v noční době v OPŽ. 

Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí jsou směrodatné "Metodické pokyny pro navrhování sídelních 
útvarů z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy", jejichž znění z roku 1991 
bylo několikrát novelizováno. Poslední novela metodiky výpočtu hluku silniční dopravy je z roku 2005 
(silniční 2011). Na základě této metodiky lze získat orientační stav hlukové zátěže pro územně 
plánovací činnost. 

V případě návrhu chráněných ploch umisťovaných do území se zdroji hluku z dopravy byla posouzena 
vhodnost umístění lokality v ploše změny z hlediska předpokládané hlukové zátěže a stanovena 
podmíněná využitelnost ploch změn. 

Hluk ze železniční dopravy 

Intenzita vlakové dopravy v lokalitě zastávky Rajhrad (GVD 2015/2016) – zdroj SŽDC: 

Rajhrad

osobní

nákladní

DEN  6 - 22 hod

NOC celkem  32

celk. počet vlaků v oblasti za 24 hod:  182

DEN celkem 150

celkem osobní  140 ( 58 Ex, R, Sp/82 Os)

NOC   22 - 6 hod

celkem nákladní 42

23 19

 13 (2 Ex/11 Os)127 (56 Ex, R, Sp/71 Os)

 

* měřený bod intenzity vlakové dopravy se nachází na trati č. 320,  (trať. úsek 250) Lanžhot st. hranice – Brno hl. 

n. , km 131,600  

* nejvyšší traťová rychlost 160 km/h. 

- denní doba: 

- osobní vlaky   N = 71 vlaků/16 hod 

trakce = elektrická F4 = 0.65 

v = 70 km/hod   F5 = 1.29 

počet vozů = 5   F6 = 0.69 

Y = 65.5 db(A) 

- rychlíky  N = 56 vlaků/16 hod 

trakce = elektrická F4 = 0.65 

v = 120 km/hod  F5 = 4.29 

počet vozů = 6   F6 = 0.73 

Y = 69.9 db(A) 

- nákladní vlaky -  N = 23 vlaků/16 hod 

trakce = elektrická F4 = 0.65 

v = 70 km/hod  F5 = 1.29 

počet vozů = 28 F6 = 1.55 

Y = 64.2 db(A) 

Ekvivalentní hladina hluku - LAeq = 72.1 dB(A) 
Izofona hluku 60 dB(A) - ve vzdálenosti 42 metrů 

- noční doba: 

- osobní vlaky  N = 11 vlaků/8 hod 

trakce = elektrická F4 = 0.65 

v = 70 km/hod   F5 = 1.29 

počet vozů = 5   F6 = 0.69 

Y = 60.5 db(A) 

- rychlíky  N = 2 vlak/8 hod 

trakce = elektrická F4 = 0.65 

v = 120 km/hod  F5 = 4.29 
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počet vozů = 6   F6 = 0.73 

Y = 58.5 db(A) 

- nákladní vlaky  N = 19 vlaků/8 hod 

trakce = elektrická F4 = 0.65 

v = 70 km/hod  F5 = 1.29 

počet vozů = 28 F6 = 1.55 

Y = 66.4 db(A) 

Ekvivalentní hladina hluku - LAeq = 67.9 dB(A) 
Izofona hluku 55 dB(A) - ve vzdálenosti 47 metrů 

Posouzení možného vlivu hluku pro nově vymezený koridor (KD1) pro VRT nebylo provedeno, neboť 

část trasy, zasahující do zastavěného území (včetně přiléhající k zastavěnému území), je uvažována 

jako podpovrchová. 

Hluk ze silniční dopravy 

Intenzita dopravy pro výpočet hluku je převzata z výsledků celostátního sčítání dopravy na silniční 

a dálniční síti ČR v r. 2010 a přepočtena na výhledové hodnoty pro rok 2030. Orientační výpočet je 

posouzen pro odrazivý terén na silnici II. třídy a pohltivý terén na silnici III. třídy v průjezdném úseku 

obytnou zástavbou pro výhledový rok 2030. Výpočet je proveden dle novely metodiky pro výpočet 

hluku ze silniční dopravy MŽP 2011. 

POSOUZENÍ VE DNE 

silnice stanoviště  F1 F2 X Y [dB] 60 dB [m] 

D52 6-2128 Rajhrad 2,093E+08 1,00 2,093E+08 73,1 48,5 

II/425 6-0220 Holasice – Rajhrad 1,652E+07 1,00 1,652E+07 62,1 13,9 

III/42510 6-7680 Sobotovice – Rajhrad 2,650E+07 1,00 2,650E+07 64,1 28,6 (55dB) 

 

POSOUZENÍ V NOCI 

silnice stanoviště  F1 F2 X Y [dB] 50 dB [m] 

D52 6-2128 Rajhrad 3,833E+07 1,00 3,833E+07 65,7 68,7 

II/425 6-0220 Holasice – Rajhrad 2,716E+06 1,00 2,716E+06 52,2 23,2 

III/42510 6-7680 Sobotovice – Rajhrad 4,617E+06 1,00 4,617E+06 56,5 39,5 (45dB) 

Pro následující posouzení je použito korekce +10dB(A), je posuzován hluk z dopravy na dálnici 

II. třídy a silnici II. třídy. 

V roce 2030 bude orientačně na dálnici D52 ekvivalentní hladina hluku v noci 65,7 dB, izofona 50 dB 

bude ve vzdálenosti 68,7 m od osy přilehlého jízdního pásu, což je rozhodující výsledek posouzení. 

Ekvivalentní hladina hluku dálnice D52 bude ve dne 73,1 dB, izofona hluku 60 dB bude ve vzdálenosti 

48,5 m. 

Na silnici II/425 je rozhodující posouzení v noční době. Ekvivalentní hladina hluku v noci je orientačně 

výpočtem 52,2 dB, izofona 50 dB bude ve vzdálenosti 23,2 m od osy přilehlého jízdního pruhu, což je 

rozhodující výsledek posouzení. Ekvivalentní hladina hluku ve dne silnice II/425 bude 62,1 dB, izofona 

hluku 60 dB bude ve vzdálenosti 13,9 m. 

Pro následující posouzení je použito korekce +5dB(A), je posuzován hluk z dopravy na silnici III. třídy. 

Na silnici III/42510 je rozhodující posouzení v noční době. Ekvivalentní hladina hluku v noci je 

orientačně výpočtem 56,5 dB, izofona 45 dB bude ve vzdálenosti 39,5 m od osy přilehlého jízdního 

pruhu, což je rozhodující výsledek posouzení. Ekvivalentní hladina hluku ve dne silnice III/42510 bude 

64,1 dB, izofona hluku 55 dB bude ve vzdálenosti 28,6 m. 

Ostatní silnice III. třídy neprochází obytnou zástavbou nebo na nich nebylo prováděno celostátní 

sčítání a proto nelze ani stanovit hladiny hluku. Negativní vliv provozu ostatních silnic III. tř. je 

minimální. Ve dne, kdy je stav nejméně příznivý, nebude povoleného limitu dosaženo. 

Vymezené plochy dopravní infrastruktury zohledňují předpokládanou hlukovou zátěž a jsou vymezeny 

v dostatečné vzdálenosti od stávající obytné zástavby. Hluková pásma stávajících silnic jsou u ploch 

změn pro bydlení a občanské vybavení respektovány svým vymezením, popř. stanovenými 

podmínkami. 

V případě použití korekce +20dB(A) pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních 

komunikacích, bude limit splněn jak pro denní dobu, tak i pro noční dobu. Problematika hlukového 

zatížení musí být řešena podrobnější dokumentací dle konkrétní situace. 
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K) OCHRANNÁ PÁSMA (v době vydání ÚP) 

Ochranné pásmo dráhy je podle § 8 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách: 

 u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 
30 m od hranic obvodu dráhy 

Ochranné pásmo silniční je dáno zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném 

znění, § 30 a činí (mimo zastavěné území): 

 silniční ochranné pásmo dálnice 

100 m od osy přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle zastavěné území 

 silniční ochranné pásmo silnice II. a III. třídy 

15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle zastavěné území 

8.4.2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Koncepce technické infrastruktury je zobrazena ve výkrese č. I.3 a zahrnuje stabilizovanou technickou 

infrastrukturu, nově vymezenou technickou infrastrukturu a koridor technické infrastruktury. Důvodem 

je zobrazení koncepce rozvoje v návaznosti na stabilizované sítě. Případné změny stabilizovaných sítí 

je umožněno v rámci podmínek stanovených pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití. 

A) KORIDORY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Koridor KT1 je vymezen jako ochrana území pro realizace záměru výstavby technické infrastruktury, 

zdvojení ropovodu Družba. Toto území je nutno chránit z důvodu zajištění prostoru pro umístění této 

stavby v navazujících řízeních (včetně prostoru pro OP plynoucích z příslušných právních předpisů) a 

popřípadě také následnému přístupu ke stavbě. 

B) ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Zdroje vody: 

 území je zásobováno ze skupinového vodovodu Rajhrad, hlavními zdroji vody jsou: 

o Vírský oblastní vodovod,  

o vodárenská soustava Březová II 

 v řešeném území se nenacházejí ochranná pásma vodních zdrojů: 

Zásobovací systém: 

Město je zásobeno gravitačně přívodním řadem z vodojemu Rajhrad I, objemu 2 x 450 m
3
 s max. 

hladinou 280,00 m n.m., který přivádí vodu do vodojemu Rajhrad II 2 x 1000 m
3
 s max. hladinou 

255.00 m n.m. Z tohoto vodojemu je vod gravitačně přiváděna do spotřebiště. 

Zásobovací řady veřejného vodovodu pokrývají celé zastavěné území - je zásobován bytový fond, 

občanská vybavenost, drobné podnikání. Provozovatelem vodovodního systému jsou, v době vydání 

ÚP, Vodárenská, a.s., vodojemy provozuje BVaK, a.s. Město  je zásobováno v jednom tlakovém 

pásmu, systém je pro současnost vyhovující. 

Skladbu vodovodní sítě lze rozdělit podle: 

 profilu potrubí 

 stáří potrubí 

 materiál potrubí 

 schopnost převést požární vodu 

Z hlediska profilu stávajícího potrubí – DN 80 – DN 200 jsou vodovodní řady pro zásobování 

obyvatelstva, občanské vybavenosti i průmyslu vyhovující. Předpokládaná životnost vodovodního 

potrubí se uvažuje cca 30 let podle druhu materiálu. U starších vodovodních potrubí dochází 

k častějším provozním poruchám. Ve městě probíhají postupné rekonstrukce dle potřeby. Z požárního 

hlediska jsou stávající profily vodovodních řadů profilů vyhovující. 

Akumulace: 

Stávající akumulace je vyhovující. 
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Vyhodnocení: 

 zásobování vodou je v celém řešeném území stabilizováno 

 zastavitelné plochy a plochy přestaveb budou napojeny na stávající vodovodní síť, která bude 

vedena v rámci stávajících ploch a ploch změn ploch veřejných prostranství a ploch dopravní 

infrastruktury 

 z předchozího vyplývá, že nové vodovodní řady budou umisťovány především do nových 

přístupových komunikací, kde mohou být v maximální možné míře zaokruhovány 

 potřebu rekonstrukce vodárenských zařízení může řešit správce tohoto zařízení v rámci ploch 

veřejných prostranství a ploch pro dopravu 

 konkrétní napojení jednotlivých nemovitostí není úkolem ÚP 

Zabezpečení proti požáru 

Objekty bydlení a vybavenosti jsou zabezpečeny proti požáru vodovodní sítí o dimenzi DN 80 a vyšší 

(stávající a v ÚP nově vymezenou) – s požárními hydranty dle platné legislativy. Jako zdroj požární 

vody lze využívat místní vodní plochy (za předpokladu realizace odběrných míst). Protipožární 

zabezpečení bude zpracováváno dle platné legislativy. 

Dle požárního řádu města Rajhrad v době vydání ÚP: 

 jako zdroje požární vody je určena hydrantová síť – obec má zpracován plánek města 

s umístěním hydrantů 

 město dohlíží na vhodnost hasebních prostředků dle charakteru provozu 

Ochranná pásma (v době vydání ÚP) 

Podle zákona č. 274/2001Sb, v platném znění, jsou stanoveny ochranná pásma vodovodů takto: 

 OP vodovodních řadů do průměru 500 mm  1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí 

 OP vodovodních řadů nad průměr 500 mm  2,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí 

 u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod 

upraveným povrchem, s vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 

C) ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Stoková síť: 

V obci je vybudovaná jednotná kanalizace, která je v majetku města. Rajhrad je, v době vydání ÚP, 

členem Svazku vodovodů Rajhradsko. Kanalizace byla postupně rekonstruována a doplňována, aby 

bylo dosaženo celého pokrytí zastavěného území. 

Odkanalizování areálu kláštera je kanalizačním výtlakem, který je napojen do stávající kanalizace 

v prostoru ulic Městečko a Komenského. 

Na kanalizaci města jsou napojeny odpadní vody z obce Rajhradice, a to u areálu kláštera. 

Čistírna odpadních vod: 

V obci je vybudovaná ČOV. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV s dlouhodobou aktivací a 

aerobní stabilizací kalu. Hlavní objekty jsou v konfiguraci dvou nezávislých technologických linek, což 

umožňuje postupně zvyšování přiváděného znečištění. ČOV je situována na pravém břehu starého 

ramena řeky Svratky (Mlýnský náhon). 

Pro zvýšení účinnosti a kapacity ČOV je připravován správcem investiční záměr na intenzifikaci ČOV, 

a to v rámci stávajícího areálu čistírny. 

Vyhodnocení: 

 odkanalizování je vyhovující v celém řešeném území 

 pro dosažení úplného pokrytí kanalizačními sběrači zastavěného území jsou vymezeny trasy pro 

doplnění kanalizace jednotného systému 

 z důvodu odvedení splaškových vod ze zastavitelných ploch a ploch přestavby jsou vymezeny 

trasy pro kanalizační sběrače v návaznosti na stávající systém odkanalizování 

 vzhledem k měřítku územního plánu bude přesné umístění kanalizačních sběračů řešeno 

podrobnější dokumentací v rámci stávajících ploch a ploch změn ploch veřejných prostranství a 

ploch dopravní infrastruktury 
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 splaškové vody ze zastavitelných ploch a ploch přestaveb budou zaústěny do stávající jednotné 

kanalizace, a to z důvodu realizace jednotného systému odkanalizování ve městě 

 dešťové vody ze zastavěného území budou odváděny stávající a nově vymezenou jednotnou 

kanalizací 

 dešťové vody u zastavitelných ploch budou v max. míře zasakovány nebo kumulovány na 

pozemku – bude hospodařeno s dešťovými vodami dle platné legislativy 

 řešení potřeby rekonstrukce kanalizačních zařízení není úkolem ÚP 

Ochranná pásma (v době vydání ÚP) 

Podle zákona č. 274/2001Sb, v platném znění, jsou stanoveny ochranná pásma kanalizací takto: 

 ochranné pásmo kanalizačních stok do průměru 500 mm  1,5 m na každou stranu od vnějšího 

líce potrubí 

 ochranné pásmo kanalizačních stok nad průměr 500 mm  2,5 m na každou stranu od vnějšího 

líce potrubí 

 u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod 

upraveným povrchem, s vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m  

Závlahy a odvodnění: 

V katastrálním území Rajhradu nebylo, (dle platných ÚAP), realizováno odvodnění.  

D) ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Nadřazené sítě a zařízení VVN 

Řešeným územím neprocházejí nadřazené trasy nadzemního vedení vvn. 

Sítě a zařízení VN 22 kV 

Řešené území je zásobováno el. energií z rozvodny TS Sokolnice 400/110/22 kV z nadzemního 

vedení s napětím 22 kV procházejícího východně od zastavěného území. Z tohoto vedení jsou 

vyvedeny odbočky zakončené sloupovými trafostanicemi. 

Na řešeném území je v provozu cca 11 sloupových a 11 zděných trafostanic 22/0,4 kV zásobující el. 

energií distribuci i soukromý sektor. Tato zařízení jsou v dobrém stavu a vyhovují současným 

požadavkům na zajištění odběrů. 

Sítě a zařízení nn 

Síť nízkého napětí nn je různorodá, rozvod je proveden jednak podzemními kabely, jednak 

nadzemním vedením na železobetonových stožárech, střešnících a závěsnými kabely a kabelovým 

vedením. Stav nn sítě je vyhovující. 

Vyhodnocení: 

Stávající systém je stabilizovaný, zastavitelné plochy budou napojeny na stávající síť nn, a to v rámci 

veřejných prostranství a dopravních ploch. Trasy ani koridory pro tato nová vedení nejsou vymezeny. 

 ve výkresech I. 3 Výkres koncepce veřejné infrastruktury a II. 1 Koordinační výkres byl zakreslen 

aktuální stav nadzemních vedení vn 

 pro zajištění výhledových potřeb dodávky el. energie bude využito výkonu stávajících trafostanic, 

v případě nutnosti je možno stávající transformátory vyměnit za výkonnější, pokud je to technicky 

možné, příp. doplnit v plochách, které technickou infrastrukturu připouštějí 

 z důvodu zabezpečení dodávky el. energie pro zastavitelné plochy a plochy přestaveb bude síť 

nízkého napětí rozšířena a zahuštěna novými vývody - rozvojové lokality budou napojeny do 

stávajícího systému sítě nn 

 trasy a podmínky ochranných pásem nadzemního vedení vn jsou respektovány 

 plochy pro umístění větrných a fotovoltaických elektráren nejsou navrženy 
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Ochranná pásma (v době vydání ÚP) 

Druh zařízení 

Ochranné pásmo [m] 

pro vedení realizovaná: 

*do 

31.12.1994 

**od 

1.1.1995 

***od 

1.1.2001 

Nadzemní vedení 

napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně:    

bez izolace 10 7 7 

s izolací základní - - 2 

závěsná kabelová vedení - - 1 

napětí nad 35 kV a do 110 kV včetně 15 12 12 

napětí nad 110 kV a do 220 kV včetně 20 15 15 

napětí nad 220 kV a do 400 kV včetně 25 20 20 

napětí nad 400 kV  30 30 

Podzemní vedení 

napětí do 110 kV včetně 1 1 1 

napětí nad 110 kV - 1 3 

Elektrické stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň 

nízkého napětí 

stožárové 10 7 7 

kompaktní a zděné 30 20 2 

vestavěné 30 20 1 

 * podle vládního nařízení č. 80/1957 

 ** podle zákona 222/1994 Sb. v platném znění 

 *** podle zákona 458/2000 Sb. v platném znění 

E) ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM, PRODUKTOVODY, ROPOVODY 

Základní charakteristika 

Město Rajhrad je zásobováno zemním plynem z VTL plynovodu do 40 barů procházející jižně od 

zastavěného území. Na plynovodu jsou osazeny VTL regulační stanice, ze kterých je vyveden STL 

plynovod. 

VTL do 40 barů, STL a NTL plynovody 

 řešeným území prochází VTL plynovody jižně od zastavěného území, bez dopadu do 

zastavěného území či zastavitelných ploch a ploch přestaveb 

 v řešeném území jsou vybudovány STL rozvody, které vytváří částečně zaokruhovanou síť; 

průběh STL rozvodů je patrný ze situace 

 NTL plynovody nejsou v řešeném území realizovány 

Regulační stanice 

 v řešeném území se nachází VTL regulační stanice 

VTL plynovod nad 40 barů, produktovody, ropovod 

 řešeným územím procházejí trasy: 

o VTL plynovodu nad 40 barů 

o produktovodu 

o ropovodu 

Trasy jsou vedeny v jižní části řešeného území bez dopadu do zastavěného území, zastavitelných 

ploch a ploch přestaveb. 

Vyhodnocení: 

 zásobování plynem je stabilizované 

 dodávku zemního plynu budou v řešeném území zajišťovat stávající VTL plynovod a VTL 

regulační stanice, které jsou dostatečně kapacitní 
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 z důvodu zabezpečení dodávky zemního plynu budou zastavitelné plochy a plochy přestaveb 
napojeny na stávající STL plynovody v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu, pro tato 
vedení jsou vymezeny v ÚP trasy (viz I.3 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, příp. 
v odůvodnění též schéma S5 Zásobování plynem) 

 dle Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1 - 5, je navržen koridor (KT1) pro 
zdvojení ropovodu Družba 

Bezpečnostní a ochranná pásma (v době vydání ÚP) 

podle zákona č.458/2000 Sb. v platném znění 

Ochranná pásma: 

Druh zařízení ochranné  pásmo [m] 

plynovody a přípojky v zastavěném území obce (na obě strany od půdorysu) 1 

ostatní plynovody a přípojky (na obě strany od půdorysu) 4 

technologické objekty 4 

ropovod 300 

produktovod 300 

Bezpečnostní pásma: 

Druh plynového zařízení bezpečnostní pásmo [m] 

VTL plynovody nad 40 barů  150 

VTL plynovod do 40 barů nad DN   100 do DN 250 20 

F) ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Základní charakteristika 

Ve městě není vybudován žádný centrální tepelný zdroj. Byty v bytových a rodinných domech jsou 
zásobovány individuálně tj. samostatně v každé bytové jednotce, a to převážně zemním plynem. 

Kde nejsou provedeny přípojky zemního plynu je používáno jako topné medium převážně: 

 pevné palivo 

 elektrická energie 

 topné oleje 

Obnovitelné zdroje energie – nejsou využívány. 

Vyhodnocení: 

 zásobování teplem ve městě je stabilizováno 

 z důvodu zabezpečení dodávky tepla lze zastavitelné plochy a plochy přestaveb napojit na 
stávající síť plynovodů, či síť v trasách vymezených územním plánem, a to v rámci veřejných 
prostranství a dopravních ploch (viz koncepce zásobování plynem) 

 využívání alternativních zdrojů, např. tepelná čerpadla, solární energii, lze využívat lokálně 

G) VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ 

Pošta a telekomunikace 

Pošta v Rajhradě je vyhovující, nejsou nároky na nové plochy. 

Telefonní účastníci jsou napojeni na digitální ústřednu s dostatečnou kapacitou. 

Radiokomunikace 

Nad řešeným územím procházejí paprsky radioreléové trasy veřejné komunikační sítě. 

Na území se nacházejí zařízení mobilních operátorů. 

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

 OP RLP - ochranné pásmu radiolokačního zařízení 

Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany: 

 koridor RR směrů - zájmovém území pro nadzemní stavby 
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Vyhodnocení: 

 koncepce veřejných komunikačních sítí je v řešeném území stabilizována 

 z důvodu zabezpečení elektronických komunikací pro napojení zastavitelných ploch a ploch 
přestaveb lze tyto napojit na stávající systém elektronických komunikací v rámci veřejných 
prostranství a ploch pro dopravu 

Ochranná pásma (v době vydání ÚP) 

podle zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění 

Ochranné pásmo telekomunikačního vedení: 

 ochranné pásmo vedení – 1,5 m na obě strany od půdorysu 

H) POTŘEBA VODY, MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD, POTŘEBA PLYNU A EL. PŘÍKONU: 

Je stanovena pouze pro vymezené zastavitelné plochy bydlení. U ostatních lokalit je potřeba 
ponechána na řešení podrobnější dokumentací, na základě konkrétních požadavků. 

Specifická potřeba vody: 

Vzhledem k předpokládanému vývoji a v souladu se směrnými čísly roční potřeby dle vyhlášky č. 
120/2011 Sb. uvažujeme specifickou potřebu vody pro obyvatelstvo hodnotou qo = 120 l/(os.d) včetně 
vybavenosti a drobného podnikání 

specifická potřeba vody:   120 l/ob.den 

koeficient denní nerovnoměrnosti  1,4 

Množství odpadních vod odpovídá cca potřebě vody. 

Potřeba el. příkonu: 

Z energetického hlediska se u nové výstavby předpokládá dvojcestné zásobování energiemi, a to 
elektřinou a zemním plynem – město je plynofikované. Podle ČSN 341060 se zde bude jednat 
o stupeň elektrizace "A", kde se el. energie používá jen ke svícení a pro běžné el. spotřebiče. 

bytový odběr    0,85 kW/bj  

nebytový odběr    0,35 kW/bj 

Potřeba plynu: 

Pro obyvatelstvo je uvažována specifická potřeba plynu na odběratele 2,0 m
3
/h. 

Orientační bilance obytných ploch 

Číslo Funkční využití Počet 

bytových 

jednotek 

Počet 

obyvatel 

Potřeba vody Qm 

(m3/d) 

Množství 

odpadních vod 

(m3/d) 

Potřeba plynu 

(m3/h) 

Příkon el. energie 

(kW) 

Z2 bydlení v bytové domě 56 146 24,46 24,46 112 67,2 

Z3 bydlení v RD 10 26 4,37 4,37 20 12 

Z4 bydlení v RD 10 26 4,37 4,37 20 12 

Z5 bydlení v RD 3 8 1,31 1,31 6 3,6 

Z6 bydlení v RDh 4 10 1,75 1,75 8 4,8 

Z7 bydlení v RD 4 10 1,75 1,75 8 4,8 

Z8 bydlení v RD 4 10 1,75 1,75 8 4,8 

Z9 bydlení v RD 14 36 6,05 6,05 28 16,8/ 

Z10 bydlení v RD 9 23 3,86 3,86 18 10,8 

Z11 bydlení v RD 2 5 0,87 0,87 4 2,4 

Z12 bydlení v RD 6 16 2,62 2,62 12 7,2 

Z13 bydlení v RD 6 16 2,62 2,62 12 7,2 

Z14 bydlení v RD 6 16 2,62 2,62 12 7,2 

P1 bydlení v bytové domě 106 276 46,30 46,30 212 127,2 

P2 bydlení v RD 13 34 5,68 5,68 26 15,6 

8.4.3. KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

ÚP stanovuje zásady koncepce nakládání s odpady. Umisťování sběrných míst komunálního odpadu 
je umožněno v plochách smíšených výrobních, v plochách výroby a skladování a v plochách technické 
infrastruktury. 
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8.4.4. KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

ÚP vymezuje plochy občanského vybavení (občanské vybavení veřejné, občanské vybavení 

komerční, veřejná pohřebiště, sport), přičemž důraz je kladen zejména na zachování veřejného 

občanského vybavení. 

OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ (OV) 

Stabilizované plochy veřejného občanského vybavení jsou maximálně respektovány. Plochy změn 

nejsou vymezeny, případné požadavky na realizaci veřejného občanského vybavení (např. zařízení 

školství, zdravotnictví, domů s pečovatelskou službou, apod.) umožňuje ÚP řešit v rámci ploch 

smíšených obytných a ploch bydlení, které situování zařízení občanského vybavení připouštějí. 

OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ (OK) 

Stabilizované plochy komerčního občanského vybavení jsou respektovány. Plocha změny je 

vymezena na severním okraji sídla pro umožnění realizace služeb pro motoristy, ve vazbě na stávající 

areál čerpací stanice pohonných hmot. Umisťování komerčního občanského vybavení umožňuje ÚP 

řešit dále v rámci ploch smíšených obytných, ploch bydlení a ploch veřejného občanského vybavení, 

kapacitní komerční zařízení lze realizovat v rámci ploch smíšených výrobních. 

VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ (OH) 

Stabilizovaná plocha veřejného pohřebiště (včetně smuteční síně) je respektována, plochy změn 

nejsou vymezeny. 

SPORT (OS) 

Stabilizovaná plocha (sportovní areál u Vojkovického náhonu) je respektována. Nedostatek 

sportovních ploch je řešen vymezeným rozšířením stávajícího sportovního areálu formou plochy 

přestavby části stávajícího výrobního areálu. Víceúčelová a dětská hřiště umožňuje ÚP řešit v rámci 

dalších ploch s rozdílným způsobem využití, např. ploch smíšených obytných, bydlení, občanského 

vybavení, ploch veřejných prostranství, sídelní zeleně… 

8.4.5. KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Veřejná prostranství vytváří urbanistickou kostru území, slouží pro obsluhu území, krátkodobou 

rekreaci občanů, situování veřejné zeleně a dětských hřišť. ÚP stanovuje zásady koncepce veřejných 

prostranství, umožňující jednak zachování a regeneraci stávajících ploch a dále rozvoj nových 

veřejných prostranství, včetně podmínek pro zachování a realizaci zeleně. 

Rozvojové plochy ÚP vymezuje pro umožnění obsluhy stabilizovaných ploch a ploch změn dopravní a 

technickou infrastrukturou, pro realizaci místních komunikací a pěších propojení, odstranění 

dopravních závad a pro zajištění budoucí obslužnosti plochy územní rezervy R1. 

8.5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANY PŘÍRODY A ÚSES 

8.5.1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

Koncepce řešení krajiny vychází z přírodních podmínek a historických vazeb v území. Na území obce 
jsou patrné přírodní kontrasty pestrosti krajinných společenstev. Na západě a východě katastru jsou 
typickým prvkem rozsáhlé polní agrocenózy, které kontrastují s přírodním prostředím kulturně 
historické krajiny podél Svratky (Rajhradská bažantnice, Vojkovický náhon, krajinná zóna Čeladice) 
Jedná se o významné ekologické niky zajišťující část ekologické stability v území. Z tohoto důvodu je 
např. i neexistující část ploch ÚSES (zejména biokoridorů) vymezena jako systém remízů a přírodních 
ploch. Jedním z důležitých transportních médií genofondu je v této oblasti voda a z tohoto důvodu je 
např. i doplněn územní systém ekologické stability podél Vojkovického náhonu o plochy vložených 
biocenter místního významu. V západní části katastru je v souladu s požadavky zadání posílena 
možnost vzniku přírodních prvků v zemědělské krajině, a to v návaznosti na již existující významné 
krajinné prvky, které jsou zde zastoupeny formou polních remízů (VKP Lány, VKP Pod vinohrádky). 
V tomto prostoru je v kontextu s řešením na k.ú. Syrovice a Želešice vymezen regionální ÚSES tak, 
aby plnil nejen krajinotvorné a ekologické funkce, ale aby se uplatnil i jako protierozní prvek v území.  
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ÚP respektuje přírodní hodnoty území, vymezuje podmínky pro ochranu krajinného rázu, stanovuje 
zásady koncepce uspořádání krajiny. 

V celém řešeném území je uplatněn a respektován princip nevytvářet v krajině nová sídla nebo 
samoty a neumisťovat zde nové stavby, kromě staveb přípustných a podmíněně přípustných v rámci 
stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

8.5.2. VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ 

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (W) 

Stabilizované plochy jsou respektovány. Plochy změn nejsou vymezeny, umisťování vodních nádrží 
umožňuje ÚP i v rámci dalších ploch v krajině, např. ploch zemědělských, ploch smíšených 
nezastavěného území, apod. 

Vodní toky 

V řešeném území se nacházejí tyto vodní toky: 

 Svratka 

 Vojkovický náhon 

 bezejmenný vodní tok – ID toku 10186020 

Vodní toky jsou, v době vydání ÚP, ve správě Povodí Moravy, s.p. 

 dle § 49 zákona č.254/2001 Sb. o vodách správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního 
toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat 
pozemků sousedících s korytem vodního toku, a to: 

o u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry 

o u významných vodních toků nejvýše v šířce do 8 m  

Vodní plochy 

o ve východní části řešeného území, v návaznosti na Svratku, se nachází vodní plocha – rybník 

o další vodní plochy (rybník, mokřad) jsou realizovány v rámci vymezených ploch změn v krajině – 
K1 a K19 

PLOCHY PŘÍRODNÍ (NP) 

V řešeném území jsou jako plochy přírodní vymezeny plochy biocenter, a to jak regionálního biocentra 
Rajhradská bažantnice, tak vložených biocenter místního významu, která jsou ale součástí 
regionálních biokoridorů. Koncepce územního systému ekologické stability je vymezena dle koncepce 
ZÚR JmK. Samostatné větve místního ÚSES nejsou na k.ú. Rajhrad vymezeny. 

Stabilizované plochy jsou respektovány. Plochy změn jsou vymezeny pro realizaci prvků ÚSES – 
biocenter místního (lokálního) významu, případně jejich nefunkčních částí. 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKČNÍ (NZ) 

Jako plochy zemědělské produkční jsou vymezeny intenzivně využívané pozemky zemědělského 

charakteru v rámci velkých půdních bloků. Stabilizované plochy jsou respektovány, plochy změn 

nejsou vymezeny. ÚP stanovuje, v souvislosti s rizikem větrné eroze, řešit zvýšení podílu přírodních 

prvků, rozsáhlé plochy orné půdy rozdělit vzrostlou zelení. 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ SPECIFICKÉ - REKREAČNÍ (NX) 

ÚP vymezuje plochy zemědělské specifické – rekreační, ve kterých dochází k syntéze extenzivního 

hospodaření na zemědělské půdě a individuální rekreace spojené se zahrádkařením. Důvodem 

vymezení je existence místně specifických, poměrně rozsáhlých ploch na pomezí mezi funkcí 

produkční, krajinou a rekreační, které nelze zařadit do zastavěného území, ale které zahrnují, v rámci 

zázemí, doprovodné stavby (např. zahrádkářské chaty). Na rozdíl od plochy rekreace rodinné (RI), 

která zahrnuje pouze stavby pro rodinnou rekreaci, tyto plochy (NX) zahrnují i jiné stavby dle 

aktuálního stavu KN a nedochází tak k fragmentaci vymezených ploch s rozdílným způsobem využití, 

čímž je (s ohledem na charakter jednotlivých ploch) zajištěna přehlednost ÚP. 

Stabilizované plochy jsou vymezeny převážně v návaznosti na zastavěné území, plochy změn nejsou 

vymezeny. 
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PLOCHY LESNÍ (NL) 

Zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa. Stabilizované plochy jsou respektovány, plochy změn 
nejsou vymezeny. Zalesnění menšího rozsahu lze realizovat i v rámci dalších ploch v krajině, např. 
ploch zemědělských a ploch smíšených nezastavěného území. 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – KRAJINNÁ ZELEŇ (NK) 

Plochy vzrostlé zeleně nelesního charakteru, podmáčené plochy, postagrární lada, dále plochy 
extenzivně využívané, které již částečně zarostly náletovou vegetací, případně byly v nedávné 
minulosti hospodářsky obhospodařované, v současné době vykazují stav druhově pestrých remízů a 
dřevin rostoucích mimo les. 

Stabilizované plochy jsou respektovány, plochy změn jsou vymezeny pro realizaci prvků ÚSES 
(regionální biokoridor RK 1491A) a pro uvedení ÚP do souladu se skutečným stavem (realizovaná 
krajinná zeleň s mokřadem a vodní plochou v lokalitě Habřina). 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – ZEMĚDĚLSKÉ (NS) 

Plochy využívané převážně k zemědělským účelům, přispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy 
v území. Jedná se o plochy orné půdy, zahrad, sadů a trvalých travních porostů. Charakteristickým 
znakem je polyfunkčnost využívání, hospodaření, protierozní, estetická a ekologická funkce. 

Stabilizované plochy jsou respektovány, plochy změn nejsou vymezeny. 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – REKREAČNÍ (NR) 

Jedná se o plochy sezónního charakteru v krajině, sloužící oddechu, sportu, rekreaci a pobytu 
v přírodě. 

Stabilizované plochy, zahrnující areál výletiště u bývalé Rajhradské pily, jsou respektovány, plocha 
změny je vymezena na jihovýchodním okraji sídla (u ČOV) pro případnou realizaci venkovního fitness 
areálu. 

PŘEHLED PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ 

plocha změny: K1 způsob využití plochy: Plochy přírodní NP 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází u Rajhradské bažantnice v lokalitě Za Pilou. 

Vymezuje se, v souladu se ZÚR JmK, pro vymezení prvků ÚSES – rozšíření regionálního 
biocentra RBC 211 - Rajhradská bažantnice. 

Část záměru (vodní plocha) již byla realizována, ale není zanesena v aktuální mapě KN. 
Z tohoto důvodu je plocha v ÚP vymezena jako plocha změny. 

limity Záplavové území Q100, ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější vodorovné plochy), 
ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo 
radiolokačního zařízení MO, pásmo 50 m od okraje lesa. 

plocha změny: K2 způsob využití plochy: Plochy přírodní NP 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází u Vojkovického náhonu v lokalitě u Ostrůvku. 

Vymezuje se, v souladu s ÚAP a ZÚR JmK (koordinováno s ÚP Holasice), pro vymezení 
prvků ÚSES – biocentra místního (lokálního) významu LBC 2 - Holasický náhon. 

Konkrétní tvar a rozsah biocentra bude upřesněn podle charakteru konkrétní realizace 
biocentra (zalesnění, zalučnění, realizace vodních prvků – tůní apod.). Při realizaci je nutno 
zohlednit začlenění plochy do území tak, aby nebylo omezeno nebo znemožněno účelné 
využívání navazujících pozemků. 

limity Záplavové území Q100, VTL plynovod do 40 barů včetně ochranného a bezpečnostního 
pásma, ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo 
radiolokačního zařízení MO, VKP Mlýnský náhon, pásmo 50 m od okraje lesa. 

koordinovat Plocha pro protipovodňová opatření X2. 

plocha změny: K3 způsob využití plochy: Plochy přírodní NP 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází u Vojkovického náhonu v lokalitě Spodní les. 

Vymezuje se, v souladu s ÚAP a ZÚR JmK (koordinováno s ÚP Holasice), pro vymezení 
prvků ÚSES – biocentra místního (lokálního) významu LBC 3 - Spodní les. 

Konkrétní tvar a rozsah biocentra bude upřesněn podle charakteru konkrétní realizace 
biocentra (zalesnění, zalučnění, realizace vodních prvků – tůní apod.). Při realizaci je nutno 
zohlednit začlenění plochy do území tak, aby nebylo omezeno nebo znemožněno účelné 
využívání navazujících pozemků. 
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limity Záplavové území Q100, ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), 
ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO, VKP Mlýnský náhon, pásmo 50 m od okraje 
lesa. 

koordinovat Plocha pro protipovodňová opatření X2. 

plocha změny: K4 způsob využití plochy: Plochy přírodní NP 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází u Vojkovického náhonu v lokalitě u Svratky. 

Vymezuje se, v souladu s ÚAP a ZÚR JmK (koordinováno s ÚP Holasice), pro vymezení 
prvků ÚSES – biocentra místního (lokálního) významu LBC 4 - U Svratky. 

Konkrétní tvar a rozsah biocentra bude upřesněn podle charakteru konkrétní realizace 
biocentra (zalesnění, zalučnění, realizace vodních prvků – tůní apod.). Při realizaci je nutno 
zohlednit začlenění plochy do území tak, aby nebylo omezeno nebo znemožněno účelné 
využívání navazujících pozemků. 

limity Záplavové území Q100, ropovod včetně ochranného pásma, produktovod včetně ochranného 
pásma, VTL plynovod nad 40 barů včetně ochranného a bezpečnostního pásma, nadzemní 
vedení vn včetně ochranného pásma, telekomunikační vedení – DOK včetně ochranného 
pásma, ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo 
radiolokačního zařízení MO, VKP Mlýnský náhon, pásmo 50 m od okraje lesa. 

koordinovat Koridor pro technickou infrastrukturu KT1 (ropovod). 

Plocha pro protipovodňová opatření X2. 

plocha změny: K5 způsob využití plochy: Plochy přírodní NP 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází u silnice na Sobotovice v lokalitě Nivka. 

Vymezuje se, v souladu s ÚAP a ZÚR JmK, pro vymezení prvků ÚSES – biocentra místního 
(lokálního) významu LBC 9 - Nivka. 

limity Telekomunikační vedení – radioreleová trasa, ochranné pásmo produktovodu, ochranné 
pásmo ropovodu, ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné 
pásmo radiolokačního zařízení MO. 

plocha změny: K6 způsob využití plochy: Plochy přírodní NP 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází u silnice na Syrovice v lokalitě Holasko. 

Vymezuje se, v souladu s ÚAP a ZÚR JmK, pro vymezení prvků ÚSES – biocentra místního 
(lokálního) významu LBC 8 - Holasko. 

limity VTL plynovod do 40 barů včetně ochranného a bezpečnostního pásma, telekomunikační 
vedení – radioreleová trasa, ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), 
ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO. 

plocha změny: K7 způsob využití plochy: Plochy přírodní NP 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází za dálnicí D52 v lokalitě Lán. 

Vymezuje se, v souladu s ÚAP a ZÚR JmK, pro vymezení prvků ÚSES – rozšíření biocentra 
místního (lokálního) významu LBC 7 - Lán. 

limity Ochranné pásmo SKAO, telekomunikační vedení – radioreleová trasa, ochranné pásmo 
letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO, 
VKP Lán, pásmo 50 m od okraje lesa. 

plocha změny: K8 způsob využití plochy: Plochy přírodní NP 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází za dálnicí D52 v lokalitě Pod Hájisky. 

Vymezuje se, v souladu s ÚAP a ZÚR JmK, pro vymezení prvků ÚSES – biocentra místního 
(lokálního) významu LBC 6 - Pod Hájisky. 

limity Ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější vodorovné plochy), ochranné pásmo letiště Brno 
(OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO. 

plocha změny: K9 způsob využití plochy: Plochy přírodní NP 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází za dálnicí D52 v lokalitě Pod vinohrádky. 

Vymezuje se, v souladu s ÚAP a ZÚR JmK, pro vymezení prvků ÚSES – biocentra místního 
(lokálního) významu LBC 5 - Pod vinohrádky. 

limity Telekomunikační vedení – radioreleová trasa, ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější 
vodorovné plochy), ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné 
pásmo radiolokačního zařízení MO, VKP Pod vinohrádky. 

plocha změny: K10 způsob využití plochy: Plochy přírodní NP 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází za dálnicí D52 v lokalitě Pod vinohrádky. 

Vymezuje se, v souladu s ÚAP a ZÚR JmK, pro vymezení prvků ÚSES – biocentra místního 
(lokálního) významu LBC 5 - Pod vinohrádky. 

limity Telekomunikační vedení – radioreleová trasa, ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější 
vodorovné plochy), ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné 
pásmo radiolokačního zařízení MO, VKP Pod vinohrádky. 
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plocha změny: K11 způsob využití plochy: Plochy smíšené nezast. území – krajinná zeleň NK 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází mezi silnicemi na Syrovice a Sobotovice v lokalitě Nivka. 

Vymezuje se, v souladu s ÚAP a ZÚR JmK, pro vymezení prvků ÚSES – regionálního 
biokoridoru RK 1491A. 

limity Telekomunikační vedení – radioreleová trasa, ochranné pásmo letiště Brno (OP proti 
laserovým zařízením), ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO. 

 

plocha změny: K12 způsob využití plochy: Plochy smíšené nezast. území – krajinná zeleň NK 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází mezi silnicemi na Syrovice a Sobotovice v lokalitě Holasko. 

Vymezuje se, v souladu s ÚAP a ZÚR JmK, pro vymezení prvků ÚSES – regionálního 
biokoridoru RK 1491A. 

limity Telekomunikační vedení – radioreleová trasa, ochranné pásmo letiště Brno (OP proti 
laserovým zařízením), ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO. 

 

plocha změny: K13 způsob využití plochy: Plochy smíšené nezast. území – krajinná zeleň NK 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází u silnice na Syrovice v lokalitě Holasko. 

Vymezuje se, v souladu s ÚAP a ZÚR JmK, pro vymezení prvků ÚSES – regionálního 
biokoridoru RK 1491A. 

limity Vodovod včetně ochranného pásma, ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým 
zařízením), ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO. 

 

plocha změny: K14 způsob využití plochy: Plochy smíšené nezast. území – krajinná zeleň NK 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází mezi silnicí na Syrovice a dálnicí D52 v lokalitě Stará Pošta. 

Vymezuje se, v souladu s ÚAP a ZÚR JmK, pro vymezení prvků ÚSES – regionálního 
biokoridoru RK 1491A. 

limity Telekomunikační vedení – radioreleová trasa, zařízení SKAO, ochranné pásmo letiště Brno 
(OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO. 

 

plocha změny: K15 způsob využití plochy: Plochy smíšené nezast. území – krajinná zeleň NK 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází za dálnicí D52 v lokalitě Lán. 

Vymezuje se, v souladu s ÚAP a ZÚR JmK, pro vymezení prvků ÚSES – regionálního 
biokoridoru RK 1491A. 

limity Ochranné pásmo SKAO, telekomunikační vedení – DOK včetně ochranného pásma, 
ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo 
radiolokačního zařízení MO, pásmo 50 m od okraje lesa. 

 

plocha změny: K16 způsob využití plochy: Plochy smíšené nezast. území – krajinná zeleň NK 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází za dálnicí D52 v lokalitě Lán. 

Vymezuje se, v souladu s ÚAP a ZÚR JmK, pro vymezení prvků ÚSES – regionálního 
biokoridoru RK 1491A. 

limity Ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo 
radiolokačního zařízení MO. 

 

plocha změny: K17 způsob využití plochy: Plochy smíšené nezast. území – krajinná zeleň NK 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází za dálnicí D52 v lokalitě Pod vinohrádky. 

Vymezuje se, v souladu s ÚAP a ZÚR JmK, pro vymezení prvků ÚSES – regionálního 
biokoridoru RK 1491A. 

limity Ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější vodorovné plochy), ochranné pásmo letiště Brno 
(OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO. 

 

plocha změny: K18 způsob využití plochy: Plochy smíšené nezast. území – krajinná zeleň NK 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází za dálnicí D52 v lokalitě Klínek. 

Vymezuje se, v souladu s ÚAP a ZÚR JmK, pro vymezení prvků ÚSES – regionálního 
biokoridoru RK 1491A. 

limity Nadzemní vedení vn včetně ochranného pásma, ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější 
vodorovné plochy), ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné 
pásmo radiolokačního zařízení MO. 
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plocha změny: K19 způsob využití plochy: Plochy smíšené nezast. území – krajinná zeleň NK 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází na severovýchodním okraji řešeného území, v lokalitě Habřina. 

Vymezuje se pro krajinnou zeleň s mokřadem a vodní plochou, ve vazbě na naučnou stezku 
Rajhradsko. 

V převážné části plochy byl již záměr realizován, ale není zanesen v aktuální mapě KN. 
Z tohoto důvodu je plocha v ÚP vymezena jako plocha změny. Západní část plochy je navíc 
vymezena pro realizaci náhradní výsadby za vykácenou vegetaci v rámci opravy ochranné 
hráze podél řeky Svratky. 

limity Nadzemní vedení vn včetně ochranného pásma, vodovod včetně ochranného pásma, území 
s archeologickými nálezy, ochranné pásmo letiště Brno (OP vnější vodorovné plochy), 
ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo 
radiolokačního zařízení MO. 

koordinovat Plocha pro protipovodňová opatření X1a. 

plocha změny: K20 způsob využití plochy: Plochy smíšené nezast. území – rekreační NR 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází na jihovýchodním okraji sídla, u ČOV. 

Vymezuje se pro realizaci rekreační plochy s možností umístění venkovního fitness areálu. 

Důvodem je záměr města na realizaci oddychové plochy pro obyvatele a návštěvníky. 

limity Záplavové území Q100, pásmo ochrany prostředí kolem ČOV, ochranné pásmo letiště Brno 
(OP vnější vodorovné plochy), ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), 
ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO. 

plocha změny: K22 způsob využití plochy: Zeleň soukromá a vyhrazená ZS 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází jižně od křižovatky silnic III/395 13 a III/425 10 v lokalitě Stará Pošta. 

Vymezuje se převážně na pozemcích zahrad (dle stavu KN) z důvodů vytvoření zázemí 
k zastavitelné ploše bydlení Z4 a umožnění umisťování doplňkových staveb (viz. stanovené 

podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití). 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena jednak z vlastních pozemků (ze zastavitelné plochy Z4) a 

dále ze stávající účelové komunikace. 

technická 
infrastruktura 

Bez napojení. 

limity Nadzemní vedení vn včetně ochranného pásma, území s archeologickými nálezy, ochranné 
pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo radiolokačního zařízení 
MO. 

koordinovat Koridor pro dopravní infrastrukturu KD1 pro VRT Brno - Šakvice. 

plocha změny: K23 způsob využití plochy: Zeleň soukromá a vyhrazená ZS 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází mezi ul. Tovární a Popovická, na severovýchodním okraji města. 

Vymezuje se na pozemcích zahrad (dle stavu KN) a drobné parcelace z důvodů vytvoření 
zázemí k zastavitelné ploše bydlení Z12 a stabilizovaným obytným plochám a dále pro 

umožnění umisťování doplňkových staveb (viz. stanovené podmínky pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití). 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena z vymezené plochy veřejného prostranství Z20. 

technická 
infrastruktura 

Bez napojení. 

limity Ochranné pásmo dráhy, telekomunikační vedení – radioreleová trasa, ochranné pásmo 
letiště Brno (OP vnější vodorovné plochy), ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým 
zařízením), ochranné pásmo radiolokačního zařízení MO. 

plocha změny: K25 způsob využití plochy: Veřejná zeleň ochranná a izolační ZO 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází u silnice II/425 na jižním okraji města. 
Plocha zeleně je vymezena v rozsahu bezpečnostního pásma VTL plynovodu do 40 barů, 
tedy v území nevhodném pro umisťování staveb, zároveň vytváří zázemí k vymezené 
přilehlé zastavitelné ploše bydlení Z2. 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha je řešena napojením ze silnice II/425. 

technická 
infrastruktura 

Bez napojení. 

limity VTL plynovod do 40 barů včetně ochranného a bezpečnostního pásma, ochranné pásmo 
dráhy, ochranné pásmo letiště Brno (OP proti laserovým zařízením), ochranné pásmo 
radiolokačního zařízení MO. 
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8.5.3. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

Na katastru obce jsou vymezeny skladebné části regionálního ÚSES (regionální biocentrum a dva 

regionální biokoridory. Nadregionální ÚSES na území obce nezasahuje, obdobně jako samostatné 

větve místního ÚSES. Na regionální a nadregionální úrovni je výchozím dokumentem koncepce 

ÚSES dle ZÚR JmK. Nápojné body jednotlivých skladebných částí jsou jednoznačné. Navazují na 

skladebné části vymezené na území sousední obce. 

Koncepce řešení zohledňuje i funkci protierozní, krajinotvornou a ekologickou. 

A) NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

Nadregionální ÚSES na katastr Rajhradu nezasahuje 

Regionální biocentra 

označení katastr význam 
rozsah 
(v ha) 

popis cílový stav společenstva 

RBC 211 - 

Rajhradská 

bažantnice 

Rajhrad regionální 
biocentrum 
funkční, 
existující  

37 ha Kompaktní lužní porost historické 
bažantnice s druhově pestrým 
zastoupením dřevin a bohatým 
podrostem. 

Lužní les 

Regionální biokoridory 

označení popis cílový stav společenstva 

RK 1491A Biokoridor regionálního významu, neexistující, 
nefunkční, vymezen západně od Rajhradu 
v rámci polní krajiny. Využívá částečně remízů 
v území, Reprezentuje převážně mezofilní 
stanoviště normální až spíše omezené hydrické 
řady v biochorách plošin a erodovaných plošin 
na spraších v suché oblasti 2. veg. stupně (-2 
BE a -2RE). 

Lesní porosty nebo polní remízy s druhově 
pestrou skladbou dřevin dle odpovídajících 
stanovištních podmínek.  

RK 1487 Biokoridor regionálního významu, existující, 
funkční, vymezen na východní hranici katastru 
podél Vojkovického náhonu. Zahrnuje vlastní 
náhon a navazující břehové porosty v rámci 
polní krajiny. Využívá částečně i lužních 
porostů navazujících na břehové porosty 
náhonu. 

Územně stabilizovaný biokoridor reprezentující 
nivní stanoviště. V jižní části je vymezeno 
rozšíření vložených biocenter místního 
významu navazující na Vojkovický náhon pro 
založení a vznik přírodních společenstev 
mezofilně nitrofilních  stanovišť zamokřené až 
mokré hydrické řady. 

Z důvodu dodržení metodických zásad vymezování ÚSES (např. Metodická pomůcka pro vyjasnění 

kompetencí v problematice územních systémů ekologické stability, Věstník MŽP 08/2012) jsou v trase 

regionálního biokoridoru vložena biocentra místního (lokálního) významu, která jsou ale jeho nedílnou 

součástí. Trasa regionálního významu je koncepčně vymezena dle ZÚR JmK. Vlastní lokalizace 

vložených biocenter místního významu tak respektuje i metodické zásady vymezování ÚSES, jako 

např. zohlednění aktuálního stavu krajiny (lokalizace biocenter Lán a Pod vinohrádky) a zohlednění 

ostatních záměrů a limitů v území. 

Vložená biocentra místního významu do regionálních biokoridorů 

označení katastr význam 
rozsah 
(v ha) 

popis cílový stav společenstva 

LBC 1 - 

Čeladice 

Rajhrad lokální biocentrum 
funkční, existující, 
vložené do RK 1487 

3 ha Pestré krajinné formace 
antropogenně 
podmíněného 
charakteru 
v jihovýchodní části 
přírodního celku 
Čeladice.  

Nivní společenstva, břehové 
porosty a navazující 
postagrární lada a 
mozaikovité plochy 
zemědělské půdy 

LBC 2 - 

Holasický 

náhon 

Rajhrad lokální biocentrum 
nefunkční, 
neexistující, vložené 
do RK 1487 

2 ha Orná půda  Nivní společenstva  
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označení katastr význam 
rozsah 
(v ha) 

popis cílový stav společenstva 

LBC 3 - 

Spodní les 

Rajhrad lokální biocentrum 
nefunkční, 
neexistující, vložené 
do RK 1487 

2 ha Orná půda  Nivní společenstva  

LBC 4 - U 

Svratky 

Rajhrad lokální biocentrum 
nefunkční, 
neexistující, vložené 
do RK 1487 

2 ha Orná půda  Nivní společenstva  

LBC 5 - 

Pod 

vinohrádky 

Rajhrad lokální biocentrum 
nefunkční, 
neexistující, vložené 
do RK 1491A 

3 ha Orná půda a polní remíz 
s druhově pestrou 
skladbou silně 
zapojeného porostu 
dřevin. 

Lesní porosty nebo polní 
remízy s druhově pestrou 
skladbou dřevin dle 
odpovídajících stanovištních 
podmínek.  

LBC 6 - 

Pod Hájisky 

Rajhrad lokální biocentrum 
nefunkční, 
neexistující, vložené 
do RK 1491A 

3 ha Orná půda Lesní porosty nebo polní 
remízy s druhově pestrou 
skladbou dřevin dle 
odpovídajících stanovištních 
podmínek.  

LBC 7 - Lán Rajhrad lokální biocentrum 
nefunkční, 
neexistující, vložené 
do RK 1491A 

3 ha Orná půda a lesní porost 
s druhově pestrou 
skladbou  

Lesní prosty nebo polní 
remízy s druhově pestrou 
skladbou dřevin dle 
odpovídajících stanovištních 
podmínek.  

LBC 8 - 

Holasko 

Rajhrad lokální biocentrum 
nefunkční, 
neexistující, vložené 
do RK 1491A 

2 ha Orná půda Lesní porosty nebo polní 
remízy s druhově pestrou 
skladbou dřevin dle 
odpovídajících stanovištních 
podmínek.  

LBC 9 - 

Nivka 

Rajhrad lokální biocentrum 
nefunkční, 
neexistující, vložené 
do RK 1491A 

3 ha Orná půda Lesní porosty nebo polní 
remízy s druhově pestrou 
skladbou dřevin dle 
odpovídajících stanovištních 
podmínek.  

B) LOKÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

Územní systém ekologické stability místního (lokálního) významu není v katastru Rajhradu vymezen. 

Vymezena jsou pouze vložená lokální biocentra do regionálních biokoridorů RK 1491A a RK 1487, 

která jsou ale jejich součástí a tedy přísluší k regionálnímu ÚSES. 

8.5.4. PROSTUPNOST KRAJINY 

Prostupnost krajiny je řešena vymezením hlavních stávajících ploch a ploch změn ploch dopravní 
infrastruktury – účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty (DU), které tvoří základní kostru 
zajišťující prostupnost krajiny a přístup na pozemky ZPF a PUPFL, obsluhu samot a vedení pěších a 
cyklistických tras. Podrobněji - viz. kap. 8.4.1. Koncepce dopravní infrastruktury 

8.5.5. OCHRANA PŘED EROZÍ A POVODNĚMI 

Viz. kap. 5.1.6. Ochrana před povodněmi, protierozní opatření 

8.5.6. REKREACE 

ÚP stanovuje podmínky pro rozvoj rekreace a vymezuje stabilizované plochy rekreace rodinné (RI), 
plochy zemědělské specifické - rekreační (NX) a plochy smíšené nezastavěného území – 
rekreační (NR). Plochy pro hromadnou rekreaci nejsou vymezeny. 

