
Odůvodnění pořizovatele - součást odůvodnění ÚP Unkovice 
Městský úřad Židlochovice (dále jen „pořizovatel“), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 

odst. 1) písm.c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“), projednal návrh územního plánu Unkovice a vyhodnocení jeho 

vlivů na udržitelný rozvoj území ve veřejném projednání. 

 

Na základě projednání návrhu vyplynula potřeba konat opakované veřejné projednání. Pro toto 

opakované veřejné projednání pořizovatel doplnil své odůvodnění. Tato doplnění jsou zvýrazněna 

červeným písmem.  Toto doplněné odůvodnění je součástí projednávaného návrhu ÚP Unkovice pro 

opakované veřejné projednání. 

 

1. Údaje o způsobu pořízení 

Zastupitelstvo obce Unkovice (dále jen ZO) z vlastního podnětu v souladu s § 6 odstavec (5) písmeno a) a 

§ 44 písmeno a) zákona č. 183/2006 Sb.- Zákon o územním plánování a stavebním řádu ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen SZ) na svém zasedání dne 19.10.2016 rozhodlo o pořízení Územního plánu 

Unkovice (dále jen ÚP) – usnesení č.4/08/2016, zároveň 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 starostu obce  

pana Zdeňka Pospíšila. ZO rovněž schválilo žádost o pořízení ÚP úřadem územního plánování  - 

Městským úřadem Židlochovice dle ust. §6 odst.(6) písmena a). 

 O pořízení ÚP požádala obec Unkovice  v souladu s § 6 odstavec (1) písmeno c) SZ dne 24.10.2016    

Městský úřad Židlochovice, který je dle téhož ustanovení orgánem příslušným k pořízení územního 

plánu. 

Pořizovatel 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 30.6.2017, pořizovatel zaslal návrh zadání ÚP dotčeným 

orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu jednotlivě a oznámil tak zahájení projednávání návrhu 

zadání ÚP dle § 47 odst. (2). Dne 4.7.2017 pořizovatel oznámil Veřejnou vyhláškou  ( č.j. 

OÚPSÚ/19457/2016-6)  zahájení projednávání návrhu zadání ÚP na úřední desce pořizovatele. Na 

veřejné vyhlášce uvedl, kde je možno  do návrhu zadání ÚP nahlédnout a zároveň zajistil 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. 

Veřejná vyhláška byla vyvěšena rovněž na úřední desce obce Unkovice. 

Na možnost uplatnit připomínky byl každý upozorněn veřejnou vyhláškou, kterou byl návrh zadání 

zveřejněn. Dotčené orgány  a sousední obce obdržely návrh zadání ÚP nejpozději 3.7.2017. Lhůta 30dnů 

uplynulo 2.8.2017. 

Obě veřejné vyhlášky byly doručeny 19.7.2017, svěšeny byly 4.8.2017,  lhůta dle § 47 odst.2 pro 

uplatnění písemných připomínek uplynula 3.8.2017. 

 

Svá vyjádření a stanoviska, z nichž některá obsahují požadavky na obsah ÚP, uplatnily u pořizovatele ve 

lhůtě dle § 47 odst. (2) SZ tyto dotčené orgány: 

Dotčený orgán: Číslo jednací vyjádření/stanoviska Datum vydání 

Ministerstvo obrany, SEM-OUZ, Svatoplukova 84, 602 00 

Brno 2273-501/2017-8201 7.7.2017 

Ministerstvo dopravy, nábřeží  Ludvíka Svobody 1222/12, 110 

12 Praha 1 382/2017-910-UPR/3 17.7.2017 

Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno HSBM-2-98/2017 19.7.2017 

Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno KHSJM 39529/2017/BO/HOK 19.7.2017 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 MPO 41987/2017 24.7.2017 

Krajský úřad Jihomoravského kraje , Žerotínovo nám. 3/5 , 

Brno JMK 96904/2017 26.7.2017 

MěÚ Židlochovice, OŽP, Masarykova 100, Židlochovice OZPSU/11455/2017/VK 28.7.2017 

Obvodní báňský úřad pro území krajů jihomoravského a 

Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno SBS 22227/2017 3.8.2017 

 

Své stanovisko uplatnil u pořizovatele ve lhůtě dle § 47 odst.(2) krajský úřad jako příslušný úřad: 

Dotčený orgán/příslušný úřad: Číslo jednací stanoviska Datum vydání 
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Krajský úřad Jihomoravského kraje , Žerotínovo nám. 3/5 , Brno JMK 96904/2017 26.7.2017 

 

Své stanovisko uplatnil u pořizovatele ve lhůtě dle § 47 odst.(2) krajský úřad jako příslušný orgán 

ochrany přírody: 

Dotčený orgán/příslušný úřad: Číslo jednací stanoviska Datum vydání 

Krajský úřad Jihomoravského kraje , Žerotínovo nám. 3/5 , Brno JMK 99645/2017 12.7.2017 

Ve svém stanovisku, které je součástí koordinovaného stanoviska, uplatnil Krajský úřad Jihomoravského 

kraje, jako příslušný úřad,  požadavek na posouzení změny územního plánu z hlediska vlivů na životní 

prostředí.   

Jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, v samostatném stanovisku vyloučil významný vliv na 

evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast  soustavy NATURA 2000 dle § 47 odst. (3) stavebního 

zákona.  

Svá vyjádření, z nichž některá obsahují připomínky k návrhu zadání ÚP, uplatnili u pořizovatele ve lhůtě 

dle § 47 odst.(2) SZ a po ní tyto subjekty : 

Odesílatel podání: Číslo jednací vyjádření Datum vydání 

Správa železniční dopravní cesty, generální ředitelství, Dlážděná 

1003/7, 110 00 Praha 1 28108/2017-SŽDC-GŘ-O26 4.7.2017 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 

33, 612 54 Brno 001491/11300/2017 11.7.2017 

 

Žádná ze sousedních obcí neuplatnila podnět u pořizovatele ve lhůtě dle § 47 odst.(2) SZ ani po ní.  

Veřejná vyhláška byla jak na úřední desce pořizovatele vyvěšena od 4.7.2017 do 4.8.2017, u obce od 

4.7.2017 do 10.8.2017. Zveřejnění vyhlášek způsobem umožňujícím dálkový přístup bylo potvrzeno 

osobami zodpovídajícími za toto zveřejňování přímo na svěšených veřejných vyhláškách. Pořizovatel 

překontroloval toto zveřejnění dne 4.7.2017, pořídil snímek webových stránek a založil ho do spisu. 

Pořizovatel od 7.8.2017 do 13.10.2017 průběžně vyhodnocoval výsledky projednání, dne 5.9.2017 

pořizovatel vyzval HZS JmK k předání podkladů dle jeho stanoviska k návrhu zadání jako podklad pro 

zpracovatele. Dotčený orgán podklady neposkytl. Dne 16.10.2017 s tímto vyhodnocením seznámil 

určeného zastupitele, ve spolupráci s ním upravil dle výsledků projednání návrh zadání ÚP a ještě týž den 

jej předložil zastupitelstvu obce ke schválení 

 

ZO dne 16.10.2017 usnesením č. 15/06/2017 zadání nového ÚP schválilo. Zároveň usnesením 

č.14/06/2017 ZO Unkovice rozhodlo o předložení žádosti o změnu ÚPO.  

24.10.2017 pořizovatel obdržel od HZS JmK Podklady pro řešení požadavků HZS JmK z hlediska 

ochrany obyvatelstva a požární ochrany v návrhu ÚP, jako podklad pro projektanta ke zpracování návrhu 

ÚP. 

19.2.2018 obdržel pořizovatel e-mailem výpis z usnesení ZO ze dne 18.12.2017, na kterém pod 

usnesením č. 10/08/2017 schválilo jako zpracovatele ÚP paní Ing. arch. Barboru Jenčkovou. 

20.2.2018 pořizovatel založil registrační list ÚP. 

20.6.2018 se konala konzultační schůzka k návrhu ÚP, ze které vyplynul požadavek na úpravu zadání ÚP. 

Jelikož návrh ÚP nebyl dosud zpracován, je úprava možná. ZO projednalo a schválilo  úpravu zadání ÚP 

dne 26. 2.2018 na svém zasedání pod číslem usnesení č.21/01/2018. 

Dne ...... bylo zadání předáno projektantovi ke zpracování návrhu.  