ÚP vytváří územně technické podmínky pro rozvoj turistické infrastruktury s vazbou na místní 
atraktivity (Benediktinský klášter, býv. Rajhradská pila, Rajhradská bažantnice, mokřad Habřina...) a 
aktivity mikroregionu Rajhradsko: 

 jsou vymezeny plochy změn (plochy sídelní zeleně a krajinné zeleně) pro realizaci odpočinkových 
a rekreačních ploch s vazbou na místní atraktivity při Naučné stezce Rajhradsko 

 je vymezena plocha změny pro realizaci stezky pro pěší a cyklisty podél Vojkovického náhonu 
z ul. Ostrůvek do Holasic s vazbou na Naučnou stezku Rajhradsko 
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Dále je vymezena plocha změny (plocha smíšená nezastavěného území – rekreační) pro realizaci 

venkovního fitness areálu v lokalitě u ČOV. 

ÚP umožňuje umisťování staveb a zařízení turistické infrastruktury v rámci široké škály ploch 

s rozdílným způsobem využití. 

Pro uspokojení sportovních potřeb obyvatel města a pro zvýšení návštěvnické atraktivity sídla je 

vymezeno rozšíření stávajícího sportovního areálu u Vojkovického náhonu formou plochy přestavby 

části stávajícího výrobního areálu. 

Pro pohybovou rekreaci (pěší turistiku, cykloturistiku a hipoturistiku) budou využity stávající plochy a 

plochy změn veřejných prostranství a dopravní infrastruktury, zejména účelové komunikace. V rámci 

ÚP je vymezena nová stezka pro pěší a cyklisty podél Vojkovického náhonu do Holasic. 

Pro rozvoj turistické infrastruktury dále ÚP umožňuje budování drobné architektury, zahrnující stavby 

a opatření pro zlepšení podmínek rekreace a cestovního ruchu (např. odpočívadla, mobiliář...). 

8.5.7. DOBÝVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN 

V řešeném území se nenachází dobývací prostory, ložiska nerostných surovin ani chráněná ložisková 

území. Plochy těžby nerostů nejsou v ÚP vymezeny. 

8.6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ A PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

ÚP vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití v souladu s vyhl. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využití území. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití se vztahují 

ke stabilizovaným plochám, plochám změn (zastavitelné plochy, plochy přestavby) a plochám změn 

v krajině. 

Hranice ploch je možno zpřesňovat a to pouze přiměřeně měřítku grafické části, na základě územního 

řízení. Za přiměřené zpřesnění hranice ploch se považuje úprava vycházející z jejich vlastností 

nepostižitelných v podrobnosti územního plánu (vlastnických hranic, terénních vlastností…), která 

podstatně nezmění uspořádání území a vzájemnou proporci ploch. 

V ÚP Rajhrad jsou vymezeny plochy smíšené obytné, plochy bydlení, plochy rekreace, plochy 

občanského vybavení, plochy veřejných prostranství, plochy sídelní zeleně, plochy smíšené 

výrobní, plochy výroby a skladování, plochy dopravní infrastruktury a plochy technické 

infrastruktury. Plochy sídelní zeleně jsou vymezeny nad rámec vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území. Důvodem je provázanost grafické části s částí textovou, s 

kapitolou 3. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 

zeleně, kde je tento pojem zmiňován. Plochy sídelní zeleně mohou být i součástí ploch změn 

v krajině. 

V krajině jsou vymezeny plochy vodní a vodohospodářské, plochy přírodní, plochy zemědělské, 

plochy lesní a plochy smíšené nezastavěného území. 

Odůvodnění výslovného vyloučení stavby, zařízení, a jiných opatření dle § 18 odst. 5 v plochách 

vymezených v nezastavěném území: 

Pro plochy s rozdílným způsobem využití v krajině jsou stanoveny podmínky (s ohledem na § 18 

zákona č. 183/2006 Sb.) tak, aby bylo maximálně ochráněno nezastavěné území, přírodní hodnoty 

území a prvky ÚSES. Vyjmenované využití (stavby, zařízení a opatření) lze ve smyslu ustanovení § 

18 odst. 5 stavebního zákona v nezastavěném území umisťovat, pokud nejsou vysloveně vyloučeny. 

Z tohoto důvodu jsou např. u ploch zemědělských (NZ a NX) uvedeny obecně, jako nepřípustné, 

stavby pro zemědělství (mimo přípustných a podmíněně přípustných), aby bylo řešené území 

chráněno před nekontrolovanou výstavbou rozsáhlých objektů v krajině (např. haly pro živočišnou 

výrobu, sklady, sila, apod.), přičemž jako přípustné a podmíněně přípustné využití jsou uvedeny 

stavby menšího rozsahu, které jsou podrobně specifikovány v rámci kap. 16. Definice pojmů. 

V případě, že se objeví záměr na výstavbu většího objektu v krajině, je pak nutno řešit takový 

požadavek změnou ÚP. 
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Vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního 

zákona bylo provedeno v souladu s veřejným zájmem daným ochranou nezastavěného území 

(krajiny) v souladu s Evropskou úmluvou o krajině (Florencie 2000). 

Veřejný zájem na jejich vyloučení je u všech ploch stejný a je dán naplňováním republikových 

i krajských priorit územního plánování a cílů a úkolů územního plánování, zejména § 18 odst. 4, který 

ukládá chránit krajinu jako podstatnou složku životního prostředí života obyvatel. Požadavek ochrany 

krajiny je zakotven i v ZÚR JMK jako koncepce ochrany přírodních, kulturních a civilizačních hodnot a 

požadavek na respektování cílových kvalit krajiny. 

Těžba nerostů je výslovně vyloučena u ploch přírodních (NP) a ploch smíšených nezastavěného 

území – krajinná zeleň (NK), které slouží především k zajištění ÚSES a zeleně v krajině, přičemž 

ochrana a vytváření ÚSES je veřejným zájmem chráněným dle § 2 odst. a) zákona č. 114/1992 Sb. 

Zásah těžbou by způsobil střet a znemožnil účel využití, k němuž byly plochy vymezeny. 

Dále je těžba nerostů výslovně vyloučena u ploch zemědělských specifických – rekreačních (NX), 

které svým charakterem (rozmanitostí způsobu využívání zemědělské půdy jako trávního porostu, 

sadu, zahrady či k malozásobitelskému zemědělskému hospodaření) přispívají k ochraně ZPF jako 

opatření proti vodní a větrné erozi. Protierozní opatření je tak ve smyslu § 3 odst. 1 písmene b) a d) 

zákona č. 334/1992 Sb. opatřením pro ochranu ZPF ve veřejném zájmu. 

Dobývání nerostných surovin je uvedeno jako nepřípustné využití v „extravilánu“ v zastavitelných 

plochách, (tj. mimo zastavěné území); zastavitelné plochy jsou vymezeny pro rozvoj obce, což je též 

dle § 4 odst. 2 stavebního zákona veřejný zájem. 

Plochy vodní a vodohospodářské (W) 

Výslovně uvedeno jako nepřípustné: 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, ochranu přírody a krajiny, rekreaci a 

cestovní ruch, ekologická a informační centra - mimo přípustných a podmíněně přípustných, kdy 

tyto jsou specifikovány v kap.16. textové části ÚP 

Veřejný zájem: 

Plochy jsou vymezeny jen na pozemcích vodních toků a pozemcích souvisejících s jejich údržbou, 

realizace staveb by zhoršovala odtokové poměry v území, což je v rozporu s §6 odst. 3 zákona č. 

254/2001 o vodách. 

Plochy přírodní (NP) 

Výslovně uvedeno jako nepřípustné: 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, 

ochranu přírody a krajiny, rekreaci a cestovní ruch, ekologická a informační centra - mimo 

přípustných a podmíněně přípustných, kdy tyto jsou specifikovány v kap.16. textové části ÚP 

Veřejný zájem: 

Plochy jsou vymezeny jako prvky ÚSES, ten je dle zákona č. 114/1992 Sb. vzájemně propojeným 

souborem přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 

rovnováhu, realizace staveb či těžba naruší vzájemnou propojenost systému a vnesou do ní 

nepřírodní prvky. 

Plochy zemědělské produkční (NZ) 

Výslovně uvedeno jako nepřípustné: 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, ochranu přírody a 

krajiny, rekreaci a cestovní ruch, ekologická a informační centra - mimo přípustných a podmíněně 

přípustných, kdy tyto jsou specifikovány v kap.16. textové části ÚP 

Veřejný zájem: 

Nejde tedy o vyloučení všech staveb, zařízení a opatření, ale jen těch, které nejsou v souladu 

s charakterem území – jako např. staveb pro zemědělskou výrobu, spočívající v chovu zvířat jako 

kravíny, vepříny apod. 

Plochy jsou vymezeny pro zemědělskou prvovýrobu a to téměř výlučně na půdách I. a II. tříd, kdy 

veřejný zájem na její ochraně vyplývá z § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb.. 
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Plochy zemědělské specifické - rekreační (NX) 

Výslovně uvedeno jako nepřípustné: 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, 

ochranu přírody a krajiny, rekreaci a cestovní ruch, ekologická a informační centra - mimo 

přípustných a podmíněně přípustných, kdy tyto jsou specifikovány v kap.16. textové části ÚP 

Veřejný zájem: 

Nejde tedy o vyloučení všech staveb, zařízení a opatření, ale jen těch, které nejsou v souladu 

s charakterem území vymezeného pro extenzivní hospodaření na zemědělské půdě převážně I. a II. 

třídy, kde by výrazné zásahy jako těžba či rozsáhlejší stavby charakter území narušily a byly by 

v rozporu s veřejným zájmem dle § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb.. 

Plochy lesní (NL) 

Výslovně uvedeno jako nepřípustné: 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, vodní hospodářství, ochranu přírody a krajiny, 

rekreaci a cestovní ruch, ekologická a informační centra - mimo přípustných a podmíněně 

přípustných, kdy tyto jsou specifikovány v kap.16. textové části ÚP 

Veřejný zájem: 

Nejde tedy o vyloučení všech staveb, zařízení a opatření, ale jen těch, které nejsou v souladu 

s charakterem území zahrnujícím pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), kdy veřejný zájem 

na jejich ochraně vyplývá z § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.. 

Plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň (NK) 

Výslovně uvedeno jako nepřípustné: 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, 

ochranu přírody a krajiny, rekreaci a cestovní ruch, ekologická a informační centra - mimo 

přípustných a podmíněně přípustných, kdy tyto jsou specifikovány v kap.16. textové části ÚP 

Veřejný zájem: 

Vymezené plochy zahrnují jednak dřeviny rostoucí mimo les, kdy veřejný zájem na jejich ochraně 

vyplývá z § 2 odst. 2, písm. a) a § 58 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb. a dále prvky ÚSES, ten je dle 

zákona č. 114/1992 Sb. vzájemně propojeným souborem přirozených i pozměněných, avšak přírodě 

blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu, realizace staveb či těžba naruší vzájemnou 

propojenost systému a vnesou do ní nepřírodní prvky. 

Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské (NS) 

Výslovně uvedeno jako nepřípustné: 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, ochranu přírody a 

krajiny, rekreaci a cestovní ruch, ekologická a informační centra - mimo přípustných a podmíněně 

přípustných, kdy tyto jsou specifikovány v kap.16. textové části ÚP 

Veřejný zájem: 

Nejde tedy o vyloučení všech staveb, zařízení a opatření, ale jen těch, které nejsou v souladu 

s charakterem území vymezeného pro extenzivní hospodaření na zemědělské půdě převážně I. a II. 

třídy, kde by rozsáhlejší stavby charakter území narušily a byly by v rozporu s veřejným zájmem dle § 

4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb.. 

Plochy smíšené nezastavěného území – rekreační (NR) 

Výslovně uvedeno jako nepřípustné: 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, ochranu přírody a 

krajiny, rekreaci a cestovní ruch - mimo přípustných a podmíněně přípustných, kdy tyto jsou 

specifikovány v kap.16. textové části ÚP 

Veřejný zájem: 

Nejde tedy o vyloučení všech staveb, zařízení a opatření, ale jen těch, které nejsou v souladu 

s charakterem území vymezeného pro rekreační aktivity v krajině, kde by rozsáhlejší stavby narušily 

charakter území a hlavní využití plochy. 
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STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY 

Stanovení podmínek prostorového uspořádání je řešeno s ohledem na ochranu hodnot území a 
krajinného rázu a dále na ochranu zastavěného území před nekoncepčním zahušťováním struktury 
zástavby. 

V této souvislosti je u stabilizovaných obytných ploch (SC, SO a BI) stanovena výšková regulace 
zástavby max. 2 NP + podkroví, u ploch bydlení v bytových domech (BH) pak podmínka zachovat 
stávající hladinu zástavby. V lokalitě Ostrůvek, kde je nevyhovující situace z hlediska parkování, je u 
stabilizovaných ploch bydlení (BI) stanovena výšková regulace zástavby max. 1 NP + podkroví, u 
plochy smíšené obytné (SO) max. 2 NP + podkroví. Stávající zástavba je zde kombinovaná (1 – 2 
NP+ podkroví) a při případném zvýšení hladiny zástavby z 1 NP na 2 NP lze předpokládat, že se bude 
jednat o zvýšení komfortu bydlení (ne o nárůst bytových jednotek) bez vlivu na nárůst dopravy 
v lokalitě. Pro zastavitelnou plochu (Z14) je stanovena podmínka zpracování územní studie, jejíž 
součástí bude i vyhodnocení dopravní obslužnosti, včetně parkování, ve vztahu k celé lokalitě 
Ostrůvek. 

8.7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI 
STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A 
STAVBÁM VYVLASTNIT 

V rámci ÚP jsou navrženy veřejně prospěšné stavby (VPS) a veřejně prospěšná opatření (VPO), pro 

které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY DLE ZÚR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

Do ÚP byly převzaty a upřesněny tyto veřejně prospěšné stavby vyplývající ze ZÚR 

Jihomoravského kraje: 

VK 1 dálnice D52 / Jižní tangenta Rajhrad – Chrlice, včetně MÚK Rajhrad, úprava části trasy silnice 

III/425 10, úprava křižovatky silnic II/425 a III/425 10 

VK 2 MÚK Syrovice 

VK 3 VRT Brno – Šakvice 

VK 4 zdvojení ropovodu Družba 

VK 5 řízené inundace Židlochovice a poldr Blučina na vodním toku Svratka včetně Ivanovického 

potoka + opatření společná na vodních tocích Svratka a Litava 

Vymezené VPS vyplývají z nadřazené dokumentace (ZÚR JmK), v rámci ÚP je upřesněn jejich 

rozsah. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

V rámci ÚP jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby: 

Dopravní a technická infrastruktura – vymezené plochy (VDT 1 - VDT 11) jsou nezbytné pro zajištění 

obsluhy ploch změn a navazujícího území dopravní a technickou infrastrukturou (zahrnují 

komunikace, chodníky a inženýrské sítě) a pro odstranění dopravních závad. Veřejně prospěšná 

stavba VDT4, vymezená v návrzích pro projednání, byla vypuštěna. 

Dopravní infrastruktura – vymezená plocha (VD 1) je nezbytná pro realizaci stezky pro pěší a cyklisty 

podél Vojkovického náhonu. Vymezená plocha (VD 2) je nezbytná pro realizaci parkoviště, které řeší 

nedostatek odstavných a parkovacích stání v centru sídla. 

Technická infrastruktura – stavby ke snižování ohrožení území přírodními katastrofami – vymezené 

plochy (VE 1a, VE 1b) jsou nezbytné pro realizaci protipovodňových opatření a jejich rozsah vyplývá 

z podkladu poskytnutého obcí Rajhradice (situační plán). 

Vymezené VPS byly přednostně situovány na pozemky ve vlastnictví města (příp. státu nebo státních 

organizací) se snahou o minimální dopad do soukromých pozemků. Zásahy do soukromých pozemků 

vyplynuly z nemožnosti vymezit VPS v jiné poloze např. z důvodů prostorových, příp. obslužných 

(návaznost na stávající trasy dopravní a technické infrastruktury). 
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V rámci ÚP jsou vymezena veřejně prospěšná opatření: 

Územní systém ekologické stability – vymezené plochy (VU 1, VU 2 a VU 3a-c) jsou nezbytné pro 

založení prvků územního systému ekologické stability. 

Vymezení ploch pro realizaci biocenter je vázáno na existující regionální biokoridor RK 1487, který je 

vymezen jako závazný koncepční prvek nadmístního ÚSES v Zásadách územního rozvoje 

Jihomoravského kraje. Upřesnění ploch vložených lokálních biocenter do tohoto biokoridoru vychází 

z metodických základů upřesňování a vymezování ÚSES, které jsou zakotveny v Metodice 

vymezování územního systému ekologické stability (Metodický podklad pro zpracování plánů 

územního systému ekologické stability v rámci PO4 OPŽP 2014-2020 (aktivity 4.1.1 a 4.3.2), 

Ministerstvo životního prostředí České republiky, březen 2017). Dále je lokalizace a rozsah vložených 

biocenter koordinován s vymezením biocenter v ÚP Holasice tak, aby byla zachována návaznost. Z 

těchto důvodů je fixováno jejich situování a také rozsah ploch. 

8.8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

Plochy ani koridory, pro které lze uplatnit předkupní právo, nejsou vymezeny. 

8.9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ 

Kompenzační opatření nejsou stanovena. 

8.10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV 

V rámci ÚP je na severovýchodním okraji města vymezena plocha územní rezervy (R1) pro bydlení - 

v rodinných domech. Důvodem je ochrana koncepčních záměrů rozvoje města. 

8.11. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 

ÚP vymezuje plochy (Z4 a Z15), ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o 

parcelaci. Důvodem je potřeba umožnit realizaci veřejného prostranství (Z15) pro obsluhu navazující 

zastavitelné plochy pro bydlení (Z4). 

8.12. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE 

ÚP vymezuje plochy (P2, P3, P4 a P5), ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

zpracováním územní studie. Jedná se o plochy přestavby, vymezené na části stávajícího výrobního 

areálu v lokalitě Tovární. Důvodem pro zpracování územní studie je potřeba určit rozsah a způsob 

uspořádání zástavby (včetně prostorového uspořádání), obsluhu území dopravní a technickou 

infrastrukturou a řešit střety se záplavovým územím Q100, trasami technické infrastruktury a ostatními 

limity využití území. 

Dále ÚP vymezuje plochy (Z14 a Z39). Jedná se o zastavitelné plochy v lokalitě Ostrůvek. Důvodem 

pro zpracování územní studie je potřeba určit rozsah a způsob uspořádání zástavby (včetně 

prostorového uspořádání), obsluhu území dopravní a technickou infrastrukturou s vyhodnocením 

dopravní obslužnosti, včetně parkování, ve vztahu k celé lokalitě Ostrůvek a nutnost řešit střety s 

trasami technické infrastruktury a ostatními limity využití území. 

8.13. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU 

Nejsou vymezeny, charakter ploch změn nevyžadoval tento způsob řešení. 

8.14. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

Charakter, rozsah a množství ploch změn nevyžadoval stanovení pořadí změn. 
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8.15. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB 

ÚP vymezuje tyto architektonicky nebo urbanisticky významné stavby: 

ozn. stavba lokalita 

1 Benediktinský klášter Benediktinská ul. 

 

kostel sv. Petra a Pavla, 
klášterní budova čp. 1 (kvadratura, prelatura), 
klášterní budova čp. 91 - sev. křídlo, 
klášterní budova čp. 81 - sev. křídlo, 
klášterní budova čp. 748 - sev. křídlo, 
klášterní budova bez čp. - sev. křídlo, 
klášterní budova čp. 538 - záp. křídlo, 
klášterní budova čp. 537 - záp. křídlo, 
klášterní budova čp. 536 - záp. křídlo, 
klášterní budova čp. 535 - záp. křídlo, 
klášterní budovy bez čp., 
fara, 
správní budova čp. 749, 
správní a hosp. budovy bez čp., 
kaplička, 
ohradní zeď s branou 

 

2 kostel Nalezení sv. Kříže Masarykova ul. 

3 základní škola T.G.M. Masarykova ul. 

4 klášter sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova ul. Odbojářů 

5 Rajhradský mlýn Na Aleji 

6 sokolovna Masarykova ul. 

7 bývalé kino Masarykova ul. 

Jedná se o nemovité kulturní památky, historicky významné stavby a architektonicky cenné 

stavby. Důvodem pro vymezení těchto staveb je ochrana kulturních hodnot. Vymezené stavby jsou 

spjaty s historickým vývojem sídla, jsou dokladem stavitelského umění předků, příp. jsou výjimečné po 

architektonické stránce, dotvářejí charakter města a v obrazu sídla mají svou estetickou hodnotu, 

kterou je nutno zachovat. 

9. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Řešením ÚP jsou vytvořeny podmínky pro účelné využití zastavěného území. Hospodárné využití 

zastavěného území je primárně řešeno vymezenými plochami přestavby (cca 3,7 ha) a využitím 

proluk. V centrální části města (lokalita Klášterní dvůr) je vymezena plocha přestavby (P1), umožňující 

doplnění stávajícího obytného souboru. Vymezením plochy smíšené obytné (P2) a plochy sportu (P3) 

jsou vytvořeny podmínky pro nové využití části chátrajícího areálu průmyslového původu (tzv. 

brownfield) v lokalitě Tovární. 

Intenzivnější využití zastavěného území je dále umožněno stanovením podmínek pro využití ploch 

s rozdílným způsobem využití. Stabilizované plochy se smíšeným využitím (smíšené obytné, smíšené 

výrobní), vymezené v dostatečném rozsahu, umožňují polyfunkční využití ploch nejen pro bydlení, ale 

také pro chybějící kapacity občanského vybavení (zejména veřejného) a pro podnikatelské aktivity. 

VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

ÚP přizpůsobuje rozsah zastavitelných ploch demografickým podmínkám (viz. Výpočet potřeby 

nových bytů), plní požadavky zadání ÚP a vychází vstříc požadavku města na omezení rozvojových 

ploch pro bydlení. Plochy změn z platného ÚP byly prověřeny, část byla zapracována, vypuštěny byly 

plochy, které již byly zastavěny, příp. se neshodovaly s novou urbanistickou koncepcí. 

Vymezené zastavitelné plochy navazují na zastavěné území tak, aby účelně využívaly stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu a vhodně doplnily strukturu zástavby. Rozsah vymezených 
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zastavitelných ploch odpovídá současným a výhledovým potřebám města a také umístění sídla 

v rozvojové oblasti OB3 (dle APÚR). 

Obytné plochy (plochy bydlení, plochy smíšené obytné) byly, v důsledku negativních vlivů 

suburbanizace, navrženy v omezeném rozsahu (cca 7,9 ha), pouze jako logické doplnění 

stabilizovaných ploch. Důraz byl naopak kladen na vymezení ploch veřejných prostranství (cca 0,9 ha) 

a ploch sídelní zeleně (cca 3,2 ha), jednak pro obsluhu území a vytvoření zázemí k obytným plochám, 

a dále pro doplnění chybějících odpočinkových a rekreačních ploch (míst sociálních kontaktů). 

Vymezené plochy smíšené výrobní (cca 7,2 ha) doplňují a zcelují stávající průmyslovou zónu v lokalitě 

Stará Pošta a vytváří podmínky pro rozvoj pracovních příležitostí. Nejrozsáhlejší plochou je 

zastavitelná plocha (Z33) pro silniční dopravu (cca 24,1 ha), která je vymezena pro umožnění 

nadmístních záměrů v oblasti dopravní infrastruktury. 

VÝPOČET POTŘEBY NOVÝCH BYTŮ 

Prognóza obyvatelstva jihomoravského kraje do r. 2025 

 2001 2005 2010 2015 2020 2025 

 Absolutní počet obyvatel 

Jihomoravský kraj 1 134 786 1 130 240 1 133 000 1 133 000 1 131 000 1 128 000 

Zdroj: ČSÚ, prognóza krajů - vlastní výpočty ÚRS PRAHA, a.s. 

Vývoj počtu obyvatelstva v obci Rajhrad 

 1991 2001 2009 2011 2013 2015 

Rajhrad 2 714 2 721 3 012 3 184* 3 428 3 609 

Zdroj: ČSÚ 

* Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

Dle prognózy bude počet obyvatel v Jihomoravském kraji stagnovat nebo spíše mírně klesat, 
v Rajhradě se naopak v posledním období projevuje výrazně rostoucí tendence, zejména díky vlivům 
suburbanizace. 

Vybrané údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

údaje ze SLDB 2011 Rajhrad 

Počet bytů celkem 1337 

Počet obydlených bytů 1198 

Počet obydlených domů 705 

Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů (%) 10,4 

Podíl obydl. bytů v rodinných domech na obydl. byty celkem (%) 59,4 

Počet neobydlených bytů sloužících k rekreaci 9 

Dokončené byty 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rajhrad 7 27 12 19 13 18 7 

Zdroj: ČSÚ 

Intenzita bytové výstavby je v řešeném území, zejména díky vlivům suburbanizace, poměrně vysoká. 
Dle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo v r. 2011 v Rajhradě 1198 obydlených bytů, což při počtu 
obyvatel (3184 v r. 2011) představuje obložnost cca 2,7 osob/byt. 

Pro výpočet potřeby bytů do r. 2025 budeme uvažovat počet obyvatel 4000 (odhad dle růstu 
v posledních letech) a počet trvale obydlených bytů 1255 (dle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 + 
dokončené byty v letech 2012 - 2015). 
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Potřeba nových bytů do r. cca 2025: 

počet obyvatel:  4000 

trv. obydl. byty:  1255 

Při návrhu počtu nových bytů je třeba vzít v úvahu stáří a kvalitu stávajícího bytového fondu, nárůst 

počtu obyvatel, počet cenzových domácností, přebydlenost bytů a předpokládaný úbytek bytů 

(asanace). 

Dle celostátních prognóz lze očekávat tyto tendence v bydlení: 

 počet domácností se bude zvyšovat 

 nejvíce se zvýší počet domácností jednotlivců 

 předpokládá se odpad bytového fondu cca 0,6% 

 míra soužití zůstane na stejné úrovni 

Dle této prognózy by bylo v Rajhradě potřeba bytů: 

 obložnost
1)

         2,6 osob/byt 

 potřeba bytů pro 4000 obyvatel při 10% soužití cenzových domácností: 1384 bytů 

4000 : 2,6 = 1538 

10% z 1538 je 154 

1538 – 154 = 1384 

 disponibilní počet bytů v r. 2025 (odečten odpad ve výši 10*0.006*1384) 1172 bytů 

10*0.006*1384 – 10 = počet let (2016 – 2025), 0,006 = % odpadu, 1384 = potřebné byty 

1255 – 83 – 1255 = trv. obydl. byty v r. 2016, 83 = vypočtený odpad 

 cca do r. 2025 je potřeba       212 bytů 

1384 – 1172 = 212 

pro období do r. 2025 je třeba navrhnout nové plochy pro bydlení pro cca 215 nových bytů 

celkový počet trvale obydlených bytů bude v r. 2025 cca 1387 (1172 + 215) 

 nárůst počtu bytů o: 16% 

215 : 1387 = 0,155 = 16% 

V případě, že budeme uvažovat s ohledem na předpokládané záměry v území (právě realizovaná 

bytová výstavba + vydané územní rozhodnutí) rozložení bytů v rodinných domech 40% a bytových 

domech 60%: 

 počet bytů v rodinných domech: 86 

 počet bytů v bytových domech: 129 

 počet bytů obložnost počet obyvatel počet obyvatel 

/ ha 

průměrná velikost 

parcely* 

cca potřebná 

plocha (ha) 

RD 86 2,6 224 - 675 m
2
 5,8 

BD 129 2,6 335 150 - 2,2 

celkem 215 - 559 - - 8,0 

* včetně veřejných prostranství nezbytných pro obsluhu pozemků 

v rámci ÚP Rajhrad jsou vymezeny obytné plochy (plochy bydlení, plochy smíšené obytné) o 
celkové výměře cca 7,9 ha 

                                                      
1)

 Ve vyspělých zemích EU se hodnota průměrného počtu obyvatel na jeden trvale obydlený byt (obložnost) 
pohybuje v současnosti okolo hodnot 2,0 - 2,4 obyvatel/byt, průměrná obložnost bytů v ČR je cca 2,6 (zdroj 
MMR, Bytová politika ČR, 2009). 

V řešeném území lze předpokládat snižování obložnosti bytů až na hodnotu cca 2,6 (k roku 2025). Navržená 
hodnota 2,6 je v souladu s trendem ČR i EU, kde dochází k setrvalému poklesu obložnosti bytů. Pokles 
hodnoty navíc vyplývá z předpokládaného zvyšování standardu bydlení. 
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10. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM 
POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

Do ÚP je zapracován nadmístní koncepční záměr, přesahující řešené území města Rajhrad: 

charakter záměru řešení v ÚP Rajhrad 

protipovodňová opatření Jsou vymezeny plochy pro protipovodňová opatření 
(X1a a X1b) na základě požadavku sousední obce 

Rajhradice. 

Důvodem vymezení ploch je umožnění realizace 
protipovodňových opatření a zajištění návaznosti a 
koordinace se sousední obcí. 

11. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 
FUNKCE LESA 

11.1. VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu zákona 

č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostřední ze dne 29. prosince 1993, kterou se 

upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a 

přílohy 3 této vyhlášky a příslušného metodického pokynu. Přiřazení jednotlivých tříd ochrany kódům 

BPEJ respektuje vyhlášku č. 48/2011 Sb. 

Bylo uplatněno přechodné ustanovení § 19 odst. 1 vyhlášky č. 271/2019. 

Při vyhodnocení jednotlivých lokalit byla použita aktuální katastrální mapa. Druhy pozemků a rozsah 

zemědělské půdy odpovídá údajům z katastru nemovitostí. Kvalita zemědělské půdy byla určena dle 

podkladu BPEJ poskytnutých z územně analytických podkladů ORP Židlochovice. 

Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části dokumentace, údaje 

o celkovém úhrnu záboru ZPF 

Vyhodnoceny jsou rozvojové plochy s dopadem do zemědělského půdního fondu. Členěny jsou: 

Z 2 – lokality záboru ZPF – zastavitelné plochy 

K 1 – lokality záboru ZPF – plochy změn v krajině (plochy vymezené na změnu využití 

nezastavěného území, vymezení výsadby zeleně v rámci ÚSES, atp.) 

R 1 – územní rezervy – nejsou předmětem vyhodnocení dopadu do ZPF 

Bonitované půdně ekologické jednotky 

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou 

bonitované půdně ekologické jednotky. Zemědělské půdy s vysokou úrovní ochrany (I. a II. třída) jsou 

v území zastoupeny zejména v jižní části území. Z půdních jednotek jsou zde zastoupeny: 

HPJ 01 - Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy 

středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým vodním režimem 

HPJ 08 - Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i kambizemě 

luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na ploše větší než 50 

%, na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, převážně bez skeletu a ve 

vyšší sklonitosti  

HPJ 13 - Hnědozemě modální, hnědozemě luvické, luvizemě modální, fluvizemě modální i 

stratifikované, na eolických substrátech, popřípadě i svahovinách (polygenetických hlínách) s 

mocností maximálně 50 cm uložených na velmi propustném substrátu, bezskeletovité až středně 

skeletovité, závislé na dešťových srážkách ve vegetačním období 



Územní plán Rajhrad  Textová část odůvodnění územního plánu 

 90 

HPJ 22 - Půdy jako předcházející HPJ 21 na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá 
hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než předcházející 

HPJ 56 - Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na 
nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez 
skeletu, vláhově příznivé 

HPJ 57 – Fluvizemě pelické a kambické eubazické až mezobazické na těžkých nivních uloženinách, 
až velmi těžké, bez skeletu, příznivé vlhkostní poměry až převlhčení 

HPJ 58 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo 
středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění 
příznivé 

HPJ 60 - Černice modální i černice modální karbonátové a černice arenické na nivních uloženinách, 
spraši i sprašových hlínách, středně těžké, bez skeletu, příznivé vláhové podmínky až mírně vlhčí 

Sumární přehled o rozsahu a členění navrhovaných ploch 

V následující tabulce jsou uvedeny sumární součty zastavitelných ploch (ploch s požadovanou 
změnou způsobu využití) s dopadem do zemědělského půdního fondu. 

Plochy bez dopadu do ZPF, nebo plochy pro realizaci ÚSES jsou uvedeny v tabulce na konci kapitoly, 
ale nejsou vyhodnoceny. 

Tab: Sumární přehled zastavitelných ploch s dopadem do ZPF: 

 I. II. III. IV. V. ZÁBOR ZPF 

DS - plochy dopravní infrastruktury, 

silniční doprava 
6.809 0.6521 0 0 0 7.4611 

BH - bydlení v bytových domech a  

BI - bydlení v rodinných domech 
3.9999 1.3724 0 0 0 5.3723 

OK – občanské vybavení - komerční 0,1742 0 0 0 0 0,1742 

PV - veřejná prostranství 0.2305 0.2055 0 0 0 0.4360 

VS - plochy smíšené výrobní 6.8277 0 0 0 0 6.8277 

ZV - veřejná zeleň 0.2828 0 0 0 0 0.2828 

DU - plochy dopravní infrastruktury, 

účelové komunikace 
0.5898 0.0356 0 0 0 0.6254 

Celkový součet 18.9139 2.2656 0 0 0 21.1795 

Dopad zastavitelných ploch do ZPF činí celkem 21,18 ha. 

Po dohodě s pořizovatelem byly po společném jednání některé zastavitelné plochy sídelní zeleně 
(Z24, Z26, Z27, Z28 a Z29) změněny na plochy změn v krajině (K22, K23 a K25). Vzhledem k tomu, 
že se nemění podmínky využití těchto ploch jsou i nadále vymezeny jako plochy s dopadem do ZPF. 

Vyhodnocení dopadu do tříd ochrany a sumární součty jsou uvedeny v tabulkové části na konci 
kapitoly. 

Územní plán vymezuje plochu územní rezervy R1. 

R1 – územní rezerva pro bydlení v severozápadním segmentu katastru obce zahrnuje poslední 
koncepčně ucelenou plochu potenciálně možnou pro územní rozvoj města pro bydlení 

Tyto plochy nejsou záborem ZPF a nejsou tedy vyhodnoceny dopady do ZPF. 

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 

Bývalý zemědělský areál na západní hranici zastavěného území prošel transformací a je využíván pro 
výrobní služby a, skladování. Funkce areálu jako zemědělského zařízení, které obhospodařuje okolní 
zemědělské plochy je již překonána a zemědělské plochy jsou obhospodařovány ze zemědělských 
areálů mimo řešené území.  

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 

V řešeném území nejsou zpracovány pozemkové úpravy.  
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Opatření k zajištění ekologické stability, erozní ohrožení zemědělské půdy 

Na západě katastru se nacházejí relativně svažitější pozemky, které mohou být potenciálně 

náchylnější k eroznímu ohrožení. Jedná se o relativně dlouhé svahy (odtokové linie). Území je řešeno 

komplexně (bez ohledu na administrativní hranice obcí). Západně od hranice řešeného území je 

v územním plánu Želešic vymezena krajinná zeleň s funkcí rozčlenění rozsáhlých honů zemědělské 

půdy a posílení zeleně v krajině. Tyto krajinné prvky pro zeleň jsou již na katastru Želešic zaneseny do 

parcel katastru nemovitostí. Územní plán Rajhradu na tento založený systém navazuje tím, že 

v součinnosti s řešením územního systému ekologické stability, vymezuje krajinnou zeleň 

s potenciálem protierozní funkce.  

Nároky na zábor zemědělského půdního fondu realizací prvků ÚSES nejsou v souladu se Společným 

 metodickým doporučením Odboru ÚP MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP 

o vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 

v územním plánu (MMR, MŽP a ÚÚR, 2012) vyhodnoceny.  

Síť zemědělských účelových komunikací 

V řešeném území je stabilizovaná síť hlavních zemědělských účelových komunikací. V západní části 

katastru jsou formou koridorů pro dopravu a ploch územních rezerv vymezeny záměry na řešení 

nadmístních forem dopravy. Dostupnost zemědělských ploch bude zajištěna.  

Investice do půdy 

V řešeném území nejsou realizovány plochy odvodnění. 

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami 

Mezi dokumentace, které se projevily v návrhu koncepce územního plánu Rajhrad patří: 

 koncepční dokumentace Krajského úřadu Jihomoravského kraje: 

Při zpracování územního plánu byl brán zřetel na základní rozvojovou strategii Jihomoravského 

kraje, jejímž smyslem je dosáhnutí rozvoje konkurenceschopnosti posilováním atraktivity jeho 

území pro podnikání i investice a zkvalitňováním životních podmínek obyvatel při respektování 

principů udržitelného rozvoje. Navrhovaná koncepce rozvoje svým komplexním řešením 

(s důrazem na vyvážený vztah hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních životních 

podmínek) umožňuje růst obce v souladu s rozvojovými programy. 

Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídla orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny v dosavadní 

schválené dokumentaci, posouzení rozsahu zastavitelných ploch s platným územním plánem 

Obec má platný územní plán v jehož kontinuitě je řešen návrh nového územního plánu. Územní 

podmínky rozvoje Rajhradu jsou velmi omezené. Značná část návrhových ploch vymezených 

v platném územním plánu je již zastavěna (lokalita č. 1, 2, 3, 10, 14, 15, 16, 19, část 17, 24, 25, část 5 

a 6). 

Dosud nezastavěné části odsouhlasených lokalit (stav po změně č. 2) jsou navrženy k rozvoji 

v případě následujících lokalit: 

identifikace lokality  identifikace lokality v platném ÚP 

(výkres ZPF) 

identifikace po změně č.2 

(hlavní výkres) 

Z3 1, 2  

Z5 1, 2  

Z6, Z7, Z8, Z9, Z17, Z18, Z19 1  

Z12 7 z2 07 

Z14 9  

Z30, Z31, Z36, Z37 6  

Z32 4  

Z13, Z21  z2 07 

Z11  z2 02.a 

Z10  z2 02.b 

Z2, K25  z2 05 
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Zdůvodnění koncepce řešení, prokázání veřejného zájmu 

V kapitole č. 11 odůvodnění ÚP je provedeno vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a 
výpočet potřeby nových bytů. Obytné plochy (plochy bydlení, plochy smíšené obytné) byly, v důsledku 
negativních vlivů suburbanizace, navrženy v omezeném rozsahu (cca 7,9 ha), pouze jako logické 
doplnění stabilizovaných ploch. 

Urbanistické zásady rozvoje obce vychází z přírodních podmínek a historického vývoje. Ze severu a 
z jihu dosahuje zastavěné území ke katastrální hranici, na severu je navíc omezeno plochou pro 
dopravu nadmístního významu Z33, která respektuje koncepční záměry řešení dopravy 
v Jihomoravském kraji (požadavek odboru dopravy KÚ JMK v Zadání územního plánu). Západní 
hranice zastavěného území navazuje na silnici III/425 10 (původně část silnice I/52), těleso dálnice 
D52. Výraznou sídelní bariérou je železniční trať č. 250, která prochází zastavěným územím ve směru 
sever – jih. Východní část zastavěného území navazuje na Vojkovický náhon a areál Benediktinského 
kláštera, které je dotčeno záplavovým územím Q100. 

Plochy pro dopravu jsou vymezeny zejména z důvodu respektování nadřazených koncepcí. 
Vymezuje se pro umožnění realizace nadmístního dopravního záměru (dálnice D52 / Jižní tangenta 
Rajhrad – Chrlice II (D2), včetně MÚK Rajhrad) a zahrnuje také část území podél silnice III/425 10 
včetně severního okraje řešeného území z důvodu umožnění realizace souvisejících dopravních 
staveb (úprava části trasy silnice III/425 10, úprava křižovatky silnic II/425 a III/425 10). Z tohoto 
důvodu je vymezen koridor pro dopravu Z33. Variantní řešení nebylo z důvodu nutnosti respektování 
vazeb na sousední katastr řešeno. 

Je vymezen koridor pro dopravní infrastrukturu KD1 o proměnlivé šířce – rozsah koridoru byl 
upřesněn na základě zpracované podrobnější dokumentace. Podstatná část trasy je řešena jako 
podpovrchová, případně v souběhu s plochou pro dopravu Z33, přes kterou je koridor KD1 v ÚP 
částečně vymezen. Z tohoto důvodu není zábor ZPF pro koridor KD1 vyčíslen samostatně a je 
součástí plochy Z33. 

Po aktualizacích ZUR JMK byl do řešení územního plánu zapracován i požadavek na doplnění 
mimoúrovňové křižovatky silnice D52 a III/39513 na Syrovice. Pro tento nadmístní záměr je vymezena 
zastavitelná plocha pro dopravu Z41 v roztahu 2,9777 ha (schematické vymezení plochy pro umístění 
křížení)  

Jižní část zastavěného území navazuje na výrazný terénní prvek, který je v území respektován a není 
z důvodu obtížného zainvestování technickou infrastrukturou a potenciálního rizika extravilánových 
vod navržen k zástavbě, a to i přes to, že se zde nachází zemědělská půda II. a v menší míře i III. 
třídy ochrany. 

Z hlediska územního rozvoje města nebylo možno uvažovat o využití zemědělských půd nižších bonit 
(III. až V. třídy ochrany), a to z důvodu, že se v územním obvodu zastavěného území nenachází. 
Zastoupeny jsou zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, půdy III. až V. třídy ochrany se nacházejí ve 
fragmentech na západní a jihozápadní hranici katastru. 

Na základě těchto vstupních podmínek nevymezuje územní plán plošně rozsáhlé koncepční plochy 
pro rozvoj bydlení, nebo ploch pro výrobu, ale rozvojové plochy doplňuje převážně v enklávách 
zemědělské půdy navazující na zastavěné území. Z hlediska územního rozvoje jsou tedy využity 
téměř výhradně enklávy zemědělské půdy bez narušená navazujících rozsáhlých bloků zemědělské 
půdy. Městys Rajhrad se nachází na regionální trase Brno – Vídeň a bez možnosti alespoň 
omezeného územního rozvoje nemůže plnit své základní funkce. Z tohoto důvodu je vymezení 
zastavitelných ploch na zemědělských půdách I. a II. třídy ochrany veřejným zájmem převyšujícím 
veřejný zájem na ochraně enkláv zemědělských půd bonitních tříd ochrany.  

Plochy změn pro lokality pro bydlení (BI, BH a SO) vycházejí z koncepce rozvoje, která je popsána 
v kapitole 10.3. odůvodnění územního plánu. Na západní hranici zastavěného území je pro bydlení 
využita enkláva zemědělské půdy, která je zakomponována do již realizované plochy pro bydlení (v 
platném ÚP a změně č.1). Z tohoto důvodu je navržen systém ploch pro bydlení Z5 – Z9 a navazující 
veřejná prostranství (Z17 – Z19). Lokality pro veřejná prostranství jsou vymezeny z důvodu souladu 
s platným stavebním zákonem, resp. prováděcí vyhláškou (§7 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb.). Platný 
územní plán vymezil plochu pro bydlení generalizovaně, v celém prostoru mezi silnicemi Syrovická a 
Stará pošta, vnitřní členění lokality nebylo zvlášť vymezeno. Z tohoto důvodu jsou vymezená 
prostranství hodnocena jako lokality, u kterých není měněna funkce využití území. 

V severozápadní části zastavěného území jsou vymezeny plochy pro bydlení Z10 a Z11, které byly 
v platném ÚP součástí územní rezervy pro bydlení. Územní plán vymezuje tyto lokality v kontinuitě se 
založenou uliční frontou a navazující zástavby pro bydlení. Dalším důvodem vhodnosti vymezení 
těchto ploch je i nižší intenzita obhospodařování zemědělské půdy v lokalitě. 
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V jižní části katastru obce, v bezprostřední návaznosti na zastavěné území v k.ú. Holasice je 
vymezena plocha Z2 pro bydlení hromadné. Jedná se o plochu vymezenou v územním plánu, 
v souladu s koncepcí platného ÚP (řešeno změnu č. 2.05). Plocha je již v realizaci, zastavěna hlavním 
objektem bydlení a návrh územního plánu po společném jednání vymezuje plochu v upravené podobě 
tak, aby se daly v návaznosti na stávající objekt realizovat související stavby, jako např. odstavné 
parkovací plochy, plochy veřejné zeleně apod. 

V severovýchodním segmentu zastavěného území jsou navrženy lokality pro rozvoj bydlení (Z12, Z13 
P2) a navazující plochy veřejných prostranství (Z20, Z21), sídelní zeleně (K23) a ploch pro sport a 
rekreaci (P3). Platný územní plán vymezoval v této lokalitě zastavitelnou plochu pro bydlení č.7. 
Územní plán respektuje odstup bydlení od železniční trati č. 250 a v návaznosti na něj navrhuje rozvoj 
sídelní zeleně (K23), která bude sloužit jako související plocha zeleně (zahrad) pro navazující stávající 
plochu bydlení a navrhovanou plochu bydlení Z12. Z důvodu efektivního využití obslužné komunikace 
(Z21) je vymezena navazující plocha pro bydlení Z13. Jižně od této lokality je vymezena formou 
přestavby zastavěného území lokalita P2 pro rozvoj funkcí smíšených obytných a lokalita P3 pro 
rozvoj sportu a rekreace. Důvodem změny využití tohoto území je částečný dopad plochy záplavy 
Q100 do tohoto území a tedy nutnost minimalizovat rizika záplav. Plochy pro sport a rekreaci tak nemají 
dopad do záboru ZPF a jejich rozšíření je vymezeno na úkor nezemědělské půdy v zastavěném 
území. 

Nové plochy pro výrobu nejsou vzhledem k charakteru území vymezeny. Na západní hranici 
zastavěného území jsou navrženy plochy smíšené výrobní Z30, Z31 a Z32, které navazují na areály 
výrobních služeb a skladů, které historicky vznikly v lokalitě Staré Pošty. Po společném jednání byl na 
základě aktuálních podkladů upraven (zúžen) rozsah územní rezervy koridoru pro vysokorychlostní 
trať, a byly doplněny dvě lokality Z36 a Z37, které využívají plochy odsouhlasené pro rozvoj výroby 
(služby) již v platném ÚP, tedy pro stejnou funkci. 

Z důvodu zachování přirozené strukturalizace území na výrobní a obytnou část je rozvoj těchto ploch 
navržen právě v této lokalitě, v dobré dostupnosti na hlavní dopravní trasu nadregionálního významu 
(dálnice D52). Dalším důvodem vymezení ploch smíšených výrobních v této lokalitě, je potřeba 
eliminovat zatížení zastavěného území města nákladní dopravou, se kterou jsou tyto plochy spojeny. 
Plochy Z31 a Z32 jsou navrženy mezi stávající silnicí Brno – Pohořelice a dálnicí D52, resp. v enklávě 
zemědělské půdy mezi stávajícími areály a touto silnicí. 

Vymezení ploch změn v krajině (nezastavitelné plochy) 

Územní pán vymezuje v krajině nezastavitelné plochy. Jedná se o plochy přírodní (K1 – K10), 
smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň (K11 – K19) a plochy smíšené nezastavěného území 
rekreační (K20). Lokality K1 – K19 jsou navrženy na zemědělské z důvodu zajištění ploch pro realizaci 
územního systému ekologické stability do funkčního systému. Na základě Společného metodického 
doporučení MMR a MŽP není zábor ZPF pro tyto plochy vyhodnocen. Tabulka na konci kapitoly 
s údaji o dopadu jednotlivých ploch pro ÚSES (K1 – K19) je uvedena pouze pro informaci. Plocha K20 
je vymezena jako plocha nezastavěného území – rekreační, kde je v rámci podmínek využití těchto 
ploch vyloučeno umístění staveb (s výjimkou sezónních), které by znemožňovaly další zemědělské 
využití. Plocha K20 je vymezena z podnětu určeného zastupitele po dohodě s pořizovatelem na 
realizaci oddychové plochy pro obyvatele a návštěvníky (venkovní fitness). Plocha K 20 je zahrnuta do 
bilancí dopadu navrhovaného řešení do ZPF. 

Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území 

Nezemědělská půda využitelná pro rozvoj zastavitelného území je v řešeném území zastoupena 
v poměrně malém měřítku. Jedná o ostatní plochy v rámci zastavěného území. 

Lokality vymezené na nezemědělské půdě – bez dopadu do ZPF 

Identifikace navrhovaný způsob využití katastr výměra celkem v ha 

P1 BH - bydlení v bytových domech Rajhrad 0.4142 

P2 SO - plochy smíšené obytné Rajhrad 1.2264 

P3 OS - občanské vybavení, sport Rajhrad 0.9744 

P4 PV - veřejná prostranství Rajhrad 0.0250 

P7 DP – doprava v klidu Rajhrad 0,0797 

Z40 PV - veřejná prostranství Rajhrad 0,1157 

Z42 VS - plochy smíšené výrobní Rajhrad 0,2915 

CELKEM  3,1269 
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Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv zemědělské půdy 
v zastavěném území 

Zemědělská půda na nezastavěných částech stavebních pozemků je využívána především jako 
samozásobitelské zahrady a sady, enklávy velkovýrobně obhospodařované zemědělské půdy se 
v zastavěném území nevyskytují. Z důvodu ochrany sídelní struktury a zachování podílu zeleně 
v sídle nejsou nezastavěné části stavebních pozemků vymezeny jako plochy pro bydlení, ale jsou 
vymezeny jako plochy sídelní zeleně (ZS) – zeleň soukromá a vyhrazená. Jedná se o plochy K22 a 
K23. Vymezeny jsou např. v jihozápadní části zastavěného území (v návaznosti na plochu pro bydlení 
Z4), v severovýchodní části zastavěného území (v návaznosti na plochu pro bydlení Z12). Tato 
koncepce je promítnuta i do řešení stabilizovaného území, kde je tento typ ploch sídelní zeleně 
vymezen v rámci bloků bydlení. 

Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk 

Asanace nejsou navrženy. 

Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na § 2 
zákona č. 114/1992 Sb. V platném znění co nejméně narušena krajina a její funkce 

Vymezené plochy zástavby neznemožňují obhospodařování a údržbu zemědělských ploch. V případě 
návrhu zastavitelných ploch na hranici zastavěného území bylo vymezením ploch pro veřejná 
prostranství nebo účelové komunikace zajištěno napojení obslužných komunikací v krajině. V krajině 
nejsou vytvářeny samostatné enklávy osídlení. 

Podpora druhové diverzity v území, ochrana území proti erozi a posílení zeleně v krajině jsou 
navrženy plochy změn v krajině K1 – K19. Jedná se o plochy pro realizaci územního systému 
ekologické stability. V západní části katastru navazuje tento systém na již vymezené krajinné a 
protierozní prvky v katastru Syrovice a Želešice. V jihovýchodní části katastru jsou navrženy plochy 
pro ÚSES z důvodu doplnění vložených biocenter místního významu do regionálního biokoridoru 
podél Vojkovického náhonu. Všechny části ÚSES v katastru Rajhradu jsou navrženy v souladu 
s koncepcí dle ZÚR JmK. 

Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů 

V řešení územního plánu nejsou navrhovány žádné zásadní změny hydrologických a odtokových 
poměrů. Odtokové poměry v jednotlivých rozvojových lokalitách budou částečně ovlivněny výstavbou 
samotnou, k jinému ovlivnění nedojde. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny dešťovou 
kanalizací, na pozemcích bude zajištěna maximální kumulace dešťových vod pro zachování retenční 
schopnosti krajiny, tuto problematiku je třeba dořešit v podrobnější dokumentaci. 

Kvalita zemědělské půdy dle BPEJ a tříd ochrany 

Je uvedena v přiložené tabulkové části. Vzhledem k přírodním podmínkám a historickému založení 
městysu Rajhrad není územní rozvoj možný bez toho, aby byly dotčeny zemědělské půdy I. nebo II. 
třídy ochrany. Z tohoto důvodu je územní rozvoj minimalizován a navržen zejména formou dostavby 
proluk, enkláv zemědělské půdy nebo ploch přestaveb zastavěného území. 

 I. třída 
ochrany 

II. třída 
ochrany 

III. třída 
ochrany 

IV. třída 
ochrany 

V. třída 
ochrany 

zastavitelné plochy 18.9139 2.2656 0 0 0 

plochy změn v krajině 2.0719 1.3203 0 0 0 

plochy změn v krajině (pro ÚSES) 37,6403 0 0 0 0 

Etapizace výstavby není stanovena. 

11.2. VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ 
LESA 

Územní plán nevymezuje zastavitelné plochy, které by měly dopad do ploch PUPFL. Do vzdálenosti 
50-ti m od hranice lesa zasahují zastavitelné plochy Z13, P3 a P5. 

11.3. TABELÁRNÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT 

Viz následující tabulka. 

 

 



 

 

TABELÁRNÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT 
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Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) Odhad výměry 

záboru, na které 

bude provedena 

rekultivace na 

zemědělskou půdu 

Informace o 

existenci 

závlah/odvodně

ní 

vazba na platný ÚP/ 

úpravy po projednání (vyznačeny kurzívou) 
I. II. III. IV. V. 

P5 

DS - plochy dopravní 

infrastruktury, silniční 

doprava 

Rajhrad 0.3564 0.1521  0.1521    0 ne/ne  

P6 

DS - plochy dopravní 

infrastruktury, silniční 

doprava 

Rajhrad 0.9803 0.3090 0.3090     0 ne/ne 

zvětšeno na úkor lokality Z1 

Z33 

DS - plochy dopravní 

infrastruktury, silniční 

doprava 

Rajhrad 24,0963 5.5000 5.0000 0.5000    0 ne/ne 

zmenšeno, upraveno v souladu 

s pokyny k dopracování 

Z41 

DS - plochy dopravní 

infrastruktury, silniční 

doprava 

Rajhrad 2,9677 1,5000 1,5000     0 ne/ne 
nově vymezená plocha – křižovatka 

Syrovice – odhad záboru ZPF 1,50 ha  

Celkem DS - plochy dopravní 

infrastruktury 
28.4007 7.4611 6.809 0.6521 0 0 0   

 

Z1          0 ne/ne 
po projednání zrušeno, plocha 

přičleněna k P6 

Z2 
BH - bydlení v 

bytových domech 
Rajhrad 1.1994 0,3211 0,2614 0,0597    0 ne/ne 

100% lok.č.z2 05 - bydlení 

zmenšeno po projednání upraven 

rozsah, již zastavěno hlavním objektem 

Z3 
BI - bydlení v 

rodinných domech 
Rajhrad 0.6090 0.6090 0.4558 0.1532    0 ne/ne 

60% lok.č.1 - bydlení 

40% lok-č.2 obč.vyb. 

Z4 
BI - bydlení v 

rodinných domech 
Rajhrad 0.5204 0.4804 0.2163 0.2641    0 ne/ne 

po projednání zpraven rozsah 

Z5 
BI - bydlení v 

rodinných domech 
Rajhrad 0.2147 0.2147 0.2147     0 ne/ne 

20% lok.č.1 - bydlení 

80% lok-č.2 obč.vyb. 

po projednání upraven rozsah 

Z6 
BI - bydlení v 

rodinných domech 
Rajhrad 0.2404 0.2404 0.2404     0 ne/ne 

100% lok.č.1 – bydlení 

po projednání upraven rozsah 

Z7 
BI - bydlení v 

rodinných domech 
Rajhrad 0.1956 0.1956 0.1956     0 ne/ne 

100% lok.č.1 - bydlení  

po projednání upraven rozsah 

Z8 
BI - bydlení v 

rodinných domech 
Rajhrad 0.2262 0.2262 0.2262     0 ne/ne 

100% lok.č.1 - bydlení  

po projednání upraven rozsah 

Z9 
BI - bydlení v 

rodinných domech 
Rajhrad 0.7849 0.7849 0.7849     0 ne/ne 

100% lok.č.1 - bydlení  

po projednání upraven rozsah 
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Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) Odhad výměry 

záboru, na které 

bude provedena 

rekultivace na 

zemědělskou půdu 

Informace o 

existenci 

závlah/odvodně

ní 

vazba na platný ÚP/ 

úpravy po projednání (vyznačeny kurzívou) 
I. II. III. IV. V. 

Z10 
BI - bydlení v 

rodinných domech 
Rajhrad 0.7805 0.7805 0.7805     0 ne/ne 

100% lok.č. z2 02.b - bydlení 

Z11 
BI - bydlení v 

rodinných domech 
Rajhrad 0.4268 0.4268 0.4268     0 ne/ne 

100% lok.č. z2 02.a - bydlení 

Z12 
BI - bydlení v 

rodinných domech 
Rajhrad 0.3960 0.3960  0.3960    0 ne/ne 

100% lok.č. z2.07 - bydlení 

Z13 
BI - bydlení v 

rodinných domech 
Rajhrad 0.3757 0.3537 0.1973 0.1564    0 ne/ne 

100% lok.č.z2.07- bydlení 

po projednání upraven rozsah 

Z14 
BI - bydlení v 

rodinných domech 
Rajhrad 0.4277 0.3430  0.3430    0 ne/ne 

100% lok.č.9 - bydlení  

po projednání upraven rozsah 

Celkem BH a BI - plochy v rodinných 

domech a plochy v bytových domech 
6.3973 5.3723 3.9999 1.3724 0 0 0   

 

Z38 
OK – občanské 

vybavení - komerční 
Rajhrad 0,1742 0,1742 0,1742     0 ne/ne 

nově vymezeno po projednání  

Celkem OK plochy občanské vybavení - 

komerční 
0,1742 0,1742 0,1742 0 0 0 0   

 

Z15 
PV - veřejná 

prostranství 
Rajhrad 0.1592 0.1085 0.0263 0.0822    0 ne/ne 

po projednání upraven rozsah 

Z16          0 ne/ne zrušeno 

Z17 
PV - veřejná 

prostranství 
Rajhrad 0.0120 0.0120 0.0120     0 ne/ne 

100% lok.č.1 - bydlení )**  

po projednání upraven rozsah 

Z18 
PV - veřejná 

prostranství 
Rajhrad 0.0192 0.0192 0.0192     0 ne/ne 

100% lok.č.1 - bydlení )** 

Z19 
PV - veřejná 

prostranství 
Rajhrad 0.0819 0.0819 0.0819     0 ne/ne 

100% lok.č.1 - bydlení )**  

po projednání upraven rozsah 

Z20 
PV - veřejná 

prostranství 
Rajhrad 0.1798 0.0654 0.0112 0.0542    0 ne/ne 

 

Z21 
PV - veřejná 

prostranství 
Rajhrad 0.1594 0.0548 0.0245 0.0303    0 ne/ne 

100% lok.č.z2.07 

- bydlení )** 

Z35 
PV - veřejná 

prostranství 
Rajhrad 0,0554 0,0554 0,0554     0 ne/ne 

 

Z39 
PV - veřejná 

prostranství 
Rajhrad 0,0599 0,0388  0,0388    0 ne/ne 

nově vymezeno po projednání 

Celkem PV - veřejná 

prostranství 
 0.7268 0.4360 0.2305 0.2055 0 0 0  0  
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Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) Odhad výměry 

záboru, na které 

bude provedena 

rekultivace na 

zemědělskou půdu 

Informace o 

existenci 

závlah/odvodně

ní 

vazba na platný ÚP/ 

úpravy po projednání (vyznačeny kurzívou) 
I. II. III. IV. V. 

Z22 ZV - veřejná zeleň Rajhrad 0.2828 0.2828 0.2828     0 ne/ne  

Z23          0 ne/ne po projednání zrušeno 

Z25          0 ne/ne po projednání zrušeno 

Z26          0 ne/ne 
po projednání vymezeno jako plocha 

změny v krajině K22 

Z27          0 ne/ne 
po projednání vymezeno jako plocha 

změny v krajině K23 

Z29          0 ne/ne 
po projednání vymezeno jako plocha 

změny v krajině K25 

Celkem ZV - veřejná zeleň 0.2828 0.2828 0.2828        

Z30 
VS - plochy smíšené 

výrobní 
Rajhrad 0.5131 0.5131 0.5131     0 ne/ne 

100% lok.č.6 – služby 

 

Z31 
VS - plochy smíšené 

výrobní 
Rajhrad 0.6486 0.6096 0.6096     0 ne/ne 

100% lok.č.6 – služby 

 

Z32 
VS - plochy smíšené 

výrobní 
Rajhrad 2,3880 2,3880 2,3880     0 ne/ne 

100% lok.č.4 – služby 

Z36 
VS - plochy smíšené 

výrobní 
Rajhrad 1,6485 1,6485 1,6485     0 ne/ne 

100% lok.č.6 – služby 

nově vymezená plocha  

Z37 
VS - plochy smíšené 

výrobní 
Rajhrad 1,6685 1,6685 1,6685     0 ne/ne 

100% lok.č.6 - služby 

nově vymezená plocha 

Celkem VS - plochy smíšené výrobní  7.1582 6.8277 6.8277        

Z34 

DU - plochy dopravní 

infrastruktury, 

účelové komunikace 

Rajhrad 0.6383 0.6254 0.5898 0.0356    0 ne/ne 

 

Celkem DU - plochy dopravní 

infrastruktury, účelové komunikace 
0.6383 0.6254 0.5898 0.0356      

 

C E L K E M 43.7783 21.1795 18.9139 2.2656       

)** Lokality pro veřejná prostranství jsou vymezena z důvodu souladu s platným stavebním zákonem, resp. prováděcí vyhláškou ( §7 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb.). Platný územní plán vymezil plochu 

pro bydlení generalizovaně, v celém prostoru mezi silnicemi Syrovická a Stará pošta.  Vnitřní členění lokality nebylo zvlášť vymezeno. Z tohoto důvodu jsou vymezená prostranství hodnocena jako 

lokality, u kterých není měněna funkce využití území. 

 



 

 

Plochy změn v krajině: 

identifika
ce 

způsob využití plochy katastr 

výměra 
celkem 

Celkový 
zábor ZPF 
(ha) 

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
Odhad výměry záboru, na 
které bude provedena 
rekultivace na 
zemědělskou půdu   

Informace o 
existenci 
závlah/odvodnění 

úpravy po projednání (vyznačeny 
kurzívou) 

I. II. III. IV. V. 

K20 
NR - plochy smíšené 
nezastavěného 
území - rekreační 

Rajhrad 0,5123 0,5123 0,3661 0,1462    0 ne/ne 
vzhledem k podmínkám využití 

– bez dopadu do ZPF 

Celkem NR - plochy smíšené 
nezastavěného území - rekreační 

0,5123 0,5123 0,3661 0,1462      
 

K21            po projednání zrušeno 

K22 
ZS - zeleň soukromá 
a vyhražená 

Rajhrad 1.3774 1.3577 0.4672 0.8905    0 ne/ne 
po projednání upraven rozsah 

K23 
ZS - zeleň soukromá 
a vyhražená 

Rajhrad 1.0594 1.0580 1.0580     0 ne/ne po projednání upraven rozsah 

K24            po projednání zrušeno 

Celkem ZS - zeleň soukromá a 
vyhražená 

2.4368 2.4157 1.5252 0.8905      
 

K25 
ZO - veřejná zeleň 
ochranná a izolační 

Rajhrad 0.5257 0.4642 0.1806 0.2836    0 ne/ne 
100% lok.č.z2 05 – bydlení 

po projednání upraven rozsah 

Celkem ZO - veřejná zeleň ochranná a 
izolační 

0.5257 0.4642 0.1806 0.2836      
 

C E L K E M (plochy v krajině) 3.4748 3.3922 2.0719 1.3203       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lokality vymezené na zemědělské půdě pro územní systém ekologické stability 

Na základě Společného metodického doporučení MMR a MŽP není zábor ZPF pro tyto plochy vyhodnocen. Následující tabulka je uvedena pouze pro 

informaci: 

identifika
ce 

způsob využití plochy katastr 

výměra 
celkem 

Celkový 
zábor ZPF 
(ha) 

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
Odhad výměry záboru, na 
které bude provedena 
rekultivace na 
zemědělskou půdu   

Informace o 
existenci 
závlah/odvodnění 

úpravy po projednání (vyznačeny 
kurzívou) 

I. II. III. IV. V. 

K1 NP - plochy přírodní Rajhrad 5.6664 5.6664 5.6664     0 ne/ne  

K2 NP - plochy přírodní Rajhrad 1.5677 1.5677 1.5677     0 ne/ne  

K3 NP - plochy přírodní Rajhrad 1.6349 1.6349 1.6349     0 ne/ne  

K4 NP - plochy přírodní Rajhrad 1.2688 1.2688 1.2688     0 ne/ne  

K5 NP - plochy přírodní Rajhrad 3.3263 3.3263 3.3263     0 ne/ne  

K6 NP - plochy přírodní Rajhrad 1.8775 1.8775 1.8775     0 ne/ne  

K7 NP - plochy přírodní Rajhrad 2.1994 2.1994 2.1994     0 ne/ne  

K8 NP - plochy přírodní Rajhrad 2.7989 2.7989 2.7989     0 ne/ne  

K9 NP - plochy přírodní Rajhrad 1.8089 1.8089 1.8089     0 ne/ne  

K10 NP - plochy přírodní Rajhrad 0.8850 0.8850 0.8850     0 ne/ne  

K11 

NK - plochy smíšené 
nezastavěného 
území - krajinná 
zeleň 

Rajhrad 1.4059 1.4059 1.4059     0 ne/ne 

 

K12 

NK - plochy smíšené 
nezastavěného 
území - krajinná 
zeleň 

Rajhrad 0.9354 0.9354 0.9354     0 ne/ne 

 

K13 

NK - plochy smíšené 
nezastavěného 
území - krajinná 
zeleň 

Rajhrad 0.5735 0.5735 0.5735     0 ne/ne 

 

K14 

NK - plochy smíšené 
nezastavěného 
území - krajinná 
zeleň 

Rajhrad 1,2940 1,2940 1,2940     0 ne/ne 

upraven rozsah 

K15 

NK - plochy smíšené 
nezastavěného 
území - krajinná 
zeleň 

Rajhrad 0.9407 0.9407 0.9407     0 ne/ne 

 



 

 

identifika
ce 

způsob využití plochy katastr 

výměra 
celkem 

Celkový 
zábor ZPF 
(ha) 

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
Odhad výměry záboru, na 
které bude provedena 
rekultivace na 
zemědělskou půdu   

Informace o 
existenci 
závlah/odvodnění 

úpravy po projednání (vyznačeny 
kurzívou) 

I. II. III. IV. V. 

K16 

NK - plochy smíšené 
nezastavěného 
území - krajinná 
zeleň 

Rajhrad 1.6699 1.6699 1.6699     0 ne/ne 

 

K17 

NK - plochy smíšené 
nezastavěného 
území - krajinná 
zeleň 

Rajhrad 1.4859 1.4859 0.8048 0.6811    0 ne/ne 

 

K18 

NK - plochy smíšené 
nezastavěného 
území - krajinná 
zeleň 

Rajhrad 0.8443 0.8443 0.8443     0 ne/ne 

 

K19 

NK - plochy smíšené 
nezastavěného 
území - krajinná 
zeleň 

Rajhrad 6,1380 6,1380 6,1380     0 ne/ne 

nová plocha 

Celkem plochy pro ÚSES - NP - plochy 
přírodní a NK - plochy smíšené 

nezastavěného území - krajinná zeleň  
38.3214 38,3214 37,6403       

 

Lokality vymezené na nezemědělské půdě – bez dopadu do ZPF 

Identifikace navrhovaný způsob využití Katastr výměra celkem v ha 

P1 BH - bydlení v bytových domech Rajhrad 0.4142 

P2 SO - plochy smíšené obytné Rajhrad 1.2264 

P3 OS - občanské vybavení, sport Rajhrad 0.9744 

P4 PV - veřejná prostranství Rajhrad 0.0250 

P7 DP – doprava v klidu Rajhrad 0,0797 

Z40 PV - veřejná prostranství Rajhrad 0,1157 

Z42 VS - plochy smíšené výrobní Rajhrad 0,2915 

CELKEM  3,1269 

 

.
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12. ÚDAJE O ZPŮSOBU POŘÍZENÍ 

Zastupitelstvo města Rajhrad (dále jen ZO) z vlastního podnětu v souladu s § 6 odstavec (5) písmeno 
a) a § 44 písmeno a) zákona č. 183/2006 Sb.- stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
SZ) na svém zasedání dne 16. března 2015 (3. zasedání) rozhodlo o pořízení Územního plánu 
Rajhrad (dále jen ÚP). O pořízení ÚP požádalo město Rajhrad v souladu s § 6 odstavec (1) písmeno 
c) SZ dne 9. 4. 2015 Městský úřad Židlochovice, který je dle téhož ustanovení orgánem příslušným 
k pořízení územního plánu. ZO druhým bodem tohoto usnesení určilo jako určeného zastupitele pro 
plnění úkolů vyplývajících z § 47 odst. (1) a (4), § 51 odst. (1) a (3)  a § 53 odst.(1) stavebního zákona 
paní Mgr. Magdu Mlejnkovou. Rada obce na svém zasedání smyslu § 6 odst. (6) stavebního zákona 
schválila žádost o pořízení změny úřadem územního plánování - Městským úřadem Židlochovice. 

Pořizovatel od března 2015 do května 2015 zpracoval doplňující průzkumy a rozbory na základě 
ustanovení § 47 odst. (1) SZ a §11 odst. (1) vyhlášky č.500/2006 Sb.. S jejich využitím a ve spolupráci 
s určeným zastupitelem a jím tlumočenými hlavními tezemi rozvoje obce zpracoval návrh zadání ÚP 
dle § 47 odst.(1) SZ a přílohy č. 6 vyhlášky č.500/2006 Sb.   

Projednání návrhu zadání ÚP bylo zahájeno 26.5.2015, pořizovatel zaslal návrh zadání změny 
dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu jednotlivě a oznámil tak zahájení 
projednávání návrhu zadání ÚP dle § 47 odst. (2). Zajistil zveřejnění návrhu zadání ÚP a jeho 
vystavení k veřejnému nahlédnutí, a to tak, že veřejnou vyhláškou oznámil, kde bude návrh vystaven 
k nahlédnutí a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města 
Židlochovice od data vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 30 dnů, tedy do konce lhůty pro uplatnění 
připomínek dle § 47 odst.(2) SZ.  

Na možnost uplatnit připomínky byl každý upozorněn veřejnou vyhláškou, kterou byl návrh zadání 
zveřejněn. Dotčené orgány a sousední obce obdržely návrh zadání ÚP nejpozději 26.5.2015. Lhůta 
30dnů uplynulo 25.6.2015. 

Obě veřejné vyhlášky byly doručeny 12.6.2015, 15 dnů uplynulo 27.6.2015 (sobota), lhůta dle § 47 
odst.2 pro uplatnění písemných připomínek uplynula 29.6.2015 ( pondělí). 

Svá vyjádření a stanoviska, z nichž některá obsahují požadavky na obsah ÚP, uplatnili u pořizovatele 
ve lhůtě dle § 47 odst. (2) SZ tyto dotčené orgány: 

Dotčený orgán: 
Číslo jednací 
vyjádření/stanoviska Datum uplatnění 

Ministerstvo životního prostředí, Mezírka 1, 602 00 Brno 1006/560/15 27.5.2015 

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního 
prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno JMK 68464/2015 1.6.2015 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno, 
Kotlářská 931/53, Veveří, 602 00 Brno  

4RP2328/2015-
523207 4.6.2015 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, 
Jeřábkova 4, 602 00 Brno 

KHSJM 
25302/2015/BM/HOK 5.6.2015 

Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11015 
Praha 1 

344/2015-910-UPR/2-
Ma 15.6.2015 

ČR – Státní energetická inspekce územní inspektorát pro 
Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno 1064/14/062.103/Vo 16.6.2015 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 
00 Brno HSBM-2-92/2015 22.6.2015 

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, odb.UPSŘ, 
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno JMK 65556/2015 26.6.2015 

Ministerstvo obrany, Svatoplukova 94, 615 00 Brno-Židenice 

56454/2015-8201-
OÚZ-BR 
MOCR 10357-1/2015-
6440 25.6.2015 

Ve svém stanovisku, které bylo součástí koordinovaného stanoviska, uplatnil Krajský úřad 
Jihomoravského kraje jako příslušný úřad požadavek na posouzení územního plánu Rajhrad 
z hlediska vlivů na životní prostředí a jako příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významný vliv na 
evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast dle § 47 odst. (3) stavebního zákona ve znění stavebního 
zákona platném v době projednávání návrhu zadání. Pořizovatel proto doplnil do návrhu zadání 
požadavek na vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území. 

Svá vyjádření a připomínky k návrhu zadání ÚP  ve lhůtě dle § 47 odst.(2) SZ uplatili: 

Odesílatel podání: Číslo jednací vyjádření Datum uplatnění 

NET4GAS, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 -Nusle 3741/15/OVP/Z 29.5.2015 
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České dráhy,  nábř. L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 6253/2015-O32 3.6.2015 

ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7 
2193/FŘ/15 
(SP/9227/vy/15) 5.6.2015 

Společnost Dominát v.o.s, Holasice 68,  majitelů 

XXXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXXX  

10803/2015 (MěÚ 
Židlochovice) 17.6.2015 

Společná připomínka: 

XXXXXXXXXXX,  

XXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXX 
10804/2015 (MěÚ 
Židlochovice) 17.6.2015 

Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 25227/2015-SŽDC-O26 16.6.2015 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33, 612 54 Brno 004969/11300/2015 18.6.2015 

Mero ČR, a. s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou 2015/000481/1 22.6.2015 

Společná připomínka: 

XXXXXXXXXXX,  

XXXXXXXXXXX, 
11248/2015 (MěÚ 
Židlochovice) 23.6.2015 

Společná připomínka: 

XXXXXXXXXXX,  

XXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXX 
11249/2015 (MěÚ 
Židlochovice) 23.6.2015 

Svá vyjádření k návrhu zadání ÚP po lhůtě dle § 47 odst.(2) SZ uplatili: 

Odesílatel podání: Č.j.  Datum uplatnění 

XXXXXXXXXXX 
14823/2015 (MěÚ 
Židlochovice) 24.8.2015 

Povodí Moravy, s.p. , Dřevařská 11, 601 75 Brno 
PMO28305/2015-
203/Ho 3.7.2015 

Své připomínky ( které byly dne 13.7.2015 doručeny pořizovateli) k návrhu zadání ÚP  ve lhůtě dle § 
47 odst.(2) SZ uplatili u MěÚ Rajhrad: 

Odesílatel podání: Č.j. MěÚ Rajhrad 
Datum uplatnění 
u MěÚ Rajhrad 

XXXXXXXXXXX 1810/2015 29.6.2015  

XXXXXXXXXXX  

s přílohou žádosti na MěÚ Rajhrad z 11.5.2011 1811/2015 29.6.2015  

XXXXXXXXXXX 1647/2015 15.6.2015  

Společná žádost: 

XXXXXXXXXXX  

XXXXXXXXXXX 1648/2015 15.6.2015  

XXXXXXXXXXX 1541/2015 4.6.2015  

XXXXXXXXXXX 1441/2015 27.5.2015  

Své připomínky ( které byly dne 13.7.2015 doručeny pořizovateli) k návrhu zadání ÚP  po lhůtě dle § 
47 odst.(2) SZ uplatili u MěÚ Rajhrad: 

Odesílatel podání: Č.j. MěÚ Rajhrad 
Datum uplatnění 
u MěÚ Rajhrad 

XXXXXXXXXXX 1886/2015 8.7.2015  

XXXXXXXXXXX 1903/2015 9.7.2015  

Současně s připomínkami uplatněnými ve lhůtě k návrhu zadání, byly pořizovateli dne 13.7.2015 
doručeny od určeného zastupitele k prověření i připomínky a žádosti uplatněné na MěÚ Rajhrad 
k územnímu plánování již dříve: 

Odesílatel podání: Č.j. MěÚ Rajhrad 
Datum uplatnění 
u MěÚ Rajhrad 

Společná žádost: 
XXXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX) 
XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXX) 

s přílohami žádostí stejných osob ve stejné věci z 12.9.2011(č.j. 
1815/11) a z 19.3.2012 ( č.j. 579/12) 1413/2014 10.6.2014  
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XXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX 283/2015 28.1.2015  

XXXXXXXXXXX 89/2015 12.1.2015  

Veřejné vyhlášky, doručující návrh zadání byly vyvěšeny: 

Úřední deska: Vyvěšeno od: Svěšeno: 

Pořizovatel 28.5.2015 29.6.2015 

Město Rajhrad 28.5.2015 29.6.2016 

Zveřejnění veřejných vyhlášek způsobem umožňujícím dálkový přístup bylo potvrzeno osobami 
zodpovídajícími za toto zveřejňování přímo na svěšených veřejných vyhláškách. Pořizovatel se ujistil 
o tomto zveřejnění dne 28.5.2015, pořídil snímky webových stránek a založil je do spisu. 

Dne 15.7.2016 byl doplněn  registrační list ÚP a na jeho podkladu byly údaje vloženy do evidence 
územně plánovací činnosti ČR na webu Ústavu územního rozvoje. 

Na základě uplatněných požadavků, stanovisek, připomínek a podnětu pořizovatel  upravil návrh 
zadání a po konzultaci s určeným zastupitelem jej dne 2.9.2015 předložil zastupitelstvu města Rajhrad 
ke schválení. Toto dne 14.9.2015 usnesením č. VI/15/2015 návrh zadání schválilo a dne 15.9.2015 
předalo zadání pořizovateli. Ten 1.10.2015 doplnil registrační list o tento fakt a údaje vložil do 
evidence územně plánovací činnosti ČR. V době schválení zadání nemělo město Rajhrad vybraného 
projektanta ÚP. 20.1.2016 oznámilo  výběr zhotovitele, který zpracuje územně plánovací dokumentaci 
a to Urbanistické středisko Brno, spol. s. r. o., Příkop 8, 602 00 Brno, IČO: 18824463. 

Dne 25.1.2016 projektant požádal o poskytnutí údajů o území ve smyslu §27 odst. 3 stavebního 
zákona, které mu byly 25.1.2016  poskytnuty v rozsahu nutném pro činnost projektanta územně 
plánovací dokumentace v k.ú. Rajhrad.  

Po schválení zadání byl Městu Rajhrad zaslán podnět - žádost sousední obce uplatněný u MěÚ 
Rajhrad. 

Obec Rajhradice, Krátká 379, 66461 Rajhradice 
č.j. MěÚ Rajhad 
1044/2016 4.4.2016 

Jednalo se o začlenění návrhu protipovodňových úprav do ÚP města Rajhrad. Pořizovatel konzultoval 
tuto skutečnost s určeným zastupitelem a po dohodě s ním vzhledem k veřejnému zájmu snižování 
ohrožení území povodněmi dal pokyn projektantovi k zapracování těchto úprav do návrhu ÚP. 

Dotaz na zařazení pozemků v ÚP dle připomínky, která byla uplatněna k zadání. 

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX 

12641/2016 (MěÚ Židlochovice) 
č.j. Měú Židlochovice 
12641/2016 11.7.2016 

Zpracovaný návrh územního plánu, vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území včetně 
vyhodnocení vlivu ÚP Rajhrad na životní prostředí byly předány pořizovateli dne 30.6.2016. Návrh byl 
zpracován architektonickou společností Urbanistické středisko Brno, která je subjektem oprávněným 
ke zpracování územně plánovací dokumentace dle § 158 odst. (1) SZ; projektant Ing. arch. Vanda 
Ciznerová, č. autorizace 1013. 

Dne 11.7.2016 pořizovatel v souladu s §50 odst. (2) stavebního zákona oznámil sdělením č.j. 
OUPSU/6178/2015-40 místo a dobu konání společného jednání o návrhu ÚP vyhodnocení jeho vlivů 
na udržitelný rozvoj území jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Rajhrad, sousedním 
obcím a dotčeným orgánům, 11.7.2016 byl krajskému úřadu zaslán návrh ÚP a  vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území pro posouzení podle § 50 odstavce (5) a (7) stavebního zákona. Taktéž byly 
tímto dotčené orgány vyzvány k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne společného jednání, 
které bylo stanoveno na 15.8.2016 a sousedním obcím bylo oznámeno, že mohou ve stejné lhůtě 
uplatnit připomínky. Jak dotčené orgány, tak sousední obce byly současně upozorněny na to, že k 
později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. Dotčeným orgánům a sousedním obcím 
bylo sdělení doručeno nejpozději 11.7.2016, 15ti denní lhůta dle §50 odst. (2) byla tedy splněna 
(konání společného jednání 15.8.2016). 

Pořizovatel doručil 11.7.2016 návrh ÚP a  vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území veřejnou 
vyhláškou (č.j. OUPSU/6178/2015-41), v níž upozornil, že do 30 dnů ode dne jejího doručení  může 
každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky a že k později uplatněným připomínkám se 
nepřihlíží. Ve veřejné vyhlášce oznámil také lhůtu a místo, v níž bude návrh vystaven k veřejnému 
nahlížení a upozornil na vystavení návrhu způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových 
stránkách města Židlochovice. 

Pořizovatel prověřil dne 13.7.2016 vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách 
pořizovatele a města Rajhrad a snímky úředních desek vložil do spisu. Taktéž uveřejnil návrh 
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způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. O kontrole 
vyvěšení veřejných vyhlášek a zveřejnění návrhu učinil záznam do spisu. 

Společné jednání se uskutečnilo 15.8. 2016 a byl z něj pořízen záznam. Lhůta pro uplatnění 
stanovisek dotčených orgánů uplynula 14.9.2016 a 30ti denní lhůta k uplatnění písemné připomínky 
uplynula dle §50 odst. (3)  a § 40 zákona 500/2004 Sb. správní řád  pondělkem 29.8.2016. 

K návrhu ÚP uplatnili ve lhůtě dle §50 odst.(2) SZ svá stanoviska tyto dotčené orgány: 

Dotčený orgán: 
Číslo jednací 
stanoviska Datum uplatnění 

Ministerstvo životního prostředí, Mezírka 1, 60200 Brno 1605/560/16 12.7.2016 

Ministerstvo obrany, Svatoplukova 94, 615 00 Brno-Židenice 74-523/2016-8201 29.7.2016 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3 
SPU 
348921/2016/01/01 29.7.2016 

Krajská hygienická stanice Jmk, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 
KHSJM 
44534/2016/BM/HOK 10.8.2016 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 
00 HSBM-3-166/2016 17.8.2016 

Ministerstvo vnitra, P.O.BOX 155/OSM, 14021 Praha 4 
MV-102993-4/OSM-
2016 12.9.2016 

Po lhůtě dle § 50 odst.(2) SZ byla uplatněna stanoviska: 

Dotčený orgán: 
Číslo jednací 
stanoviska Datum uplatnění 

Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí, Nádražní 
750, 66701 Židlochovice OZP/12690/2016-2 20.9.2016 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, OUPSŘ, Žerotínovo náměstí 
3,  
601 82 Brno JMK 106816/2016 20.9.2016 

Připomínky (příp. vyjádření) k návrhu ÚP u pořizovatele ve lhůtě dle § 50 odst.(2) SZ uplatnili: 

Odesílatel podání: Číslo jednací  Datum uplatnění 

Společná připomínka majitelů společnosti Dominát v.o.s, Holasice , 
Václavská 68 : 
XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXX),  
XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXX), 
XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXX),  

č. j. MěÚ Židlochovice: 
15345/2016  
 23.8.2016 

Společná připomínka: 
XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXX),  
XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXX), 
XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXX) 

s přílohou připomínky k návrhu zadání 

č. j. MěÚ Židlochovice: 
15346/2016 
 23.8.2016 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390 , Šumavská 33, 
 612 54 Brno 008572/11300/2016 24.8.2016 

 Společná připomínka: 
XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX 

 č. j. MěÚ Židlochovice: 
13661/2016 
 26.8.2016 

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX 

s přílohami žádostí z 10.12.2015 a 30.9.2015 
(tatáž připomínka byla uplatněna i u MěÚ Rajhrad pod č.j. 
2539/2016, který ji dne 5.9.2016 postoupil pořizovateli) 

č. j. MěÚ Židlochovice: 
15728/2016 29.8.2016 

Své připomínky ( které byly následně postoupeny pořizovateli) k návrhu ÚP  po lhůtě dle § 50 odst.(2) 
SZ uplatili u MěÚ Rajhrad: 

Odesílatel podání: 

Číslo jednací / 
datum doručení MěÚ 
Rajhrad 

Datum 
postoupení 
pořizovateli 

Mátl & Bula, IČ 25313568, Stará pošta 750,  
66461 Rajhrad - /2.9.2016 5.9.2016  

DARE-EUROOKNA s..r.o., Sochorova 2, 616 Brno, IDDS: uhqx3eg 
3234/2016/ 
24.11.2016 29.11. 2016 

TOP PETROL s.r.o., Masarykova 124, 664 61 Rajhrad 3446/2016/16.12.2016  23.12. 2016 

Benediktinské opatství Rajhrad, Klášter 1, 664 61 Rajhrad 
3374/2016/ 
12.12.2016  13.12. 2016 

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX  38/2017/4.1.2017 10.1.2017 
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Podněty k návrhu ÚP po lhůtě dle § 50 odst.(2) SZ uplatil i určený zastupitel Mgr. Magda Mlejnková: 

Na základě podnětu Číslo jednací  Datum uplatnění 

Město Rajhrad, Masarykova 32, 66461 Rajhrad 
589/2017- MěÚ 
Židlochovice 10.1.2017  

Město Rajhrad, Masarykova 32, 66461 Rajhrad 
1098/2017 - MěÚ 
Židlochovice 18.1.2017 

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX  
1206/2017 - MěÚ 
Rajhrad 14.6.2017 

Veřejné vyhlášky byly vyvěšeny: 

Úřední deska: Vyvěšeno od: Doručeno: Svěšeno: 

Pořizovatel 13.7.2016 28.7.2016 29.8.2016 

Obec Rajhrad 11.7.2016 26.7.2016 29.8.2016 

Zveřejnění veřejných vyhlášek způsobem umožňujícím dálkový přístup bylo potvrzeno osobami 
zodpovídajícími za toto zveřejňování přímo na svěšených veřejných vyhláškách. 
Dne 15. 8.2016 proběhlo společné jednání o návrhu ÚP Rajhrad, z něhož byl pořízen záznam (č.j.: 
OUPSU/6178/2015-50).  
Z důvodu dlouhodobé nemoci oprávněné osoby pořizovatele pokračovalo pořizování až od dubna 
2017. 
15.4.2017 se konala konzultační schůzka k výsledkům projednání návrhu ve společném jednání, dne 
10.5.2017 se konala konzultační schůzka k požadavkům v koordinovaném stanovisku Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje. 
Dne 14.7.2017 bylo zpracováno souhrnné vyhodnocení projednání návrhu ÚP  a vyhodnocení jeho 
vlivů na udržitelný rozvoj území ve společném  jednání a 19.7.2017 byla krajskému úřadu jako 
příslušnému úřadu zaslána žádost o vydání stanoviska k návrhu územního plánu dle §10g zákona č. 
100/20001 Sb.  včetně stanovisek a připomínek vyžadovaných § 50 odst. 5 stavebního zákona. Dne 
24.8.2017 bylo toto stanovisko uplatněno. 
Dne18.7.2017 požádal pořizovatel Krajský úřad jako nadřízený orgán o vydání stanoviska k návrhu 
územního plánu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, 
souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 
11.8.2017 krajský úřad toto stanovisko pořizovateli zaslal. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání zpracoval pokyny k úpravě návrhu a ve dnech 20.10.2017 
a 7.11.2017 se k zapracování pokynů konaly konzultační schůzky s projektantem a určeným 
zastupitelem. 
Na základě požadavku odboru dopravy krajského úřadu Jihomoravského kraje ohledně křižovatky U 
Staré Pošty, s nímž se město Rajhrad neztotožňuje, byla svolána koordinační schůzka 14.12.2017 na 
Krajském úřadu za účasti zástupců odboru dopravy, OUPSŘ, SÚS Jihomoravského kraje, města 
Rajhrad, projektantů a pořizovatele. 
Na základě schůzky byla vypracována dohoda ke stanovisku OD, která byla 30.1.2018 zaslána 
dotčenému orgánu a 22.2.2018 doručena odsouhlasená. 
16.2.2018 doručil určený zastupitel pořizovateli e-mailem podnět k úpravám ÚP na pozemcích č. 
2154/413, 2154/414, 2154/415, 2154/416, 2175/69, 2175/70, 2175/71, 2175/72 a 1551/38, 1551/39, 
1551/36, 1551/40, které byly do pokynů po prověření zapracovány. 
Pořizovatel zpracoval pokyny k zajištění úpravy návrhu dle § 51 SZ na základě výsledků projednání, 
konzultačních a koordinačních schůzek a na základě platné legislativy a judikatury doporučil též 
úpravy návrhu ÚP. Pokyny a doporučené úpravy zaslal projektantovi 11.5.2018 e-mailem a poté 
datovou schránkou 11.6.2018 včetně kopií stanovisek  a připomínek uplatněných k návrhu ÚP. 
Dne 8.10.2018 byla městu Rajhrad zasláno „sdělení k určenému zastupiteli“ po volbách do obecních 
zastupitelstev 2018. 
Úpravy návrhu byly konzultovány na společné schůzce určeného zastupitele, pořizovatele a 
projektanta dne 19.11.2018; byly konzultovány další úpravy nad rámec výsledků projednávání, které 
vyplynuly z aktuálních potřeb a problémů, které město Rajhrad nyní řeší. Tyto požadavky byly 
konzultovány i 21.11.2018 na další pracovní schůzce, z níž vyplynula potřeba prověření jejich 
zapracování do ÚPD. 

Dne 4.1.2019 obdrželo Město Rajhrad „námitku k návrhu územního plánu“ a tuto postoupilo 
pořizovateli 8.1.2019.  

Jméno a příjmení/datum narození: Adresa Datum uplatnění 

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX  

 XXXXXXXXXXX 24.6.2019 
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Pořizovatel sdělil podateli stádium rozpracovanosti ÚP a upozornil jej na nemožnost uplatnění námitky 
k návrhu ÚP mimo lhůtu k tomu určenou. 
Návrh upravený na základě výsledů projednání a konzultací byl pořizovateli zaslán k připomínkování 
5.2.2019, které bylo ukončeno 10.4.2019.  
Návrh upravený pro veřejné projednání byl pořizovateli předán 7.5.2019. Pořizovatel doplnil svou část 
odůvodnění a 13.5.2019 zahájil řízení o územním plánu. 
Pořizovatel v souladu s §52 odst. (1) SZ upravený a posouzený návrh spolu s oznámením o konání 
veřejného projednání doručil veřejnou vyhláškou. Jednotlivě byly také oznámením o konání veřejného 
projednání přizvány dotčené orgány, město Rajhrad, krajský úřad a sousední obce. Taktéž byli o 
konání veřejného projednání vyrozuměni jednotlivě oprávnění investoři zaznamenaní v době zahájení 
rízení o návrhu v seznamu oprávněných investorů zveřejněném způsobem umožňujícím dálkový 
přístup Krajským úřadem Jihomoravského kraje, kteří prokázali působnost v řešeném území. 
Veřejná vyhláška na úřední desce pořizovatele i města Rajhrad byla vyvěšena dne 14.5.2019, 
doručeny tedy byly 29.5.2019 a svěšeny  z úřední desky pořizovatele 4.7.2019, z úřední desky MěÚ 
Rajhrad v týž den. Oznámení o konání veřejného projednání obdržely dotčené orgány a obce 
nejpozději 14.5.2018. Veřejné projednání se konalo dne 26.6.2019. Byly tedy dodrženy zákonné lhůty 
dle § 52 odst. (1) stavebního zákona. 
V oznámení o konání veřejného projednání upozornil pořizovatel, že nejpozději do 7 dnů ode dne 
veřejného projednání může každý uplatnit připomínky a dotčené osoby podle  §52 odst.(2) námitky, ve 
kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit 
území dotčené námitkou. Upozornil také, že k později uplatněným připomínkám a námitkám se 
nepřihlíží v souladu s § 52 odst. (3) stavebního zákona. 
V této veřejné vyhlášce oznámil také lhůtu a místo, v níž bude návrh vystaven k veřejnému nahlížení a 
upozornil na vystavení návrhu způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města 
Židlochovice. 
Pořizovatel překontroloval vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách a fotokopie 
úředních desek založil do spisu. Taktéž v den vyvěšení veřejné vyhlášky uveřejnil návrh včetně jeho 
vyhodnocení na udržitelný rozvoj území způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových 
stránkách města Židlochovice. Návrh byl od data vyvěšení veřejné vyhlášky vystaven k nahlédnutí u 
pořizovatele, na městě Rajhrad, zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových 
stránkách pořizovatele a to až do data svěšení veřejné vyhlášky. 
Veřejné projednání se uskutečnilo 26.6.2019 a byl z něj pořízen záznam. Žádný zástupce dotčeného 
orgánu se nezúčastnil.  

K upravenému návrhu ÚP uplatnili ve lhůtě dle §52 odst. (3) SZ svá stanoviska tyto dotčené orgány: 

Dotčený orgán: 
Číslo jednací 
stanoviska Datum uplatnění 

Ministerstvo obrany, SNM, OOUZ, Tychonova 1, Praha 6, 160 01 
92118/2019-1150-
OUZ-BR 22.5.2019 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 1039/32, Praha 
1,11015 MPO 38426/2019 20.5.2019 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 
00 Brno HSBM-2-112/2019 27.6.2019 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 
Brno JMK 96203/2019 3.7.2019 

K upravenému návrhu ÚP uplatnily ve lhůtě dle §52 odst. (3) SZ  námitky tito oprávnění investoři: 

Odesílatel podání: Číslo jednací  Datum uplatnění 

MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, IČ 28483006 171/19, V/2019/117 21.5.2019 

MERO ČR, ,a.s., IČ 60193468, Veltruská 748,  
278 01 Kralupy nad Vltavou 219/000447/1 26.6.2019 

NET4GAS, s.r.o.,  Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4, IČ 
27260364 4191/19/OVP/Z 4.7.2019 

Ředitelství silnic a dálnic ČR/ 65993390, Šumavská 33, 602 00 
Brno 001112/11300/2019 27.6.2019 

Námitky k upravenému návrhu ÚP uplatnili u pořizovatele ve lhůtě dle § 53 odst.(2) SZ tyto fyzické 
osoby : 

Jméno a příjmení/datum narození: Adresa Datum uplatnění 

XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 24.6.2019 

XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 2.7.2019  

XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 1.7.2019 
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XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 30.8.1964 

XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 1.7.2019 

Společná námitka: 
XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXX 1.7.2019 

XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXX 1.7.2019 

Společná námitka: 
XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX   
XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX  

 
XXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXX  2.7.2019 

Společná námitka: 
XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX   
XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX   

XXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXX 1.7.2019 

XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXX 2.7.2019 

XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXX 2.7.2019 

Společná námitka: 
XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX   
XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX   
XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX   

 
XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 3.7.2019 

XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 3.7.2019 

XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 3.7.2019 

Společná námitka: 
XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 3.7.2019 

Společná námitka: 
XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 3.7.2019 

XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 3.7.2019 

XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 3.7.2019 

XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 3.7.2019 

XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 3.7.2019 

Námitky k upravenému návrhu ÚP, které byly uplatněny u MěÚ Rajhrad ve lhůtě dle § 53 odst.(2) SZ 
a postoupeny pořizovateli: 

Jméno a příjmení/datum narození: Adresa Datum uplatnění 

XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
26.6.2019/ 
27.6.2019  

Námitky k návrhu ÚP uplatnili u pořizovatele ve lhůtě dle § 53 odst.(2) SZ – právnické osoby: 

Název/IČ Adresa Datum uplatnění 

MBM real s.r.o./25543831  Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad, IDDS vpwkrki 27.6.2019 

Mátl & Bula, spol. s.r.o./25313568 Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad, IDDS ukakia8 27.6.2019 

TRC Brno, s.r.o/25345123 Jihlavská 731/38, 642 00 Brno 3.7.2019 

Benediktinské opatství Rajhrad/00489174 Klášter 1, 66461 Rajhrad 3.7.2019 

FINE LINE DEVELOP, spol 
s.r.o./27680738 

Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha 3, IDDS 
wgg6ds7 3.7.2019 

K návrhu ÚP uplatnil dále u pořizovatele ve lhůtě dle § 53 odst.(2) SZ námitku jako „zástupce 
veřejnosti“: 

Název/IČ Adresa Datum uplatnění 

Město Rajhrad/ 00282456 Masarykova 32, 664 61 Rajhrad 3.7.2019 
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Připomínky k upravenému návrhu ÚP uplatnili u pořizovatele ve lhůtě dle § 53 odst.(2) SZ tyto fyzické 
osoby: 

Jméno a příjmení/datum narození: Adresa Datum uplatnění 

XXXXXXXXXXX/ XXXXXXXXXXX 3.7.2019 

XXXXXXXXXXX/ XXXXXXXXXXX 3.7.2019 

XXXXXXXXXXX/ XXXXXXXXXXX 3.7.2019 

XXXXXXXXXXX/ XXXXXXXXXXX 3.7.2019 

Společná připomínka: 
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXX,  
XXXXXXXXXX  3.7.2019 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 3.7.2019 

K upravenému návrhu byla e-mailem u pořizovatele uplatněna námitka: 

Jméno a příjmení/datum narození: Adresa Datum uplatnění 

XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 30.6.2019 

XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 30.6.2019 

E-mailem byly namítajícím sděleny požadavky kladené § 37 správního řádu a § 52 odst. 3 stavebního 
zákona na uplatnění námitky včetně upozornění, že podání bez doplnění nelze považovat za námitku 
k návrhu ÚP a to zejména z důvodu absence námitky samotné. 

K upravenému návrhu byla e-mailem u MěÚ Rajhrad  uplatněna námitka: 

Jméno a příjmení/datum narození: Adresa Datum uplatnění 

XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 2.7.2019 

Námitka byla uplatněna pouze v této podobě, přestože adresována byla pořizovateli, pořizovatel ji 
neobdržel. Určený zastupitel tuto námitku pořizovateli zaslal e-mailem, námitka sice nebyla uplatněna 
písemně, bylo však zřejmé, co se namítá a tudíž bylo o námitce rozhodnuto. 

Dne 4.7.2019 byla pořizovateli doručena svěšená veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného 
projednání z úřední desky MěÚ Rajhrad, dne 8.7. 2019 pak z úřední desky MěÚ Židlochovice. Na nich 
je potvrzeno osobami zodpovědnými za uveřejňování písemností na elektronických úředních deskách, 
že byly uveřejněny též způsobem umožňujícím dálkový přístup a to obě od 14.5. 2019 do 4.7.2019. 

19.9.2019 a 1.10.2019  na konzultačních schůzkách pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 
a též projektantem vyhodnotil výsledky projednání. Zástupce města Rajhrad, starosta Mgr. František 
Ondráček uplatnil námitku ve věci záměru soukromého majitele pozemků v ploše P6. Po vyhodnocení 
této námitky ve spolupráci s určeným zastupitelem byla svolána konzultační schůzka se zástupci 
příslušného orgánu dopravy z hlediska silnic II. a III. třídy a kraje jako nadřízeného orgánu z hledisek 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního 
rozvoje, souladu se ZÚR. Na základě této schůzky byla navržena odboru dopravy krajského úřadu 
dohoda. Dohoda nebyla akceptována. Pořizovatel si vyžádal pro zpracování návrhu rozhodnutí o 
námitkách podklady z MěÚ Rajhrad jako stavebního úřadu, na něž se odvolávali někteří namítající. 
Dále na vypracování návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek pořizovatel průběžně 
spolupracoval s určeným zastupitelem  e-mailovými a telefonickými konzultacemi. 

Dne 18.5.2020 doručil dotčeným orgánům v souladu s § 53 odst. 1 návrhy rozhodnutí o námitkách a 
návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. 

K návrhům rozhodnutí o námitkách a návrhům vyhodnocení připomínek ÚP uplatnili ve lhůtě dle §53 
odst. (1) SZ svá stanoviska tyto dotčené orgány: 

Dotčený orgán: 
Číslo jednací 
stanoviska Datum uplatnění 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 1039/32, Praha 
1,11015 MPO 208277/2020 10.6.2020 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 
00 Brno HSBM-4-68/2020 29.5.2020 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP,Žerotínovo náměstí 3, 
601 82 Brno JMK 80748/2020 15.6.2020 

Ostatní vyzvané dotčené orgány neuplatnili stanoviska ve lhůtě ani po ní, dle § 53 odst. 1 se má za to, 
že s návrhy pořizovatele souhlasí. 

Na základě návrhů rozhodnutí o námitkách bylo zřejmé, že dojde k podstatné úpravě návrhu ÚP a 
bude nutné v rozsahu těchto úprav konat opakované veřejné projednání. Dne 28.5.2020 si vyžádal 
pořizovatel k navrhovaným úpravám návrhu stanovisko příslušného úřadu a stanovisko příslušného 
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orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny v souladu s § 53 odst.2 SZ. 
Krajský úřad jako příslušný orgán ochrany přírody konstatoval ve svém stanovisku č.j. JMK 
75232/2020, že navrhovaná úprava nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany 
nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy NATURA 2000  a jako 
příslušný úřad dle zákona č.100/2001 Sb. uplatnil požadavek zpracování a doložení doplňku již 
předloženého SEA vyhodnocení stanovil podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí. 

Ve smyslu návrhů rozhodnutí o námitkách, návrhů vyhodnocení připomínek, stanovisek dotčených 
orgánů a nadřízeného orgánu uplatněných k návrhu ve veřejném projednání a stanovisek k návrhům 
rozhodnutí o námitkách a návrhům vyhodnocení připomínek vypracoval pořizovatel pokyny pro 
zajištění úpravy návrhu a doplnění vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle § 53 odst. 2 
stavebního zákona a 25.6.2020 je zaslal projektantovi. 

Dne 17.9.2020 byly vydány Aktualizace č.1 a č.2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále 
jen aktualizace ZÚR), které zasáhly do návrhu ÚP zejména v řešení koridoru vysokorychlostní trati. 

Nabyly účinnosti  30.10.2020. Na konzultační schůzce pořizovatele, projektanta a určeného 
zastupitele dne 2.10.2020 bylo dohodnuto, že zástupci SŽDC s.o., kteří jednají s obcemi, jimiž záměr 
VRT prochází, o místních řešeních pro územní řízení, přislíbili zpřesnění trasování a provádění VRT a 
že bude vhodné s úpravami návrhu ÚP počkat na tato zpřesnění. 

5.11.2020 představila Správa železnic, s.o. městu Rajhrad zpřesněné řešení průchodu VRT městem 
Rajhrad, kdy ke schůzce přizvalo město Rajhrad i pořizovatele. Ze schůzky vyplynulo, že Město 
Rajhrad s řešením, které omezuje jeho rozvoj v okolí budoucí trati, která prochází zastavěným 
územím, nesouhlasí a žádá o prověření řešení prodloužení tunelu a zárubní zdi, které sníží omezení 
rozvoje města okolo budoucí trati. 

Bylo dohodnuto, že řešení návrhu ÚP vyčká na prověření nového řešení. 

Dne 16.2.2021 získalo Město Rajhrad zpřesnění záměru dle požadovaného prověření. Pořizovatel tudíž 
doplnil pokyny k zajištění úpravy o pokyny vyplývající z aktualizací ZÚR 22.2.2021. Dne 1.3.2021 obdržel 
pořizovatel podnět určeného zastupitele pro změny v regulaci plocha Z10 a to na základě úprav návrhu 
v této lokalitě vyplývající z aktualizace ZÚR. Dne 3.3.2021 tudíž projektantovi zaslal doplnění pokynů 
k úpravě návrhu v této lokalitě. Projektant úpravy dokončil 6.4.2021 a zaslal návrh v elektronické podobě 
pořizovateli ke konzultaci. 11.4.2021 byl v ČR ukončen nouzový stav, který omezoval konání hromadných 
akcí z důvodu protiepidemiologických opatření. Pořizovatel na základě zaslaného návrhu v elektronické 
podobě doplnil svou část odůvodnění o skutečnosti od veřejného projednání. 

Dne 22.4.2021 obdržel pořizovatel návrh upravený pro opakované veřejné projednání.  

Pořizovatel k tomuto návrhu zpracoval svou část odůvodnění a dne 26.4.2021 zahájil projednávání 
upraveného ÚP v rozsahu těchto úprav na opakovaném veřejném projednání; přitom bylo 
postupováno obdobně podle § 52 SZ. 

Pořizovatel v souladu s §52 odst. (1) SZ upravený návrh ÚP spolu s oznámením o konání opakovaného 
veřejného projednání doručil veřejnou vyhláškou. Jednotlivě byly oznámením o konání veřejného 
projednání přizvány dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. Současně byli o konání opakovaného 
veřejného projednání  a jeho obsahu vyrozuměni jednotlivě oprávnění investoři zaznamenaní (v době 
zahájení úkonu o projednání těchto úprav návrhu) v seznamu oprávněných investorů zveřejněném 
způsobem umožňujícím dálkový přístup Krajským úřadem Jihomoravského kraje, kteří prokázali působnost 
v řešeném území. Veřejná vyhláška byla na úřední desce pořizovatele i města Rajhrad vyvěšena dne 
27.4.2021, doručena tedy byla 12.5.2021 a svěšena z úřední desky pořizovatele 18.6.2021 a z úřední 
desky MěÚ Rajhrad 21.6.2021. Oznámení o konání veřejného projednání obdržely dotčené orgány a obce 
nejpozději 28.4.2021. Konání opakovaného veřejného projednání bylo stanoveno na 10.6.2021. Byly tedy 
dodrženy zákonné lhůty dle § 52 odst. (1) stavebního zákona; lhůta 30 dní předem po přizvání pro dotčené 
orgány, krajský úřad a sousední obce uplynula 28.5.2021, lhůta 15 dní od doručení návrhu a oznámení o 
konání veřejného projednání uplynula 27.5.2021. 

V oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upozornil pořizovatel, že nejpozději do 7 
dnů ode dne opakovaného veřejného projednání může každý uplatnit připomínky a dotčené osoby 
podle §52 odstavce (2) SZ námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru 
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Upozornil  také, že k 
později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží v souladu s § 52 odst. (3) stavebního 
zákona a oznámil rozsah úpravy návrhu. 

V této veřejné vyhlášce oznámil také lhůtu (tj. od 27.4.2021 do 17.6.2021) a místo (u pořizovatele a 
města Rajhrad), v níž bude návrh vystaven k veřejnému nahlížení a upozornil na vystavení návrhu 
způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Města Židlochovice. 
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Pořizovatel překontroloval vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách a fotokopie 
úředních desek založil do spisu. Taktéž v den vyvěšení veřejné vyhlášky uveřejnil návrh způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. Návrh byl od data vyvěšení 
veřejné vyhlášky vystaven k nahlédnutí u pořizovatele a ve města Rajhrad a zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Města Židlochovice a to až do data konce lhůty 
pro uplatnění připomínek a námitek. 

Opakované veřejné projednání se uskutečnilo 10.6.2021 a byl z něj učiněn záznam. Lhůta pro 
uplatnění stanovisek, připomínek a námitek uplynula dnem 17.6.2021. 

Před konáním opakovaného veřejného projednání v rozsahu úprav návrhu ÚP neuplatnily svá 
stanoviska žádné dotčené orgány; byly uplatněny námitky oprávněných investorů: 

Oprávněný investor: Číslo jednací  uplatněno dne 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČ: 49455842, 
Divize Brno – venkov, Soběšická 820/156, Lesná, 638 00Brno BV/2457/2021-Bal 6.5.2021 

NET4GAS, s.r.o., IČ 27260364,  Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 
Praha 4,  4871/21/OVP/Z 31.5.2021 

Po konání opakovaného veřejného projednání  v rozsahu úprav návrhu ÚP uplatnily svá stanoviska ve 
lhůtě pro uplatnění stanovisek tyto dotčené orgány: 

Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska Podáno dne 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 
00 Brno HSBM-4-76/2021 11.6.2021 

Po konání opakovaného veřejného projednání  v rozsahu úprav návrhu ÚP uplatnily svá stanoviska po 
lhůtě pro uplatnění stanovisek tyto dotčené orgány: 

Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska Podáno dne 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3 , 601 82 
Brno JMK   89513/2021 23.6.2021 

K úpravám návrhu projednávaným v opakovaném veřejném projednání byla uplatněna ve lhůtě dle 
§52 odst. (3) SZ námitka oprávněného investora:  

Oprávněný investor: Číslo jednací  uplatněno dne 

Povodí Moravy, s.p. , IČ  70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno PM-19396/2021/5203/Ka 14.6.2021 

K úpravám návrhu projednávaným v opakovaném veřejném projednání byly uplatněny ve lhůtě dle 
§52 odst. (3) SZ námitky vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem řešení:  

Jméno a příjmení,titul/datum narození, příp. IČ: Adresa/ č. LV v k.ú. Rajhrad Datum uplatnění 

XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 15.6.2021 

RAJHRAD Resort s.r.o. /08915539 
Myslivecká 889/26a, 620 00 Brno-
Tuřany 16.6.2021 

Společná námitka: 
XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX 

 
XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 

 
 
17.6.2021 

Pořizovatel obdržel dne 21.6. 2021 veřejnou vyhlášku – oznámení o konání opakovaného veřejného 
projednání – svěšenou z úřední desky MěÚ Rajhrad datovou schránkou a poté 21.7.2021 obdržel 
originál. 

23.6.2021 obdržel i veřejnou vyhlášku svěšenou z úřední desky pořizovatele. 

V souladu s §53 odst.(2) a odst. (1) SZ vyhodnotil výsledky projednání úpravy návrhu ÚP 
projednávaných v opakovaném veřejném projednání a dne 2.7.2021 je zaslal určenému zastupiteli 
jako podklad pro jednání e-mailem. Schůzka k vyhodnocení se konala 21.7.2021na MěÚ Rajhrad; její 
součástí bylo i nahlédnutí do spisu stavebního úřadu týkajícího se staveb a jejich změn na pozemcích 
p.č. 1586/1-7.  

V pátek dne 3.9.2021 byl pořizovatel požádán o sdělení závazného termínu předání podkladů 
k vydání ÚP a to do středy 8.9.2021. Dne 11.11.2021 informoval pořizovatel město Rajhrad, že 
závazný termín předložení návrhu na vydání ÚP zastupitelstvu města nelze určit, protože další průběh 
projednání závisí minimálně na výsledcích projednání návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek uplatněných k úpravám návrhu územního plánu s dotčenými orgány. 
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Od 12.10. do 10.11.2021  s ohledem na veřejné zájmy vypracoval pořizovatel návrh vyhodnocení 
připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách za konzultací zejména s vodoprávními orgány (záplavové 
území, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a platnost jeho mapových podkladů). 
Výzva k uplatnění stanovisek spolu s návrhem vyhodnocení připomínek a návrhem rozhodnutí o 
námitkách byla 10.11.-11.11.2021 doručena dotčeným orgánům. Nebyl obeslán dotčený orgán Státní 
úřad pro jadernou bezpečnost, protože z ÚAP ORP vyplývá, že návrhy nebyly dotčeny zájmy tímto 
orgánem hájené. Lhůta 30 dní dle §53 odst. (1) pro uplatnění stanovisek uplynula tedy 10.12.2021.  

K  návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách uplatnil ve lhůtě dle §53 odst. (1) 
SZ své stanovisko pouze tento dotčený orgán: 

Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska Podáno dne 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje,  Zubatého 1, 
Brno HSBM-4-204/2021 3.12.2021 

Ostatní dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán ve lhůtě shora uvedené stanoviska k návrhům 
pořizovatele neuplatnily a má se tedy za to dle § dle § 53 odst.1 SZ, že s návrhy pořizovatele souhlasí.  

Dne 1.9.2021 vstoupila v platnost Aktualizace č. 4 PÚR, kterou nemohl návrh pro opakované veřejné 
projednání reflektovat, protože byl odevzdán na konci dubna 2021 a ihned bylo zahájeno jeho 
projednávání. 

Odůvodnění návrhu bylo nyní upraveno tak, aby na poslední aktualizaci PÚR reagovalo. 