 

Ve dnech 5. a 6. října se uskutečnily v České republice volby do zastupitelstev obcí. Jelikož nově zvolená 

zastupitelstva obcí mohla mít jiný názor na zastupování obce z hlediska územního plánu, doručil 

pořizovatel obci 9.10.2018 sdělení, v němž obec vyzval k potvrzení stávajícího či určení nového 

určeného zastupitele. 15.11.2018 obdržel pořizovatel výpis z usnesení ZO ze dne 5.11.2018, které pod 

číslem usnesení 33/UZ-8/2018 potvrdilo pana Zdeňka Pospíšila jako určeného zastupitele. 

2.11.2018 obdržel pořizovatel od projektanta Návrh Územního plánu Unkovice. Tato ÚPD byla předána 

ve 2 tištěných vyhotoveních + 1x v elektronické podobě na CD.  
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Projednání návrhu územního plánu, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ( § 50 a § 

51) 

Dne 12.11.2018 pořizovatel v souladu s §50 odst. (2) stavebního zákona oznámil sdělením č.j. 

OÚPSÚ/19457/2016-39 místo a dobu konání společného jednání o návrhu změny jednotlivě dotčeným 

orgánům, krajskému úřadu, obci Unkovice a sousedním obcím, 13.11.2018 pod číslem jednacím 

OÚPSÚ/19457/2016-43 bylo toto oznámeno jednotlivě oprávněným investorům.  

20.11.2018 pořizovatel předal  krajskému úřadu návrh ÚP Unkovice a vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území  podle § 50 odstavce (2) stavebního zákona k posouzení dle § 50 odst. (5) a (7). Dotčené 

orgány byly vyzvány k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání, které bylo stanoveno na 

12.12.2018 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 bylo sdělení doručeno nejpozději 20.11.2018, lhůta dle 

§50 odst. (2) byla tedy splněna. 

Pořizovatel doručil návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný 

rozvoj území veřejnou vyhláškou. ( č.j. OÚPSÚ/19457/2016-40), v níž upozornil, že do 30 dnů ode dne 

doručení veřejné vyhlášky 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 překontroloval dne 20.11.2018 vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních 

deskách pořizovatele a obce Unkovice a snímky elektronických úředních desek založil do spisu. Taktéž 

uveřejnil návrh způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. O 

kontrole a zveřejnění návrhu učinil záznam do spisu. 

Společné jednání se uskutečnilo 12.prosince 2018 a byl z něj pořízen záznam.   

 

K návrhu ÚP uplatnily ve lhůtě dle §50 odst.(2) SZ svá stanoviska tyto dotčené orgány: 

Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska Datum vydání 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na františku 32, 110 15 Praha 1 MPO 82797/2018 20.11.2018 

Obvodní báňský úřad, pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 

13, 601 42 Brno SBS 12.11.2018 26.11.2018 

Ministerstvo obrany, SEM,OOUZ, Tychonova 1,Praha6 

87953/2018-1150-

OÚZ-BR 6.12.2018 

Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 

KHSJM 

00784/2019/BO/HOK 10.1.2019 

Krajský úřad Jihomor.kraje, Odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82 

Brno JMK 4644/2019 11.1.2019 

Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno HSBM-2-184/2018 11.1.2019 

Krajský úřad Jihomor.kraje, Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82 Brno JMK 4696/2019 11.1.2019 
Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, P.O.BOX 155/OSM, 140 21  

Praha 4 MV-133139-2/OSM-2018 11.1.2019 

Krajský úřad Jihomor.kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 

3/5 , 601 82 Brno JMK5107/2019 11.1.2019 

 

Svá vyjádření, z nichž některá obsahují připomínky k návrhu ÚP, uplatnili u pořizovatele ve lhůtě dle § 

50 odst.(3) SZ tyto subjekty: 

Odesílatel podání: Číslo jednací  Datum vydání 

MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín 317/18/V/2018/229 11.12.2018 

Petr Šopf, nar. 27.2.1984, Unkovice 186; Veronika Sedláčková, 

nar.27.10.1988, Unkovice 186 

 

19.12.2018 

Město Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice 

 

21.12.2018 

 

Veřejné vyhlášky byly  na úřední desce pořizovatele a obce vyvěšeny od 15.11.2018, doručeny byly 

30.11.2018 a svěšeny byly 2.1.2019 z úřední desky pořizovatele a 7.1.2019 z úřední desky obce. 

Zveřejnění vyhlášek  způsobem umožňujícím dálkový přístup  bylo potvrzeno osobami zodpovídajícími 

za toto zveřejňování přímo na svěšených veřejných vyhláškách. Vzhledem k tomu, že KrÚ JMK odbor 

životního prostředí odbor z hlediska zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

vydal nesouhlasné stanovisko, pořizovatel po konzultacích a následné úpravě návrhu ÚP podal dne 

7.5.2019 žádost o přehodnocení tohoto nesouhlasného stanoviska. Dne 31.5.2019 Krajský úřad 
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Jihomoravského kraje odbor životního prostředí vydal pod č.j. JMK 79935/2019 upravené stanovisko, ve 

kterém opětovně uplatnil nesouhlasné stanovisko k návrhovým plochám Z12, Z13, Z14 (VS) a Z15, Z16, 

Z17 (VM) a dále souhlasné stanovisko k návrhovým plochám Z1-BC; Z10, Z11- TI. 

 

17.6.2019 byla podána Žádost o vydání  stanoviska dle § 50 odst. (7) stavebního zákona KrÚ JMK  a 

Žádost o vydání stanoviska k návrhu ÚP Unkovice dle § 10g zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu 

na životní prostředí, včetně stanovisek a připomínek vyžadovaných § 50 odst. 5 stavebního zákona. KrÚ 

JMK odbor územního plánování a stavebního řádu uplatnil stanovisko (č.j.JMK 103067/2019)  dne 

22.7.2019. KrÚ JMK odbor životního prostředí dne 19.7.2019 zaslal pořizovateli sdělení o prodloužení 

lhůty pro uplatnění stanoviska v souladu s ust. §50 odst. (5)SZ, hlůta byla prodloužena o 30 dnů, tj. do 

19.8.2019. Své stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce životního prostředí – Návrh územního plánu 

Unkovice (č.j.JMK 106331/2019) uplatni dne 24.7.2019. 

Pořizovatel na základě výsledků projednání zpracoval pokyny k úpravě návrhu, které dne 22.11.2019 

konzultovány na pracovní schůzce, které se kromě pořizovatele účastnili také projektant a určený 

zastupitel. Projektant na základě výsledků této schůzky provedl úpravy v návrhu ÚP, které byly následně 

konzultována dne 16.7.2020 

Návrh upravený pro veřejné projednání byl pořizovateli předán 5.5.2021. Pořizovatel doplnil svou část 

odůvodnění a 10.5.2021 zahájil řízení o územním plánu. 

 

Řízení o územním plánu – veřejné projednání územního plánu ( § 52 a 53 stavebního zákona) 

Pořizovatel v souladu s §52 odst. (1) SZ upravený a posouzený návrh spolu s oznámením o konání 
veřejného projednání doručil veřejnou vyhláškou (č.j. OÚPSU/19457/2016-77). Jednotlivě byly 
oznámením o konání veřejného projednání přizvány dotčené orgány, obec Unkovice, krajský úřad a 
sousední obce ( č.j OÚPSÚ/19457/2016-78). Taktéž byli o konání veřejného projednání vyrozuměni 

jednotlivě oprávnění investoři zaznamenaní v seznamu oprávněných investorů zveřejněném způsobem 
umožňujícím dálkový přístup Krajským úřadem Jihomoravského kraje, kteří prokázali působnost v 

řešeném území ( č.j OÚPSÚ/19457/2016-79). 
Veřejná vyhláška na úřední desce pořizovatele i obce Unkovice byla vyvěšena dne 11.5.2021, doručeny 
tedy byly 26.5.2021 a svěšeny z úřední desky pořizovatele 29.6.2021, z úřední desky obce 8.7.2020. 
Oznámení o konání veřejného projednání obdržely dotčené orgány a obce nejpozději 10.5.2021. 

Veřejné projednání se konalo dne 21.6.2021. 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 
konání 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 obci, zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách 
pořizovatele a to až do data svěšení veřejné vyhlášky. 
Veřejné projednání se uskutečnilo 21.6.2021 a byl z něj pořízen záznam.  

K upravenému návrhu ÚP uplatnily svá stanoviska ve lhůtě dle §52 odst. (3) SZ tyto dotčené orgány: 

Odesílatel podání: Číslo jednací  Datum podání 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 

601 42 Brno SBS 18347/2021 12.5.2021 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 MPO 444125/2021 18.5.2021 

Ministerstvo obrany, SNM, OOUZ, Tychonova 1, Praha 6, 160 01 112690/2021-1150-OÚZ-BR 15.6.2021 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo 

nám. 3 , 601 82 Brno JMK 89823/2021 21.6.2021 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3 , 601 

82 Brno JMK 93031/2021 24.6.2021 
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Krajský úřad Jihomoravského kraje, OÚPSŘ, Žerotínovo nám. 3 , 601 82 Brno JMK 92788/2021 25.6.2021 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno HSBM-4-91/2021 28.6.2021 

Krajská hygienická stanice JMK se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno KHSJM 37965/2021/BO/HOK 23.6.2020 

 

K upravenému návrhu ÚP uplatnili svá podání ve lhůtě dle §52 odst. (3) SZ tito oprávnění investoři: 

Odesílatel podání: Číslo jednací  Datum podání 

MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, IČ 28483006 461/21 v/2021/001 18.5.2021 

 

K upravenému návrhu ÚP uplatnily ve lhůtě dle §52 odst. (3) SZ námitky tito vlastníci pozemků a staveb 

dotčených návrhem řešení. 
Odesílatel podání: Číslo jednací Datum podání 

Ing. Pavel Kurimai, nar. 11.7.1968, Znojemská 743, 691 23 Pohořelice  22.6.2021 

Aleš Saitl, nar. 17.8.1983, Žabčice u rybníka 25  24.6.2021 

Josef Feichtinger, nar 5.8.1983, Unkovice 170  24.6.2021 

Ing. Lukáš Koutný, nar. 21.5.1986, Rajhradská 248, 667 01  Vojkovice;  

Mgr. Erika Koutná, nar. 27.9.1988, Coufalíkovo náměstí 358, 667 01 

Židlochovice 

 27.6.2021 

 

Ze stanovisek dotčených orgánů Obvodní báňský úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu nebylo zřejmé, co 

dotčený orgány požaduje. Pořizovatel tedy vyzval DO k upřesnění stanovisek. 

Doplněná stanoviska dotčených orgánů: 

Dotčený orgán: Číslo jednací  Datum podání 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 MPO 513117/2021 22.6.2021 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 

601 42 Brno SBS 21067/2021 30.6.2021 

 

Dne 14.7.2021 byla pořizovateli doručena svěšená veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání z 

úřední desky MěÚ Židlochovice a  13.7.2020 z úřední desky obce Unkovice, na nichž je potvrzeno osobami 

zodpovědnými za uveřejňování písemností na elektronických úředních deskách, že byly uveřejněny též způsobem 

umožňujícím dálkový přístup.  

Pořizovatel průběžně spolupracoval s určeným zastupitelem e-mailem a telefonickými konzultacemi na rozhodnutí o 

námitkách a vyhodnocení připomínek. Dne 11.8.2021 doručil dotčeným orgánům v souladu s § 53 odst. 1 návrhy 

rozhodnutí o námitkách a návrh na vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. 

K návrhům rozhodnutí o námitkách a návrhům vyhodnocení připomínek ÚP uplatnily ve lhůtě dle §53 odst. (1) SZ 

svá stanoviska tyto dotčené orgány. 

 

 

Dotčený orgán: Číslo jednací  Datum podání 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno HSBM-4-164/2021 28.6.2021 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 

601 42 Brno SBS 33481/2021/2 20.9.2021 

 
Obvodní báňský úřad nesouhlasil s vypořádáním návrhu z důvodu, že v něm nebyly řešeny podané námitky  a 

připomínky přípisu č.j. SBS 21067/2021. Dle § 52 odst. (2) SZ námitky proti návrhu zemního plánu mohou podat 

pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky k 

prvkům náležejícím regulačnímu plánu mohou uplatnit i osoby uvedené v § 85 odst. 2. Dle odst. (3) každý může 

uplatnit připomínky, dotčené osoby podle odstavce (2) námitky a dotčené orgány uplatňují stanoviska. Přezkoumání 

souladu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 

zvláštních právních předpisů je obsahem zvláštní kapitoly odůvodnění územního plánu. Vzhledem k tomu, že 

Obvodní báňský úřad je dotčeným orgánem z hlediska zákona 44/1988 a zákona č. 61/1988 je vypořádání jeho 

stanoviska uvedeno ve výše uvedené kapitole. 

KrÚ JMK odbor životního prostředí hlediska zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu vydal 

nesouhlasné stanovisko k návrhové ploše Z19. Pořizovatel po konzultacích a následné úpravě návrhu ÚP podal dne 

12.10.2021 žádost o přehodnocení tohoto nesouhlasného stanoviska. Žádost byla akceptována a dne 

25.10.2021pořizovatel obdržel změnu stanoviska pod č.j. JMK152599/2021. 

Na základě návrhů rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů bylo zřejmé, že dojde 

k podstatné úpravě návrhu ÚP a bude nutné v rozsahu těchto úprav konat opakované veřejné projednání. Z tohoto 

důvodu  pořizovatel v souladu s ust. §53 odst. (2) si pořizovatel dne 18.10. 2021 vyžádal k navrhovaným úpravám 
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návrhu ÚP stanovisko příslušného úřadu a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o 

ochraně přírody a krajiny. Krajský úřad jako příslušný orgán ochrany přírody konstatoval ve svém stanovisku č.j. 

JMK 153480/2021, že předložená úprava  nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany a 

celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy NATURA 2000 a jako příslušný  úřad dle 

zákona č.100/2001 Sb. neuplatnil požadavek na vypracování vyhodnocení vlivů návrhu úpravy ÚP Unkovice na 

životní prostředí. 

Ve smyslu návrhů rozhodnutí o námitkách, návrhu vyhodnocení připomínek, stanovisek dotčených 

orgánů a nadřízeného orgánu uplatněných k návrhu ve veřejném projednání a stanovisek k návrhu 

rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek vypracoval pořizovatel pokyny pro úpravu 

návrhu dle ust. §53 odst. 2 SZ a zaslal jej projektantovi k zapracování. 

 

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. OUPSÚ/19457/2016-67   Městský úřad Židlochovice 

Ze dne:  17.06.2019    Odbor životního prostředí a stavební úřad 

Č. j.: JMK 106331/2019    pracoviště Nádražní 750, Židlochovice 

Sp. Zn: S-JMK 90113/2019 OŽP/Sme 

Vyřizuje: Mgr. Mirek Smetana   Masarykova 100 

Telefon: 541 652 636    667 01 Židlochovice 

Datum: 22.07.2019    (DS) 

 

S T A N O V I S K O  
k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí - Návrh územního plánu Unkovice 

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. d) zákona (dále také jen „SEA stanovisko"). 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název koncepce: Návrh územního plánu Unkovice 
Charakter a rozsah koncepce: 

Předložený „Návrh územního plánu Unkovice" (dále také jen „návrh ÚP") se zabývá komplexně celým správním 

územím obce (tj. katastrální území Unkovice) a je předkládán invariantně. 

Rozvojové plochy jsou v řešeném území vymezeny tak, že respektují územní podmínky správního území, které 

umožňuje jen omezený rozvoj - je omezeno ze severovýchodu přírodními prvky a záplavovým územím, z jihu 

stávající zástavbou a ze západu železniční tratí. Jak uvádí zpracovatel v odůvodnění návrhu ÚP, v takto 

limitovaném území lze plochy pro rozvoj zástavby (resp. zastavitelné plochy) vymezit pouze obdobným způsobem, 

jako v předchozí platné ÚPD. Aktuálnost vymezení těchto ploch byla prověřena a naprostá většina rozvojových 

ploch je proto vymezena v návaznosti na předchozí ÚPD, neboť nebyly nalezeny jiné možnosti vymezení 

zastavitelných ploch. 