Tuto část odůvodnění návrhu ÚP Rajhrad, která se týká odůvodnění souladu návrhu s PÚR ČR ve znění 
aktualizace č. 4 konzultoval pořizovatel s nadřízeným orgánem e-mailem. Ten dne 29.12.2021 e-mailem 
vyslovil souhlas s takto upraveným vyhodnocením souladu návrhu ÚP s PÚR ČR. 

Jelikož nebyla uplatněna žádná nesouhlasná stanoviska ani stanoviska s podmínkami, pořizovatel zajistil 
úpravu návrhu v souladu s výsledky projednání (kdy upravený návrh mu byl předložen v PDF formě 
16.12.2021), pak přezkoumal návrhu dle § § 53 odst. (4) písmeno a) - d) SZ, doplnil v části odůvodnění své 
přezkoumání dle a dne …………………. předložil zastupitelstvu Města Rajhrad návrh na vydání ÚP.  

13. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE § 53 ODST. 4 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

a) Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR a Zásadami 
územního rozvoje Jihomoravského kraje 

Soulad návrhu územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění jejích aktualizací č.1-5  (dále jen 
PUR) a Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění jejich aktualizací č.1 a 2 (dále jen ZÚR 
je vyhodnocen  v  odůvodnění  v kapitole č.1 a je popsán vzhledem ke všem částem PÚR, které se vztahují 
k řešenému území a to jak ve vztahu k republikovým prioritám, tak ke konkrétním požadavkům obsaženým 

v článcích věnovaným koridorům vysokorychlostní dopravy (dříve 83, nyní 83c, ozn. dříve  VR1 a nyní 
ŽD3) a požadavkům vyplývajícím z umístění obce v OB3 Metropolitní rozvojová oblast Brno dle čl. 
(42).  Dále se věnuje aktualizací č. 5 vymezené specifické oblasti SOB09. Soulad návrhu se ZÚR je 
vyhodnocen  v  odůvodnění  taktéž v kapitole č.1. Návrh ÚP k SJ byl projednáván v době, kdy původní 
ZÚR bez aktualizací nebyly vydány. 

Z hlediska souladu návrhu s PÚR a ZÚR byla vydána KrÚ OUPSŘ stanoviska: 

dle § 50 odst. 7 SZ  č.j. JMK 104233/2017 z 9.8.2017: 

Nadřízený orgán z hlediska souladu návrhu ÚP Rajhrad s Aktualizací č. 1 PÚR ČR nemá připomínky. 

V návrhu ÚP Rajhrad jsou zapracovány nadmístní koncepční záměry, přesahující řešené území města 
Rajhrad, které vyplývají z Aktualizace č. 1 PÚR ČR a nadmístních záměrů známých a upřesněných 
podrobnější dokumentací v době zpracování územního plánu. Je vymezen koridor územní rezervy (R2) pro 

VRT Brno – Břeclav – hranice ČR (Wien), zastavitelná plocha (Z33) pro silniční dopravu (pro záměr 
Dálnice D52 / Jižní tangenta Rajhrad – Chrlice, včetně MÚK Rajhrad, úpravy křižovatky silnic II/425 a 
III/42510 a nového dopravního propojení do Popovic u Rajhradu) a rovněž koridor pro technickou 
infrastrukturu (KT1) pro realizaci zdvojení potrubí k ropovodu Družba. Dále jsou vymezeny plochy pro 
protipovodňová opatření (X1a, X1b a X2). 

Požadoval, aby uvedené plochy a koridory byly v rámci zpracování návrhu ÚP Rajhrad pro veřejné 
projednání vyhodnoceny z hlediska jejich souladu se ZÚR JMK a v případě potřeby jejich vymezení 
dle vydaných ZÚR JMK upřesnit a korigovat a pokud se týká cyklistické dopravy požadoval vyhodnotit 
vedení stávajících cyklotras ve vztahu k požadavkům vyplývajícím ze ZÚR JMK. 
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V rámci řešení ÚP byl vymezen regionální ÚSES tak, aby odpovídal podmínkám v území a navazoval 
na ÚSES vymezený na území sousedních obcí. Regionální prvky ÚSES byly zpřesněny na základě 
oborového podkladu orgánů ochrany přírody Jihomoravského kraje „Koncepční vymezení 
regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability“. Tento dokument pozbyl 
vydáním ZÚR JMK aktuálnosti, vymezení prvků nadmístního ÚSES požadoval orgán upřesnit ve 
vztahu k ZÚR JMK. 

Dále požadoval , aby do návrhu ÚP k VP byla doplněna kapitola posouzení souladu návrhu ÚP 
Rajhrad se ZÚR JMK, včetně vyhodnocení souladu ÚP Rajhrad s prioritami územního plánování 
Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, s požadavky na vymezení ploch a 
koridorů nadmístního významu, s požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti obcí, 
stanovenými krajinnými typy a dalšími požadavky vyplývajícími ze ZÚR JMK, kdy zapracování 
požadavků vyplývajících ze ZÚR JMK vyvolá rovněž změny v kapitole Výčet záležitostí nadmístního 
významu, které nejsou řešeny v ZÚR. 

Orgán konstatoval, že při řešení ÚP byla zohledněna návaznost na sousední obce u výše uvedených 
záměrů technické a dopravní infrastruktury, protipovodňových opatření a územního systému 
ekologické stability a koncepce rozvoje území obce, koncepce uspořádání krajiny i koncepce veřejné 
infrastruktury obsažená v návrhu ÚP je koordinována s ohledem na širší územní vztahy.  

Závěrem orgán konstatoval nemá z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy k návrhu ÚP Rajhrad připomínky. 

dle § 52 odst. 3 SZ  doplnění předchozího stanoviska v koordinovaném stanovisku  č.j. JMK 
96203/2019 z 21.7.2019: 

Vzhledem k tomu, že posuzovaný návrh ÚP byl zpracován v červnu 2016 (tedy v době, kdy 
Jihomoravský kraj neměl platné ZÚR JMK), požadoval OÚPSŘ ve stanovisku, aby byla v návrhu ÚP 
pro veřejné projednání doplněna kapitola týkající se posouzení souladu návrhu ÚP Rajhrad se ZÚR 
JMK, a to cit.: „… včetně vyhodnocení souladu ÚP Rajhrad s prioritami územního plánování 
Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, s požadavky na vymezení ploch a 
koridorů nadmístního významu, s požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti obcí, 
stanovenými krajinnými typy a dalšími požadavky vyplývajícími ze ZÚR JMK.“ Tento požadavek byl v 
odůvodnění ÚP v kapitole 1. vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem splněn pouze částečně.  

Chybí posouzení souladu návrhu ÚP s požadavky na uspořádání a využití území stanovenými v 
kapitole E ZÚR JMK pro vytváření územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území kraje, vyhodnocení návrhu ÚP ve vztahu k veřejně prospěšným stavbám a 
opatřením vymezeným v kapitole G ZÚR JMK a zejména stanovení požadavků na koordinaci územně 
plánovací činnosti obcí ve smyslu kap. H ZÚR JMK.  

Ke kapitole H ZÚR JMK KrÚ upozorňuje (vzhledem k častému chybnému chápání jejího obsahu ze 
strany projektantů), že se nejedná o koordinaci vymezení jednotlivých záměrů navzájem (pouze) v ÚP 
Rajhrad, ale o koordinaci jejich vymezení a upřesnění ve vztahu k vymezení v územně plánovacích 
dokumentacích (ÚPD) sousedních obcí. Je tedy třeba v souladu s názvem kapitoly H („Stanovení 
požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací 
dokumentaci obcí …“) vyhodnotit návaznosti na správní území sousedních obcí (resp. další katastry) 
a ÚPD těchto obcí. Obdobně je třeba chápat úkoly pro územní plánování stanovené v ZÚR JMK k 
jednotlivým záměrům, které jsou formulovány jako „Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru XY v 
ÚPD dotčených obcí.“ V tomto smyslu nemůže vyhodnocení koordinace suplovat ani současný text v 
kapitole „2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území“ textové části 
odůvodnění. Text kapitoly 2. obsahuje blíže nedoložené tvrzení, že v rámci ÚP je řešena návaznost 
na sousední obce u jednotlivých záměrů, s uvedením sousedících katastrálních území. Je však třeba 
alespoň v jedné z kapitol (2 nebo 3) doplnit konkrétnější popis zajištění koordinace územně 
plánovací činnosti se sousedními obcemi, tj. údaje o koordinaci vymezení a upřesnění záměrů 
zapracovaných v „Návrhu ÚP Rajhrad“ s jejich vymezením v platných nebo projednávaných ÚPD 
sousedních obcí. V případech, kdy návaznost na ÚPD sousedních obcí nebude z objektivních důvodů 
možná, je třeba konstatovat nesoulad (v čem spočívá a jeho důvody) a formulovat z toho vyplývající 
požadavky na zajištění návazností v ÚPD sousedních obcí (požadavky na koordinaci územně 
plánovací činnosti při uvádění stávajících ÚPD sousedních obcí do souladu se ZÚR JMK, resp. při 
zpracování jejich nových územních plánů). 

Orgán měl tak z hlediska souladu „Návrhu ÚP Rajhrad“ s nadřazenou územně plánovací dokumentací 
a z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy k návrhu ÚP 
Rajhrad výše uvedené připomínky. 
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dle § 53 odst. 2 SZ  toto doplnění v koordinovaném stanovisku  č.j. JMK 89513/2021 z 15.6.2021: 

Dle požadavků orgánu uvedených v tomto dokumentu k návrhu ÚP k VP byla v návrhu ÚP pro 
opakované veřejné projednání doplněna textová část odůvodnění zejména ve z hlediska zajištění 
koordinace záměrů a návazností na ÚPD sousedních obcí a rovněž z hlediska požadavků 
vyplývajících z kapitoly E a G ZÚR JMK.  

V době po předchozím veřejném projednání byla dne 17.09.2020 vydána Aktualizace č. 1 ZÚR JMK a 
Aktualizace č. 2 ZÚR JMK. Aktualizací ZÚR JMK došlo ke změnám ve vymezení záměrů silniční a 
železniční dopravy s dopadem do správního území města. Tyto skutečnosti byly rovněž v návrhu ÚP 
pro opakované veřejné projednání (datovaném duben 2021) zohledněny.  

Na základě uvedených úprav a dalších korekcí nadřízený orgán změnil stanovisko na následující 
znění:  

Posouzení návrhu ÚP Rajhrad z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem  

A) Dle Politiky územního rozvoje České republiky v platném znění (Úplné znění závazné od 
11.09.2020, dále jen PÚR ČR) patří město Židlochovice do metropolitní rozvojové oblasti OB3 – Brno 
charakterizované jako území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města. 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. Předpokládá se tedy vyšší tlak na změny v území a jeho dynamičtější 
rozvoj. V souladu s úkoly pro územní plánování návrh ÚP vytváří územní podmínky pro řešení 
dopravní sítě jižně od dálnice D1.  

V návrhu ÚP Rajhrad jsou respektovány či řešeny republikové priority územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území dle PÚR ČR, zejména dle článku (14) priorit (tj. ochrana 
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území), článku (16) priorit (tj. komplexní řešení území ve 
spolupráci s jeho obyvateli a uživateli), článku (19) priorit (tj. účelné využívání a uspořádání území, 
ochrana nezastavěného území) a článků (23) a (24) priorit (tj. zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury).  

Správní území obce je dotčeno záměrem koridoru vysokorychlostní dopravy VR1 (vysokorychlostní 
trať v úseku Brno – Vranovice – Břeclav – hranice ČR) a záměrem dálkovodu DV1 (koridor pro 
zdvojení potrubí k ropovodu Družba, Klobouky – Rajhrad). ÚP vytváří územní podmínky pro realizaci 
těchto záměrů dle jejich upřesnění v ZÚR JMK.  

B) Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, které byly Zastupitelstvem Jihomoravského kraje 
vydány dne 05.10.2016 a účinnosti nabyly dne 03.11.2016, jsou v současnosti platné ve znění 
Aktualizací č. 1 a č. 2, které nabyly účinnosti dne 31.10.2020.  

V ZÚR JMK stanovené priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území jsou v 
návrhu ÚP Rajhrad zohledněny a řešením upřesněny, zejména se zřetelem na bod (7) priorit (tj. 
vytvářet územní podmínky pro kvalitní dopravní napojení Jihomoravského kraje na evropskou 
dopravní síť), bod (8) priorit (tj. vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění rozvoj provázané dopravní 
infrastruktury, bod (9) priorit (tj. vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované 
obslužnosti technickou infrastrukturou) a bod (16) priorit (tj. podporovat stabilizaci a rozvoj 
hospodářských funkcí a sociální soudržnosti v území kraje).  

Dle zpřesnění v ZÚR JMK je město Rajhrad součástí metropolitní rozvojové oblasti OB3 – Brno a 
zároveň je stanoveno jako lokální centrum osídlení. Řešení návrhu ÚP Rajhrad včetně rozsahu 
rozvojových ploch a vytvoření podmínek pro realizaci nadmístních záměrů dopravní a infrastruktury 
odpovídá umístění v metropolitní rozvojové oblasti.  
Dle kapitoly D vymezují ZÚR JMK ve správním území města Rajhrad plochy a koridory nadmístního 
významu: 

 koridor DS14 – D52/JT Rajhrad – Chrlice II (D2) včetně souvisejících staveb  

 plochu dálniční mimoúrovňové křižovatky DS53 – D52 MÚK Syrovice  

 koridor vysokorychlostní trati DZ11 – VRT Brno – Šakvice včetně souvisejících staveb  

 koridor TED01 – zdvojení ropovodu Družba  

 plochu POP03 – protipovodňová opatření společná na vodních tocích Svratka a Litava  

 plochu POT05 řízené inundace Židlochovice a poldr Blučina na vodním toku Svratka včetně 
Ivanovického potoka  
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 plochy a koridory pro prvky regionálního ÚSES – regionální biocentra RBC 211 – Rajhradská 
bažantnice a regionální biokoridory RK 1487, RK 1491A.  

 vedení dálkového cyklistického koridoru EuroVelo 9 Balt – Jadran v koridoru (Polsko –) 
Olomouc – Blansko – Brno – Mikulov – Břeclav (– Rakousko), mezinárodního cyklistického 
koridoru Brno – Vídeň a krajského cyklistického koridoru (Brno –) Vranovice – Dolní Věstonice 
– Lednice – Břeclav – Lanžhot (– Kúty – Bratislava).  

V návrhu ÚP Rajhrad je pro záměr DS14 vymezena zastavitelná plocha (Z33) pro silniční dopravu o 
proměnlivé šířce; rozsah plochy byl upřesněn na základě požadavků ŘSD a zpracované podrobnější 
dokumentace. Relevantní část dálniční mimoúrovňové křižovatky DS53 je zohledněna zastavitelnou 
plochou (Z41) pro silniční dopravu.  

Na základě zpracované podrobnější dokumentace (Studie proveditelnosti vysokorychlostní tratě Praha – 
Brno – Břeclav) je pro vysokorychlostní trať v návrhu ÚP vymezen koridor pro dopravní infrastrukturu KD1 o 
proměnlivé šířce. Koridor pro zdvojení ropovodu Družba, který do řešeného území zasahuje pouze 
částečně na jižním okraji k. ú. Rajhrad, je vymezen jako koridor pro technickou infrastrukturu (KT1). Plochu 

pro protipovodňová opatření (X2) návrh ÚP vymezuje na základě existující studie a dalších podkladů 
řešících danou problematiku.  

Záměry dopravní a technické infrastruktury a protipovodňová opatření jsou v souladu s kap. G ZÚR 
JMK v návrhu ÚP Rajhrad stanoveny jako veřejně prospěšné stavby.  

Řešením ÚP je zapracován a zpřesněn územní systém ekologické stability – nadmístní územní 
systém ekologické stability (regionální) je v řešeném území vymezen západně (RK 1491A) a 
východně (RBC 211 a RK 1487) od zastavěného území. Oba biokoridory procházejí územím Rajhradu 
v severojižním směru. Nadmístní územní systém ekologické stability je v řešeném území vymezen 
regionálními biokoridory západně a východně od zastavěného území. Oba biokoridory procházejí 
územím Rajhradu v severojižním směru a oba navazují na ÚSES vymezený v územních plánech 
Popovic (sever) a Holasic (jih). Z důvodu nutnosti založení a realizace části ÚSES jsou pro tyto 
skladební části ÚSES navrženy plochy změn v krajině.  

Návrh ÚP respektuje stávající cyklotrasy vedoucí řešeným územím, mimo výše uvedené koridory dle 
ZÚR JMK se jedná také o vedení Greenway Krakov – Morava – Vídeň ve stávající trase.  

Návrhem ÚP jsou respektovány a upřesněny podmínky ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území kraje stanovené v kapitole E ZÚR JMK. ÚP vytváří mj. územní podmínky 
pro zvýšení retenční schopnosti území (zejm. v souvislosti s plochami protipovodňových opatření), z 
hlediska civilizačních hodnot je podporována obsluha území veřejnou infrastrukturou jak nadmístního, 
tak místního významu.  

Správní území města Rajhrad je dle kapitoly F. ZÚR JMK zařazeno do krajinných celků 15 – Šlapanicko-
slavkovský, 17 – Dyjsko-svratecký a 21 – Ořechovsko-vranovický. v návrhu ÚP jsou zohledněny požadavky 
a úkoly vyplývající ze zařazení území do těchto krajinných celků, přičemž Šlapanicko-slavkovský celek 
zasahuje řešené území pouze okrajově na severovýchodní hranici, bez vlivu na cílové kvality krajiny 
(zahrnuje pouze stabilizované plochy v krajině).  

Ve smyslu kapitoly H ZÚR JMK byla prověřena a zajištěna koordinace záměrů promítnutých do ÚP Rajhrad 
s ÚPD navazujících obcí. Zjištěné nesrovnalosti, resp. požadavky na zajištění koordinace s ÚPD 
navazujících obcí jsou uvedeny v kap. 1. textové části odůvodnění ÚP Rajhrad v pasáži týkající se souladu 
s ÚPD vydanou krajem.  

V kapitole I. ZÚR JMK jsou vymezeny plochy, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní 
studií. Města Rajhrad se týká prověření trasování koridoru pro dvojité vedení 400 kV Územní studií koridoru 
vedení 400 kV Sokolnice – hranice ČR / Rakousko; pro ÚPD města Rajhrad z povinnosti prověření změn 
nevyplývají žádné konkrétní požadavky.  

Kromě výše uvedených záměrů ÚP Rajhrad vymezuje také záležitost nadmístního významu, která není 
řešena v ZÚR JMK. Jedná se o plochy pro protipovodňová opatření (X1a a X1b) na základě požadavku 
sousední obce Rajhradice. Důvodem vymezení ploch je umožnění realizace protipovodňových opatření a 
zajištění koordinace se sousední obcí. Vzhledem k povaze uvedených záměrů a jejich zajištěné koordinaci 
v území u nich nelze předpokládat významný negativní vliv na území sousední obce. KrÚ proto ve smyslu § 
43 odst. 1 uvedené záměry z ÚP Rajhrad nevylučuje.  

Posouzení návrhu ÚP Rajhrad z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na 
širší územní vztahy 

Koncepce rozvoje území obce obsažená v návrhu ÚP Rajhrad respektuje a zachovává dosavadní 
vývoj města a zajišťuje koordinaci využívání území. Vychází přitom z přírodních podmínek a 
historického vývoje. Rajhrad má specifickou urbanistickou strukturu danou terénní konfigurací a 
rozdělením města na dvě části tělesem dráhy, územní možnosti rozvoje města jsou velmi omezené i v 
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souvislosti se záplavovým územím. ÚP zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu sídla s propojením 
na okolní krajinu při respektování krajinného rázu, uspořádání ploch změn je řešeno převážně v 
návaznosti na stabilizované plochy na okrajích zastavěného území. Nejvýraznější rozvoj je situován 
na západní okraj města, do lokalit Stará Pošta a Čtvrtě, kde je navrženo doplnění stávající obytné 
zástavby a jsou vymezeny nové plochy smíšené výrobní v návaznosti na současné areály výrobních 
služeb a skladů. Část stávajícího výrobního areálu v lokalitě Tovární je navržena k revitalizaci 
(přestavbě) a novému způsobu využití pro smíšené bydlení, sport, veřejné prostranství a dopravní 
infrastrukturu.  

V ÚP jsou respektovány stabilizované rekreační plochy, pro rozvoj rekreace ÚP vytváří podmínky 
vymezením rozvojových ploch sídelní zeleně ve vazbě na místní atraktivity (Benediktinský klášter, 
bývalá Rajhradská pila, Rajhradská bažantnice, mokřad Habřina). Řešeným územím prochází naučná 
stezka Rajhradsko a červená turistická trasa Přízřenice – Židlochovice (přes klášter Rajhrad).  

Západně od zastavěného území města prochází řešeným územím dálnice D52 Brno – Pohořelice- -
Mikulov – st. hranice. Katastrálním územím Rajhrad dále prochází silnice II/425 Rajhrad – Břeclav – 
st. hranice, III/41617 Rajhrad – Rajhradice, III/42510 Rajhrad – Pohořelice, III/39513 Rajhrad – 
Bratčice – Dolní Kounice, se sousedními obcemi je město propojeno i účelovými komunikacemi. V ÚP 
je ve vazbě na sousední katastr Popovice u Rajhradu vymezena zastavitelná plocha pro realizaci 
dopravních záměrů (dálnice D52 / Jižní tangenta Rajhrad – Chrlice, včetně MÚK Rajhrad, úpravy části 
trasy silnice III/425 10 a úpravy křižovatky silnic II/425 a III/425 10.  

Obec je napojena na síť cyklotras a pěších tras. Řešeným územím procházejí nadmístní cyklistické 
trasy (viz výše bod 2. tohoto stanoviska) a dále také regionální cyklotrasa „Brněnská vinařská stezka“ 
a místní cyklotrasa č. 404 Moravský Krumlov – Rajhradice; trasy jsou návrhem ÚP Rajhrad 
respektovány, navržena je stezka pro pěší a cyklisty podél Vojkovického náhonu do Holasic.  

Veřejná doprava je zastoupena autobusovou a vlakovou dopravou. Řešeným územím prochází 
celostátní dvoukolejná elektrizovaná železniční trať č. 250 Brno – Břeclav, která je součástí 1. 
tranzitního železničního koridoru, v centru města je u železniční stanice stabilizovaná plocha 
dopravního terminálu. Město je obsluhováno několika autobusovými linkami a je napojeno na systém 
integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. V západní části řešeného území je 
vymezen koridor pro vedení vysokorychlostní trati Brno – Šakvice.  

Rozvoj technické infrastruktury vychází ze stávajících zařízení, která respektuje. Koncepce 
zásobování vodou, elektrickou energií, zemním plynem a teplem je v řešeném území stabilizovaná. 
ÚP navrhuje doplnění technické infrastruktury v souladu s rozšířením zástavby. Inženýrské sítě v 
zastavěném území a zastavitelných plochách jsou řešeny převážně v rámci stávajících a navržených 
ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury.  

Území je zásobováno ze skupinového vodovodu Rajhrad, hlavními zdroji vody jsou Vírský oblastní 
vodovod a vodárenská soustava Březová II. Město je zásobeno gravitačně přívodním řadem z 
vodojemu Rajhrad.  

V obci je vybudovaná jednotná kanalizace. Na kanalizaci města jsou napojeny odpadní vody z obce 
Rajhradice, a to u areálu kláštera. Likvidace odpadních vod je řešena v čistírně odpadních vod 
situované na pravém břehu starého ramena řeky Svratky (Mlýnský náhon). Odkanalizování je 
vyhovující v celém řešeném území. Pro dosažení úplného pokrytí zastavěného území kanalizačními 
sběrači je navrženo doplnění kanalizace jednotného systému. 

Stávající systém zásobování města elektrickou energií a plynem je vyhovující. Řešené území je 
zásobováno elektrickou energií z rozvodny TS Sokolnice 400/110/22 kV z nadzemního vedení s 
napětím 22 kV procházejícího východně od zastavěného území. Z tohoto vedení jsou vyvedeny 
odbočky zakončené sloupovými trafostanicemi. Řešeným územím neprocházejí nadřazené trasy 
nadzemního vedení vvn. Zemním plynem je město Rajhrad zásobováno z VTL plynovodu do 40 barů 
procházejícího jižně od zastavěného území. Vlastní rozvodná síť města je provedena ve středotlakém 
systému. Zemní plyn se v převážné míře používá také pro zásobování teplem.  

Řešeným územím procházejí dále trasy produktovodu a ropovodu, které jsou (stejně jako VTL 
plynovod) vedeny v jižní části řešeného území bez dopadu do zastavěného území, zastavitelných 
ploch a ploch přestaveb. Pro umožnění realizace technické infrastruktury nadmístního významu 
(zdvojení ropovodu Družba) je vymezen koridor pro technickou infrastrukturu.  

Koncepce uspořádání krajiny vychází z přírodních podmínek a historických vazeb v území. ÚP 
respektuje přírodní hodnoty území, vymezuje podmínky pro ochranu krajinného rázu, stanovuje 
zásady koncepce uspořádání krajiny. Součástí koncepce uspořádání krajiny je vymezení ÚSES a 
zabezpečení prostupnosti krajiny a vytvoření podmínek pro ochranu jejích přírodních a estetických 
hodnot. Prostupnost krajiny je řešena vymezením hlavních stávajících a navržených ploch dopravní 
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infrastruktury – účelových komunikací a stezky pro pěší a cyklisty, které tvoří základní kostru zajišťující 
prostupnost krajiny a přístup na zemědělské a lesní pozemky.  

V řešeném území je stanoveno záplavové území na vodním toku Svratka a zasahuje do něj také záplavové 
území vodního toku Litava včetně aktivní zóny. V ÚP jsou vymezeny plochy pro umístění protipovodňových 
opatření na základě podrobnější dokumentace a zpracovaných protipovodňových opatření obce Rajhradice. 
Dále ÚP vytváří podmínky pro případnou preventivní ochranu území především v rámci koncepce 
uspořádání krajiny.  

Při řešení ÚP byla v rámci možností zohledněna návaznost na sousední obce u výše uvedených záměrů 
technické a dopravní infrastruktury, protipovodňových opatření a územního systému ekologické stability. 
Koncepce rozvoje území obce, koncepce uspořádání krajiny i koncepce veřejné infrastruktury obsažená v 
návrhu ÚP je koordinována s ohledem na širší územní vztahy. KrÚ nemá z hlediska zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy k návrhu ÚP Rajhrad připomínky.  

Závěr: KrÚ nemá z hlediska souladu návrhu ÚP Rajhrad s PÚR ČR, souladu návrhu ÚP Rajhrad s 
nadřazenou ÚPD a z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy k 
návrhu ÚP Rajhrad zásadní připomínky. Upozorňuje pouze, že název krajského cyklokoridoru je zmíněn 
pouze v textové části odůvodnění ÚP, chybí však ve výčtu cyklotras a cyklostezek v A. Textové části ÚP 
(kap. 4.1.7. Nemotorová doprava, účelové komunikace), kde by měl být rovněž uveden. Dále KrÚ 
poznamenává, že již nabyl účinnosti nový územní plán Rajhradice (11.02.2020) a územní plán Blučina 
(16.04.2021), v tomto smyslu je třeba aktualizovat informace týkající se koordinace návrhu ÚP Rajhrad s 
ÚPD okolních obcí. 

Po opakovaném veřejném projednání byla dne 12.7.2021 usnesením Vlády ČR č. 833 schválena 
Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o jejím schválení 
bylo zveřejněno dne 31. srpna 2021 ve Sbírce zákonů v částce 141 pod číslem 321. Dnem 1. září 
2021 je Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky závazná. Odůvodnění ÚP bylo 
doplněno  v kap. 1 a toto doplnění bylo konzultováno e-mailem  z 9.12.2021 s nadřízeným orgánem 
(KrÚ OUPSŔ) a ten dne 29.12.2021 e-mailem s takovým doplněním odůvodnění souhlasil a 
konstatoval, že předložené odůvodnění v dostatečné míře reflektuje Aktualizaci č. 4 PÚR, kdy pro 
záměry, kterými je dotčeno správní území města Rajhrad, tj. koridor vysokorychlostní dopravy ŽD3, 
koridor silniční dopravy SD8 a dálkovod DV1, vytváří návrh ÚP podmínky pro jejich realizaci 
vymezením odpovídajících ploch a koridorů a  návrh ÚP rovněž vytváří podmínky pro řešení úkolů 
vyplývajících ze zařazení města do specifické oblasti SOB9, proto je ÚP v souladu s PÚR ČR v 
platném znění závazném od 01.09.2021 (tj znění po nabytí účinností poslední změny č. 4). 

Výsledek přezkoumání: 

V textové části návrhu ÚP na vydání byl název krajského cyklokoridoru doplněn a byly aktualizovány 
informace týkající se koordinace návrhu ÚP Rajhrad s ÚPD okolních obcí. K návrhům vyhodnocení 
připomínek a rozhodnutí o námitkách nadřízený orgán dle ve lhůtě dle §53 odst. 1 neuplatnil 
stanovisko po veřejném projednání ani k těmto návrhům po opakovaném veřejném projednání. Má se 
tedy  dle § 53 odst. 2 zato, že příslušný orgán s návrhy pořizovatele souhlasí.  

Po přezkoumání dle výše uvedeného a úprav provedených v návrhu pro vydání ÚP Rajhrad v souladu 
s PÚR a ZÚR a je zajištěna koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy. 

b) Přezkoumání souladu návrhu ÚP s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území 

Soulad je vyhodnocen v textové části odůvodnění v kapitole označené 3. a byl popsán po jednotlivých 
cílech § 18 SZ, které se vztahují k ÚP, ale též z  hlediska jeho vlivu na ochranu a rozvoj  civilizačních 
hodnot, kulturních hodnot, přírodních hodnot a krajinného rázu a ochrany nezastavěného území. 
Účelné využití nezastavěného území je odůvodněno v kapitole 9. odůvodnění návrhu. Soulad s cílem 
územního plánování zakotveným v § 18 odst. 5 je uveden v odůvodnění v kapitole 8.6. Odůvodnění 
výslovného vyloučení stavby, zařízení, a jiných opatření dle § 18 odst. 5 v plochách vymezených 
v nezastavěném území. Návrh pro veřejné projednání obsahoval v plochách vymezených 
v nezastaveném území vyloučení některých využití či staveb bez odůvodnění tohoto vyloučení 
veřejným zájmem. Návrh pro opakované veřejné projednání pak tento nesoulad odstranil. 

V souladu s úkoly územního plánování ÚP stanovil koncepci rozvoje území, včetně urbanistické 
koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území zejména v základní koncepci rozvoje území a 
vymezením ploch s rozdílným způsobem využití, které stanovil s ohledem na potřebu změn v území, 
veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika, pro něž stanovil zejména 
v zastavitelných plochách specifické podmínky s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí, vlivu na 
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veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. Stanovením zásad, zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek pro jejich využití 
stanovil urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání 
území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a veřejných prostranství s 
ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území. Etapizaci jako 
takovou ÚP nestanovil, nicméně základní vymezení ploch na stabilizované, zastavitelné (rozvojové 
plochy) a plochy územních rezerv včetně podmínek pro ně stanovené má. ÚP vytváří v území 
podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem, neboť v záplavových územích nevymezuje 
zastavitelné plochy. V územním plánu jsou pro posílení retence území vymezena plocha pro 
protipovodňová opatření (X2) na základě zpracované studie Svratka – přírodě blízká protipovodňová 
opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř.km 26,370 
(Rajhrad) až ř.km 30,617 (Modřice) včetně výustní trati Bobravy.  

ÚP stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury zejména vymezením ploch přestavby 
(P2, P3 a P4) na části nevyužívaného výrobního areálu, rozvoj sídelní struktury je řešen převážně 
doplněním stabilizovaných ploch na okraji zastavěného území. 

ÚP vytvořil v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, z tohoto hlediska vydal dotčený orgán HZS 
Jihomoravského kraje souhlasná stanoviska s tím, že ÚP naplňuje požadavky legislativy k přípravě a 
provádění úkolů ochrany obyvatelstva.  

Pro ÚP bylo zpracováno VVURU v souladu s § 19 odst. 2 SZ. 

Výsledek přezkoumání: 

Po přezkoumání dle výše uvedeného je návrh ÚP v souladu s  cíli a úkoly územního plánování a 
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na 
ochranu nezastavěného území. 

c) Přezkoumání souladu návrhu ÚP s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů  

Soulad je vyhodnocen v textu odůvodnění v kapitole označené 4. 

Soulad s požadavky stavebního zákona je zde vyhodnocen z hlediska jednotlivých ustanovení týkajících se 
návrhu s odkazy na jiné kapitoly odůvodnění, které se věnují odůvodnění vymezení zastavěného území dle 
§ 58 či veřejně prospěšných staveb. Soulad s požadavky stavebního zákona na proces pořízení ÚP je 
popsán v kapitole 12. 

ÚP vymezil zastavěné území, odůvodnění, stanovil základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje 
jeho hodnot,  urbanistickou koncepci včetně urbanistické kompozice.   

Jsou vymezeny zastavitelné plochy (ozn. Z a číslem),  plochy změn v krajině (ozn. K a číslem(, plochy 
přestavby (ozn. P a číslem), plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a 
stanoveny tyto veřejně prospěšné stavby a opatření, plochy pro územní rezervy ozn. R a číslem. Jsou 
vymezeny plochy, pro v němž je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní 
studie (P2, P3, P4 a P5 ;Z14 a Z39), či dohodou o parcelaci (Z4 a Z15). ÚP neobsahuje prvky 
přináležející regulačnímu plánu či územnímu rozhodnutí. 

ÚP je zpracován pro celé území obce a k projednání je předkládán ve formě opatření obecné povahy. 

Jako veřejně prospěšné stavby a opatření s možností vyvlastnění, jsou v souladu s § 170 vymezeny stavby 
dopravní infrastruktury a technické infrastruktury, veřejně prospěšná opatření k založení a doplnění prvků 
ÚSES; veřejně prospěšné stavby a opatření s možností uplatnění předkupního práva nejsou vymezeny. 

Územní plán obsahuje textovou a grafickou část. ÚP odpovídá jak strukturou, tak obsahem příloze č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 ve znění pozdějších předpisů. K veřejnému projednání byla struktura na základě 
vyhlášky č. 13/2018 Sb. ( novela vyhlášky č. 500/2006 Sb.) upravena.  

Výkresy, které jsou součástí grafické části územního plánu, jsou zpracovány v měřítku 1 : 5 000 a výkres 
širších vztahů 1:25 000. Výkresy obsahují jevy zobrazitelné v daném měřítku. Ve výkresech je vyznačena 
hranice řešeného území. 

Obsah vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je zpracován dle přílohy č. 5 
vyhlášky č. 500/2006 Sb.. Výkresy odůvodnění jsou rozšířeny o schémata. 

Nad rámec vyhlášky č. 501/2006 Sb. byla dle ustanovení § 3 odst. 4) vymezeny plochy sídelní zeleně 
(ZV, ZS, ZO) jako součást urbanistické koncepce v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.  

Odůvodnění tohoto zvláštního případu, jak vyžaduje § 3 odst., 4) vyhlášky 501/2006 Sb. je uvedeno 
v kapitole 4.  
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Obecným požadavkem na vymezování ploch je dle § 3 odst. 5 vytvářet a chránit bezpečně přístupná 
veřejná prostranství v zastavěném území a v zastavitelných plochách, chránit stávající cesty umožňující 
bezpečný průchod krajinou.  Pro ochranu významných veřejných prostranství jsou stanoveny v kap. 2 
v odst. 2.2.1 podmínky ochrany. 
Z hlediska § 7 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb  žádná ze zastavitelných ploch bydlení, občanského vybavení 
anebo smíšena obytná sama o sobě nemá rozlohu 2 ha, ani soubor navazujících ploch Z6 – Z9 tuto rozlohu 
nemá. 

Výsledek přezkoumání: 

Po přezkoumání dle výše uvedeného je návrh ÚP v souladu s  požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů. 

d) Přezkoumání a vyhodnocení souladu návrhu ÚP s požadavky zvláštních právních předpisů a 
se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů uplatněnými dle §50 
odst.2,  §52 odst.3, §53 odst.1  a odst. 2 stavebního zákona 

Žádný rozpor nebyl v průběhu projednávání územního plánu Rajhrad řešen. Soulad návrhu ÚP s 
požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů je přezkoumán a vyhodnocen pořizovatelem dle jednotlivých veřejných zájmů a zvláštních 
právních předpisů. Neuplatnil-li dotčený žádné stanovisko v procesu projednávání ÚP, je soulad ÚP 
s veřejným zájmem předpisem hájeným vyhodnocen pořizovatelem. 
Čísla jednací všech stanovisek jsou uvedena tabulkách v kapitole Údaje o způsobu pořízení. 

Ve vyhodnocení byly použity tyto zkratky: 

KrÚ OŽP  Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 
601 82 Brno  

KrÚ OD  Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno  

KrÚ ORR OPP  Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, oddělení památkové 
péče, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

KHS  Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 4, 
602 00  Brno 2 

MěÚŽ OŽPSU Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, Masarykova 
č.p. 100, 667 01  Židlochovice 

MěÚŽ KT PPP Městský úřad Židlochovice, Kancelář tajemníka, pracoviště památkové péče, Masarykova 
č.p. 100, 667 01  Židlochovice 

MěÚŽ OŽPSU PP Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, pracoviště 
památkové péče, Masarykova č.p. 100, 667 01  Židlochovice 

MěÚŽ OD Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100, 
667 01  Židlochovice 

KVS Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, Palackého 
třída č.p. 1309/174, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, 612 00  Brno 

MO Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekomická a majetková, Odd ochrany úz. zájmů Brno, 
Svatoplukova 2687/84,  Brno 

návrh ÚP k SJ návrh územního plánu Rajhrad projednávaný ve společném jednání dle § 50 stavebního 
zákona 

návrh ÚP k VP upravený a posouzený návrh územního plánu Rajhrad projednávaný ve veřejném 
projednání dle §52 stavebního zákona 

návrh ÚP k OVP upravený návrh územního plánu Rajhrad projednávaný v rozsahu úprav dle § 53 odst. 2 v 
opakovaném veřejném projednání 

SEA vyhodnocení vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Rajhrad na životní prostředí 

VVURU vyhodnocení vlivů územního plánu Rajhrad na udržitelný rozvoj území 

SEA stanovisko  stanovisko k návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
ve smyslu § 50 odst. 5 stavebního zákona 

NRoNVP1 návrhy rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek zaslané dotčeným orgánům a 
nadřízenému orgánu po veřejném projednání 

NRoNVP2 návrhy rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek zaslané dotčeným orgánům a 
nadřízenému orgánu po opakovaném veřejném projednání 

Vyhodnocení souladu se stanovisky příslušného úřadu z hlediska ochrany životního prostředí 

KrÚ OŽP příslušný dle § 22 písm. b) a  e) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 
prostředí ve znění pozdějších předpisů 

ve stanovisku dle § 50 odst.2 konstatoval, že nemá k návrhu ÚP k SJ ani k VVURU připomínky, kdy 
SEA stanovisko bude vydáno samostatně po úkonech pořizovatele ve smyslu §50 odst. 5 stavebního 
zákona. 
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K upravenému návrhu ve stanovisku dle § 52 odst.2 uplatnil tyto požadavky: 

K SEA vyhodnocení bylo uplatněno SEA stanovisko; změny řešení návrhu ÚP k VP oproti návrhu ÚP k SJ 
představují mj. doplnění nových návrhových ploch, změny plošného vymezení i změny funkčního využití 
stávajících i návrhových ploch a proto se v této fázi projednávání návrhu ÚP požaduje doložení doplňku 
SEA vyhodnocení. Tento doplněk se zaměří na posouzení těch částí řešení návrhu ÚP, které byly od 
společného jednání dle § 50 stavebního zákona změněny; především pak na nově navrhované plochy a 
nově navrhovaná funkční využití ploch. Součástí doplňku SEA vyhodnocení bude vyjádření autorizovaného 
zpracovatele SEA vyhodnocení v tom smyslu, zda navrhované změny řešení ÚP mají či nemají vliv na 
závěry a doporučení již zpracovaného SEA vyhodnocení. 

Orgán také požadoval řádně doplnit textovou část odůvodnění návrhu ÚP – a to podkapitolu „13.2 
Stanovisko, jak bylo stanovisko krajského úřadu zohledněno“. Upozorňuje, že podkapitolu „6 Zpráva o 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ je třeba doplnit tak, aby odrážela také závěry výše 
požadovaného doplňku SEA vyhodnocení. 

Ve stanovisku k NRoNVP1 neměl příslušný orgán připomínky a k NRoNVP2 neuplatnil stanovisko. 

Obsah stanoviska k podstatné úpravě návrhu územního plánu dle § 53 odst. 2 stavebního zákona je 
uveden v oddíle Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona v závěru. 

Vyhodnocení: Návrh je v souladu se stanovisky příslušného orgánu. 

Zapracování požadavků SEA vyhodnocení bylo z návrhu a zejména z jeho odůvodnění zřejmé a to z kap. 6 
Zpráva o vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území, v níž se konstatuje, že podmínky 
požadované SEA vyhodnocením jsou doplněny do textové části ÚP. V textové části ÚP str. 41 kap. 12 bylo 
v tabulce ve sloupci „podmínky pro pořízení územní studie“ doplněno „u plochy P2 ochrana krajinného 
rázu“; podmínečná přípustnost fotovolatických  elektráren, pokud jsou součástí staveb, byla doplněna 
v kapitole 4.2.3 a kap. 6 u ploch SC, SO, BI, BH, OV,OK, OS, ZS, VS, VP, DZ, DK, TI. Z odůvodnění 
v bodě 7.2. str. 33 první odrážka, vyplývá, že byla doplněna výšková regulace zástavby u stabilizovaných 
ploch bydlení (BI) v lokalitě Ostrůvek na max 1NP + podkroví a bylo doplněno odůvodnění výškové 
regulace zástavby v této lokalitě (kap. 8.6.). 

Pro návrh ÚP k OVP Byl vypracován doplněk SEA vyhodnocení včetně vyjádření autorizovaného 
zpracovatele SEA vyhodnocení. Byla doplněna podkapitola Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území dle doplňku. 

Do podkapitoly Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byla v návrhu pro OVP doplněna o 
část věnovaná změnám v ÚP provedeným od společného jednání a jaký mají tyto změny vliv na závěry 
SEA vyhodnocení. 

Jelikož stanovisko k NRoNVP1 bylo souhlasné a stanovisko k NRoNVP2 nebylo uplatněno, má se dle § 53 
odst. 2 zato, že příslušný orgán s návrhy pořizovatele souhlasí. 

Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů dle veřejných zájmů, 

v případě že dotčený orgán neuplatnil žádné stanovisko v průběhu projednávání ÚP, pak souladu 
s veřejným zájmem zvláštním právním předpisem hájeným. 

Ochrana životního prostředí 

KHS jako orgán příslušný dle   zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve 
znění pozdějších předpisů §23 odst. 5) od 1.11.2017 odst. 6) 

neuplatnila stanoviska k návrhu ÚP a SEA vyhodnocení v žádném stadiu jeho projednávání ani n 
NRoNVP1 a NRoNVP2 z hlediska tohoto zákona. 

Vyhodnocení: ÚP je z hlediska vlivu na veřejné zpraví v souladu se zájmem hájeným tímto předpisem, 

neboť ve Vyhodnocení  SEA se v závěru kap. 6.13., která vyhodnocuje vliv koncepce na veřejné 
zpraví konstatuje: 

Územní plán Rajhrad předkládá návrhy funkčního a prostorového uspořádání v katastrálním území 
tak, aby byly minimalizovány dopady na veřejné zdraví. Určitý vliv na zdraví obyvatelstva se však 
potenciálně předpokládá u některých typů navržených ploch (plochy pro bydlení zejména ve vztahu k 
plochám dopravy). Z nalezených vlivů na zdraví obyvatelstva byly identifikovány významné negativní 
vlivy, podmínky využití rizikových ploch dávají však předpoklady pro zajištění stanovených limitů, 
zejména hluku a čistoty ovzduší. 

Ochrana přírody a krajiny 

KRÚ OŽP jako orgán příslušný dle § 77a odst. 4 písm. n) v souv. s § 45i odst. 1, § 77a odst. 4 písm.x) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

na základě předchozího vyloučení významného vlivu při návrhu zadání ÚP na soustavu Natura 2000 
neměl ve stanovisku k návrhu ÚP k SJ připomínky. Současně konstatoval, že mu nejsou známy žádné 
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další zájmy ochrany přírody a krajiny, které by mohly být dotčeny projednávanou věcí a k jejichž 
uplatnění je příslušný. 

Ve stanovisku k návrhu k VP  orgán uplatnil k částem řešení, které byly od společného jednání 
změněny stanovisko v tom smyslu, že k nim nemá připomínky a  ve stanovisku k návrhu k OVP 
konstatoval, že částem řešení, které byly od  veřejného projednání změněny nemá připomínky. 
K NRoNVP1 sdělil, že nemá připomínky a k NRoNVP2  neuplatnil stanovisko. 

Vyhodnocení: ÚP  je v souladu se stanovisky dotčeného orgánu. 

Uplatněná stanoviska byla souhlasná a stanovisko k NRoNVP2 nebylo uplatněno, má se dle § 53 
odst. 2 zato, že příslušný orgán s návrhy pořizovatele souhlasí. 

MěÚŽ OŽPSU jako orgán příslušný dle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  

ve stanovisku k návrhu ÚP k SJ konstatoval, že s předloženou koncepcí souhlasí. Upozornil na 
skutečnost, že z důvodu opravy ochranné hráze na VVT Svratka dojde ke zrušení VKP Svratecká alej 
a že dále v důsledku rekonstrukce dojde ke kácení veškeré vegetace nacházející se v současné době 
na tělese levobřežní ochranné hráze nad jezem Rajhrad v úseku ř.km 35,00 – 35,800 v k.ú. Rajhrad a 
Popovice (za pokácené stromořadí bude požadována náhradní výsadba, nejlépe situovaná v blízkosti 
místa zásahu, tj. podél stávající cyklostezky). 

Z hlediska ochrany krajinného rázu dle § 12 zákona, je minimalizace negativního vlivu ploch s 
rozdílným způsobem využití na krajinný ráz, řešena stanovením podmínek prostorového uspořádání 
zástavby. 

Orgán ochrany přírody a krajiny pak už neuplatnil stanoviska k návrhu ÚP a SEA vyhodnocení 
v žádném dalším stadiu jeho projednávání a ani k NRoNVP1 a NRoNVP2 z hlediska tohoto zákona. 

Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanovisky dotčeného orgánu. 

Pokyny pro úpravu návrhu bylo uloženo prověřit doporučení – možnost vymezení plochy pro izolační zeleň 
a zohlednit upozornění v návrhu ploch v blízkosti  tělesa levobřežní ochranné hráze nad jezem Rajhrad v 
úseku ř.km 35,00 – 35,800 v k.ú. Rajhrad. V upraveném návrhu pak byla pro realizaci náhradní výsadby 
rozšířena plocha změny v krajině K19 a vypuštěna zastavitelná plocha Z25 pro sídelní zeleň. Viz 
odůvodnění  kap. 7.2. 

VKP Svratecká alej dosud nebylo zrušeno, je stále součástí ÚAP ORP. Úpravy provedené následně 
v návrzích ÚP neměly vliv na celkovou koncepci ochrany přírody a krajiny, zakotvenou v koncepci krajiny a 
urbanistické koncepci též z hlediska krajinného rázu. Jelikož stanoviska k NRoNVP1 a k NRoNVP2 nebyla 
uplatněna, má se dle § 53 odst. 2 zato, že příslušný orgán s návrhy pořizovatele souhlasí. 

Ochrana vod 

KRÚ OŽP není z hlediska ochrany vod dle § 107 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů orgán příslušným k uplatnění stanoviska,  

což také sděluje ve svých částech koordinovaných stanovisek vydávaných krajským úřadem 
k návrhům ÚP v jednotlivých stádiích projednávání  a k NRoNVP1.  

Upozornil však ve stanovisku k návrhu k OVP, že v k.ú. Rajhrad se nachází vyhlášené záplavové 
území vodních toků Svratka a Litava a dále území s povodňovým rizikem a s povodňovým ohrožením, 
přičemž mapy povodňového rizika a mapy povodňového ohrožení jsou jedním z limitů územního 
plánování. 

Vyhodnocení: 

ÚP Rajhrad nevymezuje žádné plochy označené jako zastavitelné v záplavovém území, návrhem pro 
OVP byla vymezena zastavitelná plocha Z42, která se dle nyní platného Plánu pro zvládání 
povodňových rizik  v povodí Dunaje (opatření obecné povahy čj. 90992/ENV/15 z 22.12.2015) a k 
němu příslušných map povodňového ohrožení a rizik nenachází v žádném povodňovém ohrožení či 
riziku. Dle dosud nevydaného návrhu Plánu pro zvládání povodňových rizik  v povodí Dunaje pro 
období 2021-2027 již je území v mapách povodňového ohrožení a rizik zahrnuto. Z tohoto důvodu je 
podmínkou zástavby v ploše Z42 zohlednění aktuálního Plánu pro zvládání povodňových rizik v 
povodí Dunaje.  

MěÚŽ OŽPSU jako orgán ochrany vod příslušný dle § 106 odst.2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
(vodní zákon) 

ve stanovisku k návrhu ÚP k SJ konstatoval, že nemá připomínky. Orgán ochrany přírody a krajiny 
pak už neuplatnil stanoviska k návrhu ÚP a SEA vyhodnocení v žádném dalším stadiu jeho 
projednávání a ani k NRoNVP1 a NRoNVP2 z hlediska tohoto zákona. 
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Vyhodnocení: ÚP  je v souladu se stanovisky dotčeného orgánu. 

Úpravy provedené následně v návrzích ÚP neměly vliv na celkovou koncepci ochrany vod, 
zakotvenou v koncepci krajiny a urbanistické koncepci. Viz též odůvodnění návrhu ÚP v kapitole 5.1.6 
v oddíle Ochrana před povodněmi a v odůvodnění rozhodnutí o námitce Povodí Moravy, s.p. 

Jelikož stanoviska k NRoNVP1 a k NRoNVP2 nebyla uplatněna, má se dle § 53 odst. 2 zato, že 
příslušný orgán s návrhy pořizovatele souhlasí.  

Ochrana ovzduší 

KrÚ OŽP jako orgán příslušný dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 

uplatnil k návrhu k SJ stanovisko v tom smyslu, že po posouzení dokumentace nemá k návrhu 
připomínky. K návrhu k VP uplatnil k částem řešení, které byly od společného jednání změněny 
stanovisko v tom smyslu, že k nim nemá připomínky. K návrhu k OVP uplatnil k částem řešení, které 
byly od předchozího veřejného projednání změněny a i ve vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj 
území, stanovisko v tom smyslu, že k nim nemá připomínky. K NRoNVP1 sdělil, že k předloženému 
nemá žádné připomínky a k NRoNVP2 neuplatnil stanovisko. 

Vyhodnocení: ÚP  je v souladu se stanovisky dotčeného orgánu. 

Uplatněná stanoviska byla souhlasná a stanovisko k NRoNVP2 nebylo uplatněno, má se dle § 53 
odst. 2 zato, že příslušný orgán s návrhy pořizovatele souhlasí. 

Ochrana zemědělského půdního fondu 

KrÚ OŽP jako orgán příslušný dle § 17a písm. a) v souvislosti s § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů  

Posoudil návrh ÚP k SJ z hlediska zájmů ochrany ZPF a v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona o 
ochraně uplatnil souhlasné stanovisko, které zdůvodnil následovně:  

Předložený návrh územního plánu neobsahoval v tabulkové části v poznámce informaci, které plochy 
jsou přebírány z platné územně plánovací dokumentace, jak bylo požadováno ze strany OŽP ve fázi 
návrhu zadání územního plánu. Stanovisko je vydáno na základě doplněné verze textové části 
odůvodnění s upravenou tabulkou záborů ZPF (viz příloha tohoto stanoviska) a dopracovaným textem 
odůvodnění.  

Z doplněného odůvodnění vyplývá, že převážná část návrhových ploch je převáděna z dosud platné 
územně plánovací dokumentace. K těmto plochám nemá orgán ochrany ZPF krajského úřadu připomínky, 
neboť tyto plochy byly již jednou projednány a ani při jejich opětovném posouzení u nich nebyl shledán 
zásadní rozpor se základními zásadami ochrany ZPF vyplývajícími z ust. § 4 zákona o ochraně ZPF.  

Rozpor se základními zásadami ochrany ZPF nebyl shledán ani u zbývající části nově navrhovaných ploch. 
Rozsahem plochy odpovídají velikosti a potřebám sídla. Plochy v maximální míře navazují na zastavěné 
území či plochy zastavitelné. Svým tvarem a lokalizací dotváří kompaktní půdorys sídla, aniž by vytvářely 
nežádoucí proluky, či narušovaly organizaci a obhospodařování přiléhajících pozemků ZPF.  

Doplněným odůvodněním byla rovněž řádným způsobem vypořádána dikce ust. § 4 odst. 3 a 4 zákona o 
ochraně ZPF, tj. byl prokázán jiný veřejný zájem převažující nad veřejným zájmem ochrany zemědělských 
půd I. a II. třídy ochrany, které v řešeném území, v přímé návaznosti na zastavěné území, vykazují majoritní 
zastoupení a nebylo možné se jim zcela vyhnout.  

K plochám územních rezerv bude stanovisko dle ust. § 5 odst. 2 zákona uplatněno při projednání 
těchto ploch v režimu ploch zastavitelných. OŽP požaduje v dalším stupni projednání zapracovat 
doplněné odůvodnění do předmětného návrhu územního plánu.  

Orgán ochrany ZPF mimo rámec výše uplatněných stanovisek požadoval, aby v dalších fázích 
projednávání návrhu ÚP byly všechny změny řešení provedené od společného jednání v textové části 
zřetelně vyznačeny; v tabelárních přehledech záborů ZPF a PUPFL pak doporučil vyznačit případné 
změny formou rozšíření původní tabulky o sloupec označený v záhlaví „Úpravy po společném 
jednání“.   

K návrhu k VP uplatnil orgán souhlasné stanovisko se změnami zapracovanými po společném jednání 
s odůvodněním, že souladu s ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona, resp. v návaznosti na souhlasné 
stanovisko uplatněné v rámci společného jednání dospěl orgán ochrany ZPF krajského úřadu k 
závěru, že předložené změny nejsou v rozporu se základními zásadami ochrany ZPF vyplývajícími z 
ust. § 4 zákona o ochraně ZPF a lze je tudíž z hlediska zájmů ochrany ZPF akceptovat. 
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K NRoNVP1uplatnil orgán stanovisko, že z předloženého návrhu vyhodnocení připomínek vyplývá, že 
dojde ke změně částí řešení návrhu ÚP a že v případě, že změnou částí řešení bude dotčen ZPF, 
dotčený orgán ochrany uplatní stanovisko podle ust. § 5 odst. 2 zákona k těmto změněným částem 
řešení na základě opětovného předložení Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení ÚPD na ZPF obsaženého v odůvodnění návrhu územního plánu. 

K návrhu k OVP uplatnil orgán souhlasné stanovisko ke změnám částí řešení návrh ÚP, ke kterým 
došlo po veřejném projednání a to s odůvodněním, že souladu s ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona, 
resp. v návaznosti na souhlasné stanovisko uplatněné v rámci společného jednání a veřejného 
projednání dospěl dotčený orgán k závěru, že předložené změny nejsou v rozporu se základními 
zásadami ochrany ZPF vyplývajícími z ust. § 4 zákona o ochraně ZPF a lze je tudíž z hlediska zájmů 
ochrany ZPF akceptovat. 

K NRoNVP2 orgán neuplatnil stanovisko. 

Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanovisky dotčeného orgánu. 

Požadavek orgánu k úpravě návrhu po SJ týkající se úprav textu byl zapracován a doporučení týkající 
se budoucích úprav textu byla respektována. V kapitole 11 odůvodnění byly úpravy po společném 
jednání „podžluceny“. 

Na základě změn provedených v návrhu k OVP bylo upraveno Vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení ÚPD na ZPF obsaženého v odůvodnění návrhu územního plánu 
(podžlucené a červené texty). 