Návrh ÚP vymezuje následující rozvojové plochy: 

Z1 - plochy bydlení čistého a veřejných prostranství severozápadně od zástavby centra obce ve směru na Klínky, 

protože se jedná a o jediný možný zásadní směr rozvoje zástavby, navazuje na koncepci předchozí ÚPD (plochy 

A2, B1) a zokruhuje dopravní síť obce; 

Z2, Z3 - plochy bydlení čistého západně od zástavby centra obce směrem k trati, lokalita navazuje na zastavěné 

území a dle předchozí ÚPD byla již část lokality využita (plocha B2); 

Z4, Z5 - plochy bydlení venkovského - doplnění zástavby podél komunikace směrem na Bahna 

v lokalitách vymezených předchozí ÚPD jako A1, A3, v širších prolukách stávající zástavby; 

Z6 - plochy smíšené výrobní západně od zástavby centra obce směrem k trati, za účelem umožnit v rámci obce 

rozvoj drobného podnikání, vybavenosti a služeb v ploše dle původní ÚPD označené K1, K2; 

Z7 - plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení západně od zástavby 

centra obce směrem k železniční trati, v ploše navazující na zastavěné území, která poskytne možnost rozvoje 

sportovně rekreační složky přímo v obci, řešené již předchozí ÚPD jako Zm2b pro shodný účel a rozsah; 

Z8 - plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení u Unkovického rybníka, jakožto rekreační 

využití území v hlavní rekreační oblasti obce - dle předchozí ÚPD část lokality 

R; 

Z9 - plochy výroby a skladování vedle drůbežárny za Unkovickým rybníkem, jako doplňující stávající plochu 

výroby tam, kde byl vypuštěn záměr silničního obchvatu obce; 

Z10 - plochy výroby a skladování - jižně od centra obce, při příjezdu od II/416, z důvodu rozvoje stávajícího 

výrobního areálu v dostatečné vzdálenosti od zástavby obce; 
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Z11 - plochy technické infrastruktury - západně od trati směrem k dobývacímu prostoru z důvodu záměru 

odpadového hospodářství - psí hřbitov; 

Z12, Z13, Z14 - plochy výroby a skladování - západně od trati podél dráhy - z důvodu vymezení podnikatelských 

ploch na území obce, které nekolidují s životem obce, protože využívají polohy odstíněné náspem železniční trati a 

mohou navázat na průmyslové plochy v navazujících katastrálních územích; 

Z15, Z16, Z17 - plochy manipulace - západně od trati podél dráhy, kde je dle zpracovatele návrhu ÚP možné 

zřídit dopravní obsluhu ploch výroby, s komunikací směřovanou jižně do k. ú. Žabčice pod silniční most a s 

napojením na silnici II/416, případně s napojením na železnici např. vlečkou; 

Z18 - plochy zeleně rekreační - severozápadně od zástavby centra obce v lokalitě Bahna (dle 

původní ÚPD označené R), kde je zájem rekreační využití směřovat k formě zahrádkaření; 

Z19 - plochy výroby elektrické energie - fotovoltaická elektrárna - západně od trati ve vytěženém dobývacímu 

prostoru (v ploše řešeném předchozí ÚPD jako Zmla) nevyužité dosud pro vymezený záměr. 

Umístění území řešeného koncepcí (kraj, okres, obec, k. ú.): 

kraj: Jihomoravský 

okres: Brno-venkov 

obec: Unkovice 

k. ú.: Unkovice 

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 ÚP na životní prostředí (SEA vyhodnocení): 

AGERIS s.r.o. - prostřednictvím osob RNDr. Jiří Kocián (zpracovatel) a Ing. Alexandr Mertl (zodpovědný 

projektant, autorizovaná osoba; osvědčení MŽP ČR č. j. 961/196/OPV/93 ze dne 07.06.1993, prodloužení č. j. 

51008/ENV/16 ze dne 24.08.2016) 

Zpracovatel vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území: 

Ing. arch. Barbora Jenčková, Jugoslávská 633/75a, 613 00 Brno 

Návrh zadání 

OŽP obdržel formou interního sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje (dále jen „OÚPSŘ") dne 11.07.2017 výzvu k uplatnění stanoviska k Návrhu zadání ÚP 

Unkovice. 

Dne 26.07.2017 bylo pod č. j. JMK 96904/2017 k Návrhu zadání ÚP Unkovice vydáno krajským úřadem 

koordinované stanovisko ve smyslu § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (stavební zákon), v němž OŽP uplatnil požadavek na zpracování SEA vyhodnocení návrhu ÚP. 

Návrh ÚP a veřejné projednání návrhu, průběh vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní 

prostředí 

OŽP obdržel dne 16.11.2018 formou interního sdělení OÚPSŘ oznámení o společném jednání o návrhu ÚP ve 

smyslu ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona. Společné jednání se uskutečnilo dne 12.12.2018 na MěÚ Židlochovice. 

K návrhu ÚP uplatnil OŽP v souladu s ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona své stanovisko koordinovaným 

dokumentem č. j. JMK 5107/2019 ze dne 11.01.2019. V rámci tohoto stanoviska uplatnil příslušný orgán ochrany 

zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF") krajského úřadu z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, dílčí nesouhlasné stanovisko k návrhovým plochám Z1 

- BC; Z10, 

Z12, Z13, Z14 -VS; Z15, Z16, Z17 - VM; Z11 - TI a dále souhlasné stanovisko ke zbývajícím návrhovým plochám 

předloženého návrhu ÚP. 

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. 

Dne 07.05.2019 obdržel OŽP žádost pořizovatele ÚP o přehodnocení výše uvedeného dílčího nesouhlasného 

stanoviska orgánu ochrany ZPF z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. Přílohou žádosti byl OŽP 

doručen návrh přepracovaného/doplněného textu odůvodnění návrhu ÚP - kapitola „12. Vyhodnocení 

předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa" 

(celkem 8 stran, č. 87 - 94). Z údajů uvedených v žádosti vyplynulo, že pořizovatel na základě konzultací s orgánem 

ochrany ZPF krajského úřadu navrhuje úpravy textové části odůvodnění návrhu ÚP pro předložení v dalším stupni 

projednání a žádá orgán ochrany ZPF o přehodnocení jeho výše uvedeného dílčího nesouhlasného stanoviska. Na 

základě žádosti a doložených podkladů orgán ochrany ZPF pod č. j. JMK 79935/2019 ze dne 31.05.2019 změnil své 

původní stanovisko, a to tak, že nově uplatnil nesouhlasné stanovisko pouze k návrhovým plochám Z12, Z13, Z14 

(VS) a Z15, Z16, Z17 (VM) a současně uplatnil souhlasné stanovisko k návrhovým plochám Z1 - BC; Z10, Z11 - 

TI upraveného Návrhu ÚP Unkovice. 
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Následně OŽP obdržel dne 20.06.2019 žádost pořizovatele ÚP podle § 50 odst. 5 stavebního zákona o vydání SEA 

stanoviska k návrhu ÚP, spolu s kopiemi připomínek, vyjádření a stanovisek uplatněných v průběhu dosavadního 

projednávání návrhu ÚP (evidováno pod č. j. JMK 90113/2019). 

OŽP konstatuje, že podle § 22 písm. d) zákona je příslušný k vypořádání připomínek a námitek, které se týkají SEA 

vyhodnocení ÚP a připomínek a námitek týkajících se samotných vlivů ÚP na životní prostředí a veřejné zdraví. 

K návrhu ÚP a k SEA vyhodnocení byly v průběhu dosavadního projednání uplatněny následující stanoviska a 

připomínky, týkající se dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví: 

• MND a.s. (dále jen „MND", č. j. 317/18, ze dne 06.12.2018) 

MND upozorňuje, že v předmětném k. ú. je zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém 

geologickém úřadu, stanoveno průzkumné území „Svahy Českého masívu", v jehož území je oprávněna provádět 

vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů ropy a/nebo zemního plynu. 

S odkazem na toto právo a s odkazem na § 18 odst. 5 stavebního zákona MND žádá, aby (cit.) „do textové části 

územního plánu Unkovice byla zapracována možnost kdekoliv v extravilánu města umisťovat průzkumné a těžební 

zařízení, tzn. zejména pracovní plochy, vrty/sondy, technologie, přístupy k těmto plochám, přípojky inženýrských 

sítí k těmto plochám." K žádosti dále uvádí, že je podávána mj. v návaznosti na konzultaci s odborem územního 

plánování Ministerstva pro místní rozvoj. 

Vypořádání OŽP: 

Požadavek úpravy definice možností využití předmětného k. ú. s odkazem na § 18 odst. 5 stavebního zákona může 

mít dopad mj. také na zájmy ochrany životního prostředí či veřejného zdraví, a proto se jím OŽP v rámci tohoto 

SEA stanoviska zabývá. 

OŽP důrazně upozorňuje, že dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona, lze stavby, zařízení a jiná opatření (cit.) „pouze 

pro... těžbu nerostů,... pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, ..." 

umisťovat v nezastavěném území za předpokladu souladu s jeho charakterem. Charakter území přitom nelze 

vnímat pouze úzce jako kategorii „zastavěné/nezastavěné území", ale je nutné vážit, zda konkrétní území není 

zatíženo dalšími omezeními (limity) využití, plynoucími např. z jiných právních předpisů (mj. zákon o ochraně 

přírody a krajiny, vodní zákon, aj.). 

Vzhledem k výše uvedenému má OŽP za to, že požadovaná úprava návrhu ÚP ve smyslu umožnění umisťovat 

stavby a technologie související s průzkumem a těžbou MND (cit.) „kdekoliv v extravilánu města" by byla značně 

problematická; resp. navrhované vymezení považuje OŽP za příliš obecné, nezaručující dostatečnou ochranu území 

z hlediska jiných veřejných zájmů, včetně zájmů ochrany životního prostředí. 

S ohledem na zájmy ochrany životního prostředí OŽP doporučuje definici území umožňujícího umístění 

průzkumných a těžebních zařízení a souvisejících staveb a zařízení dle požadavků MND - v případě, že bude do 

textové části návrhu ÚP zapracována - blíže specifikovat v tom smyslu, že při umisťování výše uvedených staveb a 

technologií je třeba dbát omezení plynoucích z platných právních předpisů. 

• OŽP, orgán ochrany zemědělského půdního fondu (stanoviska č. j. JMK 5107/2019 ze dne 11.01.2019 a č. j. 

JMK 79935/2019 ze dne 31.05.2019) 

Ve svém stanovisku č. j. JMK 5107/2019 ze dne 11.01.2019 orgán ochrany zemědělského půdní fondu (dále jen 

„ZPF") OŽP mj. uvádí, že návrhové plochy Z12, Z13, Z14 (VS) a Z15, Z16, Z17 (VM), které tvoří souvislý celek o 

výměře 23,21 ha a ke kterým již daný orgán nemá působnost při udělování souhlasu podle ust. § 9 odst. 8 zákona o 

ochraně ZPF, byly v souladu s ust. čl. II odst. 1) Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva 

životního prostředí (dále jen „MŽP") ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského 

půdního fondu, projednány s orgánem ochrany ZPF MŽP. Na základě tohoto projednání uplatnil orgán ochrany 

ZPF OŽP své nesouhlasné stanovisko k výše uvedeným návrhovým plochám. Jako důvody pro svůj nesouhlas v 

souladu s vyjádřením MŽP shledal především fakt, že nebyla prokázána nezbytnost předpokládaného značného 

záboru zemědělské půdy v souladu s ustanovením § 4 zákona o ochraně ZPF. Jako nezanedbatelné okolnosti dále 

vyhodnotil mj. fakt, že takto koncipovaný návrh rozsáhlých ploch výroby a skladování v návaznosti na sousedící 

obce by mohl být považován svým charakterem za nadmístní, což je úroveň odpovídající územně plánovací 

dokumentaci vyššího územně samosprávného celku, než je obec či město (zásady územního rozvoje). V rámci 

procesu vyhodnocení důsledků návrhů řešení plochy bylo dle MŽP dále zohledněno, jakým způsobem bude reálně 

zajištěn přístup k řešeným souborům navrhovaných ploch, které spočívá dle podkladů ve zřízení dopravní obsluhy 

ploch s komunikací směřovanou jižně do k. ú. Žabčice pod silniční most a s napojením na silnici II/416, případně s 

napojením na železnici. V předložených podkladech není však nijak řešeno alespoň orientační, ani bližší řešení 

dopravního napojení, zejména s ohledem na skutečnost, že napojení na silnici II/416 bude realizováno na území 

sousední obce, a dále vzhledem k charakteru železniční trati. 

Daným stanoviskem uplatnil orgán ochrany ZPF OŽP dále nesouhlas také k návrhovým plochám Z1 - BC, Z10, 

Z11 - TI; a to s odůvodněním, že ani u těchto návrhových ploch nebyla vypořádána dikce ust. § 4 odst. 3 zákona, tj. 

prokázán jiný převažující veřejný zájem nad veřejným zájmem ochrany vysoce bonitní zemědělské půdy. 

Následně orgán ochrany ZPF OŽP na základě žádosti o přehodnocení svého původního stanoviska (viz výše) a 

doloženého návrhu úpravy odůvodnění Návrhu ÚP uplatnil své stanovisko č. j. JMK 79935/2019 ze dne 

31.05.2019, kterým pozměnil závěry svého dřívějšího stanoviska v tom smyslu, že nově uplatnil nesouhlasné 
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stanovisko pouze k návrhovým plochám Z12, Z13, Z14 (VS) a Z15, Z16, Z17 (VM) a současně uplatnil souhlasné 

stanovisko k návrhovým plochám Z1 - BC; Z10, Z11 - TI upraveného Návrhu ÚP Unkovice. 

Vypořádání OŽP: 

Dle § 2 zákona jsou předmětem posouzení dle zákona vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví a vlivy na životní 

prostředí; zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, biologickou rozmanitost, půdu, vodu, ovzduší, 

klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní dědictví, vymezené zvláštními právními předpisy a na 

jejich vzájemné působení a souvislosti. 

Je nade vší pochybnost, že půda je neopomenutelnou důležitou součástí (složkou) životního prostředí, a proto jsou 

potenciální dopady realizace návrhu ÚP na půdu v souladu s výše uvedenou definicí předmětem posouzení ve 

smyslu zákona. 

OŽP se plně ztotožňuje s výše uvedenými argumenty orgánu ochrany ZPF OŽP a MŽP a má za to, že takto plošně 

významný zábor půdy v rozsahu návrhových ploch Z12, Z13, Z14, Z15, Z16 a Z17, navrhovaných pro výrobu a 

skladování a dopravní obslužnost, je v daném území z hlediska možných vlivů na životní prostředí nepřípustný. 

OŽP má za to, že realizace ploch by mimo faktický značný zábor půdy (z velké části o vysoké bonitě) znamenal 

také razantní změny odtokových poměrů v území a velmi pravděpodobně např. také navýšení dopravy v celém 

širším okolí. Dopravní infrastruktura nutná k realizaci takto rozsáhlé průmyslové zóny není přitom návrhem ÚP 

dostatečně řešena (není řešena návaznost na nadřazenou dopravní infrastrukturu s dopady na sousední k. ú.) a při 

neznalosti konkrétní náplně (typy umístěných provozů) v jednotlivých návrhových plochách Z12, Z13, Z14 tak 

nelze ani zběžně usuzovat o směřování a intenzitách nově vzniklých dopravních proudů generovaných navrhovanou 

průmyslovou zónou. 

Na základě výše uvedeného OŽP zařadil do požadavků na řešení návrhu ÚP požadavek na vyřazení návrhových 

ploch Z12, Z13, Z14, Z15, Z16 a Z17 z dalšího projednávání. 

III. HODNOCENÍ KONCEPCE 

SEA vyhodnocení návrhu ÚP 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 nebylo navrženo. 

Souhrnná charakteristika vlivů předkládané koncepce 

V SEA vyhodnocení, při daném stupni poznání možnosti ovlivnění území a stupni přípravy územně plánovací 

dokumentace bylo formou odborného posouzení provedeno hodnocení zjištěných nebo předpokládaných kladných a  

záporných vlivů řešení posuzovaného ÚP na jednotlivé složky životního prostředí (ovzduší, vodu, půdu a horninové 

prostředí, biotu, krajinu), hmotné statky a kulturní dědictví a obyvatelstvo a lidské zdraví; a to v souladu s přílohou 

stavebního zákona - tedy vlivů přímých, nepřímých, primárních, sekundárních, synergických, kumulativních, 

krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, příp. trvalých či přechodných. 

Hodnocení obsahu návrhu ÚP bylo provedeno ve dvou úrovních - tabelární a slovní vyhodnocení všech návrhových 

ploch a koridorů a následně zhodnocení kumulativních a synergických vlivů. 