Stanoviska byla souhlasná vč. stanoviska ke změnám provedený v návrhu po veřejném projednání a 
stanovisko k NRoNVP2 nebylo uplatněno, má se dle § 53 odst. 2 zato, že dotčený orgán s návrhy 
pořizovatele souhlasí. 

MěÚŽ OŽPSU dle § 15 písm.h) a § 17a písm.a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění 
pozdějších předpisů není orgánem příslušným k uplatnění stanoviska k ÚP Rajhrad, což také sdělil ve 
svém stanovisku k návrhu ÚP k SJ. 

Ochrana lesa 

KRÚ OŽP není z hlediska ochrany vod dle § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů orgánem příslušným k uplatnění stanoviska k ÚP Rajhrad, 
což také sděluje ve svých částech koordinovaných stanovisek vydávaných krajským úřadem 
k návrhům ÚP Rajhrad v jednotlivých stádiích projednávání  a k NRoNVP1.  

MěÚŽ OŽPSU jako orgán příslušný dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů  

ve stanovisku k návrhu ÚP k SJ konstatoval, že návrh nemá vliv na zachování lesa a na plnění jeho 
celospolečenských zájmů. Proto jako orgán státní správy lesů souhlasí s koncepcí a nestanovuje 
žádné podmínky, kterými může svůj souhlas vázat. Následně tento dotčený orgán pak už neuplatnil 
stanoviska k návrhu ÚP a SEA vyhodnocení v žádném dalším stadiu jeho projednávání a ani k 
NRoNVP1 a NRoNVP2 z hlediska tohoto zákona. 
Vyhodnocení: ÚP  je v souladu se stanovisky dotčeného orgánu. 
Úpravy provedené následně v návrzích ÚP neměly vliv na celkovou koncepci ochrany lesa 
zakotvenou v koncepci krajiny, podmínka stanovená v textové části ÚP v kap.  STANOVENÍ 
PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY 
KRAJINNÉHO RÁZU, která stanoví, že stavby pro bydlení lze situovat pouze v minimální vzdálenosti 
25m od lesních pozemků zůstala v ÚP zachována. Jelikož stanoviska k NRoNVP1 a k NRoNVP2 
nebyla uplatněna, má se dle § 53 odst. 2 zato, že příslušný orgán s návrhy pořizovatele souhlasí.  

Ochrana ložisek nerostných surovin 
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 jako orgán příslušný dle § 15 odst. 2 
zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) a § 13 odst. 2 zákona č. 
62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů  
uplatnilo k návrhu k SJ z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání připomínek 
a s projednání návrhu územního plánu souhlasné stanovisko s odůvodněním, že nejsou v k.ú. Rajhrad 
dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů. Pro úplnost uvedlo, že v k.ú. Rajhrad není 
evidováno poddolované území z minulých těžeb ani sesuvné území. 
K  NRoNVP1, návrhu ÚP k OVP a NRoNVP2 neuplatnil orgán stanovisko. 
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Vyhodnocení: ÚP  je v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu. 

Zájmy chráněné orgánem nejsou dotčeny, v řešeném území se nenachází chráněná ložisková území. 
ÚÚP Židlochovice nebyly předány žádné údaje o území, z nichž by vyplývalo dotčení území stávajícím 
či navrhovaným chráněným ložiskovým území, orgán tedy nebyl dotčen a nebyl k návrhu k VP již 
vyzván k uplatnění stanoviska z hlediska těchto zákonů. K návrhu k VP byla uplatněna námitka MND, 
a.s týkající se průzkumného území a proto byl orgán nadále vyzýván k uplatnění stanovisek 
k NRoNVP1, návrhu ÚP k OVP a NRoNVP2. Jelikož stanoviska k NRoNVP1 a k NRoNVP2 nebyla 
uplatněna, má se dle § 53 odst. 2 zato, že příslušný orgán s návrhy pořizovatele souhlasí.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32,11015 Praha 1 jako orgán příslušný dle § 15 odst. 
2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 

neuplatnilo k návrhu ÚP k SJ stanovisko. K návrhu ÚP k VP uplatnilo souhlasné stanovisko bez 
připomínek s odůvodněním, že na území obce Rajhrad nezasahují žádné dobývací prostory, ložiska 
nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území a přestože 
východní část katastru pokrývá Průzkumné území pro ropu a zemní plyn č. 04008 Svahy českého 
masivu, tento nepředstavuje žádný limit využití území a není proto nutné stanovit žádné podmínky 
k ochraně a hospodárnému využití nerostného bohatství. 

K NRoNVP1 uplatnilo souhlasné stanovisko za podmínky řádného zdůvodnění veřejného zájmu 
ochrany přírody na plochách NP, NK, NX.  

K návrhu ÚP k OVP a k NRoNVP2 neuplatnilo stanovisko. 

Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanovisky dotčeného orgánu. 

V řešeném území se nenachází výhradní ložiska nerostných surovin ani prognózní ložiska. ÚÚP 
Židlochovice nebyly předány žádné údaje o území, z nichž by vyplývalo dotčení území stávajícím či 
navrhovaným ložiskem. PÚ Svahy českého masívu bylo MND a.s. (resp. právnímu předchůdci MND a.s.) 
stanoveno rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ze dne 17.2.2004, č.j. 560/2228/2003, které nabylo 
právní moci ke dni 26.3.2004. O průzkumném území byl pořizovatel informován až z výkonu své úřední 
činnosti spojené s námitkami MND a.s. při projednávání jiných územně plánovacích dokumentací a 
zejména pak z žádosti MND a.s. o zařazení do seznamu oprávněných investorů vedeném Krajským 
úřadem Jihomoravského kraje od 1.1.2018. 

V textové části odůvodnění v kapitole STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY  bylo doplněno 
odůvodnění konkrétního veřejného zájmu v plochách NP, NK, NX a doplněn též odstavec Odůvodnění 
výslovného vyloučení stavby, zařízení, a jiných opatření dle § 18 odst. 5 v plochách vymezených v 
nezastavěném území.Dne 25.3.2021 obdržel pořizovatel rozhodnutí MŽP ČR č.j. MZP/2021/560/466, z nějž 
vyplývá, že z plochy Průzkumného území Svahy českého masívu se MND a.s. rozhodlo vypustit ta území, 
která jsou pro provádění dalších průzkumných prací neperspektivní a provádění průzkumných prací na nich 
je neúčelné, kdy změna plošného rozsahu PÚ Svahy Českého masívu platí  dnem doručení  oznámení 
organizace MND a.s. Ministerstvu životního prostředí, tj. dnem 10.3.2021 – Rajhrad  patří též do té části 
PÚ, kterého se MND,a s. vzdalo. 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl č.p. 481/13,601 42  Brno 2 
jako orgán příslušný dle § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon) 

neuplatnil stanoviska k žádnému stádiu projednávání návrhu ÚP Rajhrad a SEA vyhodnocení a ani k 
NRoNVP1 a NRoNVP2 z hlediska tohoto zákona. 

Vyhodnocení: ÚP je z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství v souladu se zájmem hájeným tímto 
zákonem 

Veřejný zájem chráněný tímto orgánem není dotčen, v řešeném území se nenachází dobývací prostor a 
ÚÚP Židlochovice nebyly předány žádné údaje o území, z nichž by vyplývalo dotčení území stávajícím či 
navrhovaným dobývacím prostorem. Přestože orgán není dotčen, byl vyzýván k uplatnění stanovisek, 
neuplatnil ani stanoviska k NRoNVP1 a NRoNVP2, v nichž bylo rozhodnuto o námitce MND a.s., týkající se 
Průzkumného území Svahy českého. Jelikož stanoviska k NRoNVP1 a k NRoNVP2 nebyla uplatněna, má 
se dle § 53 odst. 2 zato, že příslušný orgán s návrhy pořizovatele souhlasí.  

Odpadové hospodářství 

KHS jako orgán příslušný dle § 75 písm. a) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších 
zákonů ( do 31.12.2020) a dle § 133 písm. c) zákona č. 541/2020 o odpadech (od 1.1.2021) 

neuplatnila stanoviska k návrhu ÚP a SEA vyhodnocení v žádném stadiu jeho projednávání ani n 
NRoNVP1 a NRoNVP2 z hlediska těchto zákonů. 
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Vyhodnocení: ÚP je z hlediska vlivu na veřejné zpraví v souladu se zájmem hájeným tímto předpisem, 

neboť z koncepce nakládání z odpady v kap. 4.3 textové části nevyplývají žádné změny nakládání 
s odpady, nejsou vymezeny žádné plochy určené ke skládkování odpadů ve správním území města 
Rajhrad. 

MěÚŽ OŽPSU jako orgán příslušný § 79 odst. 1 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve 
znění pozdějších zákonů (do 31.12.2020) a dle ,§ 146 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 o 
odpadech (od 1.1.2021) 

ve stanovisku k návrhu ÚP k SJ konstatoval, že koncepce je možná, systém nakládání s odpady 
zůstává zachován. 

Následně tento dotčený orgán pak už neuplatnil stanoviska k návrhu ÚP a SEA vyhodnocení 
v žádném dalším stadiu jeho projednávání a ani k NRoNVP1 a NRoNVP2 z hlediska tohoto zákona. 

Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanovisky dotčeného orgánu. 

Stanovisko k SJ bylo souhlasné a úpravy provedené následně v návrzích ÚP neměly vliv na celkovou 
koncepci nakládání s odpady stanovené v kap. 4.3 textové části ÚP. 

KrÚ OŽP jako orgán příslušný dle ,§ 102 odst.1 zákona č. 541/2020 o odpadech (od 1.1.2021) a 
k Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025 dle obecně závazné vyhláška 
Jihomoravského kraje č.1/2016 

uplatnil stanovisko ve smyslu, že částem řešení, ke kterým došlo po veřejném projednání ke změnám, 
nemá připomínky. 

Upozornil  na kompetenci uplatňovat stanoviska k ÚP orgánů ORP dle § 146 od.1 písm.e) – MěÚ 
Židlochovice, který  neuplatnil žádné stanovisko. 

Ochrana veřejného zdraví 

KHS jako orgán příslušný dle § 82 odst. 2 písm. i) v souvislosti s § 77, § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších zákonů 

uplatnil k návrhu ÚP k SJ souhlasné stanovisko. Následně tento dotčený orgán pak už neuplatnil 
stanoviska k návrhu ÚP a SEA vyhodnocení v žádném dalším stadiu  projednávání a ani k NRoNVP1 
a NRoNVP2 z hlediska tohoto zákona. 

Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanovisky dotčeného orgánu. 

Stanovisko k SJ bylo souhlasné a úpravy provedené následně v návrzích ÚP neměly vliv na celkovou 
koncepci ochrany zdravých životních podmínek a životního prostředí stanovenou v kap. 2.2.2 textové 
části ÚP. 

Veterinární správa 

KVS jako orgán příslušný dle § 49 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči  

neuplatnila žádná stanoviska k návrhu ÚP a SEA vyhodnocení v žádném stadiu projednávání a ani k 
NRoNVP1 a NRoNVP2 z hlediska tohoto zákona. 

Vyhodnocení: ÚP je z hlediska vlivu na veterinární požadavky na chov a zdraví zvířat  v souladu se 
zájmem hájeným tímto předpisem, 

ÚP nevymezuje žádné plochy pro živočišnou výrobu, současně jsou stavby pro chovatelství 
stanoveny jako podmínečně přípustné využití v mnoha druzích ploch, ovšem pouze za podmínky, že 
splňují příslušné hygienické předpisy a normy a nemají negativní vliv (hluk, zápach, obtěžování 
hmyzem apod.) na užívání staveb ve svém okolí a dále za podmínky, že budou max. 1 NP, bez 
podkroví, do 50 m2 zastavěné plochy, max. 1 stavba na pozemkové parcele. 

Jako podmínka je v koncepci ochrany zdravých životních podmínek a životního prostředí  v kap. 2.2.2 
textové části ÚP stanoveno, že chov hospodářských zvířat je možný pouze v takové koncentraci, která 
nevytvoří riziko obtěžování obyvatelstva vyššími koncentracemi páchnoucích látek. 

Památková péče 

MěÚŽ KT PPP a následně MěÚŽ OŽPSÚ PP jako orgán příslušný dle § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších zákonů   

neuplatnila žádná stanoviska k návrhu ÚP a SEA vyhodnocení v žádném stadiu projednávání a ani k 
NRoNVP1 a NRoNVP2 z hlediska tohoto zákona. 
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Vyhodnocení: ÚP je z hlediska vlivu kulturní památky a památkovou péči v souladu se zájmem 
hájeným tímto předpisem 

Ochrana kulturních hodnot je stanovena v kap. 2.2. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území, kde v 
 odstavci Ochrana kulturních hodnot jsou stanoveny jednotlivé podmínky ochrany v „území zásadního 
významu pro ochranu hodnot“, pro historicky významné stavby (např. areál Benediktinského kláštera, 
kostel Nalezení sv. Kříže, klášter sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova) architektonicky cenné 
stavby, stavební dominanty a objekty přispívající k identitě území.  

KrÚ ORR OPP není z hlediska ochrany památek dle § 28a odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů orgánem příslušným k uplatnění stanoviska k ÚP 
Rajhrad, protože se v řešeném území nenachází památková zóna nebo nemovitá národní kulturní 
památka, což také sděluje ve svých částech koordinovaných stanovisek vydávaných krajským úřadem 
k návrhům ÚP Rajhrad v jednotlivých stádiích projednávání  a k NRoNVP1.  

Doprava na pozemních komunikacích 

Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 jako orgán příslušný dle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy  

neuplatnilo žádná stanoviska k návrhu ÚP a SEA vyhodnocení v žádném stadiu projednávání a ani k 
NRoNVP1 a NRoNVP2 z hlediska tohoto zákona. 

Vyhodnocení: ÚP je z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy v souladu se zájmem hájeným tímto 
předpisem 

Přestože návrh obsahuje zastavitelné plochy dopravy v překryvu s koridory pro stavby 
vysokorychlostní železnice celorepublikového významu (dálnice D52 a vysokorychlostní trať), orgán 
se nevyjádřil ani k jedné z nich, ani k podmínkám ochrany svých zájmů v těchto plochách. 

ŘSD jako poradní organizace Ministerstva dopravy ČR ve svém vyjádření konstatovalo, že dálnice i 
krajské silnice jsou v návrhu respektovány včetně ochranných pásem a koridoru pro plánované nově 
navržené pokračování dálnice D52 směrem k dálnici D2 a že k návrhu k SJ nemá připomínky. 
K návrhu k VP tato organizace uplatnila jako oprávněný investor námitku (viz rozhodnutí o námitce 
ŘSD), která je v ÚP zapracována. V návrhu k OVP byly stanoveny nově podmínky i pro jiné stavby 
než D52 či VRT v ploše Z33 a koridoru KD1, které jsou však podmíněny vyjádřením Ministerstva 
dopravy ČR z hlediska koordinace těchto staveb se stavbami, pro něž byla plocha Z33 a koridor KD1 
vymezeny. Podmínky vyplynuly z NRoNVP1 a NRoNVP2, k nimž nebyla uplatněna dotčeným 
orgánem také žádná stanoviska, má se tedy dle § 53 odst. 2 zato, že dotčený orgán s návrhy 
pořizovatele souhlasí.  

KrÚ OD jako orgán příslušný dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.  

uplatnil k návrhu k SJ souhlasné stanovisko s řešením silnic II. a III. třídy pouze za splnění těchto 
požadavků: 

1. Pro řešení území v návrhu označené jako plochy P6 a Z1 bude uloženo zpracování podrobnější 
dokumentace.  

2. Návrhová kategorie silnice III/42510 bude v návrhu ÚP uvedena v souladu s Návrhovou 
kategorizací krajských silnic JMK.  

3. Dopravní napojení a obsluha ploch smíšených výrobních (Z30, Z31 a Z32) bude řešena s jediným 
novým dopravním připojením každé plochy na silnici III/42510, v souladu s platnou legislativou.  

4. Podmínky využití návrhových ploch s chráněnými prostory přiléhající k silnicím II. a III. třídy 
nebudou z hlediska hlukové ochrany v dalším projednávání oslabovány 

Odůvodnění 1. podmínky stanoviska: 

Stávající územní plán počítá v lokalitě u staré pošty s uslepením místní komunikace (MK) v ul. 
Syrovické a jejím novým napojením přeložkou místní komunikace (aby nebyla napojena na silnici 
III/42510 v nepříznivém úhlu a krátkém odsazení od napojení silnice III/39513). Návrh územního plánu 
ponechává stávající napojení MK v ul. Syrovické, zeleň nahrazuje bydlením a vymezuje plochu pro 
řešení křižovatky. Ve stávající konfiguraci je křižovatka normově neřešitelná, okružní křižovatka, 
uváděná v odůvodnění návrhu, je problematicky projednatelná. Změnu dosud sledovaného řešení je 
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nutné prověřit podrobnější dokumentací (územní studie, regulační plán) i s ohledem na obsluhu 
stabilizovaných okolních ploch 

Odůvodnění 2. podmínky stanoviska: 

Dle Návrhové kategorizace krajských silnic JMK je výhledová šířka silnice III/42510 sledována v 
návrhové kategorii S 7,5. V textové části odůvodnění musí být opravena nesprávně uvedená návrhová 
kategorie S 6,5 u silnice III/42510.  

Odůvodnění 3. podmínky stanoviska: 

Dopravní napojení návrhových ploch Z30, Z31 a Z32 (VS – plochy smíšené výrobní) na veřejnou 
dopravní infrastrukturu (silnici III/42510) musí být řešeno v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména zákonem o PK a prováděcí vyhláškou zákona o PK č. 104/1997 Sb., která obsahuje 
podmínky pro vzájemné připojování pozemních komunikací a podmínky pro připojování sousedních 
nemovitostí na silnice a místní komunikace. Jednou z podmínek prováděcí vyhlášky zákona o PK č. 
104/1997 Sb. je, aby vzdálenosti připojení byly únosné z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu. Vzhledem k rozsahu návrhových ploch umístěných podél silnice III/42510 v návaznosti na 
stávající areály umístěné podél silnice III/42510 musí být dopravní obsluha objektů v každé návrhové 
ploše Z30, Z31 a Z32 s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu řešena jediným novým 
dopravním připojením návrhové plochy na silnici III/42510.  

Odůvodnění 4. podmínky stanoviska: 

Využití návrhových ploch s chráněnými prostory přiléhajících k silnicím II. nebo III. třídy musí být z 
hlediska hlukové ochrany ošetřeno tak, aby nevznikaly nároky na omezování provozu na silnicích. 
Návrh ÚP správně uvádí „Chráněné prostory budou u stávající plochy dopravy navrhovány až na 
základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný 
venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti provedení 
navržených protihlukových opatření“.  

Ke stanovisku byla dne 16.2.2018 s dotčeným orgánem uzavřena dohoda: 

K bodu 1: 

Podmínka uvedená v bodě 1 bude v návrhu územního plánu k dalšímu projednání řešena nikoliv 
zpracováním podrobnější dokumentace, ale úpravou návrhu územního plánu v tomto území tak, aby 
místo plochy Z1 byly vymezeny plochy, které umožní řešení křižovatky Stará Pošta tak, jak je řešena 
ve stávajícím platném ÚPNSÚ, nejlépe návrhem plochy dopravní infrastruktury. 

K bodu 2: 

Podmínka uvedená v bodě 2  bude v návrhu územního plánu k dalšímu projednání řešena takto: 

V odůvodnění  ÚP v odstavci týkajícím se silnice II/425,  místo původního textu: 

„V zástavbě bude silnice II/425 uvažována dle ČSN 73 6110 ve funkční skupině B, jako sběrná 
komunikace s převážně dopravním významem s částečně přímou obsluhou území např. v kategorii 
MS2 12/8/50, mimo obec dle kategorizace krajských silnic v kategorii S 9,5/80.“ 

bude uveden tento text 

Silnice II/425 bude v průjezdním úseku upravována dle ČSN 736110 ve funkční skupině B, jako 
sběrná komunikace s převážně dopravním významem s možností částečného omezení přímé obsluhy 
území a mimo průjezdní úsek dle Návrhové kategorizace krajských silnic JMK. 

V odůvodnění ÚP v odstavci týkajícím se silnic III. třídy,  místo původního textu: 

„Silnice budou upravovány ve stávající trase, v zastavěném území sil. III/42510 ve funkční skupině B 
jako sběrná dvoupruhová komunikace s částečným omezením přímé obsluhy, ostatní sil. III. třídy ve 
funkční skupině C jako obslužné komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů, např. v 
kategorii MO2 12/8/50, mimo zastavěné území v kategorii S 6,5/60 dle kategorizace krajských silnic 
Jihomoravského kraje.“ 

bude uveden tento text 

Silnice III/42510 bude v průjezdním úseku upravována dle ČSN 736110 ve funkční skupině B jako 
sběrná komunikace s převážně dopravním významem s možností částečného omezení přímé obsluhy 
území a mimo průjezdní úsek dle Návrhové kategorizace krajských silnic JMK. Ostatní silnice III. třídy 
(III/41617, III/39513) ve funkční skupině C jako obslužné komunikace umožňující přímou obsluhu 
všech objektů a mimo průjezdní úsek v souladu s Návrhovou kategorizací krajských silnic JMK. 
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K bodu 3: 

Podmínka uvedená v bodě 3: 

„Dopravní napojení a obsluha ploch smíšených výrobních (Z30, Z31 a Z32) bude řešena s jediným 
novým dopravním připojením každé plochy na silnici III/42510, v souladu s platnou legislativou.“ 

se mění na: 

Dopravní napojení návrhových ploch smíšených výrobních Z30, Z31 a Z32 bude řešeno s jediným 
dopravním připojením každé plochy na silnici III/42510 v souladu s platnou legislativou. 

K návrhu ÚP kVP uplatnil k předloženému návrhu souhlasné stanovisko s řešením silnic II. a III. třídy k 
částem řešení, které byly od společného jednání změněny pouze za splnění požadavku, že ve 
Výkresu koncepce veřejné infrastruktury budou vypuštěny prvky/kresby konkrétních tras přeložek 
silnic II. a III. třídy a konkrétních tvarů křižovatek na silnicích II. a III. třídy situované v návrhové ploše 
Z33 a P6 a rovněž mimo hranici řešeného území k.ú. Rajhrad na k.ú. Popovice u Rajhradu, a to s 
odůvodněním, že na úrovni ÚP nelze určovat konkrétní polohu přeložek silnic II. a III. třídy a konkrétní 
tvary křižovatek na silnicích II. a III. třídy, tak jak jsou zakresleny ve Výkresu koncepce veřejné 
infrastruktury. K určení těchto podrobností záměrů jsou standardně určeny příslušné dokumentace. 
Vzhledem k tomu, že je Výkres koncepce veřejné infrastruktury zařazen do závazné části ÚP, mohl by 
být jeho obsah omezujícím prvkem pro další přípravu a rozvoj konkrétních záměrů v území. Za 
dostatečný přípustný a možný rozvoj krajské silniční sítě zařazené do veřejné infrastruktury lze 
považovat obsah schématu dopravní infrastruktury, který je součástí odůvodnění ÚP. Z výše 
uvedeného důvodu musí být obsah Výkresu koncepce veřejné infrastruktury upraven.  

Na základě námitky uplatněné starostou města Rajhrad ohledně plochy P6 – jejího navrácení do stavu 
dle návrhu ve společném jednání s tím, že bude pořízena územní studie, byl učiněn pokus o dohodu. 
Dotčený orgán tuto dohodu neakceptoval, což vyplývá z jeho vyjádření č.j. JMK 158825/2019 z 
14.11.2019. Na konzultační schůzce 17.12.2019 bylo dohodnuto, že projektant nemá nyní prostor ke 
zpracování územní studie, na jejímž podkladu by bylo možné zpřesnit plochy na dopravní a smíšené 
obytné a tak bude územní studie pořízena až následně po vydání ÚP jako podklad pro změnu ÚP. 

K návrhu ÚP k OVP uplatnil souhlasné stanovisko k částem řešení, které byly od předchozího 
veřejného projednání změněny a souhlasí s řešením silnic II. a III. třídy bez požadavků 
s odůvodněním, že změny provedené v upraveném  návrhu pro opakované veřejné projednání 
zohledňují z hlediska řešení silnic II. a III. třídy požadavek KrÚ JMK OD z předchozího veřejného 
projednání návrhu ÚP. 

Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanovisky dotčeného orgánu a uzavřenou dohodou. 

Podmínka 1 je  zapracována v intencích dohody - v souvislosti s řešením nevyhovující křižovatky silnic 
III/395 13 a III/425 10 v lokalitě Stará Pošta byla rozšířena plocha přestavby (P1) na úkor zastavitelné 
plochy (Z1), která byla vypuštěna -  viz odůvodnění ÚP kap. 7.2. 

Podmínka 2 je zapracována v intencích dohody, odůvodnění v kapitole 8.4.1 bylo upraveno. jelikož 
však nelze  odůvodněním stanovit podmínku nad rámec textové části ÚP, byla podmínka promítnuta 
do koncepce dopravní infrastruktury jako podmínka pro umístění komunikací.  

Podmínka 3 je zapracována v intencích dohody, pro zastavitelné plochy (Z30, Z31 a Z32) byla 
doplněna podmínka řešit napojení každé z těchto ploch na silnici III/42510 jediným dopravním 
připojením, v souladu s platnou legislativou 

Podmínka 4 – podmínky nebyly upravovány tak, aby došlo k jejich „oslabení“ z hlediska hlukového, 
sám zákon č. 258/2000 Sb. ukládá v § 77, že stavby bytového domu, rodinného domu, stavby pro 
předškolní nebo školní vzdělávání, stavby pro zdravotní nebo sociální účely anebo k funkčně obdobné 
stavby  ke stavbě zdroje hluku musí být  z hlediska ochrany před hlukem posouzeny příslušným 
orgánem ochrany veřejného zdraví před umístěním staveb a tedy již v procesu při jejich umisťování. 

Ve Výkresu koncepce veřejné infrastruktury byly vypuštěny prvky/kresby konkrétních tras přeložek 
silnic II. a III. třídy a konkrétních tvarů křižovatek na silnicích II. a III. třídy situované v návrhové ploše 
Z33 a P6 a rovněž mimo hranici řešeného území k. ú. Rajhrad na k.ú. Popovice u Rajhradu. 

K NRoNVP1 orgán neuplatnil stanovisko. Zástupce města Rajhrad, starosta Mgr. František Ondráček 
uplatnil námitku ve věci záměru soukromého majitele pozemků v ploše P6. Po vyhodnocení této 
námitky ve spolupráci s určeným zastupitelem byla svolána konzultační schůzka se zástupci 
příslušného orgánu dopravy z hlediska silnic II. a III. třídy a kraje jako nadřízeného orgánu z hledisek 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního 
rozvoje, souladu se ZÚR. Na základě této schůzky byla navržena odboru dopravy krajského úřadu 
dohoda. Dohoda nebyla dotčeným orgánem akceptována a návrh ÚP nebyl v ploše P6 upravován. 
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MěÚŽ OD jako příslušný orgán dle § 40 odst. 4 písm. d zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, z hlediska řešení silnic  místních komunikací a veřejně přístupných účelových 
komunikací  

neuplatnil žádná stanoviska k návrhu ÚP a SEA vyhodnocení v žádném stadiu projednávání a ani k 
NRoNVP1 a NRoNVP2 z hlediska tohoto zákona. 

Vyhodnocení: ÚP je z hlediska řešení silnic místních komunikací a veřejně přístupných účelových 
komunikací v souladu se zájmem hájeným tímto předpisem 

Místní komunikace pro obsluhu stabilizovaného území a ploch změn mohou být součástí 
stabilizovaných a navržených ploch veřejných prostranství – PV. Související dopravní infrastruktura je 
přípustným využití téměř všech druhů ploch s rozdílným způsobem využití. Místní komunikace jsou 
v území stabilizovány vymezenými plochami ploch veřejných prostranství – PV. 

Doprava drážní 

Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 jako orgán příslušný dle § 
56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů   

neuplatnilo žádná stanoviska k návrhu ÚP a SEA vyhodnocení v žádném stadiu projednávání a ani k 
NRoNVP1 a NRoNVP2 z hlediska tohoto zákona. 

Vyhodnocení: ÚP je z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy v souladu se zájmem hájeným tímto 
předpisem 

ÚP obsahuje zastavitelné plochy dopravy v překryvu s koridory pro stavby vysokorychlostní železnice 
celorepublikového významu (dálnice D52 a vysokorychlostní trať), orgán se nevyjádřil ani k jedné 
z nich, ani k podmínkám ochrany svých zájmů v těchto plochách. Ani jeho poradní organizace Správa 
železniční dopravní cesty s.o. a následně Správa železnice, neuplatnila připomínku či námitku. 

Dne 17.9.2020 byly vydány Aktualizace č.1 a č.2  Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, 
které zasáhly do návrhu ÚP zejména v řešení koridoru vysokorychlostní trati. 

Nabyly účinnosti  30.10.2020. Na konzultační schůzce pořizovatele, projektanta a určeného 
zastupitele dne 2.10.2020 bylo dohodnuto, že zástupci Správy železnice s.o. kteří jednají s obcemi, 
jimiž záměr VRT prochází, o místních řešeních pro územní řízení, přislíbili zpřesnění trasování a 
provádění VRT a že bude vhodné s úpravami návrhu ÚP počkat na tato zpřesnění. 

5.11.2020 představila Správa železnic, s.o. městu Rajhrad zpřesněné řešení průchodu VRT městem 
Rajhrad, kdy ke schůzce přizvalo město Rajhrad i pořizovatele. Ze schůzky vyplynulo, že Město 
Rajhrad s řešením, které omezuje jeho rozvoj v okolí budoucí trati, která prochází zastavěným 
územím, nesouhlasí a žádá o prověření řešení prodloužení tunelu a zárubní zdi, které sníží omezení 
rozvoje města okolo budoucí trati. 

Dne 16.2.2021 získalo Město Rajhrad zpřesnění záměru dle požadovaného prověření a do návrhu ÚP 
byl zapracován značně zpřesněný koridor KD1 pro VRT.  

 V návrhu k OVP byly stanoveny nově podmínky i pro jiné stavby než D52 či VRT v ploše Z33 a 
koridoru KD1, které jsou však podmíněny vyjádřením Ministerstva dopravy ČR z hlediska koordinace 
těchto staveb se stavbami, pro něž byla plocha Z33 a koridor KD1 vymezeny. Podmínky vyplynuly 
z NRoNVP1 a NRoNVP2, k nimž nebyla uplatněna dotčeným orgánem také žádná stanoviska, má se 
tedy dle § 53 odst. 2 zato, že dotčený orgán s návrhy pořizovatele souhlasí.  

Doprava letecká 

Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 jako orgán příslušný dle § 
88 odst. 1 písm. o) ,§ 88 odst. 1 písm. p) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví ve znění 
pozdějších předpisů  

neuplatnilo žádná stanoviska k návrhu ÚP a SEA vyhodnocení v žádném stadiu projednávání a ani k 
NRoNVP1 a NRoNVP2 z hlediska tohoto zákona,  

Vyhodnocení: ÚP je z hlediska civilního letectví v souladu se zájmem hájeným tímto předpisem 

Prostorovou regulací není žádným způsobem dotčen veřejný zájem chráněný tímto zákonem. k.ú. 
Rajhrad zasaženo ochrannými pásmy Letiště Brno, a to vnější vodorovné plochy a proti laserovým 
zařízením – sektor B; na k.ú. Rajhrad však letiště neleží. 
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MO ČR jako orgán příslušný dle § 88 odst. 1 písm. o) v souvislosti s § 87 odst. 2, § 88 odst. 1 písm.pt) 
v souvislosti s § 87 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví ve znění pozdějších předpisů  

uplatnilo k návrhu k SJ toto stanovisko: 

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. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby 
jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (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 doplnit do textové části návrhu 
územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části pod 
legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: 

“Celé správní území obce je situováno v Ochranném pásmu radiolokačního zařízení“. 

K návrhu UP k VP dotčený orgán  souhlasí s částmi řešení, které byly od společného jednání 
změněny a konstatuje, že navržené změny nejsou v rozporu se zájmy Ministerstva obrany. Současně 
však uplatňuje tuto připomínku: 

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

OP RLP - Ochranné pásmo radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o 
živnostenském podnikání. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu) – viz.ÚAP – jev 102a. 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. 

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a doplnit podtržený text do 
textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly 5.1.2. Zvláštní zájmy Ministerstva 
obrany. V grafické části je toto vymezené území zapracováno. 

Dotčený orgán odůvodnil svůj požadavek takto: 

Ministerstvo obrany požadovalo zapracování jeho výše uvedeného vymezeného území včetně 
podmínek v rámci vyjádření k návrhu zadání ÚPD a dále v rámci vydaného stanoviska k návrhu ÚPD 
při společném projednání. Vzhledem k tomu, že toto zapracování uvedeného vymezeného území MO 
nebylo pořizovatelem plně respektováno, Ministerstvo obrany opětovně důrazně požaduje nápravu v 
zájmu deklarace správnosti vydaného právního stavu (úplného znění) ÚPD obce. Uplatněné zájmy 
Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich 
respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a 
bezpečnosti státu. 

Do správního území obce zasahuje: 

- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1zákona 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 umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě 
stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu) – viz. mapový podklad, ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být 
výstavba omezena. 

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a doplnit podtržený text do 
textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly 5.1.2. Zvláštní zájmy Ministerstva 
obrany. V grafické části je toto vymezené území zapracováno. 
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Odůvodnění: 

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany 
ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 

Ad I - Vzhledem k tomu, že Ministerstvo obrany u částí řešení, které byly od společného jednání 
změněny, neshledalo rozpor s jeho zájmy na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, souhlasí s 
předloženou ÚPD. 

Ad II - Ministerstvo obrany požadovalo zapracování jeho výše uvedeného vymezeného území včetně 
podmínek v rámci vyjádření k návrhu zadání ÚPD a dále v rámci vydaného stanoviska k návrhu ÚPD 
při společném projednání. Vzhledem k tomu, že toto zapracování uvedeného vymezeného území MO 
nebylo pořizovatelem plně respektováno, Ministerstvo obrany opětovně důrazně požaduje nápravu v 
zájmu deklarace správnosti vydaného právního stavu (úplného znění) ÚPD obce. Uplatněné zájmy 
Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich 
respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a 
bezpečnosti státu. 

Ministerstvo obrany žádá pořizovatele o důsledné vypořádání uplatněné připomínky ve smyslu 
dopracování podmínek vymezených území Ministerstva obrany do příslušných částí ÚPD. Jedná se o 
deklaraci stávajících strategicky důležitých limitů v území v části Odůvodnění, která je uplatněna ve 
veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a neovlivňuje urbanistickou koncepci 
předložené ÚPD obce. 

K návrhu ÚP k OVP a k NRoNVP1 a NRoNVP2 neuplatnil orgán stanoviska. 

Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanovisky dotčeného orgánu v podrobnosti nástroje územního 
plánování, kterým je ÚP a možnostech, které připouští forma jeho vydání, tj. opatření obecné povahy 

Zajištění dodržení ustanovení § 175 není úkolem územního plánování, tento úkol zajišťují stavební 
úřady při vydávání územních rozhodnutí a povolování staveb. Jedná se tedy o podrobnost dle § 43 
odst. 3 stavebního zákona. Obsahové náležitosti ÚP včetně členění textové části odůvodnění jsou 
stanoveny vyhláškou  č.500/2006 Sb.  v  příloze č.7 č. II. odst. (1) a v § 53 odst. 5 stavebního zákona. 
Dotčený orgán není oprávněn požadovat rozšíření těchto obsahových náležitostí; odůvodnění i přesto 
bylo upraveno tak, aby bylo pro dotčený orgán přehledné z hlediska jeho zájmů – viz kapitola 
odůvodnění 5.1.2. 

Limit je uveden v kapitole 8.4.2 v odstavci G) Veřejné komunikační sítě. 

Limit je v koordinačním výkrese ošetřen tak, jak DO požaduje. 

Připomínka uplatněná ve stanovisku k návrhu ÚP k VP byla akceptována způsobem, který umožnuje 
nástroj, jímž je ÚP vydáván, stanovení podmínky (nadto v odůvodnění ÚP), kterou ukládá orgánu 
příslušnému k umisťování a povolování staveb při tomto procesu sám stavební zákon  a kterou mu 
tudíž nemůže uložit zastupitelstvo obce, by bylo zásahem do pravomoci jiného správního orgánu a 
tudíž v rozporu s § 2 odst.2 správního řádu. ÚP Rajhrad obsahuje kapitolu Zvláštní zájmy Ministerstva 
obrany ČR a v ní je  uvedeno: 

„Požadavek na stanovení podmínky umisťování staveb, které negativně neovlivní zájmy Ministerstva 
obrany, je zakotven ve výrokové části, v kap. 6.15. Stanovení podmínek prostorového uspořádání. 
Podmínka byla zařazena z důvodu, že se celé správní území obce nachází v ochranném pásmu 
radiolokačního zařízení, které je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 stavebního 
zákona.“ 

Za tento odstavec bylo doplněno: 

„Z důvodu ochrany obecných zájmů obrany státu může být v takto vymezeném území výstavba, 
rekonstrukce a přestavba zejména u větrných elektráren, výškových staveb, výškových staveb nad 
30m nad terénem a staveb tvořících dominanty výškově omezena nebo zakázána. 

Dále do správního území obce zasahuje koridor RR směrů, který je rovněž součástí území 
vymezeného dle § 175 stavebního zákona. V takto vymezeném území taktéž z důvodu ochrany 
obecných zájmů obrany státu může být zejména výstavba přesahující 30 m n.t. v případě kolize s 
těmito zájmy omezena.“  
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Kapitola textové části ÚP 6.16. STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, 
VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU nadto obsahuje podmínku „ve 
všech plochách lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy obrany státu“, což 
upozorňuje  orgán příslušný k posuzování souladu záměrů s ÚPD na zájmy obrany státu v území. 

Energetika 

Státní energetická inspekce, Uzemní inspektorát pro Jihomoravský kraj, Opuštěná  4,602 00  Brno 2 

není z hlediska y vod dle § 13 odst. 3 zákona č. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění 
pozdějších předpisů orgánem příslušným k uplatnění stanoviska k ÚP Rajhrad, protože se jím ne 
umisťují a ne mění zdroje energie, distribuční soustavy určené k distribuci elektrické energie a plynu, 
nebo rozvodná tepelná zařízení, proto nebyl orgán vyzván k uplatnění stanoviska. 

Využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí č.e. 9, 11000  Praha 1 dle zákona č. 
18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ion. záření  (atomový zákon) § 3 odst. 3 písm. y) 
a následně zákona č. 236/2016 Sb., uplatňuje požadavky ve vyjádřeních a stanoviskách k ÚPD z 
hlediska využívání jaderné energie a ionizujícího záření a z údajů poskytnutých pro ÚAP na k.ú. obce 
se žádný této problematiky netýká, ani ministerstvo či jím zřízená organizace neposkytlo takovýto údaj  
území, proto nebyl žádným způsobem dotčen veřejný zájem chráněný zákonem a orgán nebyl 
vyzýván k uplatňování vyjádření s požadavky či stanovisek k návrhu. 

Obrana státu 

MO CŘ jako orgán příslušný dle § 6 odst. 1 písm. h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky   

uplatnil k návrhu ÚP k SJ uplatnil stanovisko z hlediska tohoto zákona: 

Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany 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 přesahující 30 m n.t. jen na základě stanoviska 
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu) – viz. mapový podklad, ÚAP – jev 82. V případě kolize může být výstavba omezena. 
Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme doplnit do textové části návrhu 
územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do grafické části 
koordinačního výkresu. 

Vyhodnocení: viz výše uvedené k Doprava letecká. Limit je v grafické části vyznačen.  

Civilní ochrana 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p. 685/1,Zábrdovice,614 00  Brno 14 jako 
orgán příslušný dle §12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému  

uplatnil k návrhu ÚP k SJ souhlasné stanovisko s odůvodněním, že z předmětného návrhu ÚP je 
zřejmé, že bude naplněn požadavek ustanovení § 29 odst. 1 písmeno k) zákona č. 133/1985 Sb. 

K návrhu ÚP k VP uplatnil souhlasné stanovisko s odůvodněním, že z předmětného návrhu ÚP je 
zřejmé, že v období od společného jednání nedošlo k rozhodným změnám, které by vyžadovaly 
přehodnocení požadavků ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva.  

K NRoNVP1 uplatnil souhlasné stanovisko s odůvodněním, že návrhem rozhodnutí o námitkách a 
návrhem  vyhodnocení připomínek, uplatněných k předmětnému návrhu nejsou dotčeny  požadavky 
uvedené v ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva. 

K návrhu ÚP k OVP uplatnil souhlasné stanovisko s odůvodněním, že z upraveného návrhu ÚP je 
zřejmé, že v období od veřejného projednání nedošlo k rozhodným změnám, které by vyžadovaly 
přehodnocení požadavků ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva. 
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K NRoNVP1 uplatnil souhlasné stanovisko s odůvodněním, že  návrhem rozhodnutí o námitkách a 
návrhem vyhodnocení připomínek, uplatněných k předmětnému návrhu ÚP, nejsou dotčeny 
požadavky uvedené v ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva. 

Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanovisky dotčeného orgánu. 

Všechna uplatněná stanoviska byla kladná bez podmínek. 

Požární ochrana 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p. 685/1,Zábrdovice, 614 00  Brno 14 
jako orgán příslušný dle § 31 odst. 1 písm. b) bod. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění k datu projednávání návrhu ÚP ve společném jednání 

uplatnil souhlasné stanovisko s odůvodněním, že z předmětného návrhu ÚP je zřejmé, že bude 
naplněn požadavek uvedený v ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění 
úkolů ochrany obyvatelstva. 

K návrhu ÚP k VP neuplatnil stanovisko, protože novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. se 
změnil § 31 odst. 1 zákona 133/1985 Sb. a Hasičský záchranný sbor již není od 1.1.2018 věcně 
příslušný orgánem k uplatnění stanoviska k návrhu ÚP. V kapitole odůvodnění 5.1.3. POŽADAVKY 
OCHRANY OBYVATELSTVA je ÚP Rajhrad z hlediska požadavků tohoto předpisu vyhodnocen. 

Pozemkové úpravy 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno, Kotlářská 
931/53, Brno 

jako orgán příslušný dle § 19 písm. c) dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách, ve znění 
pozdějších zákonů  

uvádí ve svém souhrnném stanovisku dílčí vyjádření KPÚ pro Jihomoravský kraj: orgán nemá 
námitek; pak už neuplatnil stanoviska k návrhu ÚP a SEA vyhodnocení v žádném dalším stadiu jeho 
projednávání a ani k NRoNVP1 a NRoNVP2 z hlediska tohoto zákona. 

Vyhodnocení: ÚP  je v souladu se stanovisky dotčeného orgánu. 

Úpravy provedené následně v návrzích ÚP neměly vliv na koncepci uspořádání krajiny. Koncepce 
uspořádání krajiny obsahuje v odstavci Zásady uspořádání krajiny podmínku „při realizaci veškerých 
záměrů zachovat stávající účelové komunikace, zajišťující přístup k pozemkům a prostupnost krajiny“.  

Jelikož stanoviska k NRoNVP1 a k NRoNVP2 nebyla uplatněna, má se dle § 53 odst. 2 zato, že 
příslušný orgán s návrhy pořizovatele souhlasí.  

Prevence závažných havárií 

KrÚ OŽP jako orgán příslušný dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných 
havárií)  

konstatuje ve stanovisku k OVP, že v zájmovém území není stanovena žádná zóna havarijního 
plánování, v sousedním k.ú. Rajhradice je evidován provozovatel zařazený do skupiny “A”, u kterého 
je potřeba zohlednit případný domino efekt u nově povolovaných objektů, ve kterých bude nakládáno 
s látkami spadajícími do režimu zákona č. 224/2015 Sb. 

Vyhodnocení: ÚP  je v souladu se stanovisky dotčeného orgánu. 

Stanovisko není nesouhlasné, nestanoví ani žádné podmínky pro jakékoliv plochy zohlednitelné v 
ÚPD. ÚP Rajhrad nemůže zohlednit žádné budoucí stavby v jiném správním území, protože 
zastupitelstvo města Rajhrad není povolujícím orgánem takových staveb. 
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14. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH, VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

14.1. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Připomínky dle §52 odst. 3 stavebního zákona – k opakovanému veřejnému projednání nebyly 
uplatněny. 

14.1.1. PŘIPOMÍNKY DLE §52 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA - K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ 

Připomínky uplatněné jedním podáním v jedné obálce dne 2.7.2019 

1) Připomínka – věcně shodná 

Maršálková, Lesner, Ing. Sedlák, Ing. Chaloupka a další  

 

 

 

 

Vyhodnocení: Připomínce se nevyhovuje.  

Západní část pozemků zůstává vymezena jako zahrada v místě, kde (jak je patrno z hlukové mapy) 
dochází k překračování limitů z hlediska hlukového zatížení, což by při využívání pro bydlení 
znamenalo rozpor s PÚR, která v čl.23 ukládá předcházet možnému nežádoucímu působení 
negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných 
technických opatření na eliminaci těchto účinků).  
Plocha Z20 je rozvojová plocha veřejných prostranství. Fakticky je z textu zřejmé, že jde o připomínku 
ke stanovenému způsobu využití plochy K23. Nerovnováhu vymezení K23 a p.č. p.č.1183/1,2,3 lze 
vysvětlit tím, že pozemek se nachází na konci území určeného k zastavění a  sevřený mezi 2 
pozemními komunikacemi, je úzký a již zastavěný ve svém středu. Vzhledem ke stanovené intenzitě 
využití stavebního pozemku (35%) jej již nelze ke stavbě bydlení využít a není tedy účelné jej dělit na 
plochy bydlení a plochy zeleně vyhrazené. 

2) Milan Homola, Ostrůvek 396, Rajhrad 
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Vyhodnocení: Připomínce se nevyhovuje. 

Na lokalitu navazuje plocha K20 pro rekreační aktivity v krajině s možností vybudování fitness areálu, 
přípustným využití plochy jsou rekreační louky a výletiště - což lze považovat za veřejné prostranství ve 
smyslu §34 zákona o obcích a tudíž též naplní myšlenku §7 odst. 2 vyhl.501/2006, přestože Z14 není 
rozsahem podmíněna veřejným prostranstvím (nejde o zastavitelnou plochu o rozsahu 2ha). Tím je klidové 
zázemí pro lokalitu Ostrůvek zajištěno a není potřebné převádět plochu, která je dle stávající platné ÚPD 
vedena jako plocha zastavitelná a patří soukromému vlastníkovi. Vlastníkem pozemku v ploše K20 je město 
Rajhrad a tudíž lze bez nákladů na odkup tento pozemek použít pro záměry spojené s jeho veřejným 
využitím. 

3) Aleš Koláček, B.A.Ostrůvek 678, Rajhrad a sousedé 

 

 

 

 

 
Vyhodnocení: Připomínce se nevyhovuje. 
Na lokalitu navazuje plocha K20 pro rekreační aktivity v krajině s možností vybudování fitness areálu, 
přípustným využití plochy jsou rekreační louky a výletiště - což lze považovat za veřejné prostranství ve 
smyslu §34 zákona o obcích a tudíž též naplní myšlenku §7 odst. 2 vyhl.501/2006, přestože Z14 není 
rozsahem podmíněna veřejným prostranstvím (nejde o zastavitelnou plochu o rozsahu 2ha). Tím je klidové 
zázemí pro lokalitu Ostrůvek zajištěno a není potřebné převádět plochu, která je dle stávající platné ÚPD  
vedena jako plocha zastavitelná a patří soukromému vlastníkovi. Vlastníkem pozemku v ploše K20 je město 
Rajhrad a tudíž lze bez nákladů na odkup tento pozemek použít pro záměry spojené s jeho veřejným 
využitím. 

4) Radek Kryl, Ostrůvek 510, Rajhrad a sousedé 
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Vyhodnocení: Připomínce se nevyhovuje. 

Na lokalitu navazuje plocha K20 pro rekreační aktivity v krajině s možností vybudování fitness areálu, 
přípustným využití plochy jsou rekreační louky a výletiště - což lze považovat za veřejné prostranství 
ve smyslu §34 zákona o obcích a tudíž též naplní myšlenku §7 odst. 2 vyhl.501/2006, přestože Z14 
není rozsahem podmíněna veřejným prostranstvím (nejde o zastavitelnou plochu o rozsahu 2ha). Tím 
je klidové zázemí pro lokalitu Ostrůvek zajištěno a není potřebné převádět plochu, která je dle 
stávající platné ÚPD vedena jako plocha zastavitelná a patří soukromému vlastníkovi. Vlastníkem 
pozemku v ploše K20 je město Rajhrad a tudíž lze bez nákladů na odkup tento pozemek použít pro 
záměry spojené s jeho veřejným využitím. 

5)Pešek Jaroslav, Ostrůvek 361, Rajhrad a sousedé 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení: Připomínce se nevyhovuje. 

Na lokalitu navazuje plocha K20 pro rekreační aktivity v krajině s možností vybudování fitness areálu, 
přípustným využití plochy jsou rekreační louky a výletiště - což lze považovat za veřejné prostranství 
ve smyslu §34 zákona o obcích a tudíž též naplní myšlenku §7 odst. 2 vyhl.501/2006, přestože Z14 
není rozsahem podmíněna veřejným prostranstvím (nejde o zastavitelnou plochu o rozsahu 2ha). Tím 
je klidové zázemí pro lokalitu Ostrůvek zajištěno a není potřebné převádět plochu, která je dle 
stávající platné ÚPD  vedena jako plocha zastavitelná a patří soukromému vlastníkovi. Vlastníkem 
pozemku v ploše K20 je město Rajhrad a tudíž lze bez nákladů na odkup tento pozemek použít pro 
záměry spojené s jeho veřejným využitím. 

6) Pastor Pavel, Ostrůvek 73, Rajhrad a sousedé 
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Vyhodnocení: Připomínce se nevyhovuje. 

Na lokalitu navazuje plocha K20 pro rekreační aktivity v krajině s možností vybudování fitness areálu, 
přípustným využití plochy jsou rekreační louky a výletiště - což lze považovat za veřejné prostranství 
ve smyslu §34 zákona o obcích a tudíž též naplní myšlenku §7 odst. 2 vyhl.501/2006, přestože Z14 
není rozsahem podmíněna veřejným prostranstvím (nejde o zastavitelnou plochu o rozsahu 2ha). Tím 
je klidové zázemí pro lokalitu Ostrůvek zajištěno a není potřebné převádět plochu, která je dle 
stávající platné ÚPD  vedena jako plocha zastavitelná a patří soukromému vlastníkovi. Vlastníkem 
pozemku v ploše K20 je město Rajhrad a tudíž lze bez nákladů na odkup tento pozemek použít pro 
záměry spojené s jeho veřejným využitím. 

Podání oprávněného investora: 

NET4GAS, s r.o. IČ00282456, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha – Žižkov z 26.6.2019, upl. 
poštou4.7.2019, z obálky nelze vyčíst, kdy bylo uplatněno 
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Vyhodnocení: Přestože podání bylo učiněno oprávněným investorem s působností v řešeném území, 
bylo vyhodnoceno jako připomínka – vyjádření, nikoliv námitka, jelikož se nic nenamítá.  

Jedná se pouze o vyjádření, kde je v bodě 6 uvedeno, že subjekt nemá připomínky k návrhu ÚP. 
Umístění staveb v plochách K4, TK1, K15, Z33, jak se ve vyjádření uvádí, je podmíněno souhlasem 
provozovatele, je tedy zákonně ošetřeno a nepřísluší zastupitelstvu obce tuto zákonnou podmínku 
uvádět v ÚP. 

Podání uplatněné e-mailem 30.6.2019 

Hrůza Miroslav, nar. 1.11.1946  a Hrůzová Alena, nar. 8.5.1950 tefánikova 549, Rajhrad ,z 30.6.2019,  

vlastník pozemku či stavby dotčených návrhem řešení 

Údaje dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva – vlastník: 

 Číslo listu vlastnictví:  LV 1182 

 Katastrální území: Rajhrad 

 Identifikace nemovitosti P.Č 892/1   891/1 

 Druh práva 

(např. vlastnické, právo stavby, zástavní právo, věcné břemeno) Jiný doklad práva u 
oprávněného investora (odkaz na seznam oprávněných investorů vedený krajským úřadem), 
doklad dle 23 stav. Zákona u zástupce veřejnosti. 

Vymezení území dotčeného námitkou: (např. identifikace nemovitosti jako č. pozemku, evidence, 

č.p.,č.e.,k.ú.) 

Odůvodnění námitky: (na závěr nutno uvést originál podpisu): 

Návrh ÚP Rajhrad jsem meilem obdržel dne 30.6.2019 v 21 hodin. Jedná se jen o mapku, kde se zábor 
má dotknout našich pozemků. Odjíždím na dovolenou a není možné abych se k tomu víc vyjádřil. Nevím 
přesně o co jde, jen jsem zjistil, že se to má dotknout našich pozemků. Proto Vás žádám o informac i o co 
se má přesně jednat.  

Datum, podpis   30.6.2019  
Miroslav Hrůza        Alena Hrůzova  

Vyhodnocení: 

Nadepsáno jako námitka. Nejde o námitku, není zřejmé co se namítá, námitka neobsahuje náležitosti 
podání dle § 37 a §52 odst.2. Namítající byl 1.7.2019 na e-mailovou adresu, ze které bylo podání 
zasláno, informován, že námitku je nutno doplnit dle § 37 SŘ a § 52 odst.2 SZ. Podání nebylo 
doplněno. 

14.1.2. PŘIPOMÍNKY DLE §50 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA - KE SPOLEČNÉMU JEDNÁNÍ 

Ing. Miloš Černý, Ostrůvek 370, Rajhrad - uplatněno 11.7.2016 – návrh nebyl ještě vyvěšen 

 

 

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
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Vyhodnocení připomínky - vyhovuje se částečně. 

Pozemky p.č. xxx6/1, xxx6/2 jsou do ploch bydlení zařazeny. Návrh tak připomínce částečně 
vyhovuje. Pozemek p.č. xxx7/2 do nich zařazen není, je zasažen záplavovým územím. 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČO 01312774,Oddělení správy 
vodohospodářských děl  - uplatněno 29.7.2016 spolu se stanoviskem KPÚ pro Jihomoravský kraj 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení připomínky: 

Zachování manipulačního pruhu u vodního toku – tento termín není zákonem č. 254/2001 Sb. – (vodní 
zákon) definován, podmínky v územích u vodních toků vyplývají tohoto zákona. 

Nevypouštět odpadní a dešťové vody do toku – jedná se o požadavek ke konkrétnímu záměru, tudíž 
jde o požadavek k řízení před vodoprávním úřadem nikoliv jako podmínka, o níž by mělo jako ÚP 
vydávající orgán rozhodovat zastupitelstvo obce. 
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V koordinačním výkrese jako hranice dle § 29 vodního zákona není zapracováno, v měřítku 1:5000 je 
problematicky viditelná. Kanál je veden v ÚP jako W-plocha vodní, okolní plochy NZ,NK, NS stav, X1a 
změnová - nejedná se o žádné zastavitelné plochy, kde by bylo nutné přizpůsobit tomuto vymezení 
limitu. 

Společná připomínka podatelů: 

Stanislav Dohnal, nar. 30.5.1965, Vojkovice, Hlavní 86, 66701 

Marek Dvořák , nar. 31.5.1967, Vojkovice, Družstevní 265, 66701, 

Ing. Leoš Holoubek, nar. 9.9.1961, Brno, Glinkova 317/7,63200,  

 

 

 

Vyhodnocení:Připomínce se nevyhovuje. 

Nyní se pozemky nachází v plochách pro zeleň, stejně jako v nyní platném ÚPNSÚ, taktéž ve VKP 
Čeladice, rozšíření pro výrobní funkce není tedy žádoucí.  

Společná připomínka podatelů: 

Stanislav Dohnal, nar. 30.5.1965, Vojkovice, Hlavní 86, 66701 

Marek Dvořák , nar. 31.5.1967, Vojkovice, Družstevní 265, 66701, 

Ing. Leoš Holoubek, nar. 9.9.1961, Brno, Glinkova 317/7,63200,  
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Vyhodnocení: Připomínce se nevyhovuje. 