Ze SEA vyhodnocení vyplynuly tyto potenciální vlivy realizace návrhu ÚP na jednotlivé složky životního prostředí 

a veřejné zdraví (doslovná citace): 

V případě rozvojových ploch bydlení je jako relativně problematičtější indikována plocha Z1, a to především díky 

poměrně velkému záboru zemědělské půdy s II. třídou ochrany. Vzhledem k celkově omezeným možnostem 

rozvoje obytné zástavby daným rozsahem zemědělské půdy s II. třídou ochrany a stanoveným záplavovým územím 

lze plochu považovat za akceptovatelnou při splnění podmínek stanovených v kapitole 8 (edit.: myšleno kap. 8 SEA 

vyhodnocení). Ostatní rozvojové plochy bydlení (Z2, Z3, Z4 a Z5) jsou plně akceptovatelné. 

V případě rozvojové plochy smíšené obytné P1 se nepředpokládají žádné negativní vlivy a plocha je tak plně 

akceptovatelná. 

V případě rozvojových ploch výroby a skladování jsou značně problematické plochy Z12, Z13 a Z14, u kterých 

dochází ke kumulaci a fakticky i synergickému působení dvou až tří většinou výrazně negativních vlivů (na půdu, 

krajinu a obyvatelstvo a lidské zdraví). Všechny tři plochy zároveň jsou tak v celém vymezeném rozsahu obtížně 

akceptovatelné. 

V případě ploch Z6, Z9 a Z10 jsou indikovány mírně negativní vlivy na dvě až tři složky životního prostředí. 

Podmínky akceptovatelnosti všech uvedených ploch jsou stanoveny v kapitole 8 (edit.: myšleno kap. 8 SEA 

vyhodnocení). 

V případě obou rozvojových ploch občanského vybavení (Z7 a Z8) jsou očekávané negativní a pozitivní vlivy 

vcelku v rovnováze. Plochy jsou tak akceptovatelné, v případě plochy Z8 při splnění podmínky stanovené v 

kapitole 8 (edit.: myšleno kap. 8 SEA vyhodnocení). 

V případě rozvojové plochy technické infrastruktury Z11 je očekáván pouze mírně negativní vliv na půdu a 

horninové prostředí - zábor zemědělské půdy s II. třídou ochrany. Plocha je tak při splnění podmínky stanovené v 

kapitole 8 akceptovatelná (edit.: myšleno kap. 8 SEA vyhodnocení). 

V případě rozvojových ploch manipulace Z16 a Z17 dochází jen k dílčím negativním vlivům na půdu (zábory 

zemědělské půdy s II. třídou ochrany). Existence těchto ploch (a také plochy Z15) však přímo souvisí s 

rozvojovými plochami výroby a skladování Z12, Z13 a Z14, jejich akceptovatelnost tudíž není posuzována 

samostatně, nýbrž ve vztahu k uvedeným plochám Z12, Z13 a Z14. 
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U rozvojové plochy zeleně rekreačního charakteru Z18 jsou očekávané negativní a pozitivní vlivy vcelku v 

rovnováze. Plocha je tak při splnění podmínky stanovené v kapitole 8 akceptovatelná (edit.: myšleno kap. 8 SEA 

vyhodnocení). 

U rozvojových ploch přírodních jsou indikovány výhradně pozitivní či indiferentní vlivy - všechny plochy jsou tak 

plně akceptovatelné. 

Hodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) 

Byly hodnoceny dopady případné realizace jednotlivých návrhových ploch. V úvodním kroku byla zpracovatelem 

SEA vyhodnocení provedena na základě odborného posouzení identifikace charakteristik, problémů a jevů 

životního prostředí, které mohou být koncepcí (návrhem ÚP) ovlivněny. Na základě tohoto rozboru bylo následně 

provedeno vyhodnocení vlivů na životní prostředí v následujících oblastech: ovzduší, vodu, půdu a horninové 

prostředí, biotu, krajinu), hmotné statky a kulturní dědictví a obyvatelstvo a lidské zdraví. 

Hodnocení bylo provedeno tabelárně - s využitím škály identifikovaného (či předpokládaného) vlivu: potenciálně 

výrazně negativní vliv (-2), potenciálně mírně negativní vliv (-1), potenciální indiferentní vliv (0), potenciálně 

mírně pozitivní vliv (+1), potenciálně výrazně pozitivní vliv (+2) a slovně, vždy pro jednotlivé dílčí plochy, 

seskupené dle jejich funkčního využití. 

Zpracovatel SEA vyhodnocení uvádí, že (cit.) „míry ovlivnění různých složek životního prostředí nejsou vzájemně 

souměřitelné, slouží především ke zdůvodnění odborného rozhodnutí pro udělení výroku, zda je možné danou 

rozvojovou plochou s rozdílným způsobem využití z pohledu jejího potenciálního vlivu na životní prostředí 

akceptovat (případní za jakých podmínek) či nikoliv. 

Ze závěrů zpracovatele SEA vyhodnocení vyplývá, že posuzovaný návrh ÚP v dostatečné míře respektuje cíle 

stanovené relevantními strategickými dokumenty, zároveň jednotlivé návrhové plochy i celý návrh ÚP lze z 

hlediska vlivů na životní prostředí doporučit ke schválení, a to za podmínky splnění opatření doporučených v SEA 

vyhodnocení. 

OŽP k tomu dodává, že opatření navržená zpracovatelem v rámci SEA vyhodnocení byla převzata do požadavků na 

obsah ÚP tohoto stanoviska; v odůvodněných případech byly požadavky orgánem posuzování vlivů na životní 

prostředí v souladu se zákonem a s metodickým vedením MŽP upraveny či vypuštěny (viz níže v textu tohoto 

stanoviska); v případě ploch navrhovaných pro realizaci průmyslové zóny se orgán posuzování vlivů na životní 

prostředí přiklonil k alternativní variantě navrhované zpracovatelem SEA vyhodnocení a tyto plochy požaduje 

vypustit z dalšího projednávání. 

OŽP proto vyhodnotil, že za předpokladu dodržení požadavků a omezení plynoucích z platných právních předpisů a 

požadavků tohoto SEA stanoviska lze návrh ÚP v předložené verzi považovat z hlediska možných dopadů na 

životní prostředí a veřejné zdraví za akceptovatelný. 

K výše uvedenému OŽP uvádí, že případné vymezení nových ploch ÚP nezbavuje investora/stavebníka konkrétních 

záměrů v daných plochách povinnosti postupovat v souladu se zákonem, včetně případného vyhodnocení těchto 

konkrétních záměrů z hlediska jejich vlivů na životní prostředí (tzv. proces EIA). 

SEA vyhodnocení obsahuje tato doporučená opatření pro zlepšení působení územního plánu na životní prostředí - 

opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných 

vlivů na životní prostředí (citace úplného znění navržených opatření): 

Z1 - plochy bydlení čistého BC a veřejných prostranství U: minimalizovat skutečný zábor zemědělské půdy s II. 

třídou ochrany; 

Z6 - plocha smíšená výrobní SV: dopravní obsluhu zajistit tak, aby nedocházelo k nadměrnému imisnímu a 

hlukovému zatížení obytné zástavby; 

Z8 - plocha občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení OS: případné budovy umístit výhradně v části 

plochy mimo stanovené záplavové území; 

Z9 - plocha výroby a skladování VS: dopravní obsluhu zajistit tak, aby nedocházelo k nadměrnému imisnímu a 

hlukovému zatížení obytné zástavby; 

Z10 - plocha výroby a skladování VS: minimalizovat skutečný zábor zemědělské půdy s II. třídou ochrany; 

Z11 - plocha technické infrastruktury TI: minimalizovat skutečný zábor zemědělské půdy s II. třídou ochrany; 

Z12 + Z15 - plocha výroby a skladování VS a plocha manipulace VM: případné konkrétní záměry spojené s 

podstatně zvýšenou dopravní zátěží, která by mohla negativně ovlivnit životní prostředí v obci (imisní a hlukové 

zatížení), realizovat až po zajištění odpovídajícího dopravního napojení (mimo zastavěná území s obytnou 

zástavbou); 

Z13 + Z14 + Z16 + Z17 - plochy výroby a skladování VS a plochy manipulace VM: alternativně plochy buď z 

řešení jako rozvojové plochy zcela vypustit, nebo vymezit pouze jako územní rezervy, nebo podmínit jejich využití 

úplným využitím zastavitelné plochy Z12, a to postupně v návaznosti na plochu Z12 (stanovení etapizace využití); 

Z18 - plocha zeleně rekreační ZR: neumísťovat budovy ani jiné objekty zhoršující povodňovou situaci v území a 

poškozující významný krajinný prvek (údolní nivu). 