V návrhu pro společné jednání i veřejné projednání  se pozemky nacházely v plochách koridoru 
územní rezervy pro (VRT), který byl v té době je vymezen PÚR a taktéž ZÚR. Návrh rozvojových 
ploch pro výrobu je odůvodněn v komplexním odůvodnění návrhu. 

Již zadáním ÚP, k němuž byla uplatněna podateli připomínka, bylo schváleno pozemky do 
zastavitelných ploch nezařazovat.  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33, 612 54 Brno  

ŘSD jako poradní organizace Ministerstva dopravy ČR ve svém vyjádření konstatovalo, že dálnice i 
krajské silnice jsou v návrhu respektovány včetně ochranných pásem a koridorů pro plánované nově 
navržené pokračování dálnice D52 směrem k dálnici D2. 

Obecně připomínka upozorńuje, že návrhové plochy a jejich připojení k silniční síti musí být v souladu 
s platnou legislativou. 

Vyhodnocení připomínky: 

Není uvedeno žádné konkrétní pochybení návrhu vzhledem k platné legislativě. Požadavek na 
respektování platné legislativy vyplývá přímo z této legislativy a jde o požadavek k následným řízením 
před správními orgány, nejde tedy o podmínku, o níž by mohlo jako ÚP vydávající orgán rozhodovat 
zastupitelstvo obce. 

Ing. Martina Koláčková a Aleš Koláček, Ostrůvek 678, 66461 Rajhrad (vlastník poz. xxx1/13) 
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Vyhodnocení: Připomínce se nevyhovuje 

Dle ČSN 736110 čl.14, odst. 141.4.  přímo stanoví, že vypočtenou potřebu stání je investor stavby 
povinen zajistit mimo prostor místní komunikace. 

Dle § 20 odst. 5) vyhl. č. 501/2006 Sb. se stavební pozemek vždy vymezuje tak, aby na něm bylo 
vyřešeno umístění odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání staveb na něm 
umístěných v rozsahu požadavků příslušné české technické normy pro navrhování místních 
komunikací, což zaručuje splnění požadavků této vyhlášky. 

Nelze tedy ÚP zasahovat do výkonu jiného orgánu státní správy, který splnění tohoto parametru 
posuzuje. Jedná se o podrobnost nad rámec ÚP dle § 43 odst. 3 a ÚP ji nemůže obsahovat. 
Z požadavku vyhlášky totiž existuje výjimka, kterou k jejímuž udělení je příslušný stavební úřad a 
nikoliv zastupitelstvo obce jako orgán vydávající ÚP. 

Věta „70% parkovacích míst pro zákazníky bude řešeno na vlastním pozemku“ týkající se parkování 
byla z důvodu řešení parkování prováděcím předpisem z ÚP odstraněna. 

Co se týká nesouhlasu s prostorovou regulací, zástavba je smíšená, nikoliv pouze jednopodlažní 
s podkrovím, území bylo vyhodnoceno z hlediska dopravní obslužnosti vč. parkování jako celek s tím, 
že zde byla upravena podlažnost na max. 1NP plus podkroví. Zpracování RP není vyhověno, je 
stanoveno podmínění plochy Z14 územní studií. 

MUDr. Ivan Tesař, Klášterní Dvůr,664 61 Rajhrad, (připomínka byla zaslána i na Městský úřad 
Rajhrad, který ji pořizovateli postoupil), jako příloha přiložena žádost na MěÚ Rajhrad z 30.9.2015. 

 

 

 

 

Vyhodnocení: Připomínce se nevyhovuje, jelikož se jedná o pozemky v I. třídě ochrany ZPF a ÚP 
pouze respektoval stávajícím UPNSÚ vymezené zastavitelné plochy v okolí, což je dle zákona o 
ochraně ZPF přijatelné na rozdíl od stanovení nových zastavitelných ploch. 
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Mátl&Bula, spol. s.r.o. ,IČ 25313568, Stará pošta 750, Rajhrad 66461(uplatněno u Města Rajhrad 
2.9.2016  postoupeno městem Rajhrad po termínu dle § 50 SZ) 

 

Vyhodnocení: Připomínce, ač uplatněna po lhůtě, k níž tedy není nutno příhlížet, bylo vyhověno  až na 
malou část pozemku přiléhajícímu k dálnici.  

Požadavky na výrobní plochy byly zapracovány, ÚP koridor pro VRT zpřesnil  dle  ZÚR, která jej 
přesunula do jiné polohy. Na pozemcích jsou vymezena plocha Z37 v souladu s nyní platným UPNSÚ. 
Připomínka k plochám pro bydlení byla akceptována - na pozemcích je vymezena plocha Z5 pro 
bydlení v RD v souladu s nyní platným UPNSÚ. 

Připomínky uplatněné po lhůtě dle § 50 SZ 

DARE-EUROOKNA, s.r.o.,IČ 25321129, Sochorova 2, 61600 Brno, uplatněno na  Městském úřadu 
Rajhrad po lhůtě dle § 50 SZ 24.11.2016, následně postoupeno pořizovateli. 

 

 

Vyhodnocení: Připomínce se nevyhovuje. 

Jedná se o pozemky, které navazují na plochu jak již stávajícím ÚPNSÚ tak novým ÚP určenou jako 
zastavitelnou, jedná se o pozemky zařazené do I. třídy ochrany ZPF.  

Benediktinské opatství Rajhrad (bez další bližší identifikace), uplatněno 12.12.2016 na  Městském 
úřadu Rajhrad po lhůtě dle § 50 SZ, následně postoupeno pořizovateli. 
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Vyhodnocení: Připomínce se nevyhovuje. 

Jedná se o pozemky, které stávající ÚPNSÚ vymezuje částečně jako rozvojové plochy veřejné 
zeleně, plochy územní rezervy pro občanské vybavení, plochy územní rezervy pro bydlení. Ani 
v jednom případě nejde tedy o plochy zastavitelné. Návrh ÚP zařazuje pozemky do rozvojové plochy 
Z22 – zeleň veřejná parková, tedy veřejné prostranství a stabilizovaných ploch veřejných prostranství 
PV. 

Zachovává tedy plochám jejich nezastavitelnost z platného ÚPNSÚ a částečně i stávající způsob 
využití. Plochy územních rezerv nejsou zastavitelnými plochami. Rezervují pouze území pro možnost 
prověření budoucího využití, není-li potřeba takového využití opodstatněná, není potřebné je 
prověřovat. 
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TOP PETROL, s.r.o., IČ 60729520, Masarykova 124, Rajhrad, uplatněno16.12.2016 na  Městském 
úřadu Rajhrad po lhůtě dle § 50 SZ, následně postoupeno pořizovateli. 

 

 

Vymezení pozemků: 

 

 

 

Vyhodnocení: Připomínce se vyhovuje. 

Jednalo se o pozemky, které stávající ÚPNSÚ vymezuje jako ornou půdu, ZÚR zde vymezují koridor 
pro DS14 - koridor dálnice   D52/JT Rajhrad – Chrlice II (D2), včetně souvisejících staveb (veřejně 
prospěšná stavba).  

Zastavitelná plocha Z33 vymezená ÚP a v návrhu pro společné jednání zasahovala do území 
dotčeného připomínkou. V návrhu je nyní  vymezena zastavitelná plocha Z38 mimo zpřesněnou 
plochu Z33. 

Možnost umisťování zařízení pro motoristy byla prověřena – podmínky stanovené pro plochy silniční 
dopravy v ÚP umožňují umístěni kiosků, čerpacích stanic vč. doprovodných funkcí, odstavná a 
parkovací stání, odpočívadla. 

Jiří Machalický, U Lazara 228, Kutná Hora – Karlov, 284 01(zast. R.Cachem, uplatněno 4.1.2017 na 
 Městském úřadu Rajhrad po lhůtě dle § 50 SZ, následně postoupeno pořizovateli. 
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Vyhodnocení: Připomínce se nevyhovuje. 

Jedná se o pozemky, které se nacházejí v záplavovém území a ve VKP Čeladice, vytvořením plochy 
pro zástavbu by se vytvářela vyčleněná lokalita mimo kompaktní sídlo. 

Podnět určeného zastupitele - pro Město Rajhrad, Masarykova 32, 66461 Rajhrad, uplatněno 
10.1.2017 po lhůtě dle § 50 SZ. 

 

 

 

 

Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla akceptována v podrobnosti příslušející ÚP v návrhu pro 
veřejné projednání. Jednalo se podmínky, které jsou v souladu se stávající zástavbou, navazují na ni 
a určují tak charakter lokality. Oproti návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek  
zaslaných dotčeným orgánům 12.5.2020 pod č.j. OUPSU/6178/2015-159, se návrh vyhodnocení 
připomínky nemění, bylo ale nutno návrhem ÚP pro opakované veřejné projednání  z důvodu 
zapracování aktualizace ZÚR  vymezit koridor KD1  pro  VRT a zasahovalo se tak  ploch v okolí 
komunikace III/42510, podmínky pro plochu byly upraveny a to takto (červeně jsou znázorněny změny 
oproti návrhu projednávanému ve veřejném, projednání): 

 

Podnět určeného zastupitele -  pro Město Rajhrad, Masarykova 32, 66461 Rajhrad, uplatněno 
18.1.2017 po lhůtě dle § 50 SZ. 
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Vyhodnocení Připomínce se nevyhovuje. 
Lokalita se nachází v záplavovém území a v plochách náležejících do USES, byla změněna na plochy 
přírodní. 
Vítězslav Walter, Bezručova 211, Rajhrad 66461, uplatněno 21.4.2017 na  Městském úřadu Rajhrad 
po lhůtě dle § 50 SZ. 

 

 
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla akceptována, přestože uplatněna po lhůtě dle § 50 SZ, 
z důvodu nutnosti zajištění dopravní obslužnosti o dostatečných parametrech jsou však změny 
v území podmíněny dohodou o parcelaci. 
Ladislav Kuba,akad.arch., nar. 26.7.1964, bytem Havlíčkova 108/93, 602 00 Brno, uplatněno 
19.12.2018 na  Městském úřadu Rajhrad po lhůtě dle § 50 SZ, následně postoupeno pořizovateli. 

 

 

 

 

Vyhodnocení: Pořizovatel sdělil podateli stádium rozpracovanosti ÚP a upozornil jej na nemožnost 
uplatnění námitky k návrhu ÚP mimo lhůtu k tomu určenou. 
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14.2. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 

14.2.1. NÁMITKY UPLATNĚNÉ K NÁVRHU PROJEDNÁVANÉMU VE VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ 

Oprávněný investor, zaznamenaný na seznamu oprávněných investorů zveřejněném způsobem 
umožňujícím dálkový přístup Krajským úřadem Jihomoravského kraje: 

MND, a.s. , IČ 28483006, Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín  

uplatnil dne 21.5.2019 k upravenému návrhu projednávanému ve veřejném projednání tuto námitku: 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje částečně a to takto: 
Část námitky na zrušení těžby jako nepřípustného využití v plochách přírodních (NP), plochách 
smíšených nezastavěného území – krajinná zeleň (NK), v plochách zemědělských – specifických (NX) 
a v zastavitelných plochách se zamítá. 
Části námitky na zrušení těžby jako nepřípustného využití v plochách lesních, plochách zemědělských 
produkčních, plochách smíšených nezastavěného území – zemědělských, plochách smíšených 
nezastavěného území – rekreačních se vyhovuje. 
Část námitky, která navrhuje zapracovat do územního plánu Rajhrad možnost kdekoliv v extravilánu 
města umisťovat průzkumná a těžební zařízení – pracovní plochy, vrty, sondy, technologie, přístupy a 
přípojky IS k těmto plochám se zamítá. 
Odůvodnění návrhu rozhodnutí o námitce: 
Těžba jako způsob využití je výslovně vyloučena v plochách přírodních (NP), plochách smíšených 
nezastavěného území – krajinná zeleň (NK) a v plochách zemědělských – specifických (NX), kde je 
veřejný zájem prokázán (viz odůvodnění – kap.8.6.) a v zastavitelných plochách. 
Jelikož v námitce není upřesněn termín „extravilán“, uvažuje se pojem tak, jak je definován Asociací 
pro urbanismus a územní plánování ČR, a to jako „část správního území obce vymezená hranicemi 
obce a jejím zastavěným územím“. V tomto „extravilánu“ se nacházejí i zastavitelné plochy.  
Stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů mohou být umisťována v nezastavěném území 
vyjma výše uvedených případů bez uvedení těžby jako přípustného využití na základě § 18 odst. 5 
SZ, protože zde není výslovně vyloučena. 
Návrh ÚP pro veřejné projednání výslovně vylučoval těžbu jako způsob využití v plochách: 

 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ W 

 PLOCHY PŘÍRODNÍ NP 

 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKČNÍ NZ 

 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ SPECIFICKÉ – REKREAČNÍ NX 

 PLOCHY LESNÍ NL 

 PLOCHY SNÚ - KRAJINNÁ ZELEŇ NK 

 PLOCHY SNÚ – ZEMĚDĚLSKÉ NS 

 PLOCHY SNÚ – REKREAČNÍ NR 
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Upravený návrh ÚP pro opakované veřejné projednání výslovně vylučuje těžbu jako způsob využití 
v nezastavěném území pouze v plochách: 

 PLOCHY PŘÍRODNÍ  NP 

 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ SPECIFICKÉ – REKREAČNÍ NX 

 PLOCHY SNÚ - KRAJINNÁ ZELEŇ NK 

Plochy přírodní (NP) a plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň (NK) slouží k zajištění 
opatření na podporu zeleně v krajinné a zajištění ÚSES. Je-li účelem využití zeleň, pak zásah těžbou by 
tak, jak ji uvádí namítající, způsobil střet a znemožnil účel využití, k němuž byla plocha vymezena, ochrana 
a vytváření územního systému ekologické stability krajiny je veřejným zájmem chráněným dle § 2 odst. a) 
zákona č. 114/1992 Sb. 
Plochy zemědělské – specifické (NX) jsou vymezeny pro rekreační hospodaření (zahrádkaření), které 
rozmanitostí způsobu využívání zemědělské půdy jako trávního porostu, sadu, zahrady či k 
malozásobitelskému zemědělskému hospodaření přispívá k ochraně ZPF jako opatření proti vodní a větrné 
erozi. Protierozní opatření je tak ve smyslu § 3 odst. 1 písmene b) a d) zákona č. 334/1992 Sb. opatřením 
pro ochranu ZPF ve veřejném zájmu. 
Dobývání nerostných surovin je uvedeno jako nepřípustné využití v „extravilánu“ v zastavitelných plochách, 
jelikož se dle definice výše uvedené nacházejí též v“ extravilánu“, tj. mimo zastavěné území; zastavitelné 
plochy jsou vymezeny pro rozvoj obce, což je též dle § 4 odst. 2 stavebního zákona veřejný zájem  
Přestože těžba není uvedena jako přípustné využití ploch v nezastavěném území, není-li výslovně 
vyloučena, je možné „umisťovat průzkumná a těžební zařízení“ v nezastavěném území na základě § 18 
odst. 5 stavebního zákona, jelikož je těžba nerostů jedním z využití nezastavěného území, který toto 
ustanovení připouští. Citace: 
„V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze 
pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických 
a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které 
zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická 
zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených 
staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně 
souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací 
dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.“ 

Dne 10.3.2021 organizace MND a.s., zaslala Ministerstvu životního prostředí oznámení, jímž se 
vzdává stanovení části průzkumného území (PÚ) Svahy Českého masívu pro vyhledávání a průzkum 
ložisek vyhrazených nerostů ropy a hořlavého zemního plynu stanoveného na území Jihomoravského 
a Zlínského kraje v okresech Brno město, Brno venkov, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Kroměříž a 
Uherské Hradiště, to potvrdilo změnu PÚ od 10.3.2021 rozhodnutím č.j. ZP/2021/560/466 Obec 
Sobotovice se tak dle tohoto rozhodnutí již od 10.3.2021 v PÚ nenachází. 
Vlastník pozemků dotčených návrhem řešení 

Ilona Pastorová, nar. 1.11.1973, 9.května 485, 664 61 Rajhrad  

uplatnila 24.6.2019 k upravenému návrhu projednávanému ve veřejném projednání tuto námitku: 

Údaje dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva: 
 Číslo listu vlastnictví:   466 
 Katastrální území:   Rajhrad 
 Identifikace nemovitosti (č. pozemku, evidence, č.p., č.e.): 

  p.č. 1944/2, 1944/8, 1944/23, 1944/27, 1944/28 
 Druh práva:    vlastník 

Vymezení území dotčeného námitkou: ( např.identifikace nemovitosti jako č. pozemku, evidence, č.p., č.e., k.ú.): 
p.č. 1944/2, 1944/8, 1944/23, 1944/27, 1944/28 v k.ú. Rajhrad 

Námitka:  

V návrhu ÚP jsou výše uvedené pozemky vedené v plochách NS – plochy SNÚ – zemědělské a DU – 
účelové komunikace. V těchto plochách nelze umístit stavby pro podnikání, protože slouží 
k hospodaření na zemědělské půdě a pro účelové komunikace. 

Požaduji změnit způsob využití území tak, aby bylo na výše uvedených pozemcích možné vybudovat 
stavbu pro podnikání související s cestovním ruchem - občanským vybavením pro cyklisty jako 
občerstvení apod. s bytem pro majitele, případně penzion. 
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Odůvodnění námitky:  

V sousedství stojí stavby pro administrativu a stavba technického vybavení. V přímé návaznosti na 
výše uvedené pozemky jsou vedeny cyklotrasy a cyklostezka. Pozemky vedené v KN jako 
manipulační plocha – p.č. 1944/27, 1944/28 jsou využívány k odstavování vozidel veřejnosti 
protiprávně, nejedná se o veřejné prostranství ani účelovou komunikaci či parkoviště. 

Návrh rozhodnutí: Námitce se vyhovuje. 

V ÚP byla vymezena zastavitelná plocha Z42 s účelem využití jako plochy smíšené výrobní (VS). 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 

Námitka byla uplatněna 24.6.2019, tedy ve lhůtě pro uplatnění námitky k návrhu projednávaném ve 
veřejném projednání (vyvěšení VV od 20.6.2019. do 14.5.2019), namítající uvedl jako údaj podle 
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva vlastnictví nemovitostí uvedených na  LVč.466 v k.ú. 
Rajhrad a jako území dotčené námitkou označil pozemky 1944/2, 1944/8,1944/23,1944/27,1977/28 
k.ú. Rajhrad 
V území byla vymezena zastavitelná plocha navazující na vedlejší stabilizovanou plochu smíšenou výrobní. 
Přípustným využitím takových ploch jsou stavby a zařízení smíšeného charakteru vč. komerčního 
občanského vybavení a služeb. Podmíněně přípustným využitím pak stavby občanského vybavení 
turistické infrastruktury, stravování, či ubytování za podmínky, že se nebudou následným provozem 
jednotlivé funkce navzájem obtěžovat nad přípustnou míru, přičemž pro posuzování je rozhodující stávající 
stav popř. již vydané územní rozhodnutí nebo stavební povolení a kdy turistickou infrastrukturou se rozumí 
Vybavenost typu ubytování, stravování, služeb, ekologická a informační centra a dále zařízení pro 
agroturistiku, hipoturistiku. 
Současně je podmíněně přípustným využitím bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující 
dohled, správce, zaměstnance nebo majitele zařízení a za podmínky, že budou splněny hygienické limity. 
Proti vymezení této zastavitelné plochy byla uplatněna námitka Povodí Moravy s.p., s tím, že plocha je 
vymezena v záplavovém území, je umístěna v místě plánovaného protipovodňového opatření a ve středním 
až vysokém povodňovém ohrožení. 

Pořizovatel prověřil tyto údaje a zjistil, že plocha situována v záplavovém území Svratky, stanoveném 
24.10.2007 Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod č.j. JMK 151413/2006 a že dle nyní platných 
opatření obecné povahy (opatření obecné povahy čj. 90992/ENV/15 ze dne 22. prosince 2015, kterým 
Ministerstvo životního prostředí vydalo Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje) není 
plocha situována  ve středním až vysokém povodňovém riziku, protože v mapách přináleženících 
k těmto opatřením není území vůbec řešeno. Plánovaná protipovodňová opatření jsou součástí ploch 
vymezených ZÚR, ale POP03 ani POT05 do území s vymezenou plochou Z42 nezasahují. V blízkosti 
této plochy jsou v ÚP vymezeny speciální plochy pro protipovodňová opatření ozn. X1a, která však do 
plochy nezasahují. Více o limitech v území je uvedeno v návrhu rozhodnutí o námitce Povodí Moravy 
s.p. Plocha Z42 zůstává součástí ÚP. 

Oprávněný investor, zaznamenaný na seznamu oprávněných investorů zveřejněném způsobem 
umožňujícím dálkový přístup Krajským úřadem Jihomoravského kraje: 

MERO ČR, a.s., IČ 601093468, Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou - uplatněno 26.6.2019  

uplatnil dne 26.6.2019 k upravenému návrhu projednávanému ve veřejném projednání tuto námitku: 
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Rozhodnutí o námitce: Námitka se zamítá. 

Ustanovení § 3 odst. 7 zákona č. 189/1999 Sb. umožňuje fyzické či právnické osobě provozující 
skladovací zařízení nebo produktovod nebo ropovod udělit písemný souhlas se stavební činností, 
umisťováním staveb, zemními pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním materiálu v ochranném 
pásmu skladovacího zařízení, produktovodu nebo ropovodu aniž by byla omezena vzdálenost od 
ropovodu, umožnuje mu tyto činnosti také nepovolit a to v konkrétním případě. Jelikož zákonné 
ustanovení přímo činnost nezakazuje, ale pouze ji podmiňuje písemným souhlasem provozovatele 
zařízení. Dle § 43 stavebního zákona není zastupitelstvo obce vydávající ÚP oprávněno určovat 
podmínky v ochranných či bezpečnostních pásmech technické infrastruktury a zasahovat tak do práva 
fyzické či právnické osobě provozující skladovací zařízení nebo produktovod nebo ropovod, které je 
stanoveno jiným právním předpisem.  

Vlastník pozemků dotčených návrhem řešení 

Jiří Máša, nar. 7.6.1978, na Kopečku 202, Rajhradice 664 64 

uplatnil 26.6.2019 k upravenému návrhu projednávanému ve veřejném projednání tuto námitku: 
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Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje částečně. 

Zamítá se část námitky týkající se zaslání vyrozumění, jak bylo s námitkou naloženo. Zbytku 
námitky se vyhovuje. Byly stanoveny podmínky, které zpřesňují využití území v průniku 
koridoru KD1 a plochy Z33 pro dálnici D52. 

Odůvodnění: 

Námitka byla uplatněna 25.6.2019, tedy ve lhůtě pro uplatnění námitky k návrhu projednávaném ve 
veřejném projednání (vyvěšení VV od 20.6.2019. do 14.5.2019), namítající uvedl jako údaj podle 
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva vlastnictví nemovitostí pozemky p.č. 2198/52 a 
2158/53 v k.ú. Rajhrad a jako území dotčené námitkou označil tytéž pozemky v  k.ú. Rajhrad. 

Námitka byla vyhodnocena po veřejném projednání tak, že bude prověřeno, zda lze využívat pozemky 
v ploše Z33 i k jinému účelu než pouze jako plochu pro stavby dálnice D52 / Jižní tangenta Rajhrad – 
Chrlice II (D2), včetně MÚK Rajhrad. a to za podmínky vyjádření MD o možné koordinaci této hlavní 
stavby  a ostatních staveb s ní nesouvisejících a to zejména v částech vzdálenějších od dálnice. 

31.10.2020 nabyla účinnosti aktualizace č. 1 ZÚR, která vymezila pro vysokorychlostní trať koridor, 
jehož poloha se v Rajhradě odchýlila z koridoru dříve vymezeného pro územní rezerv. Přiblížila tak 
koridor k zastavěnému území a zasáhla do stávajících (platným ÚPNSÚ) vymezených ploch pro 
rozvoj města. Na základě jednání se Správou železnice byl koridor vymezený v ZÚR zpřesněn z jimi 
vymezených 200m na velmi úzký pruh tam, kde prochází zastavěným územím. Podrobnější 
dokumentace pro stavbu dálnice D52 / Jižní tangenta Rajhrad – Chrlice II (D2), včetně MÚK Rajhrad 
není však dosud zpracována a tak není možné  plochu Z33 (dálnice D52) zpřesnit tak, aby se 
zpřesněný koridor (pro VRT) a plocha (pro D52) vzájemně nepřekrývaly a to ani v nejužším místě, 
které se týká právě pozemků namítajícího. 

Podmínky pro oba koridory byly zpřesněny co nejvíce, jak to bylo možné s ohledem na existenci 
podrobnější dokumentace VRT a neexistenci podrobnější dokumentace pro stavbu dálnice D52 / Jižní 
tangenta Rajhrad – Chrlice II (D2), včetně MÚK Rajhrad. 

Oba pozemky se dle nyní zpracované úpravy návrhu ÚP Rajhrad nachází v ploše Z33, která se 
překrývá s nejužší částí  koridoru KD1. S ohledem na výše uvedené nelze více zpřesnit a dostatečně 
určitým způsobem konkretizovat způsob využití koridoru Z33 a případná omezení s tím související. 

Pro plochu vymezenou v hlavním výkrese jako Z33 (DS) dle ÚP platí: 

 koordinovat se záměrem na realizaci VRT (koridor pro dopravní infrastrukturu KD1) 

Podmínky stanovené ÚP pro DS: 

 v části území mezi dálnicí D52 a silnicí III/425 10 (pozemky a části pozemků parc. č. 2189/53 
až 2198/26 a parc. č. 2198/34 až 2198/58 v k.ú. Rajhrad) využití jako v plochách smíšených 
výrobních (VS) za podmínky vyjádření Ministerstva dopravy  

 v části území u dálnice D52 (pozemky parc. č. 2189/14 až 2189/45, parc. č. 2189/65, parc. č. 
2189/67 a parc. č. 2199/4 v k.ú. Rajhrad) využití jako v plochách občanské vybavení komerční 
(OK) za podmínky vyjádření Ministerstva dopravy  

Pro koridor KD1 platí dle podmínky podmíněně přípustného využití:  

 stavby, které odpovídají stanoveným podmínkám vymezených stabilizovaných ploch  
rozdílným způsobem využití a plochám změn, za podmínky vyjádření Ministerstva dopravy  

Platí tedy průnik všech podmínek. 
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Pozemky jsou součástí vymezených ploch změn DS mezi dálnicí D52 a silnicí III/425 10 (pozemky a 
části pozemků parc. č. 2189/53 až 2198/26 a parc. č. 2198/34 až 2198/58 v k.ú. Rajhrad), které lze  
využit jako v plochách smíšených výrobních (VS) za podmínky vyjádření Ministerstva dopravy 
z hlediska možné koordinace staveb. 

Pozemky dotčené námitkou:     Hlavní výkres ÚP Rajhrad pro OVP: 

 

 

 

 

 

 

 

Nebude zasláno vyrozumění, jak bylo s námitkou naloženo. Stavební zákon v § 53 odst. 1 před 
ukončením procesu projednávání územního plánu vydáním opatření obecné povahy taxativně určuje 
subjekty, kterým se návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k 
návrhu územního plánu doručuje. Jsou to pouze dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán. 
Dotčené osoby dle § 52 odst. 2, které uplatili námitku, nejsou součástí tohoto výčtu. 

Návrh UP Rajhrad pro VP  Platný ÚPNSÚ Rajhrad   Letecký snímek 

 

 

 

 

 

Vlastník pozemků dotčených návrhem řešení: 

MBM Real, s.r.o., IČ  25543831, Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad 

uplatnil dne 27.6.2019 k návrhu projednávanému ve veřejném projednání tuto námitku: 
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 Odůvodnění námitky: 

 

Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje částečně. 

Plochy zůstávají vymezeny jako plochy dopravy silniční, stanovením níže uvedených 
podmínek v ÚP je vytvořena možnost využití některých částí plochy Z33 i pro jiné záměry než 
pro něž je plocha vymezena, ovšem pouze za podmínky vyjádření Ministerstva dopravy o jejich 
možné koordinaci s budoucí stavbou dálnice D52 / Jižní tangenta Rajhrad – Chrlice II (D2), 
včetně MÚK Rajhrad. Využití pozemků k jiným záměrům je tudíž možné, ale pouze za splnění 
určité podmínky. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 

Pozemky se nyní sice v ÚP nachází v zastavitelné ploše Z33 vymezené pro stavby dálnice D52 / Jižní 
tangenta Rajhrad – Chrlice II (D2), včetně MÚK Rajhrad, jejíž účel využití je stanoven jako plochy 
dopravní infrastruktury DS silniční doprava. Podmínky podmíněně přípustného využití těchto ploch 
jsou stanoveny takto: 

- v části území u dálnice D52 (pozemky parc. č. 2189/14 až 2189/45, parc. č. 2189/65, parc. č. 
2189/67 a parc. č. 2199/4 v k.ú. Rajhrad) využití jako v plochách občanské vybavení komerční 
(OK) za podmínky vyjádření Ministerstva dopravy  

Jako další podmínky pro plochu změny Z33 je mimo jiné stanoveno: 

- příp. záměry na změny v území ve stávajících areálech ČSPH jsou podmíněny vyjádřením 
Ministerstva dopravy  

Takto stanovenými podmínkami je vytvořena možnost i jiného využití plochy Z33 než jen pro stavby 
dálnice D52 / Jižní tangenta Rajhrad – Chrlice II (D2), včetně MÚK Rajhrad  a to na základě vyjádření 
MD o možné koordinaci této hlavní stavby  a ostatních staveb s ní nesouvisejících a to zejména 
v částech vzdálenějších od dálnice. Stavba dálnice D52 / Jižní tangenta Rajhrad – Chrlice II (D2), 
včetně MÚK Rajhrad je též veřejně prospěšnou stavbou vymezenou v ZÚR, nelze tedy bez 
koordinace s ní a tudíž bez jakýchkoliv podmínek pouze převést plochy vymezené v ÚPNSÚ Rajhrad 
do ÚP Rajhrad bez respektování nadřazené ÚPD, kterou jsou ZÚR, v níž je pro tuto stavbu vymezen 
koridor DS14. Současně je nutno respektovat § 36 odst. 5 stavebního zákona, který stanoví že zásady 
územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů. 

Přestože je záměr, dle namítajícího, podporován městem Rajhrad, z hlediska pořizování ÚP je nutné 
se dle stavebního zákona v území nadmístního záměru podřídit. Koridor vymezený v ZÚR však může 
město jako orgán územního plánování zpřesnit (což je přímo uloženo § 43 odst. 3 stavebního zákona) 
a to i v rozsahu podmínek, které může ÚP v koridoru stanovit. 

Kdyby vydaný územní plán nebyl v souladu s nadřazenou ÚPD, nemůže být dle ustanovení § 54 odst. 
2 stavebního zákona zastupitelstvem města vydán.  

Žádným z dotčených orgánů nebylo uplatněno nesouhlasné stanovisko k upravenému návrhu pro 
opakované VP a tudíž ani proti jím nastaveným podmínkám využití; současně nebyla některými 
orgány uplatněna stanoviska ani  k návrhu rozhodnutí o námitkách (který byl zpracován po prvním 
veřejném projednání a zaslán dotčeným orgánům), kdy se podle § 53 odst.1 má zato, že pokud 
dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se 
za to, že s návrhy rozhodnutí  o námitkách souhlasí. 
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Lokalizace pozemků v KM Návrh UP Rajhrad pro VP   ÚPNSÚ Rajhrad 

 

 

 

 

 

 

UP Rajhrad: 

 

Vlastník pozemků dotčených návrhem řešení: 

Mátl &Bula, spol. s r.o., IČ  25313568, Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad 
uplatnil dne 27.6.2019 k návrhu projednávanému ve veřejném projednání tuto námitku: 
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Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje. 

Byl upraven tvar plochy Z33 tak, aby neobsahoval stávající stavby a vymezen mimo oplocený areál 
firmy -  tedy mimo zastavěné území. 

Pro plochy silniční dopravy DS bylo vymezeno podmíněn přípustné využití: 

– v části území mezi dálnicí D52 a silnicí III/425 10 (pozemky a části pozemků parc. č. 2189/53 až 
2198/26 a parc. č. 2198/34 až 2198/58 v k.ú. Rajhrad) využití jako v plochách smíšených 
výrobních (VS) za podmínky vyjádření Ministerstva dopravy 

– v části území u dálnice D52 (pozemky parc. č. 2189/14 až 2189/45, parc. č. 2189/65, parc. č. 
2189/67 a parc. č. 2199/4 v k.ú. Rajhrad) využití jako v plochách občanské vybavení komerční 
(OK) za podmínky vyjádření Ministerstva dopravy 

Plocha Z33 byla vymezena jako zpřesnění koridoru vymezeného ZÚR jako DS14. Jelikož § 36 
stavebního zákona v odst. 5 stanoví, že zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a 
vydávání územních plánů, musí se i město Rajhrad, přestože záměr namítajícího podporuje, 
z hlediska pořizování ÚP dle stavebního zákona v území nadmístního záměru podřídit. Může však 
záměr vymezený v zásadách územního rozvoje zpřesnit (což je přímo uloženo § 43 odst. 3 
stavebního zákona) a to i v rozsahu podmínek, které může ÚP v koridoru stanovit. 
Kdyby vydaný územní plán nebyl v souladu s nadřazenou ÚPD, nemůže být dle ustanovení § 54 odst. 
2 stavebního zákona zastupitelstvem města vydán. Pokud by ÚP se zpřesněním nadmístního záměru 
nebyl v budoucnu vydán, záměr namítajícího, který by se nacházel v koridoru vymezeném 
v nadřazené ÚPD pro dopravní stavbu, byl v sice v souladu s ÚP města Rajhrad, nikoliv však 
v souladu s nadřazenou UPD. Záměr pak bude posuzován z hlediska souladu s platnou ÚPD, a tou 
budou v souladu s § 54 odst. 6 a § 36 odst. 5 stavebního zákona pouze zásady územního rozvoje. 

ÚPNSÚ Rajhrad ( není v souladu se ZÚR)     Fotomapa 

 

 

 

 

 

 

 

Oprávněný investor 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ  65993390, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, pracoviště oddělení 
koncepce a ÚP Morava, Šumavská 33, 602 00 Brno  

uplatnil  dne 27.6.2019 k upravenému návrhu projednávanému ve veřejném projednání tuto námitku: 
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Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje. 

Jako podmíněně přípustné využití ploch NZ plochy zemědělské produkční, NK plochy SNÚ – krajinná 
zeleň, NS plochy SNÚ – zemědělské je uvedena dopravní a technická infrastruktura vyvolaná stavbou 
nového úseku dálnice D52. 

Odůvodnění: 

§ 18 odst. 5 stavebního zákona stanoví možnost umístění jakékoliv veřejné dopravní a technické 
infrastruktury, přípojek a účelových komunikací, nikoliv pouze s využitím konkrétní plochy 
souvisejících. Z rozsudku NSS č.j. 4 AS234/2017-38 ze dne 31.1.2018  vyplývá, že pokud není ostatní 
veřejná infrastruktura vyloučena výslovně, tj. např. když je uvedena jako nepřípustná nesouvisející 
dopravní a technická infrastruktura, nejedná se výslovné vyloučení.  
Podmíněně přípustné využití ploch navazujících na plochu Z33 tak jednoznačně stanoví, že pokud 
půjde o dopravní a technická infrastruktura vyvolaná stavbou  dálnice D52, lze plochu k tomuto účelu 
využít. 

Vlastník pozemků dotčených návrhem řešení: 

Drličková Jitka, nar.12.1.1963 , Spojenců 1802, Praha 9 
uplatnil dne 1.7.2019 k návrhu projednávanému ve veřejném projednání tuto námitku: 

 

 

 

 

Odůvodnění námitky: 

 

Rozhodnutí o námitce: Námitka se zamítá. 

Zde ÚPNSÚ původně vymezil plochu územní rezervy pro zemědělskou výrobu, po změně ÚPNSÚ 
pak byla ve východní části pozemku vymezena plocha pro bydlení. Prakticky v tomto stejném rozsahu 
návrh ÚP vymezuje plochy bydlení. Zbytek pozemku se nikdy v zastavitelné ploše nenacházel a vždy 
se jednalo o nezastavěné území. 
Vymezení plochy jako zastavitelné plochy pro bydlení jen na části pozemku umožní vlastníkovi využít 
jej pro bydlení. 
Západní část pozemků zůstává vymezena jako zahrada v místě, kde (jak je patrno z hlukové mapy) 
dochází k překračování limitů z hlediska hlukového zatížení, což by při využívání pro bydlení 
znamenalo rozpor s PÚR, která v čl.23 ukládá předcházet možnému nežádoucímu působení 
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negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných 
technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

Identifikace pozemku katastrální mapě UP Rajhrad        ÚPNSÚ Rajhrad 

   

Hluková mapa Ministerstva Zdravotictví ze stránky: https://geoportal.mzcr.cz/shm/ 

 

Společná námitka vlastníků pozemků dotčených návrhem řešení: 

Lesner Zdeněk, nar. 20.3.1975, 24.dubna 168, 664 43 Želešice, Lesnerová Andrea, nar. 16.3.1977, 
Masarykova 717, 667 01 Židlochovice, Maršálková Jiřina, nar. 8.1.1946, Oblá 509/64, Nový 
Lískovec, 634 00 Brno, Maršálková Kateřina, nar. 15.2.1983, 17. listopadu 1718, Budějovické 
Předměstí, 397 01 Písek  

byla uplatněna 2.7.2019 osobním podáním 

 

 

 

https://geoportal.mzcr.cz/shm/
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Rozhodnutí o námitce: Námitka se zamítá. 

Zde ÚPNSÚ původně vymezil plochu územní rezervy pro zemědělskou výrobu, po změně ÚPNSÚ 
pak byla ve východní části pozemku vymezena plocha pro bydlení. Prakticky v tomto stejném rozsahu 
návrh ÚP vymezuje plochy bydlení. Zbytek pozemku se nikdy v zastavitelné ploše nenacházel a vždy 
se jednalo o nezastavěné území. 
Vymezení plochy jako zastavitelné plochy pro bydlení jen na části pozemku umožní vlastníkovi využít 
jej pro bydlení. 
Západní část pozemků zůstává vymezena jako zahrada v místě, kde (jak je patrno z hlukové mapy) 
dochází k překračování limitů z hlediska hlukového zatížení, což by při využívání pro bydlení 
znamenalo rozpor s PÚR, která v čl.23 ukládá předcházet možnému nežádoucímu působení 
negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných 
technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

Vlastník pozemků dotčených návrhem řešení: 

Čechová Jana, nar. 30.8.1964, Čebín 326 
uplatnil dne 1.7.2019 k návrhu projednávanému ve veřejném projednání tuto námitku: 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: Námitka se zamítá. 

Odůvodnění: 

Na p.č. 1624/4 a 1624/3 jsou vymezeny plochy NP, plochy přírodní stabilizované, které neumožňují 
stavby  zemědělské. Pozemky se nachází ve  vymezovaném biocentru LBC1 Čeladice (dle ÚP jde o 
lokální biocentrum funkční, existující, vložené do RK 1487, jako lokální biocentrum je území vymezeno 
i v ÚPNSÚ Rajhrad) , kdy plochy přírodní jsou v souladu s § 16 vyhlášky 501/2006 Sb. vymezovány 
za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny. Současně se pozemky nachází ve VKP 
Čeladice, kde v jeho registraci stanovené zásady péče stanoví zachování dosavadního způsobu 
obhospodařování a cílem obnovit souvislost břehových porostů. V takových plochách je nepřípustnost 
staveb ať už k jakémukoliv využití v souladu z veřejným zájmem ochrany přírody a krajiny. Umístění 
úlů návrh ÚP jako nepřípustné využití neuvádí. 

P.č. 1636/11 a 1636/12 jsou v KN zapsány jako ostatní plocha – komunikace, návrh ÚP ji vymezuje 
jako  plochu DÚ – účelové komunikace, tedy v souladu s KN. Jak je zřejmé z leteckého snímkování – 
komunikace se nachází na pozemcích i fakticky. Jedná se komunikaci, která zpřístupňuje okolní 
pozemky. ÚPD neurčuje vlastnictví pozemků. § 3 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. stanoví, že 
obecným požadavkem na vymezování ploch je chránit stávající cesty umožňující bezpečný průchod 
krajinou a vytvářet nové cesty, je-li to nezbytné. Vymezení účelové komunikace na těchto pozemcích 
je tedy v souladu s platnou legislativou, faktickým využíváním pozemků a záznamem v KN. 

Vlastník pozemků dotčených návrhem řešení: 

Ing. Miloš Černý,  nar. 5.8.1956, Brechtova 28/8, Brno  a autorizovaní stavební inženýři a ekonomové  
uplatnil dne 1.7.2019 k návrhu projednávanému ve veřejném projednání tuto námitku: 
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S pozdravem 

Autorizovaní stavební inženýři, ekonomové a spolupodepisuje majitel pozemků Ing. Černý, doručovací adresa 

všem xxxxxxxxxxxxxxxx 

Nesete právní, materiální a hmotnou odpovědnost za Vaše rozhodnutí a to každý osobně a plně. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx 

 



Územní plán Rajhrad  Textová část odůvodnění územního plánu 

 

 

 

160 

 

 

 

 

 

 

 



Územní plán Rajhrad  Textová část odůvodnění územního plánu 

 

 

 

161 

Rozhodnutí o námitce: Námitka se zamítá. 

Odůvodnění. 

K části 1) námitky 

„přestože se část pozemků nachází v záplavovém území, fakticky nelze ani teoreticky hovořit o 
možnosti zaplavení pozemků, ani pamětníci nepamatují zaplavení této oblasti“ 

Odův. Ad1) Pozemky se nachází částečně v záplavovém území, to, že nyní nejsou zaplavovány či 
nebyly zaplaveny historicky (jak uvádí namítajíc), nic nemění na tom, že záplavové území Svratky 
stanovené rozhodnutím JMK 151413/2006-Pol z 24.10.2007 na pozemky zasahuje dle údajů 
poskytnutých do UAP ORP Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Takto stanovené záplavové 
území nebylo od doby poskytnutí údajů o území aktualizováno.  

PÚR ČR v č. 26 stanoví, že „vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do 
nich veřejnou infrastrukturu lze jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech“. To že 
vlastník chce využít své pozemky k zastavění z větší míry, není výjimečným a zvlášť odůvodněným 
případem (tím je např. území tak zatížené limity, že jej nelze téměř využít a vymezení zastavitelných 
ploch v záplavovém území je pro rozvoj obce nutností).  

K části 2) námitky 

„na p.č. 1877/1 v úrovni p.č. 1877/2 stojí zahradní domek“ 

Odův. Ad2) Stavba, o níž namítající hovoří, není zapsána v KN. Z hlediska ÚPNSÚ Rajhrad se 
nachází na  plochách orné půdy. Pokud má stavba zákonný rámec, není na projektantovi či 
pořizovateli, aby přezkoumával soulad jejího povolení s legislativou, ani její legalitu, pokud zákonný 
rámec nemá. Ani jeden z nich není z hlediska stavebního zákona věcně příslušný k takovému 
přezkumu. Plochy NS - plochy SNÚ – zemědělské mají stanoveno jako hlavní využití - extenzivní 
hospodaření na zemědělské půdě, což dle kap.16 textové části ÚP představuje hospodaření převážně 
na zemědělských pozemcích různých druhů (trvalé travní porosty, orná půda, sady, vinice) včetně 
dalších pozemků menšího rozsahu (např. meze, skupiny dřevin…), které jsou obhospodařovány více 
vlastníky, v různém čase a s různou intenzitou, kde není vysoký hospodářský výnos prioritou a území 
plní i další funkce (např. krajinotvornou, ekologickou, hygienickou, rekreační…). 

K části 3) námitky 

„na p.č. 1877/1 je zahradní domek, tak na pozemcích namítajícího taky má být přípustný zahradní 
domek, RD, bazén, bouda na nářadí; na plochy se nelze dostat se zemědělskými stroji“ 

Odův. Ad3) „bouda na nářadí“ v  plochách označených NS  - plochy SNÚ – zemědělské je 
nepřípustným využitím území. Plochy jsou vymezeny zde zejména v záplavovém území, které je dle § 
66 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách územím, které může být při výskytu přirozené povodně 
zaplaveno vodou. § 27 téhož zákona ukládá vlastníkovi pozemku takovou péči o něj, aby nedocházelo 
ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a tak, aby se zlepšovaly 
retenční schopnosti krajiny. Jelikož PÚR ukládá v čl. 25 vytvářet podmínky pro preventivní ochranu 
území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území jako jsou záplavy, s 
cílem minimalizovat rozsah případných škod, je umisťování staveb v záplavovém území v rozporu 
s oběma uvedenými předpisy, protože pevné překážky tedy i budovy v území, které je stanovené jako 
záplavové, zhoršují odtokové poměry a zvyšují rozsah případných škod. Proto jsou ze zemědělských 
staveb v území přípustné pouze lehké otevřené přístřešky. 

Co se týká neobhospodařovatelnosti pozemků – jedná se o plochu cca 1100m2 přístupnou v celé 
východní linii z účelové komunikace – pro extenzivní hospodaření jde o plochu obhospodařovatelnou. 

K části 4) námitky 

„pozemky jsou přístupné z komunikace a mají napojení na TI“ 

Odův.Ad4)Pouze p.č. 1876/6 je přístupný ze zpevněné komunikace, je před ním vedena vodovodní sít 
a plynovod, celý pozemek a též část p.č. 1876/5 jsou  zasaženy ochranným pásmem vedení vysokého 
napětí. Pozemky p.č. 1876/5 a 1877/2 jsou přístupné z účelové komunikace – polní cesty a žádná ze 
sítí TI není k jejich hranici dotažena. 

K rukou psanému odůvodnění  – platí vše, co výše uvedeno  a k tomu ještě to, že zásadou trvale 
udržitelného rozvoje je přizpůsobovat ovlivňování krajiny člověkem limitům v území; jsou-li pozemky 
v záplavovém území a v ochranném pásmu vedení vysokého napětí je nesporně lepším řešením je 
vymezit jako součást krajiny než vytvářet vymezením zastavitelných ploch, případně přípustností 
budov podmínky pro zhoršování odtokových poměrů. Záplavová území slouží k rozlivu povodní a 
v ochranném pásmu vedení vysokého napětí může dojít k ohrožení života, zdraví či majetku (vyplývá 
z § 46 zákona č. 458/2000 Sb.), proto je jakákoliv zástavba takových území riziková. 
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Identifikace pozemku v katastrální mapě UP Rajhrad   ÚPNSÚ Rajhrad 
vč. vyznačení záplavového území 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společná námitka vlastníků pozemků dotčených návrhem řešení: 

xxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxx,SJM xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxx,xxxxxxxxx,xxxxxxxxxx,xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
uplatnili dne 1.7.2019 k návrhu projednávanému ve veřejném projednání tuto námitku: 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění. 

Oproti návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek  zaslaných dotčeným orgánům 
12.5.2020 pod č.j. OUPSU/6178/2015-159, v němž bylo navrženo námitce  vyhovět pouze za 
podmínky, že z prověření parametrů plochy veřejného prostranství vyplyne, že i po „zúžení“ o 
pozemky uváděné v námitce bude vyhovující pro umístění veřejného prostranství o parametrech 
dostatečných pro zpřístupnění okolních pozemků s ohledem na účel, k němuž jsou ÚP vymezeny a že 
touto úpravou nebude ohrožena plynulost a bezpečnost dopravy v přilehlém území bylo ÚP vyhověno 
s odůvodněním, že veřejné prostranství po „zúžení“ o pozemky uváděné v námitce sice nemá 
parametry dle § 22 vyhlášky 501/2006 Sb., jde však o stabilizované území a skutečný stav území na 
základě rozhodnutí jiného správního orgánu. 
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Vlastník pozemku dotčeného návrhem řešení 
Ing. Ivo Měřinský, nar. 29.5.1990, Kubánská 2, 616 00 Brno  
uplatnil dne 1.7.2019 k upravenému návrhu projednávanému ve  veřejném projednání tuto námitku: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovělo částečně. 
Návrhem ÚP pro opakované veřejné projednání (a následně i  územním plánem) byla plocha Z40 
vymezena mimo území, kde se nachází stavby zapsané v KN, nebyla však vymezena východněji 
účelové komunikace do pozemků zemědělských, a to z důvodu, že pro pozemky v plochách NX – 
zemědělských specifických, je stávající šíře veřejného prostranství dostačující. Zásah do pozemků 
vlastníků, pro jejichž využívání pozemků je šířka a zařazení stávající komunikace dostačující 
(vlastníků pozemků zemědělsky využívaných východně od plochy Z40), byť pouze v místech, kde se v 
ploše Z40 nachází stavby, by byl nereciproční. Územním plánem stanovený způsob využití pozemků 
neumožňuje jiný způsob využití, než zemědělský. Naproti tomu, bude-li kdokoliv z vlastníků pozemků 
v ploše přiléhají k ploše Z40 ze západní strany chtít změnit využití pozemků k účelu, který je 
stanovenými podmínkami pro využití ploch smíšených obytných možný, měl by strpět i řešení 
problémů týkajících se zpřístupnění pozemku a jeho napojení na technickou infrastrukturu, které tím 
v území vzniknou, na svém pozemku. 
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Podmínka v čl. v čl.6.15 byla doplněna: 
„které splňuje šířkové parametry dle platné legislativy z hlediska zpřístupnění takového pozemku 
(zejména rodinného či bytového domu). 
Doplnění podmínky v čl. 6.15 tak zajistí, že pro záměry, které to budou vyžadovat, bude nutné 
realizovat dopravní a technickou infrastrukturu a omezí se tam budování záměrů bez přístupové 
komunikace o dostatečných parametrech. Podmínku pro konkrétní využití stávající návrh ÚP stanoví  
pouze obecně pro všechny plochy s to v čl.2.2.2, kdy záměr na umístění stavby pro bydlení u 
stávajících dopravních podmiňuje posouzením hlukové zátěže ze stávající plochy dopravy  a 
doložením reálnosti provedení navržených protihlukových opatření. Podmínkou stanovenou v čl. 6.15., 
Byly tak doplněny podmínek omezující zahušťování zástavby nad míru únosnou či bez zajištění 
vhodného přístupu a inženýrských sítí, protože je podmínění dostatečnou veřejnou infrastrukturou 
uvedeno v čl. 24 PÚR ČR i v souvislosti s ohrožením zdraví obyvatel hlukem a emisemi): 
„Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet 
podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a 
zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi.“ 
Proti tomuto řešení uplatnil namítající další námitku, která je řešena v části: 
Námitky uplatněné v opakovaném veřejném projednání. 
 

Vlastník pozemků dotčených návrhem řešení 
Jméno a příjmení:  XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX 
Datum narození:  XXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX 
Bydliště:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

uplatnil dne 3.7.2019 osobním podáním k upravenému návrhu projednávanému ve veřejném 
projednání tuto námitku: 
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Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje částečně. 

Plocha Z40 byla vymezena nově mimo území, kde se nachází stavby zapsané v KN, vyhovuje 
se tak části námitky pro vymezení plochy mimo stavby zapsané v KN, nebyla však vymezena 
východněji účelové komunikace do pozemků zemědělských, byla však zkrácena a před 
pozemkem namítajících je vymezena stabilizovaná plocha veřejného prostranství v hranicích 
pozemku zapsaného v KN jako ostatní plocha – ostatní komunikace. Plocha Z40 jako plocha 
veřejných prostranství je tak vymezena pouze v území, které pro realizaci širšího veřejného 
prostranství nevyžaduje zásah do již realizovaného zázemí rodinných domů zástavby ulice 
Masarykovy a nezasahuje tak bez veřejného zájmu do zástavby. 

Vlastník pozemků dotčených návrhem řešení 

Miroslav Řeřucha, nar.10.8.1958 bytem Masarykova 239, Rajhrad z 1.7.2019 

uplatnil dne 3.7.2019 osobním podáním k upravenému návrhu projednávanému ve veřejném 
projednání tuto námitku: 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje částečně. 

Plocha Z40 byla vymezena nově mimo území, kde se nachází stavby zapsané v KN, vyhovuje 
se tak části námitky pro vymezení plochy mimo stavby zapsané v KN, nebyla však vymezena 
východněji účelové komunikace do pozemků zemědělských, byla však zkrácena a před 
pozemkem namítajících je vymezena stabilizovaná plocha veřejného prostranství v hranicích 
pozemku zapsaného v KN jako ostatní plocha – ostatní komunikace. Plocha Z40 jako plocha 
veřejných prostranství je tak vymezena pouze v území, které pro realizaci širšího veřejného 
prostranství nevyžaduje zásah do již realizovaného zázemí rodinných domů zástavby ulice 
Masarykovy a nezasahuje tak bez veřejného zájmu do zástavby. 
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Vlastník pozemků dotčených návrhem řešení 

Edeltruda Ďurkovičová, nar. 13.2.1939, bytem Masarykova 298, Rajhrad z 1.7.2019, uplatněno 
3.7.2019 

uplatnil dne 3.7.2019 osobním podáním k upravenému návrhu projednávanému ve veřejném 
projednání tuto námitku: 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje částečně. 

Plocha Z40 byla vymezena nově mimo území, kde se nachází stavby zapsané v KN, vyhovuje 
se tak části námitky pro vymezení plochy mimo stavby zapsané v KN, nebyla však vymezena 
východněji účelové komunikace do pozemků zemědělských, byla však zkrácena a před 
pozemkem namítajících je vymezena stabilizovaná plocha veřejného prostranství v hranicích 
pozemku zapsaného v KN jako ostatní plocha – ostatní komunikace. Plocha Z40 jako plocha 
veřejných prostranství je tak vymezena pouze v území, které pro realizaci širšího veřejného 
prostranství nevyžaduje zásah do již realizovaného zázemí rodinných domů zástavby ulice 
Masarykovy a nezasahuje tak bez veřejného zájmu do zástavby. 

Vlastník pozemků dotčených návrhem řešení 

Jan Šimek, nar. 19.3.1982,bytem M. Mikuláše 351, 56943 Jevíčko, 

uplatnil dne 2.7.2019 osobním podáním k upravenému návrhu projednávanému ve veřejném 
projednání tuto námitku: 
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Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje. 

Pozemky až po hranici mezi pozemky p.č.998/1 a 998/2 jsou zařazeny v plochách NX. 

Odůvodnění: 

Sdělením Stavebního úřadu Rajhrad č.j. 1845/17-No bylo uděleno právo užívání stavby na p.č. 1005/2 
v k.ú. Rajhrad od 30.8.2017  jako „skladu zeleniny, ovoce a zahradní techniky“ včetně přípojek vody a 
kanalizace na p.č. 1005/1 v k.ú. Rajhrad ( jedná se o pozemek sousedící s pozemkem namítajícího). 
Současně se také na pozemcích namítajícího nachází zastavěné území, tj. nejde čistě o území 
nezastavěné, z toho důvodu byla hranice mezi plochami NX (plochy zemědělské specifické – 
rekreační) a NS (plochy SNÚ – zemědělské) posunuta až na hranici mezi pozemky namítajícího a 
pozemky města Rajhrad. V plochách NX (plochy zemědělské specifické – rekreační)jsou podmínečně 
přípustné stavby a zařízení související s aktivitami rekreačního hospodaření (např. zahrádkářské 
chaty, stavby pro chovatelství a pěstitelství, přístřešky, seníky, kůlny, altány, včelíny...) za podmínky, 
že nedojde k potlačení hlavního využití a snížení kvality prostředí ve vymezené ploše a že budou 
umístěny mimo záplavové území Q100. 