Pozn. OŽP: Některá uvedená opatření nemají přímou spojitost s územním plánováním a týkají se až promítnutí 

navrhovaných funkčních ploch do reality. Vzhledem k tomu, že bez realizace navrhovaného ÚP v praxi k ovlivnění 
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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. 

 

Stanovisko příslušného úřadu k vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) 

Na základě „Návrhu územního plánu Unkovice" pro společné jednání, jeho SEA vyhodnocení, po posouzení 

obdržených stanovisek, vyjádření a připomínek a po společném projednání, OŽP jako příslušný orgán podle 

ustanovení § 22 písm. d) zákona vydává ve smyslu ustanovení §10g a §10i  uvedeného zákona 

STANOVISKO k návrhu územního plánu Unkovice 

a uplatňuje následující požadavky na jeho řešení: 

pro ÚP jako celek 

- Při povolování zástavby v návrhových plochách postupovat tak, aby byla zachována kompaktnost 

zemědělských ploch, jejich obslužnost, a aby bylo zamezeno vodní a větrné erozi nezpevněných pozemků. 

- Minimalizovat skutečný zábor zemědělské půdy, skrývku kulturních vrstev půdy realizovat vždy jen v 

nezbytném rozsahu v souladu s postupem výstavby, a to v mimoprodukčním období říjen-březen. 

pro jednotlivé návrhové plochy 

Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17 - Tyto plochy vypustit z dalšího projednávání návrhu ÚP. 

Pozn.: Výše uvedenými požadavky mají být z pohledu OŽP zajištěny minimální možné dopady realizace ÚP na 

životní prostředí a veřejné zdraví. Požadavky vycházejí z návrhu podmínek obsažených v SEA vyhodnocení. 

Podmínky odkazující na plnění zákonných povinností, příp. podmínky, které svým charakterem jdou nad rámec 

ÚP, nebyly zahrnuty do požadavků tohoto stanoviska. Doporučení dalších požadavků na rozhodování v návrhových 

plochách z hlediska minimalizace dopadů na životní prostředí je uvedeno výše v části III. tohoto stanoviska. 

Odůvodnění: 

Z procesu vyhodnocení vlivů předloženého návrhu ÚP na jednotlivé složky životního prostředí vyplývá, že návrh 

ÚP jako celek v dostatečné míře respektuje cíle stanovené relevantními strategickými dokumenty a nadřazenou 

územně plánovací dokumentací a z hlediska vlivů na životní prostředí lze považovat za akceptovatelný. 

U některých navrhovaných ploch lze dle závěrů SEA vyhodnocení předpokládat dílčí potenciální mírné až 

významné negativní vlivy. Zpracovatelem SEA vyhodnocení byla proto navržena opatření s cílem předcházení, 

snížení či kompenzace těchto potenciálně negativních vlivů - přičemž při dodržení těchto opatření jím byly 

doporučeny k realizaci všechny návrhové plochy (resp. u návrhových ploch pro výrobu a skladování a navázaných 

ploch manipulačních 

- Z13, Z14, Z16 a Z17 - bylo alternativně navrženo buď jejich vypuštění z dalšího projednávání, nebo jejich 

vymezení pouze jako územní rezervy, případně podmínění jejich využití úplným využitím zastavitelné plochy Z12 - 

tj. stanovení etapizace využití ve směru od jihu k severu). 

Významně negativní vlivy byly přitom identifikovány, resp. lze je dle SEA vyhodnocení uvažovat, především ve 

vztahu k záborům zemědělské půdy a k dopadům na krajinný ráz. U nejrozsáhlejších návrhových ploch s funkcí 

Zpracovatel SEA vyhodnocení navrhuje následující monitorovací ukazatele: 
složky životního prostředí potenciálně ovlivnitelné charakteristiky 

životního prostředí 

ukazatele pro sledování vlivu 

územního plánu na životní 

prostředí 

Ovzduší a klima míra znečištění ovzduší koncentrace PM10 a 
benzo(a)pyrenů 

Voda míra znečištění povrchových vod jakost povrchových vod, stav 
koryt vodních toků 

míra znečištění podzemních vod trendy znečištění podzemních 
vod 

Půda a horninové prostředí zábory ZPF a PUPFL plošné vyjádření skutečných 
záborů ZPF a PUPFL 

Biota zastoupení přírodních či přírodně blízkých 
biotopů 

trendy v zastoupení a územním 
rozložení přírodních či přírodně 
blízkých biotopů 

Krajina využití krajiny změny ve využití krajiny 

krajinný ráz nevhodné zásahy do krajinného 
rázu 

Hmotné statky a kulturní dědictví celkový charakter sídla rušivé stavby a jiné zásahy 

Obyvatelstvo a lidské zdraví míra hlukové zátěže překročení hlukových limitů 

pohoda prostředí realizace ploch zeleně 
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výroby a skladování (Z12, Z13) SEA vyhodnocení předpokládá také významné negativní vlivy na obyvatelstvo a 

lidské zdraví. Potenciální negativní vliv na krajinu je dle zpracovatele SEA vyhodnocení dán především možností 

umístění architektonicky nevhodných utilitárních staveb v těchto plochách, v případě ploch Z12, Z13 a Z14 pak 

také jejich celkovým rozsahem a umístěním ve volné krajině, mimo kontakt se stávajícím zastavěným územím a s 

rozvojovými plochami v navazujících katastrech. Případné negativní vlivy na obyvatelstvo a lidské zdraví u ploch 

Z6, Z9, Z12, Z13 a Z14 pak dle zpracovatele SEA vyhodnocení souvisí s předpokladem většího dopravního zatížení 

obce a s tím spojenou možností zvýšení hlukové a imisní zátěže. 

OŽP při vyhodnocování podkladů ke zpracování tohoto stanoviska vzal v potaz mj. také fakt, že příslušný orgán 

ochrany ZPF krajského úřadu svým stanoviskem uplatněným v rámci projednání návrhu ÚP v režimu § 50 odst. 2 

stavebního zákona, uplatnil opakovaně k návrhovým plochám Z12 - Z17 svůj nesouhlas; a to na základě projednání 

s nadřazeným orgánem ochrany ZPF MŽP (viz výše - část II. tohoto stanoviska). 

Vzhledem k výše uvedenému se OŽP přiklonil k názoru, že v případě vymezení návrhových ploch Z12 - Z17 pro 

realizaci průmyslové zóny v navrhovaném rozsahu, by vzhledem k jejich charakteru, umístění a např. i 

nedořešenému dopravnímu napojení, nebylo možné dostatečně eliminovat potenciální významné negativní vlivy na 

životní prostředí a veřejné zdraví. Vymezení návrhových ploch Z12 - Z17 proto OŽP vyhodnotil z hlediska 

potenciálních dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví jako nepřípustné a do požadavků tohoto SEA stanoviska 

zařadil požadavek na jejich vypuštění z dalšího projednávání. 

U některých návrhových ploch (Z4, Z6, Z8, Z9, Z10, Z19) byly v rámci SEA vyhodnocení identifikovány 

potenciální mírně negativní vlivy také na krajinný ráz. Povinnost zohlednění krajinného rázu a jeho ochrany před 

činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu je primárně zakotvena v § 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny. Současně dle § 12 odst. 4 téhož zákona platí, že krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném 

území a v zastavitelných plochách, pro které je ÚP nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové 

uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody. OŽP shledal, že podmínky 

cílící na ochranu krajinného rázu jsou v textové části návrhu ÚP zapracovány formou regulativů pro jednotlivé typy 

ploch s rozdílným funkčním využitím (vždy část „e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních 

podmínek ochrany krajinného rázu"). Z těchto důvodů nebyly tímto stanoviskem uplatněny žádné požadavky na 

ochranu krajinného rázu. 

V souladu s dlouhodobým metodickým vedením MŽP nebyly do požadavků tohoto stanoviska dále zahrnuty ty 

podmínky navržené zpracovatelem SEA vyhodnocení, odkazující na plnění zákonných povinností a také podmínky, 

jdoucí svým charakterem nad rámec podrobnosti ÚP. 

OŽP shledal, že z těchto důvodů nelze do požadavků SEA stanoviska zahrnout podmínky navržené pro plochy Z8 a 

Z18 - odkazující na limity zástavby v záplavovém území a ve významném krajinném prvku. Tato omezení 

vyplývají z obecně platných právních předpisů na úseku ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny), územního plánování (stavební zákon) a ochrany vod (zákona č. 254/2001 Sb., vodní 

zákon). Ze stejných důvodů nebyly do požadavků tohoto stanoviska zahrnuty ani podmínky pro návrhové plochy 

Z6 a Z9, neboť odkazují na povinnost dodržení hygienických limitů, která vyplývá z platné legislativy na úseku 

ochrany veřejného zdraví. 