Vlastník pozemků dotčených návrhem řešení 

Karel Zubalík,  nar.7.12.1963,bytem Úvoz 672,664 61 Rajhrad, 

uplatnil dne 2.7.2019 datovou schránkou advokáta Mgr.Petry Vráblíkové ,č.reg. ČAK 13469, se sídlem 
Karlštejnská 518, 252 29 Lety, kterým je namítající zastupován na základě plné moci z 1.6.2019 k upravenému 
návrhu projednávanému ve veřejném projednání tuto námitku: 

Námitky proti návrhu územního plánu města Rajhrad, vyvěšeného 
na úřední desce dne 14. 5. 2019 pod sp. zn. OÚPSÚ/6178/2015/hl 

Jako výlučný vlastník nemovitostí – pozemků parc. č. 476/113 
(rozestavěná stavba RD s pravomocným SP - je již zapsána v KN), 
476/112, 476/115, 476/114, 476/92 (povolený vjezd), 476/95 (povolený 
vjezd), 476/109, 476/108, 476/107, 476/84 v k. ú. a obci Rajhrad 
podávám proti projednávanému návrhu územního plánu města Rajhrad 
tyto námitky: 
1. Projednávaný návrh je ve vztahu ke shora uvedeným pozemkům 
rozporný s platnými podklady, jimiž je třeba rozumět rovněž 
pravomocná rozhodnutí stavebního úřadu. 
2. Projednávaný návrh výrazným způsobem zasahuje bez legálního 
důvodu do vztahů v území a do mých vlastnických práv, když 
umožňuje, aby pozemky v soukromém vlastnictví, u nichž došlo 
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k vymezení jejich užívání rozhodnutím příslušných orgánů veřejné 
správy byly bezdůvodně v tomto užívání omezeny limitem (tj. 
možností využít je pouze jako zeleň), aniž by k tomu existoval 
zákonný důvod a veřejný zájem na takovém určení. 

Navrhuji, tedy, aby: 

 pozemky parc. č. 476/112, 476/113, 476/92, 476/108, 476/109 a 
parc. č. 476/95 byly vyňaty ze zony soukromé zeleně ponechány 
stávajícímu určení, tj. BH – bydlení v bytových domech. Tato změna 
byla z vůle zastupitelstva provedena v roce 2011 a není zde jediný 
důvod pro změnu. Tím spíše, že v mezidobí došlo na tomto území 
k výstavbě, a to na základě pravomocného rozhodnutí stavebního 
úřadu pod č.j. 3232/14/No-22 povolen vjezd a stavba bytového 
domu o dvou bytových jednotkách na pozemku parc. č. 476/113. 
shora specifikované pozemky tvoří nedílný celek, přičemž je 
nesmyslné a neodpovídá požadavkům na tvorbu UP, aby zahrada 
domu měla jiné určení než pozemek pod tímto domem. Lze uzavřít, 
že v rámci přípravy návrhu pořizovatel nezajistil soulad mezi 
vlastním rozhodovacím procesem a návrhem územního plánu, ani 
nezjistil řádně skutkový stav, a to v rozporu s požadavky § 3 
správního řádu. Ponechání návrhu by znamenalo vyvlastnění za 
účelem jiného než veřejného zájmu a je podle našeho právního řádu 
nepřípustné. 

 Pozemky parc. č. 476/84, 476/107, 476/108, 476/114, 476/115, 
byly vyňaty ze zony veřejné zeleně a zařazeny do navazující zony BI 
– bydlení v rodinných domcích. Pro jejich vymezení pouze pro účely 
soukromé zeleně není žádný veřejný zájem a není zde ani 
odůvodnění pro omezení jejich využití. Ani zde stavební úřad 
nepřihlédl k faktickému stavu výstavby a využití této lokality. 
Celkové vymezení zony soukromé zeleně a limitu v území zde 
z hlediska veřejného zájmu nemá žádný smysl a význam, neboť 
Rajhrad nemá problémy se zelenou plochou. Tuto i okolní lokality 
tvoří zástavba bytových a rodinných domů se zahradami, plocha 
zeleně překračuje dalece zastavěnou plochu. Zároveň není možné 
veřejné využití této plochy, reálně ani není potřebné. Návrh vytváří 
dojem, že zadavatel se vymezením zony zeleně pouze snaží 
zachovat výhled z přilehlých bytových domů, takový postup je však 
z hlediska požadavků stavebního zákona naprosto nepřípustný, a to 
již proto, že rozestupy mezi výstavbou v lokalitě jsou dostatečné a 
nikde nedochází k omezení světlosti prostor určených k bydlení ani 
snížení pohody bydlení. Požadavek pohody bydlení ostatně nemůže 
předcházet právu vlastníka nemovitosti užívat svou nemovitost. 

Dle platné právní úpravy a konstantní judikatury NSS lze limit v území 
vytvořit pouze tehdy, pokud je na jeho vytvoření veřejný zájem a zároveň 
je zásah do vlastnických práv omezen na nezbytné minimum. Tak tomu 
v daném případě není. Veřejný zájem na limitu a na změně z původního 
určení v této ploše není dán vůbec ničím a z hlediska textové části 
územního plánu není nijak odůvodněn. Jako vysvětlení je možné pouze 
uvést, že zpracovateli se zelený obrázek v jinak růžové ploše asi líbil. 
Nadto vymezení plochy podle definice obsažené v textu návrhu popírá 
stávající stav v celé lokalitě, a tedy i principy kontinuity, na které se 
územní plán ve svém odůvodnění odvolává. 
Jakákoliv regulace využívání území musí mít legální podklad ve stanovení 
konkrétního veřejného zájmu, který je zde chráněn. V daném případě byly 
shora uvedené pozemky vyňaty ze zastavitelného území a převedeny do 
území, na kterém výstavba není možná (zeleň soukromá), až by to bylo 
jakýmkoliv způsobem odůvodněno poměry v území, které navrhovatel 
beztak nerespektuje, nebo konkrétním veřejným zájmem, přestože tvoří 
neodůvodněný a v lokalitě s ohledem na její zástavbu výsek zeleně 
v ploše jinak určené pro zástavbu (SO), přičemž charakter těchto 
pozemků se žádným způsobem neliší od charakteru pozemků sousedících. 
Uvedená změna tedy nemůže mít podklad ve zjištění reálného stavu a 

jestliže zde není ani žádný veřejný zájem (s výjimkou nezákonného 
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prosazení obecního zájmu), nelze takovou změnu s ohledem na princip 
legality a legitimního očekávání (§ 2 odst. 2 až 4 správního řádu) a 
principy materiální pravdy (§ 3 správního řádu) a rovnosti (§ 7 správního 
řádu) akceptovat. 
Úřad územního plánování tedy nezjistil stav, o němž nejsou pochybnosti 
ve smyslu požadavků § 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, neboť pro 
vymezení takto navržené v území nemá žádný podklad. 
S odkazem na ust. § 38 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. upozorňuji, že 
případné schválení takto předkládaného územního plánu může vyvolat 
soudní přezkum, jehož náklady v případě zrušení územního plánu soudem 
představují neúčelně vynaložené rozpočtové prostředky obce. 

      Mgr. Petra Vrábliková 
       Advokát 
      v plné moci Karla Zubalíka 

Karel Zubalík, nar. 7. 12. 1963 
Úvoz 672 
664 61 Rajhrad 
Jako vlastník pozemků parc. č. 476/84, 476/92, 476/95, 476/107, 476/108 476/109, 
476/112, 476/113, 476/114, 476/115 shora uvedených v k. ú. Rajhrad, obec Rajhrad, 
zapsaných na LV č. 1865. 

Rozhodnutí o námice: Námitce se vyhovuje částečně a částečně se zamítá a to takto: 
Pozemky p.č. 476/112, 476/113, 476/92, 476/95, 476/109 a část pozemku p.č. 476/108 byly  
vyňaty  ze „zóny zeleně“a tím se vyhovuje části námitky požadující vynětí těchto pozemku ze 
„zóny zeleně“. 
Pozemky p.č. 476/112, 476/113, 476/92, 476/95, byly zařazeny do ploch BI – bydlení v rodinných 
domech v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu. Pozemek p.č. 476/109 a část pozemku p.č. 
476/108 byly zařazeny do ploch BI – bydlení v rodinných domech taktéž. 
Část námitky, která se týká pozemků p.č. 476/112, 476/113 a jejich ponechání stávajícímu 
určení, tj. BH – bydlení v bytových domech se zamítá. 
Část námitky, která se týká pozemků p.č. 476/92, 476/95 a jejich ponechání stávajícímu určení, 
tj. BH – bydlení v bytových domech se také zamítá. 
Část námitky, která se týká pozemků p.č. 476/109 a části p.č. 476/108 jejich ponechání 
stávajícímu určení, tj. BH – bytových domech se zamítá. 
Část námitky, která se týká části pozemku p.č. 476/108, 476/84, 476/107,  476/114, 476/115 a 
jejich vynětí ze „zóny veřejné zeleně“ se zamítá. 
Část námitky, která se týká části pozemku p.č. 476/108, 476/84, 476/107,  476/114, 476/115 a 
jejich zařazení do navazující zony BI – bydlení v rodinných domcích se zamítá. 

Odůvodnění: 
Dle KN je zapsána na p.č.: 
476/113 - DRUH POZEMKU zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba rozestavěná, 
typ stavby rozestavěná budova, účel využití není uveden. 
476/112 - DRUH POZEMKU: orná půda , ZPŮSOB OCHRANY: zemědělský půdní fond 
Rozhodnutím Stavebního úřadu Rajhrad č.j. 3232/14/No-22 z 29.3.20109, které nabylo účinnosti dne 
10.5.2019, byl na p.č. 476/113 v k.ú. Rajhrad dodatečně povolen „Rodinný dům o dvou bytech, 
nepodsklepený, přízemní s podkrovím se šikmou střechou, rozhodnutím není nikde povolen vjezd. 
Rozhodnutí bylo tedy pravomocné až po vypracování návrhu ÚP pro veřejné projednání v dubnu 
2019. 
Dle odůvodnění tohoto rozhodnutí byla zde povolena zahradní chatka.  Přípustným využitím ploch  ZS 
– zeleň soukromá a vyhrazená jsou další související stavby jako doplňkové stavby ke stavbám 
bydlení, zahradní chatka byla tedy v době tvorby návrhu v navrhovaném druhu plochy přípustná. 
Po nabytí právní moci dodatečného povolení tak byly předmětné pozemky vyjmuty z ploch ZS – zeleň 
soukromá a vyhrazená, protože tento způsob využití je uveden jako využití nepřípustné. 
Rozhodnutím Stavebního úřadu Rajhrad č.j. 3232/14/No-22 z 29.3.20109, které nabylo účinnosti dne 
10.5.2019, byl na p.č. 476/113 v k.ú. Rajhrad dodatečně povolen „Rodinný dům o dvou bytech, 
nepodsklepený, přízemní s podkrovím se šikmou střechou, nikoliv bytový dům o dvou bytech, jak 
uvádí namítající. Tomuto způsobu využití byl přizpůsoben i druh ploch, v nichž jsou zařazeny pozemky  
a jelikož se jedná o plochy již využité, půjde o stabilizované plochy  BI – bydlení v rodinných domech. 
Přestože namítající uvádí, že plochy na nichž stojí RD byly změnou č. II ÚPNSÚ vymezeny jako 
plochy bydlení v B,  z obrázku výřezu stávajícího platného UPNSÚ vyplývá v měřítku 1:2000, 
pozemek č.476/113 s RD  a p.č. 476/112 je situován z části v plochách, které byly změnou č. II 
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ÚPNSÚ z roku 2011 vymezeny jako plochy bydlení v RD a  z části v plochách, které byly změnou č. II 
ÚPNSÚ z roku 2011 vymezeny jako plochy bydlení v BD. Výše uvedeným rozhodnutím stavebního 
úřadu byla tedy hranice způsobů využití jasně definována a způsob využití ploch tím předurčen. 
Odkazujeme tímto na rozsudek NSS z 29.4.2018 č.j. Ao 2/2008-42, NSS z 17.1.2019 č.j. 2 As 
139/2018 – 2, z nichž vyplývá, že z žádné zákonné normy či normy práva ústavního nelze dovodit 
existenci subjektivního práva vlastníka nemovitosti, aby v rámci ÚPD byla tato nemovitost zahrnuta do 
určitého konkrétního způsobu využití. 
Dle KN je zapsána na p.č.: 
476/92,476/95 – druh pozemku-ostatní plocha, využití – jiná plocha, tj. pozemek využívaný jiným způsobem 
než je uvedeno v bodech 1-25 a 27 vyhl. č.357/2013 Sb. v příloze o způsobu včetně pozemku, na kterém je 
postavena stavba, která se v katastru neeviduje. 
Jestliže namítající uvádí, že na pozemcích byl povolen vjezd, jedná se využití související s využitím domu 
pro rodinné bydlení a jeho využití přímo podmiňující. Po nabytí právní moci dodatečného povolení tak byly 
předmětné pozemky vyjmuty z ploch ZS – zeleň soukromá a vyhrazená, protože takový způsob využití je   
využitím nepřípustným. 
Jelikož jak výše uvedeno vjezd na pozemky rodinného domu je pro využití rodinného domu přímo 
podmiňující, tomuto způsobu využití byl přizpůsoben i druh ploch, v nichž jsou zařazeny pozemky  a jelikož 
se jedná o plochy již využité, jde o stabilizované plochy  BI – bydlení v rodinných domech.7.6.2011 (tedy 
před nabytím účinnosti změny č. 2 ÚPNSÚ Rajhrad) byl stavebním úřadem Rajhrad vydán územní souhlas 
s umístěním stavby zahradního domku včetně oplocení, přípojek a příjezdu na p.č. 476/55, 476/76 a 476/2 
v k.ú. Rajhrad. Tímto souhlasem mohl být umístěn příjezd k zahradnímu domku na pozemcích p.č. 476/92, 
476/95, vjezd na pozemky RD není součástí tohoto souhlasu ani dodatečného povolení stavby RD výše 
uvedeného. Plochy na nichž je nyní umístěn vjezd k RD, byly změnou č. II ÚPNSÚ vymezeny jako plochy 
bydlení v BB. Namítajícím uváděné povolení vjezdu k rodinnému domu na obou pozemcích byla hranice 
způsobů využití jasně definována a způsob využití ploch tím předurčen(rozsudky NSS z 29.4.2018 č.j. Ao 
2/2008-42, NSS z 17.1.2019 č.j. 2 As 139/2018 – 2, z nichž vyplývá, že z žádné zákonné normy či normy 
práva ústavního nelze dovodit existenci subjektivního práva vlastníka nemovitosti, aby v rámci ÚPD byla 
tato nemovitost zahrnuta do určitého konkrétního způsobu využití). 

Dle KN je zapsána na p.č. 476/109, 476/108 – druh pozemku – orná půda. 
Ani výše uvedené dodatečné povolení a ani původní územní souhlas  využití těchto pozemků pro 
bydlení nestanoví. Změnou č. II ÚPNSÚ Rajhrad účinnou od 8.7.2011 byly pozemky zařazeny 
jednoznačně do zóny bydlení v rodinných domech. Původní ÚPD obsahovalo stavební čáru, tedy čáru 
na níž měla být umisťována průčelí objektů, změnou č. II nedošlo k její změně. Koncepce tvorby ulic, 
umisťování objektů bydlení a zachování zázemí zahrad za RD tím byla určena. ÚPNSÚ tedy ani po 
své druhé změně nepředpokládal  zastavění této části ploch pro bydlení v rodinných domech. Již 
v roce 2011 platné úkoly a cíle územního plánování zakotvené v § 18 a zvláště pak v §19  odst. 1 e) 
stavebního zákona ukládají  stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro 
umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost 
navazujícího území. ÚP Rajhrad tudíž vycházeje z tehdy platné ÚPD( ÚPNSÚ Rajhrad) stanovil 
koncepci zachování zázemí zahrad za rodinnými domy. Jelikož pozemky 476/109, 476/108 tvoří s RD 
na p.č. 476/113 jeden celek a jsou součástí zázemí k RD, jsou zařazeny v plochách bydlení v RD a 
byly vyňaty z ploch ZS – zeleň soukromá a vyhrazená. 
Jelikož tedy pozemky p.č. 476/109, 476/108 tvoří s RD na p.č. 476/113 jeden celek a jsou součástí 
zázemí k RD, není důvod zařazovat je do ploch BH.. 
Jelikož jak výše uvedeno vjezd na pozemky rodinného domu je pro využití rodinného domu přímo 
podmiňující, tomuto způsobu využití byl přizpůsoben i druh ploch, v nichž jsou zařazeny pozemky  a 
jelikož se jedná o plochy již využité, jde o stabilizované plochy.  
Územní plánování je také veřejným zájmem, což vyplývá z § 4 odst. 2 stavebního zákona. Dále z § 43 odst. 
1 vyplývá, že ÚP stanoví urbanistickou koncepci  nejen jako koncepci rozvoje území obce, ale též jako 
koncepci ochrany hodnoto tohoto území a dle přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. je součástí urbanistické 
koncepce i systém sídelní zeleně. Z toho plyne, že stanovení systému sídelní zeleně je taktéž veřejným 
zájmem.  Vymezení těch částí území, které jsou využívány jako zahrady rodinných domů a již nyní se podílí 
na systému sídelní zeleně je koncepční a nezasahuje tak do práva užívat pozemek ke stejnému účelu, jako 
doposud. Opět viz rozsudky. 

Ani požadavek pohody bydlení v tomto případě nijak neomezuje vlastníka využívat nemovitost 
způsobem, jako doposud. 
Že není potřebné využití plochy pro veřejnost a není k tomu ani určeno vyplývá již ze stanoveného 
hlavního využití ploch tj. zeleň zahrad rodinných domů – nikoliv veřejná zeleň parková či veřejná zeleň 
ochranná a izolační. Plochy s tímto způsobem využití jsou rovněž součástí ploch sídelní zeleně, 
nejsou však vymezeny na pozemcích, vymezených jako území dotčené námitkou. Jelikož nejsou 
pozemky součástí ploch – „zóny veřejné zeleně“, nelze je z nich ani vyjmout. 
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Identifikace pozemku v katastrální mapě Návrh UP Rajhrad pro VP  Platný ÚPNSÚ Rajhrad 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Spoluvlastníci pozemků dotčených návrhem řešení: 

Smejkal Květoslav narozen 14.9.1970, bytem Neužilova 687/6, 625 00 Brno 

Smejkalová Iveta, narozena 29.8.1979, bytem Volného 953, 664 61 Rajhrad 

Dolíhal Stanislav, narozen 11.7.1980, bytem Havraní 1286/29, 618 00 Brno 

Dolíhalová Simona, narozena 2.9.1975, bytem Havraní 1286/29, 618 00 Brno 

Gala Pavel, narozen 1.10.1979, V rejích 355/22, 643 00 Brno 

uplatnili dne 3.7.2019 k upravenému návrhu projednávanému ve  veřejném projednání tuto námitku: 
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Rozhodnut o námitce: Námitce z hlediska návrhu na vymezení plochy Z15 mimo pozemky 
namítajícího se nevyhovuje, část ploch zůstává i nadále vymezena na p.č.321/1, rozhodování o 
změnách v území je však podmíněno dohodou o parcelaci. Plocha Z15 je vymezena tak, že 
bourání staveb není nutné. 
Dohoda o parcelaci zajistí, že vlastníkovi pozemku dotčeného námitkou bude dána možnost o svém 
pozemku rozhodnout, jelikož dohoda o parcelaci  je dle § 43 odst. 2 smlouva s vlastníků pozemků a 
staveb, které budou dotčeny navrhovaným záměrem, jejímž obsahem musí být souhlas s tímto 
záměrem a souhlas s rozdělením nákladů a prospěchů spojených s jeho realizací. 
Jelikož je pozemek s účelovou komunikací (zapsaný v KN jako ostatní plocha-ostatní komunikace) 
v místě vjezdu do změnových ploch pro bydlení široký jen 2,7m je zásah do soukromých práv 
vlastníků pozemků nutný;  dle vyhl.501/2006 Sb. §22 od.2 nejmenší šířka veřejného prostranství, 
jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m, při 
jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m, takže i při jednosměrném provozu je nutné 
rozšíření veřejného prostranství, ale pouze v části pozemku p.č.321/1, kde tento přiléhá k řadovým 
garážím. 
Společná námitka vlastníků pozemků dotčených návrhem řešení: 

Ladislav Kuba,akad.arch.,narozen 27.8.1961, bytem Havlíčkova 108/93, 602 00 Brno 

Hana Najmanová, narozena 27.8.1961, Jízdárenská 397, 664 62 Hrušovany u Brna 

Věra Leitgebová, narozena 21.11.1962, 664 63 Unkovice 214 

Jana Horníková, narozena 20.6.1969, Renčova 1939/11, 621 00 Brno 

František Březina, Mgr., narozen 5.3.1975, Masarykova 432, 664 61 Rajhrad 

Adam Kuba, Bc., narozen 10.10.1986, Havlíčkova 108/93 602 00 Brno 

uplatnili dne 3.7.2019 k upravenému návrhu projednávanému ve  veřejném projednání tuto námitku: 
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Rozhodnutí o námitce: Námitka se zamítá. 

V souvislosti s aktualizací ZÚR bylo nutno místo územní rezervy pro vysokorychlostní trať vymezit pro 
tento záměr koridor a záměr se přiblížil k ploše územní rezervy R1. Dokud nebude zřejmé, jak bude 
záměr stanovený Politikou územního rozvoje, zpřesněný koridorem DZ11 vymezený ZÚR ve znění 
jejich aktualizací a zpřesněný koridorem KD1 v ÚP mít vliv na řešení dopravní obslužnosti  ploch 
v územní rezervě R1 a jelikož není možná dopravní obsluha takto rozsáhlých pozemků z ulice 
Masarykovy z důvodu šíře veřejného prostranství při vjezdu do území, nelze zde uvažovat o 
rozvojových plochách pro bydlení. 
ÚPD neslouží k vymezování konkrétních tras komunikací. Vymezuje pouze koridory, v nichž může být 
za určitých podmínek tento druh veřejné infrastruktury umístěn. Jak vyplývá ze stanoviska dotčeného 
orgánu – Krajského  úřadu Jihomoravského kraje, návrh ÚPD zde obsahoval podrobnost, která náleží 
následné dokumentaci a konkrétní trasa komunikace a tvar křižovatky přeložky komunikace byly 
z dokumentace vypuštěny.  
V koordinačním výkrese je zakresleno OP dálnice, je zřejmé, že Z33 je vymezena většinou v šíři OP 
dálnice, což je ze zákona 100m od osy přilehlého jízdního pruhu. Tudíž toto OP zasahuje i komunikaci 
III/42510. Vyplývá z odůvodnění vymezení Z33 - Z33 je vymezena v šířce budoucího OP; jediná část, 
která to neplní, je křižovatka napojení III/42510 a ulice Štefánikova. Ochranné pásmo se dle § 30 
zákona č. 13/1997 Sb. zřizuje pro ochranu dálnice a provozu na ní. Umisťování staveb v něm je tedy 
nežádoucí. 
Zachování rozsahu územní rezervy nic namítajícímu nepřináší, územní rezerva je vymezována z toho 
důvodu, aby do území nemohl zasáhnout záměr, který by její budoucí využití znemožníl. Nejde o 
zastavitelnou plochu, jde jen o chráněné územní rezervou. Právo na užívání pozemků stejným 
způsobem jako dosud není vlastníkům upřeno a rovněž právě z důvodu nutnosti dalšího prověření 
územních rezerv změnou ÚPD – viz § 36 a 43 SZ – nezakládá vymezení územní rezervy důvod 
legálního očekávání přímého využití jako zastavitelné plochy. 
Plocha Z33 je záměrem vyplývajícím ze ZÚR a vymezení koridoru pro záměr v území, v němž není 
ani zastavěné území ani zastavitelná plocha je pro možnou variabilitu umístění záměru žádoucí. 
Co se týká požadavku vymezení konkrétního využití na pozemcích vlastníka – odkazujeme tímto na 
rozsudky NSS z 29.4.2018 č.j. Ao 2/2008-42, NSS z 17.1.2019 č.j. 2 As 139/2018 – 2, z nichž vyplývá, 
že z žádné zákonné normy či normy práva ústavního nelze dovodit existenci subjektivního práva 
vlastníka nemovitosti, aby v rámci ÚPD byla tato nemovitost zahrnuta do určitého konkrétního 
způsobu využití. 
Plocha Z33, která zpřesňuje koridor DS14 ze ZÚR slouží  pro vedení dálnice D52/JT Rajhrad – 
Chrlice (D2) včetně mimoúrovňové křižovatky a všech souvisejících staveb v návaznostech na 
stávající dálnici D52 Pohořelice – Rajhrad (MÚK Rajhrad) a dálnici D2 (MÚK Chrlice II). Související 
stavby mohou být i přeložky komunikací, tímto záměrem vyvolané. 
Viž též námitku ŘSD – požadavek na přípustnost souvisejících staveb v okolních plochách Z33.Návrh 
tedy již nyní obsahuje to, co je námitkou k vymezení plochy Z33 požadováno. 
Dále nutno zmínit aktualizaci ZÚR, dle níž byl vymezen v sousedství územní rezervy koridor pro 
vysokorychlostní trať KD1. 

Společná námitka vlastníků z 26.6.2019, uplatněna32.7.2019 osobním podáním: 

Ladislav Kuba,akad.arch.,narozen 26.7.1964, bytem Havlíčkova 108/93, 602 00 Brno  

František Březina, Mgr., narozen 5.3.1975, Masarykova 432, 664 61 Rajhrad 

Adam Kuba, Bc., narozen 10.10.1986, Havlíčkova 108/93 602 00 Brno 

Údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva v k.ú. Rajhrad: p.č. 870/9,,870/10,, 872/1, 
872/2, 873/1, 873/2, 873/3, 874/1, 874/2, 874/3, 875/1, 875/2, 875/3, 876/3, 876/4, 876/5, 877/1, 
877/2, 877/3, 878/1, 878/2, 878/3, 879/1, 879/2, 880/1, 880/2, 881/1, 881/2, 882/1, 882/2, 886/4, 
2239/1, 2239/7, 2239/8;  LV550, LV 881 jako  příloha námitky 

Území dotčené námitkou: vymezení části územní rezervy R1 dotčené plochou Z33 

text námitky: 

Údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva v k.ú. Rajhrad: p.č. 870/9,,870/10,, 872/1, 
872/2, 873/1, 873/2, 873/3, 874/1, 874/2, 874/3, 875/1, 875/2, 875/3, 876/3, 876/4, 876/5, 877/1, 
877/2, 877/3, 878/1, 878/2, 878/3, 879/1, 879/2, 880/1, 880/2, 881/1, 881/2, 882/1, 882/2, 886/4, 
2239/1, 2239/7, 2239/8;  LV550, LV 881 jako  příloha námitky 

Území dotčené námitkou: vymezení části územní rezervy R1 dotčené plochou Z33 
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text námitky: 

 

 

 

 

Odůvodnění: 

 

 

 

 

 
Návrh rozhodnutí: námitka se zamítá 
Odůvodnění: 
Šířka veřejného prostranství mezi stavbami v nejužším místě je pouze 4,5 m z Masarykovy ( II/425). 
Taková šířka VP je v rozporu s §22 odst. 2 vyhl.501/2006 Sb., přímo v ústí z Masarykovy (II/425) stojí 
stavba a zděné oplocení, a to není jediná stavba, kterou by bylo nutno odstranit, jelikož z § 22 vyhlášky 
501/2006 není možná výjimka. 
Z §4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. vyplývá, že plochy bydlení se za účelem zajištění podmínek pro bydlení v 
kvalitním prostředí, za což je považována též dostupnost veřejných prostranství. 

§ 19 odst.1 písm. d stavebního zákona ukládá stanovovat urbanistické, architektonické a estetické 
požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, 
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uspořádání a řešení staveb a veřejných prostranství – klade tedy důraz zejména na kvalitu veřejných 
prostranství. 
Možnost zajištění dopravní obsluhy v parametrech požadovaných prováděcími předpisy bude nutno 
nejdříve prověřit např. územní studií. Na niž v případě  nalezení řešení může navazovat změna ÚPD. 
Dopravní infrastruktura v území vybudována není – v území je pouze zpevněná štěrková cesta, která 
nemá parametry pro obousměrnou ani jednosměrnou komunikaci. Byla-li by řešena obsluha území 
z Masarykovy, došlo by k zásahu do pozemků vlastníků, kteří mají již na svých pozemcích zbudovány 
stavby. Legitimnost takového zásahu do vlastnického práva však nelze dovodit.  
Kanalizace není v území vůbec vedena, vodovod pouze pro pozemek p.č. 873/1, elektro  k p.č. 875/1, 
plynovod absentuje v celé lokalitě. jak je patrno z níže uvedeného výřezu“hlukové mapy“, může být 
území nadto ještě zasaženo nadlimitním hlukem. 
Není pravda, že pozemky nemají perspektivu zem. využití – dosud se zemědělsky využívají viz 
ortofoto 2003-2018. 
K bodu J - plocha Z4 je z důvodu problémů s dostatečně kapacitní dopravní obsluhou podmíněna 
dohodou o parcelaci, Z10 je již vymezena ve stávající platné ÚPD; kapacitní dopravní obsluha je 
možná z již existující komunikace v ulici Štefánkova, Z13 a Z14 jsou již součástí platné UPD.  
V souvislosti s aktualizací ZÚR bylo nutno místo územní rezervy pro vysokorychlostní trať vymezit pro 
tento záměr koridor a záměr se přiblížil k ploše územní rezervy R1. Dokud nebude zřejmé, jak bude 
záměr stanovený Politikou územního rozvoje, zpřesněný koridorem DZ11 vymezený ZÚR ve znění 
jejich aktualizací a zpřesněný koridorem KD1 v ÚP mít vliv na řešení dopravní obslužnosti  ploch 
v územní rezervě R1 a jelikož není možná dopravní obsluha takto rozsáhlých pozemků z ulice 
Masarykovy z důvodu šíře veřejného prostranství při vjezdu do území, nelze zde uvažovat o 
rozvojových plochách pro bydlení. 

ÚPNSÚ Rajhrad    Fotomapa   Hluková mapa 

 

 

 

 

 

 
 

Vlastník pozemku dotčený návrhem řešen: 

Milan Špánek,  nar.19.7.1982,bytem odbojářů 476, 66461 Rajhrad z 30.6.2019,  

uplatnil 3.7.2019 osobním podáním tuto námitku: 
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Rrozhodnutí o námitce: Námitka se zamítá. 

Podmínky stanovené pro způsob využití plochy  umožňují umístění staveb a zařízení souvisejících  s 
aktivitami rekreačního hospodaření (např. zahrádkářské chaty, stavby pro chovatelství a pěstitelství, 
přístřešky, seníky, kůlny, altány, včelíny...) za podmínky, že nedojde k potlačení hlavního využití a 
snížení kvality prostředí ve vymezené ploše a že budou umístěny mimo záplavové území Q100, kdy 
chatami se rozumí (stavby sloužící pro uskladňování výpěstků a pracovního nářadí; stavby neslouží k 
trvalému bydlení, nejedná se o rekreační chalupy – max. 1 NP + podkroví, max. 1 podzemní podlaží, 
do 25 m2 zastavěné plochy. Jistá zastavitelnost území je tedy územím plánem ponechána. Plocha 
však není vymezená jako plocha zastavitelná. 
Jedná se o území, v němž ÚPNSÚ ponechává využití pro krajinu a totéž je zachováno v ÚP Rajhrad s 
tím, že využití krajiny je zde specifikováno jako rekreační hospodaření na zemědělské půdě.  

ÚP      ÚPNSÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastník pozemku dotčený návrhem řešen: 

TRC Brno, s.r.o. IČ 25345125, Jihlavská 731/38, 642 00 Brno, z 3.7.2019,  

uplatnil  dne 3.7.2019 k upravenému návrhu projednávanému ve  veřejném projednání tuto námitku: 
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Rozhodnutí o námitce: námitka se zamítá. 

Pořizovatel učinil pokus o dohodu s dotčeným orgánem – Krajský úřad Jihomoravského kraje, který 
návrh dohody neschválil. Trvá na vymezení ploch jako ploch pro dopravu s tím, že je možné je 
podmínit vypracováním územní studie a následně, bude – li možné jejich částečné využití  jako plochy 
smíšené obytné, tyto změnit. Město Rajhrad prověřilo kapacity projektanta územní studie s tím, že by 
se územní studie pořídila jako podklad pro úpravu ploch v návrhu ÚP, tedy, že by se dle  výsledků 
územní studie plochy upravily a následně s podkladem územní studie by opět byla orgánu dopravy 
navržena dohoda. Kapacity projektantů však byly značně naplněné a projednávání  návrhu by se tímto 
„mezičlánkem“ (jehož lhůty nelze přímo ovlivnit) neúměrně prodloužilo. Z požadavků dotčeného 
orgánu je zřejmé, že jednodušším řešením je pořízení územní studie až následně po vydání ÚP a 
změna ÚP na základě územní studie. 
Řešení obsažené ve stávající platné ÚPD neopravňovalo nikoho k předpokladu, že pozemky budou 
vhodné k bydlení, protože zde byla vymezena plocha pro komunikaci. Namítající pozemky tak kupoval 
s tím, že ÚPNSÚ podmínky v území jednoznačně stanovil. 
Řešení křižovatky samo o sobě neznamená, že je vhodné, aby u ní byly umístěny plochy, v nichž je 
přípustné umisťování staveb s chráněnými prostory; vyhl. 501/2006 § 3 odst. 3 stanoví, že plochy s 
rozdílným způsobem využití se vymezují s ohledem na specifické podmínky a charakter území 
zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a 
využívání území, současně §9 říká, že plochy dopravní infrastruktury se samostatně vymezují v 
případech, kdy využití pozemků dopravních staveb a zařízení, zejména z důvodu intenzity dopravy a 
jejich negativních vlivů, vylučuje začlenění takových pozemků do ploch jiného způsobu využití, a dále 
tehdy, kdy je vymezení ploch dopravy nezbytné k zajištění dopravní přístupnosti, například ploch 
výroby, ploch občanského vybavení pro maloobchodní prodej, ploch těžby nerostů. 
Návrhem ÚP pro opakované veřejné projednání byl na území dotčené námitkou vymezen ještě koridor 
KD1 pro vysokorychlostní trať, který se překrývá s vymezenou plochou přestavby P6 pro DS. 
31.10.2020 nabyla účinnosti aktualizace č. 1 ZÚR, která vymezila pro vysokorychlostní trať koridor, 
jehož poloha se v Rajhradě odchýlila z koridoru dříve vymezeného pro územní rezervu. Přiblížila tak 
koridor k zastavěnému území a zasáhla do stávajících (platným ÚPNSÚ) vymezených ploch pro 
rozvoj města. Na základě jednání se Správou železnice byl koridor vymezený v ZÚR zpřesněn z jimi 
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vymezených 200m na velmi úzký pruh tam, kde prochází zastavěným územím. Podrobnější 
dokumentace pro přestavbu křižovatky není dosud zpracována a tak není možné plochu P6 vč. 
podmínek zpřesnit tak, aby se zpřesněný koridor (pro VRT) a plocha P6 vzájemně nepřekrývaly a to 
ani v nejužším místě, které se týká právě pozemků namítajícího. 

ÚPNSÚ Rajhrad        Fotomapa 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výňatek z ČSN 

 

 

Vlastník pozemku dotčený návrhem řešen: 

Benediktinského opatství Rajhrad. IČ 00489174, Klášter 1, Rajhrad, 664 61, IDDS:xmnaxfk  

uplatnil dne 3.7.2019 k návrhu projednávanému ve veřejném projednání datovou schránkou tuto 
námitku: 
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 1) Plocha v návrhu ÚP Označená jako Z22 – ZV ( veřejná zeleň parková) 

pozemek p.č. 705/1 o výměře 2661m2 v k.ú. a obci Rajhrad 
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Rozhodnutí o části námitky: 

Ta část námitky, která se týká plochy v návrhu ÚP označené jako Z22 – ZV (veřejná zeleň parková)- 
pozemek p.č. 705/1 o výměře 2661m2 v k.ú. a obci Rajhrad a požadavku jejího vymezení pro bydlení 
v bytových domech BH se zamítá. 

Odůvodnění této části rozhodnutí: 

Dle odůvodnění ÚP, které bylo v kapitole  8.3.2.v  části věnované ploše Z22 doplněno se plocha nachází 
v návaznosti na lokalitu Klášterní dvůr, severozápadně od centra města a je vymezena z důvodu potřeby 
zachovat odpočinkovou a rekreační plochu s vazbou na stabilizované obytné plochy v intenzivně zastavěné 
části města. Tato plocha není vymezena jako veřejně prospěšné opatření s možností uplatnění 
předkupního práva. ÚP pouze ponechává pozemku využití, které neumožňuje zastavění z důvodu regulace 
využití ploch směřující k nezahušťování zástavby tam, kde je ještě možno využít území jako klidovou zónu, 
protože není zastavěné stavbami jako okolní plochy (SC, SO, BH a BI), které již zastavěny jsou. Další 
důvodem regulace zástavby v sídle je omezená kapacita ČOV. ÚP také jako jeden z bodů  Základní 
koncepce rozvoje území v kap. 2.1. stanoví „zmírnit negativní důsledky suburbanizace přiměřeným 
omezením obytné výstavby, a to souladu s bodem 6 ZÚR v kapitoly věnované prioritám územního 
plánování Jihomoravského kraje. 

Rozhodnutí o části námitky: 

Ta část námitky, která se týká pozemků p.č. 545, 546/1, 546/2 a staveb na nich se nacházejících - 
v návrhu ÚP zařazených jako plocha sídelní zeleně – ZS (zeleň soukromá a vyhrazená) a požadavku jejich 
vymezení jako Ploch smíšených obytných SC – bydlení – smíšené centrální se zamítá. 

Odůvodnění: 

Vymezení ploch ZS ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ umožňuje další související stavby – doplňkové 
stavby bydlení a stavby do 50m zastavěné plochy pro nerušící výrobu, pěstitelství, chovatelství…),do 50 
m2 zastavěné plochy) v případě, že svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb 
a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a za podmínky, že budou splněny 
hygienické limity. 
V plochách smíšených centrálních bylo doplněno  přípustné využití o zeleň v areálech pro podnikání a 
vinné sklepy za podmínky, že nebudou mít nadzemní části, je tedy zřejmé, že sklepy jako stavby související 
s pěstitelstvím jsou v těchto areálech přínosné. 
Nepřípustným využitím jsou stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným nebo podmíněně 
přípustným 

využitím (např. stavby pro bydlení). Zařazení ploch odpovídá vymezenému systému sídelní zeleně, na 
němž se významně podílí i zeleň vyhrazená, tedy i zeleň zahradní mimo plochy bydlení, nadto je 
označeno jako významná sídelní zeleň a tyto významné plochy sídelní zeleně dotvářející základní 
urbanistickou kostru v urbanizovaném území mají územním plánem stanovenou ochranu spočívající 
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v jejich respektování, nepřípustném zmenšování plošného rozsahu, odstranění vzrostlé zeleně pouze 
v případě její náhrady a nepřípustné změně vyžívání území způsobem, který by narušil hlavní funkci 
území – okrasnou, pietní a oddychovou. 

Tyto plochy je nutné chránit nejen z důvodů výše uvedených, ale též jejich změna na území, které je 
možné zastavět, by umožnila zvýšení počtu osob bydlících v centru a to zejména z důvodu kapacity 
ČOV a koncepce ÚP, který se se snaží rozšiřovat možnosti zastavění téměř pouze v souladu s 
nyní platnou ÚPD a nezahušťovat příliš zástavbu. ÚP také jako jeden z bodů  Základní koncepce 
rozvoje území v kap. 2.1. stanoví „zmírnit negativní důsledky suburbanizace přiměřeným omezením 
obytné výstavby, a to souladu s bodem 6 ZÚR v kapitoly věnované prioritám územního plánování 
Jihomoravského kraje. 

Rozhodnutí o části námitky: 

Část námitky, která se týká plochy v ÚP označené jako K2 (NP) – „Holasický náhon“ a nesouhlasu 
s vznikem nepravidelných a nelogických tvarů, které by ztěžovaly v budoucnu zemědělské 
obhospodařování ploch a přesunu tohoto biocentra na p.č. 2083/2 se zamítá. 

Odůvodnění: 

Dle odůvodnění ÚP, které bylo v kapitole  8.3.2.v  části věnované ploše K2  doplněno,  je vymezeno 
v souladu s ÚAP a ZÚR JmK (koordinováno s ÚP Holasice), pro vymezení prvků ÚSES – biocentra 
místního (lokálního) významu LBC 2 - Holasický náhon. Konkrétní tvar a rozsah biocentra bude 
upřesněn podle charakteru konkrétní realizace biocentra (zalesnění, zalučnění, realizace vodních 
prvků – tůní apod.). Při realizaci pak bude nutno zohlednit začlenění plochy do území tak, aby nebylo 
omezeno nebo znemožněno účelné využívání navazujících pozemků.  

Rozhodnutí o části námitky: 

Tato část námitky, která se týká plochy v ÚP označené jako K3 (NP) – „Spodní les“ a nesouhlasu 
s vznikem nepravidelných a nelogických tvarů se zamítá. 

Odůvodnění: 

Dle odůvodnění ÚP, které bylo v kapitole  8.3.2.v  části věnované ploše K3  doplněno, je vymezeno  
v souladu s ÚAP a ZÚR JmK (koordinováno s ÚP Holasice), pro vymezení prvků ÚSES – biocentra 
místního (lokálního) významu LBC 3 – Spodní les. Konkrétní tvar a rozsah biocentra bude upřesněn 
podle charakteru konkrétní realizace biocentra (zalesnění, zalučnění, realizace vodních prvků – tůní 
apod.). Při realizaci pak bude nutno zohlednit začlenění plochy do území tak, aby nebylo omezeno 
nebo znemožněno účelné využívání navazujících pozemků.  

Rozhodnutí o části námitky: 

Tato část námitky která se týká plochy v návrhu ÚP označené jako K4 - (NP-plochy přírodní ) – „U 
Svratky“ a nesouhlasu s vznikem nepravidelných a nelogických tvarů, které by ztěžovaly v budoucnu 
zemědělské obhospodařování ploch se zamítá. 

Odůvodnění: 

Dle odůvodnění ÚP, které bylo v kapitole  8.3.2.v  části věnované ploše K4  doplněno, je vymezeno  
v souladu s ÚAP a ZÚR JmK (koordinováno s ÚP Holasice), pro vymezení prvků ÚSES – biocentra 
místního (lokálního) významu LBC 4 – U Svratky. Konkrétní tvar a rozsah biocentra bude upřesněn 
podle charakteru konkrétní realizace biocentra (zalesnění, zalučnění, realizace vodních prvků – tůní 
apod.). Při realizaci pak bude nutno zohlednit začlenění plochy do území tak, aby nebylo omezeno 
nebo znemožněno účelné využívání navazujících pozemků. 

Společné odůvodnění pro Rozhodnutí o částech námitky týkajících se plochy v ÚP označené jako K3 
(NP) – „Spodní les“ a jako K2 (NP) – „Holasický náhon, K4 - (NP-plochy přírodní ) – „U Svratky 

Tyto části ÚSES jsou vymezeny jako veřejně prospěšná opatření VU3a, VU3b a Vu3c, pro něž lze 
práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění  veřejně prospěšných opatření odejmout 
nebo omezit dl § 170 SZ. K vymezení těchto VPO bylo doplněno odůvodnění v kap.8.7., a to: 

„ Vymezení ploch pro realizaci biocenter je vázáno na existující regionální biokoridor RK 1487, který je 
vymezen jako závazný koncepční prvek nadmístního ÚSES v Zásadách územního rozvoje 
Jihomoravského kraje. Upřesnění ploch vložených lokálních biocenter do tohoto biokoridoru vychází z 
metodických základů upřesňování a vymezování ÚSES, které jsou zakotveny v Metodice vymezování 
územního systému ekologické stability (Metodický podklad pro zpracování plánů územního systému 
ekologické stability v rámci PO4 OPŽP 2014-2020 (aktivity 4.1.1 a 4.3.2), Ministerstvo životního 
prostředí České republiky, březen 2017). Dále je lokalizace a rozsah vložených biocenter koordinován 
s vymezením biocenter v ÚP Holasice tak, aby byla zachována návaznost. Z těchto důvodů je 
fixováno jejich situování a také rozsah ploch.“ 
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Rozhodnutí o části námitky: 

Této části námitky, která se týká plochy v návrhu ÚP označené jako K21 - pole za mostem Za pilou a 
nesouhlasu s vymezením plochy jako plocha sídelní zeleně - ZV veřejná zeleň parková a návrhu na 
zařazení ploch jako ploch zemědělských s případnou doprovodnou zelení např. podél cesty se vyhoví. 

Plocha K21 byla zrušena a pozemek byl zařazen do ploch zemědělských produkčních, kdy ve stanoveném 
záplavovém území je potvrzení stávajícího zemědělského využívání ploch vnímáno kladně. 

Rozhodnutí o části námitky: 

Ta část námitky, která se týká plochy v návrhu ÚP označené jako K24 a další pozemky a stavby v okolí 
ve vlastnictví namítajícího (např. pole, zahrada, sad a dvůr od kláštera benediktinů po Svratku) a 
nesouhlasu s vymezením plochy jako plocha sídelní zeleně – ZV veřejná zeleň parková a návrhu na 
zařazení ploch dvorů a staveb jako ploch smíšených obytných se zamítá. 

P.č. 2018,2029,2030,2031,2032 byly zařazeny do ploch stejného využití, jako má celý klášter- tedy 
stabilizované plochy občanského vybavení dle skutečného stavu. Plocha změny K24 byla vypuštěna a 
území do ní dříve přináležející balo zařazeno do stabilizovaných ploch SNÚ – zemědělské (NS) 
Pozemky jsou  KN zapsány jako -  p.č. 2032  zem. stavba, p.č. 2029 – ostatní komunikace, p.č. 2031 
manipulační plocha. Zpevněné komunikace a manipulační plochy k zem. stavbám jsou dle § 14 
vyhl.501/2006 Sb. zařazené jako pozemky související dopravní a technické infrastruktury do ploch 
zemědělských, a plochách výroby a skladování. Ostatní pozemky benediktinského kláštera jsou vymezeny 
jako plochy občanského vybavení veřejného a dvůr a stavby zemědělské souvisí s účelem jeho využívání, 
rozhodně však nesouvisí s bydlením v plochách bydlení smíšených obytných.  

Rozhodnutí o části námitky: 

Tato část námitky, která se týká plochy v návrhu ÚP za klášterem benediktinů na jih a nesouhlasu 
s vymezením plochy jako plocha sídelní zeleně – ZS zeleň soukromá a vyhrazená a návrhu na zařazení do 
ploch smíšených výrobních VS se zamítá 

Pozemky jsou  KN zapsány jako: p.č.2059 – ostatní komunikace,  p.č. 2057/8-2057/13 zahrada, faktický 
stav využití – sad.  Není důvod zařazovat pozemky využívané jako stávající sad a zahrada do ploch 
výrobních, které jsou plochami, jež lze zastavovat stavbami, pokud se je na nich stanoveno záplavové 
území. Nadto v záplavových území lze vymezovat zastavitelné plochy dle bodu č.26 PÚR pouze 
v ojedinělých a zvlášť odůvodněných případech.  

 
Vlastník pozemků dotčený návrhem řešení 

Město Rajhrad, s.r.o. IČ00282456, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad,  
uplatnil datovou schránkou dne 3.7.2019 tuto námitku: 
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Rozhodnutí o námitce: námitka se zamítá. 

Odůvodnění: 

Schválení záměru jiného vlastníka radou obce neznamená, že vytvoření územních podmínek pro něj v 
ÚPD je z hlediska územního plánování vhodné a zákonné. Jedná se o stejné území dotčené námitkou 
jako v případě námitky společnosti TRC s.r.o. 

Pořizovatel učinil pokus o dohodu s dotčeným orgánem – Krajský úřad Jihomoravského kraje, který 
návrh dohody neschválil. Trvá na vymezení ploch jako ploch pro dopravu s tím, že je možné je 
podmínit vypracováním územní studie a následně, bude – li možné jejich částečné využití  jako plochy 
smíšené obytné, tyto změnit. Město Rajhrad prověřilo kapacity projektanta územní studie s tím, že by 
se územní studie pořídila jako podklad pro úpravu ploch v návrhu ÚP, tedy, že by se dle  výsledků 
územní studie plochy upravily a následně s podkladem územní studie by opět byla orgánu dopravy 
navržena dohoda. Kapacity projektantů však byly značně naplněné a projednávání  návrhu by se tímto 
„mezičlánkem“ (jehož lhůty nelze přímo ovlivnit) neúměrně prodloužilo. Z požadavků dotčeného 
orgánu je zřejmé, že jednodušším řešením je pořízení územní studie až následně po vydání ÚP a 
změna ÚP na základě územní studie. 

Řešení obsažené ve stávající platné ÚPD neopravňovalo nikoho k přepokladu, že pozemky budou 
vhodné k bydlení, protože zde byla vymezena plocha pro komunikaci. Namítající pozemky tak kupova l 
s tím, že ÚPNSÚ podmínky v území jednoznačně stanovil. 

Řešení křižovatky samo o sobě neznamená, že je vhodné, aby u ní byly umístěny plochy, v nichž je 
přípustné umisťování staveb s chráněnými prostory; vyhl. 501/2006 § 3 odst. 3 stanoví, že plochy s 
rozdílným způsobem využití se vymezují s ohledem na specifické podmínky a charakter území 
zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a 
využívání území, současně §9 říká, že plochy dopravní infrastruktury se samostatně vymezují v 
případech, kdy využití pozemků dopravních staveb a zařízení, zejména z důvodu intenzity dopravy a 
jejich negativních vlivů, vylučuje začlenění takových pozemků do ploch jiného způsobu využití, a dále 
tehdy, kdy je vymezení ploch dopravy nezbytné k zajištění dopravní přístupnosti, například ploch 
výroby, ploch občanského vybavení pro maloobchodní prodej, ploch těžby nerostů. 

Návrhem ÚP pro opakované veřejné projednání byl na území dotčené námitkou vymezen ještě koridor 
KD1 pro vysokorychlostní trať, který se překrývá s vymezenou plochou přestavby P6 pro DS. 

31.10.2020 nabyla účinnosti aktualizace č. 1 ZÚR, která vymezila pro vysokorychlostní trať koridor, 
jehož poloha se v Rajhradě odchýlila z koridoru dříve vymezeného pro územní rezervu. Přiblížila tak 
koridor k zastavěnému území a zasáhla do stávajících (platným ÚPNSÚ) vymezených ploch pro 
rozvoj města. Na základě jednání se Správou železnice byl koridor vymezený v ZÚR zpřesněn z jimi 
vymezených 200m na velmi úzký pruh tam, kde prochází zastavěným územím. Podrobnější 
dokumentace pro přestavbu křižovatky není dosud zpracována a tak není možné  plochu P6 vč. 
podmínek  zpřesnit tak, aby se zpřesněný koridor (pro VRT) a plocha P6 vzájemně nepřekrývaly a to 
ani v nejužším místě, které se týká právě pozemků namítajícího. 

Vlastník pozemků dotčený návrhem řešení 

Josef Ustohal, nar. 19.12.1951 na Kopečku 216, 664 61 Rajhradice 

uplatnil dne 3.7.2019 osobním podáním k návrhu ÚP projednávaném ve veřejném projednání tuto 
námitku: 
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Rozhodnutí o námitce: námitka se zamítá. 

Odůvodnění: 

Pozemek v ÚPNSÚ Rajhrad zařazen v zóně zemědělské výroby rostlinné, i nyní se jedná o pozemky 
zemědělsky obhospodařované; ochrana nezastavěného území je zakotvena v § 18 stavebního 
zákona, jde  navíc o území vzdálené zastavěnému území města Rajhrad. 

Výřez z ÚPNSÚ Rajhrad 

 

Fotomapa s pozemkem 

 

Vlastník pozemků dotčený návrhem řešení 

Jaroslav Trávníček, Syrovická ev.č. 169, 664 61 Rajhrad, nar.6.7.1953  

uplatnil dne 3.7.2019 osobním podáním k návrhu ÚP projednávaném ve veřejném projednání tuto 
námitku: 

(nazváno jako připomínka) 
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Rozhodnutí o námitce: námitka se zamítá 

Námitka nesměřuje vůči návrhu ÚP, nepožaduje jeho změnu, požaduje revizi stavebního řízení, ke 
kterému není zastupitelstvo obce jako vydávající orgán věcně příslušné. ÚP  území řeší podmíněním 
obou ploch Z4 a Z15 společnou dohodou o parcelaci a namítající je vlastníkem pozemku v lokalitě Z4, 
bude moci svoje požadavky na rozdělení nákladů a prospěchů spojených s realizací komunikace 
promítnout do ní. 

Vlastník pozemků dotčený návrhem řešení 

FINE LINE DEVELOP, spol. s r.o. IČ00282456, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha – Žižkov uplatnil 
dne z 3.7.2019 datovou schránkou k návrhu ÚP projednávaném ve veřejném projednání tuto námitku: 
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Přílohou námitky je kapacitní posouzení křižovatky ulice Štefánikova a parkoviště bytového komplexu Klášterní 
dvůr v Rajhradu zhotovené Ing. Michalem Kosňovským, IČ 01196061,Zikova 2111/18, 628 00 Brno 

Rozhodnutí o námitce: námitka se zamítá 
Z posouzení vyplývá, které namítající doložil k námitce, že křižovatka Štefánikova vyhoví,  nevyplývá 
z ní, že jde o jediné možné řešení, nutnost dopravního napojení plochy P1 z ulice  Masarykovy plyne 
z šířky veřejného prostranství požadovaného § dle §22 odst.2 vyhl.501/2006 Sb. „Nejmenší šířka 
veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek bytového 
domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 10,5 m.“V nejužžším místě je 
šířka veřejného prostranství, které by umožňovalo propojení s posuzovanou křižovatkou mezi stavbou 
bytového domu č.p. 934 a zahradami za RD v ulici Masarykova  cca 8m. Dále by takové dopravní 
zatížení ovlivnilo negativně okolní území s rodinnými domy v ulici Štefánikova. Naproti tomu vyústění 
do ulice Masarykova na komunikaci II. třídy s okolním občanským vybavením sice dopravní zatížení 
zvýší, nikoliv však s takovým dopadem bydlení.  
Nadto pokud jsou vydána pravomocná platná územní rozhodnutí či jiná povolení, která opravňují 
namítajícího provést stavbu a dopravní napojení do ulice Štefánikovy, územní plán, byť by se jeho 
řešení od těchto rozhodnutí lišilo, mu toto právo neodnímá; může však stanovovat pouze taková 
řešení, která jsou v souladu s platnou legislativou a to napojení plochy P1 na posuzovanou křižovatku 
v ulici Štefánikova nesplňuje. 
K poz. p.č. 705/1 -  pozemek je vymezený v ÚP jako Plochy sídelní zeleně – veřejná zeleň parková, 
které  ÚPNSÚ Rajhrad vymezuje částečně jako návrhové plochy veřejné zeleně, plochy územní 
rezervy pro občanské vybavení, plochy územní rezervy pro bydlení. Ani v jednom případě nejde tedy 
o plochy zastavitelné. Návrh ÚP zařazuje pozemky do ploch rozvojových Z22 – zeleň veřejná parková, 
tedy veřejné prostranství a stabilizovaných ploch veřejných prostranství PV. 
Zachovává tedy plochám jejich „nezastavitelnost“ plynoucí z platného ÚPNSÚ a částečně i stávající 
způsob využití. Plochy územních rezerv nejsou zastavitelnými plochami. Rezervují pouze území pro 
možnost prověření budoucího využití, není-li potřeba takového využití opodstatněná, není potřebné je 
prověřovat.  
K poz. 700/2, 700/189-700/263 -Plochy veřejných prostranství jsou vymezeny v souladu s § 7  
vyhlášky č. 500/2006 Sb., dle kterého se do těchto ploch zařazují jednotlivé druhy veřejných 
prostranství, což jsou náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostor sloužící 
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, dále nutno přihlédnout 
k ustanovení § 22, který stanoví, že nejmenší šířku veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní 
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komunikace zpřístupňující pozemek bytového domu a stanoví tedy, pozemek bytového domu musí být 
zpřístupněn veřejným prostranstvím.  

Nutno dále konstatovat, že část pozemku p.č. 700/2 není v ÚP vymezena jako plocha veřejného 
prostranství, nýbrž jako plocha sídelní zeleně – zeleň zahradní a vyhrazená, nejedná se tedy o plochu 
zeleně veřejné. 

Je možná změna soukromého parkování na plochy dopravní – doprava v klidu, protože tomuto využití 
přesně stanovené podmínky odpovídají. 

K bodu 4a) - Stanovené podmínky prostorové regulace pro plochu P1 – odst. 6.2. jsou stanoveny na 
max. 5 nadzemních podlaží. 

Jak však již bylo výše u bodu1) řečeno vydána pravomocná platná územní rozhodnutí či jiná povolení, 
která opravňují namítajícího provést stavbu a územní plán (byť by se jeho řešení od těchto rozhodnutí 
lišilo) mu toto právo neodnímá. Územní plán je však nástroj k regulaci všech dalších záměrů a obec 
má právo regulovat intenzitu využití území úpravou prostorové regulace, což vyplývá z přílohy č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb. o obsahu územního plánu, kdy tento má obsahovat dle bodu f odst. 1 
základní podmínky ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a 
struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich 
využití) vyhláška ani jiný právní předpis nestanoví, že tato regulace se vztahuje pouze k rozvojovým 
plochám, jelikož se v tomto případě jedná o plochu „přestavbovou“, může se ÚP ve stanovení 
podmínek od vydaných pravomocných platných rozhodnutí či jiných povolení odchýlit. 

K bodu 4b) Jelikož přípustným využitím ploch bydlení BH bydlení – bytové domy je i související 
technická infrastruktura, není připuštěn pouze jeden druh technické infrastruktury, jak uvádí namítající, 
nýbrž všechna související technická infrastruktura; dále nutno podotknout, že v případě fotovoltaické 
elektrárny nejde o technickou infrastrukturu, nýbrž o výrobní zařízení. 

K bodu 5) 

Právo zasahovat do řešení odvádění odpadních dává ÚP a tedy ZO požadavek obsahových 
náležitostí ÚP vyplývajících z vyhlášky č.500/2006 Sb.  a též z § 43; obligatorní náležitostí ÚP je 
stanovit koncepci veřejné infrastruktury, což je též technická infrastruktura, tedy odvádění odpadních 
vod. Může stanovit také podmínky pro umisťování technické infrastruktury a veřejnou technickou 
infrastrukturou je dle § 2 odst. 1 písmk) bod 2. i zařízení na odstraňování odpadů. 

Vlastník pozemku dotčeného návrhem řešení 

Ing. Čechová  Jana, nar. 31.8.1964, Čebín 326  

uplatnila dne 3.7.2019 datovou schránkou k návrhu ÚP projednávaném ve veřejném projednání tuto 
námitku: 

 

 



Územní plán Rajhrad  Textová část odůvodnění územního plánu 

 

 

 

190 

Rozhodnutí o námitce: námitka se zamítá 

Na p.č. 1624/4 a 1624/3 jsou vymezeny plochy NP, plochy přírodní stabilizované, které neumožňují 

stavby zemědělské. Pozemky se nachází ve  vymezovaném biocentru LBC1 Čeladice (dle ÚP jde o 

lokální biocentrum funkční, existující, vložené do RK 1487, který je vymezen ZÚR), jako lokální 

biocentrum je území vymezeno i v ÚPNSÚ Rajhrad) , kdy plochy přírodní jsou v souladu s § 16 

vyhlášky 501/2006 Sb. vymezovány za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny. 

Současně se pozemky nachází ve VKP Čeladice, kde v jeho registraci stanovené zásady péče 

stanoví zachování dosavadního způsobu obhospodařování a cílem obnovit souvislost břehových 

porostů. V takových plochách je nepřípustnost staveb ať už k jakémukoliv využití v souladu z veřejným 

zájmem ochrany přírody a krajiny. Umístění úlů návrh ÚP jako nepřípustné využití neuvádí. 

Vlastník pozemku dotčeného návrhem řešení 

Ing. Pavel Gašpar,  nar. 19.10.1961, Masarykova 403,  664 61 Rajhrad,  

uplatnil dne 15.6.2021 e-mailem k upravenému návrhu projednávanému v opakovaném  veřejném 

projednání u MěÚ Rajhrad e-mailem tuto námitku: 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění: 

Plocha  Z40 je územním plánem nyní vymezena  mimo území, kde se nachází stavby zapsané v KN, 

Z40 byla však zkrácena a před pozemkem namítajícího je vymezena stabilizovaná plocha veřejného 

prostranství v hranicích pozemku zapsaného v KN jako ostatní plocha – ostatní komunikace. 

Plocha Z40 jako plocha veřejných prostranství je tak vymezena pouze v území, které pro realizaci 

širšího veřejného prostranství nevyžaduje zásah do již realizovaného zázemí rodinných domů 

zástavby ulice Masarykovy a nezasahuje tak bez  veřejného zájmu do zástavby. 
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14.2.2. NÁMITKY UPLATNĚNÉ K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ 

Oprávněný investor, zaznamenaný v seznamu oprávněných investorů zveřejněném způsobem 
umožňujícím dálkový přístup Krajským úřadem Jihomoravského kraje: 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s.,  IČ 49455842, Soběšická820/156, 638 00 Brno 

uplatnil dne 6 .5.2021 k upravenému návrhu projednávanému v opakovaném veřejném projednání 
tuto námitku: 

 

Veřejná kanalizace v zájmovém území k.ú. Rajhrad je součástí kanalizačního systému SK Rajhrad. 
Veškeré odpadní vody z obce Rajhrad jsou odváděny na čistírnu odpadních vod (dále je ČOV) 
Rajhrad. Vzhledem k přetížení dané ČOV je v současné době omezeno napojování nových objektů či 
lokalit na stávající kanalizační systém. K rozšíření nových lokalit k výstavbě dle územního plánu v k.ú. 
Rajhrad je nutná intenzifikace ČOV. 

Rozhodnutí o námitce: Námitce je částečně vyhověno již regulativy upraveného návrhu;část námitky 
směřující k zastavitelným plochám vymezeným po veřejném projednání – plochy Z41 a Z42  se 
zamítá. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 

Námitka byla uplatněna ve lhůtě pro uplatnění námitky k návrhu projednávaném v opakovaném 
veřejném projednání(vyvěšení VV od 27.4.2021. do 17.6.2021), jako oprávněný investor předložil jako 
součást žádosti o záznam do seznamu krajského úřadu doklad prokazující skutečnost, že je 
oprávněným investorem s územní působností na území obce, uvádí, že je provozovatelem veřejného 
vodovodu a kanalizace, což odpovídá údajům o území poskytnutým do ÚAP. Územím dotčeným 
námitkou jsou dle textu podání nové lokality k výstavbě dle ÚP Rajhrad. 
Podání je nazváno jako vyjádření, vzhledem k tomu, že obsahuje podmínku a je uplatněno 
oprávněným investorem, jemuž svědčí právo dle § 52 odst. 2 stavebního zákona podat námitku, je 
vyhodnoceno jako námitka. 
Námitka byla uplatněna k opakovanému veřejnému projednání, namítá však proti všem plochám 
určeným k zástavbě generujícím vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace. V návrhu pro 
opakované veřejné projednání byly nově vymezeny pouze 2 nové zastavitelné plochy a to plochy Z41 
a Z42. Plocha Z41 je plochou dopravní infrastruktury a její napojení na veřejnou kanalizaci se tudíž 
nepředpokládá. Plocha Z42 je umístěna mimo dosah veřejné kanalizace a tak se dle kap.6.7. textové 
části stanovuje, že napojení na technickou infrastrukturu bude řešeno lokálně, (dtto v čl.8.3.2. 
odůvodnění ).V návrhu pro opakované veřejné projednání byly nově stanoveny regulace 
stabilizovaných ploch bydlení tak, aby nebylo možné skokově zvyšovat množství odpadních vod 
odváděných do veřejné kanalizace umisťováním bytových domů v plochách, kde byla stabilizována 
funkce bydlení případně jiné funkce vymezené jako stabilizované s přípustností bydlení, které jsou 
užívány pro rodinné bydlení či jiné funkce negenerující zvýšené množství odpadních vod. 

Oprávněný investor, zaznamenaný v seznamu oprávněných investorů zveřejněném způsobem 
umožňujícím dálkový přístup Krajským úřadem Jihomoravského kraje: 

NET4GAS, s r.o. IČ00282456, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha – Žižkov  

uplatnil dne 31.5.2021 pod svým č.j. 4871/21/OVP/Z BV/2457/2021-Bal k upravenému návrhu 
projednávanému v opakovaném veřejném projednání tuto námitku: 
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Rozhodnutí o námitce: Části námitky týkající se doplnění bezpečnostních pásem bylo vyhověno již 
projednávaným návrhem; části námitky týkající se doplnění ochranných pásem se vyhovuje a zbytek 
námitky se zamítá. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Bezpečnostní pásma plynovodu jsou již v koordinačním výkrese, který je součástí odůvodnění návrhu 
ÚP, vyznačena. V koordinačním výkrese byla doplněna ochranná pásma, přestože jsou „pouze“ 4m 
(tj. v měřítku 1:5000 nejde o celý 1mm – jsou ale zobrazitelná); ÚP v koordinačním výkrese ochranná 
pásma o takové šířce obsahuje. 
Podání je formulováno jako sdělení a připomínky, dle § 52 odst.2 však jde o oprávněného investora, 
protože dle § 23a je podatel provozovatelem veřejné technické infrastruktury, u nějž není nutné uvést 
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva dle § 52 odst.3, protože jsou zřejmá 
z ÚAP. 
Jako území dotčené námitkou je vymezeno celé k.ú. Rajhrad, námitka se tak nevztahuje k rozsahu 
úprav návrhu projednávanému v opakovaném veřejném projednání. Nejedná se tak o námitku, kterou 
lze uplatnit v opakovaném veřejném projednání. Z hlediska ochranných a bezpečnostních pásem se 
v návrhu nedošlo ke změnám. K veřejnému projednání uplatnil podatel vyjádření a v něm konstatoval, 
že k návrhu nemá připomínky. 
Respektovat a tedy chovat se v ochranných a bezpečnostních pásmech tak, jak uvádí zákon č. 
458/2000 Sb., je nutné na základě zákona, stejně jako umisťovat stavby v nich až na základě 
souhlasu provozovatele sítě. Nejde tedy kompetencí zastupitelstva obce. V odůvodnění své námitky 
pak sám podatel uvádí, že požadavek je obsažen v legislativě. Zakreslení všech ochranných a 
bezpečnostních pásmem oprávněný investor požaduje i přesto, že všechna bezpečnostní pásma jsou 
již v koordinačním výkrese vyznačena. 
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Oprávněný investor, zaznamenaný v seznamu oprávněných investorů zveřejněném způsobem 
umožňujícím dálkový přístup Krajským úřadem Jihomoravského kraje 

Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno , IČO 70890013  

uplatnil 14.6.2021 pod svým č.j. PM-19396/2021/5203/Ka sdělení z 27.4.2021 s námitkou: 

Charakteristika akce: 

Dopisem ze dne 27. 4. 2021 jste nám předložili vyrozumění o konání opakovaného veřejného 
projednání návrhu územního plánu Rajhrad, který zpracovalo Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. 
v dubnu 2021. 

Změny oproti návrhu ÚP a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, které byly projednávány 
v rámci veřejného projednání, jsou to např.: 

 v textové části ÚP byly z nepřípustného využití u ploch (W, NZ, NL, NS a NR) vyjmuty plochy 
těžby, zároveň byla textová část odůvodnění doplněna o odůvodnění nepřípustnosti ploch těžby 
v plochách (NP, NK a NX) 

 byla vymezena zastavitelná plocha (Z42) smíšená výrobní (VS) v lokalitě Habřina, dle požadavku 

 byly provedeny změny ve vymezení VPS a VPO 

 byly upraveny podmínky stanovené pro plochu zastavitelnou plochu Z10 

 byly doplněny podmínky pro plochu změny (K20) dle požadavků, z Hlavního výkresu bylo 
vypuštěno pásmo ochrany prostředí kolem ČOV 

Koncepce zásobování vodou - řešené území bude i nadále zásobováno ze skupinového vodovodu 
Rajhrad. 

Koncepce odkanalizování - odkanalizování včetně zneškodňování odpadních vod je stabilizované. 
Řešené území bude i nadále odkanalizováno jednotnou kanalizací, odpadní vody budou likvidovány 
na stávající čistírně odpadních vod v Rajhradě. Pro zvýšení účinnosti a kapacity ČOV je připravován 
správcem investiční záměr na intenzifikaci ČOV, a to v rámci stávajícího areálu čistírny. 

Dešťové vody ze zastavěného území budou odváděny stávající a navrženou jednotnou kanalizací. 
Dešťové vody u zastavitelných ploch budou v max. míře zasakovány nebo kumulovány na pozemku 
na základě posudku hydrogeologa – bude hospodařeno s dešťovými vodami dle platné legislativy. 

V rámci ploch změn bude řešeno hospodaření s dešťovými vodami (HDV) dle platné legislativy. 

Protipovodňová opatření – v řešeném území je stanoveno záplavové území na vodním toku Svratka, 
do řešeného území zasahuje záplavové území včetně aktivní zóny vodního toku Litava. 

Jsou navržena tato protipovodňová opatření: 

 je vymezena plocha pro umístění protipovodňových opatření X2. Tato plocha byla vymezena na 
základě zpracované studie „Svratka – přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené 
hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 26,370 (Rajhrad) až ř. km 30,617 
(Modřice) včetně výustní trati Bobravy“, 

 jsou vymezeny plochy pro umístění protipovodňových opatření X1a a X1b. Tyto plochy byly 
vymezeny nazákladě zpracovaných protipovodňových opatření obce Rajhradice 

V rámci dokumentace Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje byly zpracovány Listy 
opatření A26 Měnín, Blučina, kde jsou navrhována především tato opatření: 

 u stávajících staveb, které se nacházejí v plochách s povodňovým rizikem, zvýšit jejich odolnost 
při zaplavení objektu (změnou dokončené stavby anebo údržbou stavby), za účelem snížení 
povodňových škod. 

 individuální protipovodňová opatření vlastníků nemovitostí, výstavba lokálních protipovodňových 
opatření, zamezení vniknutí vody do objektů, zajištění majetku, zajištění volně odplavitelných 
předmětů, odvodnění pozemku po průchodu povodně, apod. 

 individuální posouzení povodňového rizika a zranitelnosti objektů, posouzení výškového umístění 
technologie, rozvodů apod., posouzení nebezpečí zaplavení z kanalizační sítě 

 navrhovaná suchá nádrž Blučina – kompenzační opatření pro provedení protipovodňových 
opatření města Brna, přírodě blízké protipovodňové opatření - revitalizace údolní nivy a zlepšený 
hydromorfologického stavu koryta. 
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Řešeným územím protékají vodní toky Svratka (IDVT 10100010), Vojkovický náhon (IDVT 10187089), 
Ivanovický potok (IDVT 10185942) a bezejmenný vodní tok (IDVT 10186020), které jsou ve správě 
Povodí Moravy, s.p. Vodní tok Svratka má vyhlášeno záplavové území (Rozhodnutí KÚ 
Jihomoravského kraje vydané dne 24. 10. 2007 pod č.j. JMK 151413/2006). 

Řešená lokalita se nachází převážně ve vodním útvaru povrchových vod „Svratka od toku Svitava po 
tok Litava (Cézava)“ DYJ_0670 a „Litava (Cézava) od toku Říčka (Zlatý potok) po ústí do toku 
Svratka“ DYJ_0780 a ve vodním útvaru podzemních vod „Dyjsko-svratecký úval“ ID 22410. 

Vyjádření správce povodí a správce vodních toků 

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, z hlediska zájmů daných platným Národním plánem 
povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů] a z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a 
správce vodních toků k uvedenému návrhu následující vyjádření: 

S uvedeným návrhem ÚP souhlasíme, požadujeme zohlednit následující připomínku: 

1. V návrhu územního plánu je vymezena zastavitelná plocha Z42 - smíšená výrobní (VS) v lokalitě 
Habřina. Dle aktuálních nám dostupných podkladů je zastavitelná plocha umístěna v místě 
plánovaného protipovodňového opatření, dále v rozlivu Q100 a ve středním až vysokém 
povodňovém ohrožení. Z tohoto důvodu nesouhlasíme s vymezením zastavitelné plochy Z42. 

Rozhodnutí o námitce: Námitka se zamítá. 

Plocha Z42 zůstane zastavitelnou plochou, výstavba v ploše je však podmíněna zohledněním 
platného Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje. 

Odůvodnění: 
Námitka byla uplatněna ve lhůtě pro uplatnění námitky k návrhu projednávaném v opakovaném 
veřejném projednání(vyvěšení VV od 27.4.2021. do 17.6.2021),  jako oprávněný investor předložil 
jako součást žádosti o záznam do seznamu krajského úřadu doklad prokazující skutečnost, že je 
oprávněným investorem s územní působností na území obce,  uvádí, že je správcem toků v území, 
což odpovídá údajům o území poskytnutým  do ÚAP. Územím dotčeným námitkou jsou v textu podání 
uvedené změny v návrhu a zejména zastavitelná plocha Z42. 

Podání je vysloven souhlas se změnami v návrhu s požadavkem zohlednit připomínku, nesouhlas 
s vymezením plochy Z42. Z hlediska §54odst. 4 zákona č. 254/2001 o vodách není správce dotčeným 
orgánem z hlediska vydávání stanovisek k návrhům územně plánovací dokumentace. §54uděluje 
oprávnění správcům toků poskytovat stanoviska správců povodí: 

 pro vydání povolení k nakládání s vodami [§ 8 odst. 1 písm. a) až c)], včetně posouzení návrhů 
hodnot emisních limitů z hlediska souladu s § 38 odst. 10,  

 pro vydání povolení k některým vybraným činnostem [§ 14 odst. 1 písm. a) až c)],  

 pro vydání stavebního povolení k vodním dílům (§ 15),  

 k ohlášení vodních děl (§ 15a),  

 pro udělení souhlasu (§ 17), závazného stanoviska (§ 104 odst. 9) a výjimky podle § 23a odst. 8, 
a to včetně posouzení možnosti zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu záměrem 
dotčeného vodního útvaru či nemožnosti dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického 
potenciálu záměrem dotčeného vodního útvaru (§ 23a odst. 7), a míry povodňového nebezpečí a 
povodňového ohrožení [§ 17 odst. 1 písm. c)]  

 a pro vydání vyjádření (§ 18), ve kterých posuzují soulad záměrů umístit, provést, změnit nebo 
odstranit stavbu, zařízení nebo provádět jiné činnosti s výše uvedenými zájmy, pokud by takové 
záměry mohly ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, popřípadě jakost nebo množství 
povrchových nebo podzemních vod 

V tomto taxativním výčtu není stanovisko k návrhům ÚPD uvedeno a tudíž k ÚPD není souhlas 
správce povodí nutný. Podatel je však z tohoto ustanovení oprávněn podat podnět z hlediska zájmů 
daných příslušnými plány v oblasti vod a z hlediska dalších zájmů sledovaných zákonem, zejména ve 
věcech ochrany vodních poměrů. 

Nesouhlas s vymezením ZP Z42 je pak vyhodnocen jako námitka oprávněného investora (jemuž 
svědčí právo dle § 52 odst. 2 stavebního zákona podat námitku), přestože jej v podání uvádí podatel 
jako připomínku. 

Dne 12.7.2006 byla pod č.j.11373/2006- Mi vyhlášena aktivní zóna toku Litavy, která však do území 
s plochou Z42 nezasahuje a dne 24.10.2007 byla pod č.j. JMK 151413/2006 stanoveno záplavové 
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území Svratky, které taktéž do území s plochou Z42 nezasahuje (jak dle mapových podkladů, které 
jsou součástí stanovení  a tak dle údajů o území poskytnutých KrÚ do ÚAP). 

Záplavové území Svratky      Aktivní zóna Litavy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro plánovaná protipovodňová opatření vymezily v území řešeném územním plánem ZÚR plochy 
protipovodňových opatření technických (POT05) a protipovodňových opatření přírodě blízkých 
POP06, POP03 ani jedna z těchto ploch však  do území s vymezenou plochou Z42 nezasahují.  

Legenda Výkresu plocha a koridorů ZÚR   Výřez Výkresu plocha a koridorů ZÚR 

 

 

 

 

 

 

 

 

V blízkosti této plochy jsou v ÚP vymezeny speciální plochy pro protipovodňová opatření ozn. X1a, 
které však do plochy nezasahují. 

 
Aktuálně platný Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje vláda dne 21. 12. 2015 schválila 
usnesením vlády č. 1082  a vydán byl opatřením obecné povahy č.j. 900992/ENV/15. 
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo v prosinci roku 2019 aktualizované mapy povodňového 
nebezpečí a povodňových rizik; do doby schválení těchto aktualizovaných dokumentu vládou ČR a 
vydání opatření obecné povahy jsou však nadále v platnosti mapy z 1. plánovacího cyklu, protože se 
k nim váží cíle a opatření uvedená v platných plánech pro zvládání povodňových rizik z roku 2015, 
což také jako upozornění uvádí MŽP na svých webových stránkách. 

Mapa povodňového ohrožení náležející k platnému OOP. 
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Mapy povodňového ohrožení náležející k dosud neplatnému OOP. 

 

 

Dle aktuálně platných map povodňového ohrožení nebyl žádný stupeň ohrožení v území stanoven. 
Dle doposud neplatných map se stupeň ohrožení dle polohy na ploše Z42 liší a je od středního, přes 
nízké po reziduální riziko. 

Umístění staveb na ploše je podmíněno zohledněním platného Plánu pro zvládání povodňových rizik 
v povodí Dunaje. 

Vlastník pozemku dotčeného návrhem řešení 
Ing. Ivo Měřinský, nar. 29.5.1990, Kubánská 2, 616 00 Brno  
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uplatnil dne 15.6.2021 osobním podáním k upravenému návrhu projednávanému v opakovaném 
veřejném projednání tuto námitku: 
Podatel: 
             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Rozhodnutí o námitce: Námitka se zamítá spolu s návrhem na úpravu podmínek v části 
6.16.nárvhu ÚP. 

Odůvodnění: 
Námitka byla uplatněna ve lhůtě pro uplatnění námitky k návrhu projednávaném v opakovaném 
veřejném projednání (vyvěšení VV od 27.4.2021. do 17.6.2021), namítající je vlastníkem pozemku 
p.č. 984/2 v k.ú. Rajhrad Územím dotčeným  námitkou jsou dle textu podání  p.č. 994/1, část pozemku 
1116/1 a p.č. 984/2 v k.ú. Rajhrad. 

Jelikož čl. 24 PÚR ČR, která je pro pořizování ÚPD závazná v souladu s § 31 odst. 4 stavebního 
zákona, obsahuje pro městská prostředí požadavek zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových 
os ( k.ú. Rajhrad je součástí rozvojové oblasti OB3) možnosti nové výstavby dostatečnou veřejnou 
infrastrukturou přímo podmínit; současně také stanovuje požadavek vytvářet podmínky pro zvyšování 
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před 
hlukem a emisemi. 

Dle §34 veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a 
další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru. 

Veřejné prostranství v ploše Z40 není vymezeno územním plánem jako veřejně prospěšná stavba. 
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Zákon o obcích pouze obecně ukládá pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých 
občanů §2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. a v dle § 35 odst. 2 v souladu s místními předpoklady a s 
místními zvyklostmi pečovat o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů, především 
o uspokojování potřeby bydlení, dopravy a spojů, nedeklaruje povinnost obce kdekoliv na žádost 
občana obce či vlastníka nemovitosti budovat veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu, a to ani 
pokud je její vybudování podmínkou stanovenou jiným předpisem pro výstavbu a řádné užívání 
záměru vlastníka pozemku či občana obce. To, že není povinností obce budovat veřejnou a dopravní 
infrastrukturu, vyplývá i z § 86 odst. 2 písm.d) stavebního zákona, jelikož vyžaduje-li záměr 
vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury, musí k žádosti o 
umístění stavby žadatel připojit smlouvu s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické 
infrastruktury, ne tedy pouze a jedině s obcí. 

Vyhláška č.500/2006 Sb. kromě podmínky stanovené v § 20 odst, 7 vyhl.500/2006 Sb., tj. podmínky 
pro stavbu RD, ne niž se namítající odkazuje, ukládá též podmínky pro stavební pozemek v § 20 odst. 
4, a to 
vymezit stavební pozemek tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a 
prostorovým uspořádáním a základovými poměry, umožňoval umístění, realizaci a užívání stavby pro 
navrhovaný účel a aby byl dopravně napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní 
komunikaci; v § 22 pak stanovuje tento předpis zpřístupnění nikoliv stavby RD nýbrž pozemku RD 
veřejným prostranstvím o stanovené minimální šíři. Z ustanovení §20 odst. 4 a § 22 není dle 
ustanovení § 26 vyhl.501/2006 Sb. možná výjimka. 
Z kombinace výše uvedených ustanovení pak vyplývá, že není-li možné splnit všechny výše uvedené 
parametry, není pozemek pro výstavbu RD vhodný a výstavba RD na takovém pozemku není možná. 
Jelikož jde o pozemky zahrad rodinných domů, které přímo výstavbě rodinných domů nejsou určeny, 
stanovuje pak územní plán pro takovou výstavbu podmínky v souladu s platnou legislativou a 
současně podmínky chránící vlastníky staveb a zahrad ve stabilizovaných plochách před záměry, 
které by mohly být v rozporu s § 4 vyhlášky 501/2006 Sb., protože by stávajícím uživatelům ploch 
neumožňovaly např. každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel v zázemí za jejich rodinnými domy. 
Současně tak územní plán naplňuje jeden z úkolů a cílů územního plánování stanovený v § 19 odst. 1 
písm. c, d a e ) tj. posoudit potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 
problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její 
hospodárné využívání, stanovovat urbanistické požadavky na využívání a prostorové uspořádání 
území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a veřejných prostranství a 
současně stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání 
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území. 

ÚPNSÚ Rajhrad      ÚP Rajhrad-výkr.VPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚP Rajhrad tak současně navazuje na stávající platný ÚPNSÚ, dle kterého se pozemek namítajícího 
nachází v plochách stabilizovaných, které dle čl.3 vyhlášky č. 2/1996 o závazných částech územního 
plánu sídelního útvaru obce Rajhrad účinné od 8.11.1996 jsou plochami, jejichž funkční a prostorové 
uspořádání nebude měněno. 

Podmínky v území se tudíž z hlediska ÚPD  územním plánem Rajhrad významně nemění, vymezuje 
se pouze plocha veřejných prostranství, která umožňuje zpřístupnit tu část pozemků, kde oplocení a 
stavby nebrání veřejné prostranství o šířkách vyplývajících z vyhl. 500/2006 Sb. umístit. Vytváří tak 
možnost výstavby, pokud však budou zajištěny všechny požadavky vyplývající ze stavebního zákona, 
jeho prováděcích předpisů a ostatních předpisů (např. z hlediska ochrany zdraví, dopravy,životního 
prostředí, vod). 
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Namítající uvádí, že pozemky jsou vhodné pro výstavbu dle stávajícího ÚPNSÚ, což je však v rozporu 
s nadřízeným orgánem potvrzeným (Krajský úřad Jihomoravského kraje  č.j. 51883/2021 z 7.4.2021) 
zamítavým stanoviskem úřadu územního plánování ke stavbě rodinného domu na tomto pozemku dle 
stávající platné územně plánovací dokumentace (MěÚ Židlochovice, č.j, 15049/2020 z 9.10.2020). Jak 
výše uvedeno, nedochází k významné změně podmínek. 
Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území bylo zpracováno a projednáno dle 
stavebního zákona – viz veřejné vyhlášky dle § 50 odst. 3, dle § 50 odst. 5 bylo vydáno stanovisko, na 
základě úprav projednávaných v opakovaném veřejném projednání bylo vyhodnocení upraveno s tím, 
že úpravy nemají vliv na závěry tohoto vyhodnocení. 
Nelze tedy přisvědčit namítajícímu, že jde o postup v rozporu s legitimním očekáváním a postup 
diskriminační. Svou námitku opírá namítající o tezi, že existuje povinnost jakékoliv obce budovat 
veřejná prostranství, komunikace a technickou infrastrukturu za účelem vytváření podmínek pro 
výstavbu vlastníků pozemků v obci. Tuto povinnost však nelze ze zákona o obcích a ani z žádné jiné 
zákonné normy dovodit. Předpokládá-li a ukládá-li stavební zákon a jeho prováděcí předpisy 
k zajištění podmnek pro výstavbu a řádné úžívání staveb podmínky, pro které územní plán podmínky 
vytváří, nelze takové podmínky považovat za diskriminační. Nutno také podotknout, že ne každou 
stavbu pozemní komunikace a technické infrastruktury lze považovat za veřejně prospěšnou stavbu 
ve smyslu stavebního zákona, jako např. výstavba dopravní a technické infrastruktury k jednomu 
pozemku pro bydlení v RD, což by současně bylo v rozporu s § 19 odst. 1 písm. c na hospodárné 
využívání veřejné infrastruktury. 

Vlastník pozemku dotčeného návrhem řešení 

RAJHRAD Resort s.r.o., IČO: 08915539, sídlem Myslivecká 889/26a, 620 00 Brno – Tuřany  

právně zastoupen: Frank Bold Advokáti, s.r.o., sídlem Údolní 33, 602 00, IČO: 28359640, ID DS: 
auwd5w7  
uplatnil dne 16.6.2021 datovou schránkou k upravenému návrhu projednávanému v opakovaném 
veřejném projednání tuto námitku: 
Podatel jako vlastník pozemků dotčených Návrhem ÚP tímto ve lhůtě k tomu určené podává k Návrhu 
ÚP následující námitky. 
Námitka – nesouhlas s funkčním využitím SO – bydlení – smíšené obytné 
I. Vymezení území dotčeného námitkou 
Pozemky parc. č. 1586/1, 1586/2, 1586/3, 1586/6, k. ú. Rajhrad. 
II. Údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva  
Podatel vlastní pozemky parc. č. 1586/1, 1586/2, 1586/3, 1586/6, k. ú. Rajhrad (dále „předmětné 
pozemky“).  
Podatel jako důkaz svých vlastnických práv připojuje ke svým námitkám grafickou přílohu znázorňující 
pozemky v jeho vlastnictví zvýrazněné v katastrální mapě. 

 

Pozemky podatele 

III. Obsah námitky 

Námitka směřuje proti Návrhu ÚP, konkrétně proti funkčnímu využití předmětných pozemků podatele 
– stabilizované ploše SO – bydlení – smíšené obytné v navrženém znění. Podatel s tímto zněním 
regulace nesouhlasí a požaduje, aby byla v území dotčeném námitkou stanovena možnost kromě 
stavby občanského vybavení také možnost stavby bytových domů (tj. aby se tento typ staveb vypustil 
z „nepřípustného využití“ ve vztahu k ploše SO). 
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IV. Odůvodnění námitky 

Dle aktuálně platného územního plánu je podatel oprávněn na předmětných pozemcích realizovat 
polyfunkční objekt, tj. prostory určené pro občanskou vybavenost a prostory určené pro bydlení včetně 
bytových domů. Návrh ÚP však tento záměr vylučuje, resp. výslovně se v něm uvádí, že do 
nepřípustného využití plochy SO spadají mj. bytové domy. 

Podatel předně uvádí, že předmětné pozemky koupil v únoru roku 2020, tj. až po prvním veřejném 
projednání. V době tohoto veřejného projednání přitom probíhalo dědické řízení, tudíž existuje 
objektivní důvod, na základě kterého nebylo možné námitky k veřejnému projednání v prvním kole 
uplatnit.  

Podatel dále poukazuje na skutečnost, že pro předmětné pozemky existuje pravomocné územní rozhodnutí 
ze dne 12. 11. 1998, č. j. 135/97-To, vydané pro stavbu „Podnikatelské sídlo s bydlením“. Při pořizování 
územního plánu je přitom povinnost pořizovatele, aby zohlednil veškerá pravomocná územní rozhodnutí a 
podle nich stanovil funkční využití jednotlivých ploch. Na předmětných pozemcích již tato stavba byla v 
minulosti započata a existují tak na nich rozestavěné objekty (inženýrské sítě i pozemní stavby). V případě, 
že by došlo k přijetí Návrhu ÚP, došlo by ke znehodnocení investice podatele.  

Dále podatel odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 2020, č. j. 9 As 
171/2018 – 50, ve kterém se uvádí, že „je třeba vycházet z toho, že územní plánování je dlouhodobým 
procesem, který by měl probíhat kontinuálně, tj. nově přijímaná dokumentace by měla navazovat 
na tu stávající. Neznamená to samozřejmě, že je třeba převzít všechny návrhové plochy; tím by byl 
vyloučen jakýkoli rozvoj v území. Dotčené osoby nicméně musí mít možnost spolehnout se na 
určitou stálost územně plánovací dokumentace, respektive kontinuitu jejího vývoje, protože 
jedině tak jí mohou přizpůsobit své záměry. Je tedy spíše nežádoucí, aby jednou projednané a 
schválené záměry byly opakovaně znovu posuzovány, přehodnocovány a měněny. Dochází tím k 
zásahu do legitimního očekávání dotčených osob a k neefektivnímu vynakládání veřejných 
prostředků.“  

Nejvyšší správní soud dále v tomto rozsudku poskytl některá vodítka, jak přehodnocení určité 
koncepce v územně plánovací dokumentaci posuzovat: „Má-li dojít ke změně funkčního určení ploch, 
pak musí být podložena dostatečně závažnými důvody, opírajícími se buď o relevantní změnu 
okolností, nebo o to, že původní řešení je věcně nesprávné a vede k závažné kolizi s veřejným 
zájmem.“ 

Podatel má za to, že v daném případě žádné závažné důvody ke změně funkčního využití 
předmětných pozemků neexistují, naopak je žádoucí vycházet z faktického stavu v území. Dle 
podatele přitom došlo také k nesprávnému zařazení předmětných pozemků do ploch stabilizovaných. 
Plochy stabilizované se stanovují jen v případě, že jsou již z převážné většiny zastavěny a není u nich 
předpoklad, že se budou dále rozvíjet. V daném případě však na předmětných pozemcích naopak výstavba 
teprve probíhá (u stavebního úřadu probíhá i řízení o změně stavby před dokončením). Navržené funkční 
využití SO proto neodpovídá faktickému stavu v území a plánovanému záměru.  

Dalším důvodem hovořícím ve prospěch ponechání možnosti stavby bytových domů na předmětných 
pozemcích je skutečnost, že předmětné pozemky se nachází v záplavové oblasti (rozliv Q100), přičemž dle 
map povodňového ohrožení leží pozemky ve středním až vysokém ohrožení a jedná se o průtočnou 
inundační oblast (viz vyjádření Povodí Moravy ze dne 3. 4. 2020, zn. PM-13929/2020-5210/Šim). Stavby 

rodinných domů, jakožto hlavní způsob využití navržené plochy SO, jsou zde proto nevhodné a systémově 
protichůdné. Vzhledem k tomu i plánovaný záměr, o kterém nyní probíhá správní řízení, je navržen 
tak, aby průtok neovlivnil a nedošlo v budoucnu k ohrožení zdraví osob a jejich majetku. U stavby 
rodinného domu však dle aktuální legislativy takovou ochranu zajistit dostatečně nelze. Návrh ÚP je 
proto v tomto směru vnitřně rozporný, když se navrhuje funkční využití (hlavní využití: bydlení v 
rodinných domech), jež neodpovídá podmínkám v území, a tudíž taková regulace nemůže být nikdy 
ani využita. 

V této souvislosti podatel upozorňuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2016, č. 
j. 8 As 121/2015-53, ve kterém bylo mj. uvedeno, že „Přestože nový územní plán s sebou ze své 
podstaty přináší změny v území oproti dosavadnímu stavu, nelze zcela a bez řádného odůvodnění 
narušit kontinuitu s předchozím územním plánem (a faktickou situací v území). Pokud odpůrce 
přijal územní plán, kterým změnil využití pozemků, na nichž se nachází fungující výrobní areál 
stěžovatele, měl povinnost tuto změnu odůvodnit, včetně vysvětlení, jak hodlá plánovou změnu 
provést, a to bez ohledu na to, že stěžovatel nepodal námitky proti návrhu územního plánu. 
Tento nedostatek odůvodnění územního plánu, které pouze zcela obecně a povrchně hovoří ve 
vztahu k vymezeným plochám přestavby o nevhodné struktuře zástavby či funkčního využití a o 
zahrnutí tzv. brownfileds, svědčí o nedostatečném zjištění skutkového stavu a představuje důvod ve 
smyslu výše zmíněné judikatury (srov. zejména rozsudek čj. 8 Aos 5/2013 – 87), pro který je třeba 
OOP zrušit.“  
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Obdobná situace, jako byla řešena v rozsudku, nastala i zde. Došlo k narušení kontinuity se 
stávajícím platným územním plánem a faktickou situaci v území, když se navrhuje zcela odlišné 
funkční využití, jež je v konečném důsledku nerealizovatelné, a které nepřiměřeně zasahuje do 
vlastnického práva podatele. Podatel tedy s navrženým zněním regulace SO nesouhlasí a 
požaduje, aby byla na předmětných pozemcích stanovena také možnost stavby bytových 
domů.  

Přílohy: 

Rozhodnutí SÚ Rajhrad č.j.135/97-To z 12.11.1998 

Vyjádření Povodí Moravy k hladině Q100 v dotčeném území 

Rozhodnutí o námitce: Námitka se zamítá 

Odůvodnění: 

Námitka byla uplatněna ve lhůtě pro uplatnění námitky k návrhu projednávaném v opakovaném veřejném 
projednání(vyvěšení VV od 27.4.2021. do 17.6.2021),  nicméně je namítáno proti skutečnosti, která nebyla 
obsahem   úprav návrhu, projednávaných v opakovaném  veřejném projednání (viz níže), podatel vlastní 
pozemky v k.ú. Rajhrad. Územím dotčeným námitkou jsou dle textu podání jsou výše vymezené pozemky 
v jeho vlastnictví, nejde však o pozemky, které by byly dotčeny úpravami návrhu řešení projednávanými ve 
veřejném projednání. 

Námitka směřuje proti funkčnímu využití pozemků, které jsou v  návrhu ÚP od společného jednání zařazeny 
v plochách SO – plochy smíšené obytné; podmínky pro využití ploch byly změněny po společném jednání, 
jako nepřípustné využití těchto ploch byly v upraveném návrhu přidány bytové domy, pro opakované 
veřejné projednání nedoznalo vymezení ploch ani stanovení podmínek využití pro ně žádných změn.  

Námitku k upravenému návrhu ÚP projednávanému v opakovaném veřejném projednání lze podat 
pouze v tom rozsahu, ve kterém se jeho úprava projednává.  

Ustanovení § 53 odst. 2 SZ jednoznačně stanoví, že  dojde-li na základě veřejného projednání k 
podstatné úpravě návrhu územního plánu, upravený návrh a upravené  vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území se projedná v rozsahu těchto úprav. 

Nepřípustnost bytových domů byla součástí upraveného návrhu projednávaného ve veřejném projednání, 
kdy obecně platí § 52 SZ, který stanoví, že k později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se 
nepřihlíží. Z tohoto důvodu nelze přisvědčit namítajícímu, že námitka je uplatněna „ve lhůtě k tomu určené“. 
Lhůta pro uplatnění námitek k návrhu ÚP marně uplynula 3.7.2019.  Obdobným případem z hlediska 
uplatnění námitky se zabývá o rozsudek 9 As 284/2016-51, z nějž jednoznačně vyplývá, že pro počátek 
běhu lhůt pro uplatnění námitek k návrhu územního plánu je rozhodným dnem den konání veřejného 
projednání návrhu, kdy na námitky se uplatní koncentrační zásada, jde o koncentraci věcnou, časovou a 
osobní.  

Stavební zákon umožňuje nejen vlastníkům, ale všem, aby proti dotčení svých práv aktivně 
vystupovali. 

Kromě námitky, kterou mohou uplatnit pouze dotčené osoby dle § 52 odst.2 SZ, může každý uplatnit 
připomínku, tedy i potencionální kupec či potencionální dědic. Žádná taková připomínka k návrhu 
projednávanému ve veřejném projednání uplatněna nebyla. 

Objektivní důvod uplatnění námitky po lhůtě k tomu vymezené spočívající v dědickém řízení či řízení o 
koupi nemovitosti tedy nelze uplatnit.  Zákon možnost prominutí této lhůty  nepřipouští, nadto v  době 
projednávání návrhu ve veřejném projednání měly výše uvedené pozemky 3 spoluvlastníky,  z nichž 
každý žijící mohl uplatnit do 3.7.2019 námitku k návrhu ÚP (viz rozsudek 1 Ao 5/2010-169, z nějž 
vyplývá, že i námitku k návrhu územního plánu může v případě podílového spoluvlastnictví 
nemovitosti podat i jen jeden ze spoluvlastníků, ačkoliv jeho podíl není nadpoloviční. 

Podatel uvádí, že předmětné pozemky koupil v únoru roku 2020, tj. až po prvním veřejném 
projednání.  

Koupě předmětných pozemků tedy probíhala již v době, kdy podmínka nepřípustnosti bytových domů 
byla již součástí návrhu. 

Současně s platným ÚP byla k předmětnému pozemku vydána rozhodnutí, která opravňovala 
stavebníka na pozemku k vybudování některých povolených rozhodnutími umístěných staveb 
„podnikatelského sídla“ dle popisu z průvodní zprávy se jedná o firemní sídlo s možností bydlení 
majitele a ubytování hostů“ – nejde tedy o bytové domy či domy, které by svým charakterem bytovým 
domům odpovídaly, tj. např. měly každý vymezené více jak 3 bytové jednotky, případně měly více než 
3 nadzemní podlaží. Tato rozhodnutí byla mnohokrát opakovaně stavebním úřadem MěÚ Rajhrad 
prodlužována. V roce 2016 byl vydán kolaudační souhlas  s užívání stavby  „Podnikatelské sídlo 
s bydlením  na p.č. 1586/7 a 1586/1“, kdy tento objekt byl následně zapsán v KN jako rodinný dům. 
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Jelikož nebylo vydáno žádné rozhodnutí, opravňující vlastníka či stavebníka vybudovat na pozemcích 
bytové domy a prioritně k tomu nebyla plocha ani určena, nelze tak považovat záměr nynějšího 
vlastníka za limit, který musí být územním plánem respektován. 

Nemůže tedy dojít k zásahu do legitimního očekávání dotčených osob a k neefektivnímu vynakládání 
veřejných prostředků, neboť dle vydaných rozhodnutí stále vlastníkovi svědčí právo vybudovat 
povolené objekty či požádat o povolení objektů umístěných územním rozhodnutím. 

Nadto z textové části ÚPNSÚ v kap 3. ods. c) Prostorové regulativy vyplývá, že rodinné domy jsou 
stanoveny jako objekty, které by měly tvořit naprostou většinu nových objektů zástavby, protože  
dřívější panelová zástavba je považována za nevhodné narušení výškové hladiny v obci. Současně 
UPNSÚ charakterizuje benediktinský klášter jako významné duchovní a kulturní centrum 
s požadavkem zapojení celého areálu do kontextu okolní krajiny, nikoliv spojit jej s centrem bytovou 
zástavbou. 

Nelze tedy vykládat obecnou přípustnost bydlení v plochách občanského vybavení jako přípustnost 
všech druhů bydlení, jelikož textová část ÚP stanovuje směrně i další požadavky na toto území. 
Stavebním úřadem umístěné a částečně povolené stavby podnikatelského sídla korespondují 
měřítkem  a charakterem zastavění umístění lokality rodnými domy. 

K zařazení území do stabilizovaných ploch došlo na základě vydaných rozhodnutí, kde  umístěnými 
objekty je pokryta celá plocha, kdy 3 ze 4 umístěných objektů jsou již vybudovány a z hlediska § 2 
odst. 1 písm. b) jde o zastavěný stavební pozemek, a § 58 odst.2 písm. a) o zastavěné území. 
Pozemky se nadto, jak sám podatel uvádí, nachází v záplavovém území. Veřejný zájem na 
pozemcích nevymezovat zastavitelné plochy tak pak vyplývá z § 26 PÚR ČR, který stanoví, že 
vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu 
lze jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Jde tedy o případy, kdy jiné limity 
brání jejich umístění jinde – např. zájmy ochrany přírody a krajiny, těžby, ochrany památek, ochrany 
ZPF apod., což není případ pozemků podatele. 

Ke změně funkčního využití ploch nutno poznamenat, že ÚP jiné funkční využití nevymezil, právě 
naopak přizpůsobil využití vydaným a pravomocným územním a jiným rozhodnutím na pozemcích. 

Jelikož jak vyplývá z připomínky oprávněného investora VAS a.s., ČOV je na hranici svých kapacit 
z hlediska nových zastavitelných ploch, je zvyšování množství odváděných odpadních vod 
umisťováním objektů kapacitu rodinného bydlení výrazně překračujícím do ploch stabilizovaných 
nežádoucí. Z tohoto důvodu byly bytové domy jako nepřípustné využití ploch zařazeny u všech ploch 
umožňujících bydlení kromě těch ploch, které jsou územním plánem k rozvoji tohoto druhu bydlení 
přímo určeny. 

Nutno podoktnout že hlavním využitím ploch bydlení – smíšené obytné je sice bydlení v RD, což 
koresponduje s vydanými rozhodnutími a v KN zapsanými stavbami, současně však slouží nejen pro 
bydlení, jak je patrno z podmínek přípustnosti a podmínečné přípustnosti. 

Co se týká zařazení území dle map povodňového ohrožení, neleží dle aktuálně platného Plánu pro 
zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje pozemky ve středním až vysokém ohrožení, dle 
aktualizovaného dosud neplatného dokumentu jsou situovány v převážně středním povodňovém 
ohrožení.  

Aktuálně platný Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje vláda dne 21. 12. 2015 schválila 
usnesením vlády č. 1082  a vydány byly opatřením obecné povahy č.j. 900992/ENV/15. 

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo v prosinci roku 2019 aktualizované mapy povodňového 
nebezpečí a povodňových rizik; do doby schválení těchto aktualizovaných dokumentu vládou ČR a vydání 
opatření obecné povahy jsou však nadále v platnosti mapy z 1. plánovacího cyklu, protože se k nim váží 
cíle a opatření uvedená v platných plánech pro zvládání povodňových rizik z roku 2015, což také jako 
upozornění uvádí MŽP na svých webových stránkách. 

Právě z důvodu, že plocha se nachází v záplavovém území, byla na základě svého zastavění a účelu 
využití provedených staveb zařazena do stabilizovaných (tedy již využitých ploch), u nichž se 
nepředpokládá zvětšování intenzity zastavění. V případě dostaveb takových území pak nutno 
postupovat dle podmínek aktuálně vymezených záplavových území a Plánů pro zvládání povodňových 

rizik v povodí Dunaje, kdy je možné, že výstavba dalších objektů bude výrazně omezena či zakázána. 
Nelze tedy návrh považovat za vnitřně rozporný, jelikož plocha není vymezena jako rozvojová, ale 

vymezeným stabilizovaných ploch SO je stabilizováno území k účelu, k němuž jsou na území již 
provedené stavby určeny. 

Jak z výše uvedeného vyplývá, k narušení kontinuity se stávajícím platným územním plánem a 
faktickou situaci v území nedochází, protože zcela odlišné funkční využití není územním plánem 
v území stanovováno a je pouze stabilizována funkce v území, která odpovídá provedeným a 
užívaným stavbám a je stanovena v souladu s rozhodnutími o umístění staveb a povolení staveb 
v území.  
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Současně nutno podotknout, že proti bytové výstavbě v lokalitě obdrželo město Rajhrad v červenci 
2021 petici podepsanou 252 občany, kteří s ní rovněž nesouhlasí a to zejména z důvodu zásahu do 
krajinného rázu rekreační a klidové části města, narušení dominantního postavení kláštera, ohrožení 
hnízdišt a výskytu chráněných živočichů v Čeladicích. 

území dotčené námitkou     výřez z platného ÚPNSÚ Rajhrad 

 

 

 

 

 

 

 

          výřez z legendy platného ÚPNSÚ Rajhrad 

 

výřez z návrhu ÚP Rajhrad 

 

Výřez s mapy se záplavovým územím 
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Vlastníci pozemků dotčených návrhem řešení 

Ladislav Kuba, akad. arch., nar. 26. 07. 1964, Havlíčkova 108/93, 602 00 Brno a  

Adam Kuba, Bc., nar. 10. 10. 1986, Havlíčkova 108/93, 602 00 Brno 

uplatnili dne 16.6.2021 datovou schránkou k upravenému návrhu projednávanému v opakovaném 
veřejném projednání tuto společnou námitku: 

Jako vlastníci pozemků na LV 550 a 818, p.č.: 870/9, 870/10, 872/1, 872/2, 873/1, 873/2, 873/3, 
874/1, 874/2, 874/3, 875/1, 875/2, 875/3, 876/3, 876/4, 876/5, 877/1, 877/2, 877/3, 878/1, 878/2, 
878/3, 879/1, 879/2, 880/1, 880/2, 881/1, 881/2, 882/1, 882/2, 886/4, 2239/1, 2239/7 a 2239/8 v k.ú. 
Rajhrad (738921), podáváme podle § 52, odstavec 2, stavebního zákona 183/2006 Sb. námitku proti 
umístění VRT Brno - Šakvice v novém návrhu ÚP Rajhard. Vlastnictví pozemků je doloženo v 
Příloze 1 (LV 550) a 2 (LV 818). 

Shora uvedené pozemky jsou v platném i navrhovaném územním plánu součástí územní rezervy R1 
pro bydlení, která se nachází na SZ okraji Rajhradu a jejíž SZ okraj tvoří silnice III/42510. 

V předchozím návrhu ÚP vedla trasa VRT na SZ straně D52 ve vzdálenosti od SZ okraje rezervy R1 
cca 350 m (Ilustrace 1). 

V aktuálním návrhu ÚP je trasa VRT vedena na JV straně D52, přičemž až od západního cípu územní 
rezervy R1 po křižovatku Stará pošta je navržena pod terénem (Ilustrace 2). 

Žádáme o zachování trasy VRT na SZ straně D52 dle předchozího návrhu ÚP, nebo vedení VRT 
pod terénem i po celém SZ okraji rezervy R1. 

 

Ilustrace 1: Návrh ÚP před Aktualizací 1 ZÚR. 

 

Ilustrace 2: Aktuální návrh ÚP po Aktualizaci 1 ZÚR. 

Odůvodnění 

Nadzemní trasa VRT Brno - Šakvice v novém návrhu ÚP tvoří přímo SZ okraj územní rezervy R1 a 
přibližuje se tak na cca 100 m ke stávající zástavbě podél ulice Masarykova a její západní větve v 
územní rezervě R1. Tím dochází ke znehodnocení bydlení ve stávající zástavbě a znehodnocení 
územní rezervy R1, která je jedinou územní rezervou pro bydlení v Rajhradě. 

Rozhodnutí o námitce: Námitka se zamítá. 
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Odůvodnění: 
Námitka byla uplatněna ve lhůtě pro uplatnění námitky k návrhu projednávaném v opakovaném 
veřejném projednání (vyvěšení VV od 27.4.2021. do 17.6.2021), namítající Ladislav Kuba, akad. arch. 
je spoluvlastníkem pozemků z LV č.550 (viz níže výstřižek z KN), namítající Adam Kuba, Bc. je 
spoluvlastníkem pozemků z LV č.818(viz níže výstřižek z KN). Územím dotčeným  námitkou jsou 
všechny níže zvýrazněné pozemky v k.ú. Rajhrad. 

pozemky ve spoluvlastnictví Ladislav Kuba, akad. arch.        pozemky ve spoluvlastnictví Adam Kuba, Bc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

výstřižek z návrhu ÚP Rajhrad po úpravách    výstřižek z návrhu ÚP Rajhrad 
projednávaných v opakovaném veřejném projednání   projednávaném ve veřejném projednání 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

O poloze koridoru VRT bylo rozhodnuto vydání aktualizace ZÚR, namítá se proti nové poloze 
koridoru, který byl zpřesněn do velkého detailu, polohu koridoru vyplývající ze ZÚR nelze měnit, lze jí 
ÚPD obce zpřesnit a to ÚP Rajhrad provedl dle dostupných podkladů. 

31.10.2020 nabyla účinnosti aktualizace č. 1 ZÚR, která vymezila pro vysokorychlostní trať koridor, 
jehož poloha se v Rajhradě odchýlila z koridoru dříve vymezeného pro územní rezervu. Přiblížila tak 
koridor k zastavěnému území a zasáhla do stávajících (platným ÚPNSÚ) vymezených ploch územní 
rezervy. Na základě jednání se Správou železnic, s.o. byl koridor vymezený v ZÚR zpřesněn z jimi 
stanovených 200m na velmi úzký pruh tam, kde prochází zastavěným územím.  

Podrobnější dokumentace pro stavbu dálnice D52 / Jižní tangenta Rajhrad – Chrlice II (D2), včetně 
MÚK Rajhrad není však dosud zpracována a tak není možné plochu Z33 (dálnice D52) zpřesnit tak, 
aby se zpřesněný koridor (pro VRT) a plocha (pro D52) vzájemně nepřekrývaly, což se týká i pozemků 
namítajícího. 

Podmínky pro oba koridory byly zpřesněny co nejvíce, jak to bylo možné s ohledem na existenci 
podrobnější dokumentace VRT a neexistenci podrobnější dokumentace pro stavbu dálnice D52 / Jižní 
tangenta Rajhrad – Chrlice II (D2), včetně MÚK Rajhrad. 

Pozemků namítajícího Adama Kuby, Bc. se navíc namítaná změna nedotkla. Jím spoluvlastněné 
pozemky se i nadále nachází v územní rezervě pro bydlení stejně, jako v nyní platné UPD. Okraj 
územní rezervy je nyní ve stejné poloze, jako byl v návrhu k veřejnému projednání, jen tato územní 
rezerva sousedí ještě s koridorem pro VRT. 

Poloha koridoru VRT vyplývající ze ZÚR byla zpřesněna největší možnou měrou a to na základě 
podkladů dodaných Správou železnic, s.o..  
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Pozemky namítajícího Ladislava Kuby, akad. arch. jsou dotčené dle ÚP Rajhrad  plochou Z33, která 
se překrývá s  částí  koridoru KD1. S ohledem na výše uvedené nelze více zpřesnit a dostatečně 
určitým způsobem konkretizovat způsob využití koridoru Z33 a případná omezení s tím související. 

K požadavku vedení VRT pod terénem i po celém SZ okraji rezervy R1 pořizovatel uvádí, že 
5.11.2020 představila Správa železnic, s.o. městu Rajhrad zpřesněné řešení průchodu VRT městem 
Rajhrad, kdy ke schůzce přizvalo město Rajhrad i pořizovatele. Ze schůzky vyplynulo, že Město 
Rajhrad s řešením, které omezuje jeho rozvoj v okolí budoucí trati, která prochází zastavěným 
územím, nesouhlasí a žádá o prověření řešení prodloužení tunelu a zárubní zdi, které sníží omezení 
rozvoje města okolo budoucí trati. 

Dne 16.2.2021 získalo Město Rajhrad zpřesnění záměru dle požadovaného prověřen, kde bylo vedení 
trati v tunelu proslouženo o 100m až za vymezenou zastavitelnou plochu Z10 a podél celé územní 
rezervy byla prodloužena zárubní zeď o 350m. 

Platí zde tedy průnik všech podmínek pro plochu Z33 a koridor KD1.Plocha Z33 a koridor KD1 jsou 
zpřesněním ploch a koridorů vymezených ZÚR a jsou koridory pro záměry budované ve veřejném 
zájmu. 

Územní rezerva není totéž, co zastavitelná plocha, dle § 23b je územní rezervou plocha nebo koridor, 
které jsou vymezené v územně plánovací dokumentaci pro využití, jehož potřebu a plošné nároky je 
třeba následně prověřit a vymezuje se proto, aby v její ploše nebylo možno provádět změny v území, 
které by pro ni stanovené využití mohly podstatně ztížit nebo znemožnit. 

K právu vymezení územní rezervy v ÚP jako zpřesnění PÚR a ZÚR viz rozsudek NSS č.4As/37/2017-
33. 
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POUČENÍ 

Proti opatření obecní povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný 

prostředek. 

 

 

 

...................................... ……                                                                          ...................................... 

 starosta             místostarosta 

Mgr. František Ondráček                           razítko obce                                 Mgr. Magda Mlejnková 
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