OŽP dále vyhodnotil, že s výjimkou návrhových ploch uvažovaných pro realizaci průmyslové zóny (ke kterým 

uplatňuje požadavek na vyřazení - viz výše) a návrhové plochy Z19 pro fotovoltaickou elektrárnu (západně od 

železniční trati, ve vytěženém dobývacímu prostoru, v ploše řešené předchozí ÚPD jako Zm1a a nevyužité dosud 

pro vymezený záměr) jsou všechny návrhové plochy navrhovány v přímé návaznosti na stávající využité plochy, 

bez vzniku nežádoucích proluk. Pro posílení ochrany zemědělské půdy byly i tak do požadavků na obsah ÚP v 

rámci tohoto stanoviska zařazeny obecně formulované požadavky na minimalizaci záborů zemědělské půdy, 

provádění skrývky kulturních vrstev půdy a na zachování kompaktnosti zemědělských pozemků. Současně byly 

vypuštěny požadavky minimalizovat skutečný zábor zemědělské půdy navrhované SEA vyhodnocením pro 

konkrétní návrhové plochy Z1, Z10 a Z11. 

S ohledem na závěry SEA vyhodnocení a výše uvedená fakta lze konstatovat, že navrhovaný ÚP jako celek nemá 

potenciál vyvolat - při respektování zákonných požadavků a požadavků tohoto SEA stanoviska - závažné střety s 

ochranou životního prostředí a veřejného zdraví a návrh ÚP lze proto považovat z hlediska vlivu na životní 

prostředí a veřejné zdraví za akceptovatelný. 

OŽP upozorňuje, že zohlednění tohoto stanoviska je třeba řádně okomentovat v příslušné části odůvodnění návrhu 

změny ÚP v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 písm. d) č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů. Současně tato část odůvodnění musí naplnit požadavky kladené na tzv. prohlášení předkladatele koncepce 

ve smyslu § 10g odst. 5 zákona. 

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 10 a 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 (zdroj: ÚPD, obec) 
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indikátor - trendy v zastoupení a v územním rozložení přírodních či přírodě blízkých biotopů (zdroj: AOPK, 

obec) 

• Krajina - veřejná zeleň: indikátor - realizovaná zeleň, popř. úbytek zeleně, jednotka - m
2 
(zdroj: ÚPD, obec) 

• Vodní hospodářství a jakost vod: indikátor - stav koryt vodních toků, identifikace problémových úseků (zdroj: 

Povodí Moravy, s.p., obec) 

• Biodiverzita: indikátor - realizované skladebné části ÚSES, jednotka - ha nových realizovaných 

biocenter a biokoridorů (zdroj: ÚPD, obec) 

• Půda a horninové prostředí: 

indikátor - zábory půdy ZPF, jednotka - m
2
 nových záborů půdy, % - tj. procentuální podíl nových záborů z 

celkové výměry zastavitelných ploch vymezených na ZPF (zdroj: ÚPD) 

• Veřejné zdraví: 

indikátor - hluk, jednotka - podíl populace vystavené nadlimitnímu působení hluku (zdroj: KHS, měření v 

terénu) 

indikátor - ovzduší, míra znečištění ovzduší (např. tuhé částice, NOx, CO, SO2, VOC; zdroj: ČHMÚ). 

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 apod.). 

Obec Unkovice žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o vyvěšení informace o tomto stanovisku na úřední desce. 

Doba vyvěšení je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 citovaného zákona o zaslání písemného 

vyrozumění o dni vyvěšení informace o tomto stanovisku na úřední desce v nejkratším možném termínu. 

Poučení: 

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. 

Ing. František Havíř 

vedoucí odboru 

v z. Ing. Jiří Hájek, v. r. 

vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 

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: 

Obec Unkovice, Unkovice č. p. 28, 664 63 Žabčice - DS 

 

Stanovisko č.j. JMK 89823/2021 ze dne 18.6.2021 k návrhu projednávaném ve veřejném projednání 

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů: 

OŽP jako orgán příslušný podle ust. § 22 písm. d) výše uvedeného zákona konstatuje, že k částem řešení návrhu ÚP 

Unkovice, které byly od společného jednání změněny, nemá připomínky a SEA stanovisko č. j. JMK 106331/2019 

ze dne 22.07.2019 zůstává i nadále v platnosti. 

OŽP se ve věci řídil následující správní úvahou: 

K návrhu ÚP bylo zpracováno vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí (tzv. SEA vyhodnocení) a OŽP, jako 

příslušný orgán posuzování vlivů na životní prostředí, k němu uplatnil pod č. j. JMK 106331/2019 ze dne 

22.07.2019 SEA stanovisko. 

Spolu s návrhem ÚP předkládaným k veřejnému projednání ve smyslu ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona byl 

způsobem umožňujícím dálkový přístup pořizovatelem ÚP zveřejněn také doplněk původního SEA vyhodnocení 

(Ing. Mertl, 14.09.2020), ve kterém byly autorizovanou osobou zpracovatele SEA vyhodnocení zhodnoceny dopady 

změn návrhu ÚP provedených po společném jednání vůči závěrům původního SEA vyhodnocení; a to se závěrem, 

že navrhované úpravy řešení návrhu ÚP nemají vliv na závěry a doporučení původního SEA vyhodnocení. 

OŽP po prověření aktuálně předložených podkladů shledal, že změny návrhu ÚP po společném jednání nejsou z 

hlediska posuzování vlivů na životní prostředí zásadní. Současně shledal, že v souladu s požadavkem OŽP 

uplatněným v rámci SEA stanoviska byly z dalšího projednávání vypuštěny návrhové plochy Z12 až Z17, 

nezapracování ostatních dvou požadavků SEA stanoviska je řádně odůvodněno (s odkazem na možnosti 

podrobnosti regulací ÚP). 

Současně z doložených podkladů vyplývá, že na základě nabytí účinnosti aktualizace č. 1 ZÚR JMK byl v návrhu 

ÚP vymezen koridor pro realizaci nadmístně významného záměru VRT Brno -Šakvice (do návrhu ÚP je 

zapracován pod označením DZ 11). Při posouzení této dílčí změny řešení OŽP přihlédl především k faktu, že 

předmětná 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 ve znění jejích platných aktualizací), 

územním rozvojovým plánem a schválenou politikou územního rozvoje a současně toto uvedení do souladu se ZÚR 

JMK v souladu s dikcí § 55 odst. 3 věty třetí stavebního zákona nezakládá důvod pro legitimní požadavek na 

zpracování SEA vyhodnocení. 
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V návrhu ÚP je nově dále vymezována návrhová plocha Z19 pro realizaci (rozvoj) fotovoltaické elektrárny. U 

hodnocení této změny vzal OŽP v potaz fakt, že fotovoltaické elektrárny sice spadají pod typy záměrů odpovídající 

dikci předmětu posuzování dle přílohy č. 1 k zákonu, nicméně vzhledem k celkové výměře nově navrhované 

plochy (dle odůvodnění návrhu ÚP se jedná o 3,03 ha) má OŽP za to, že nelze důvodně předpokládat, že by záměr 

v dané ploše případně realizovaný překročil svými parametry rozhodné limitní hodnoty dle zákona. Současně OŽP 

přihlédl k faktu, že k dané návrhové ploše nebyly z hlediska zájmů ochrany přírody zdejším orgánem ochrany 

přírody uplatněny žádné připomínky. 

Také všechny ostatní návrhy změn řešení návrhu ÚP jsou takového charakteru, že nelze předpokládat jejich 

významný negativní vliv na složky životního prostředí či veřejné zdraví. Z výše uvedených důvodů proto OŽP 

nemá k obsahu změn řešení návrhu ÚP po společném jednání připomínky. 

 

Stanovisko č.j. JMK 155606/2021, ZE DNE 1.11.2021 „Návrh územního plánu Unkovice“ – podstatná úprava po 

veřejném projednání dle § 52 odst. 3 . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů - stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí podle § 

53 odst. 2 stavebního zákona 

OŽP, jako věcně a místně příslušný úřad podle ustanovení § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění 

pozdějších předpisů, k návrhu podstatné úpravy Návrhu ÚP Unkovice po veřejném projednání, uplatňuje 

následující stanoviska podle ustanovení § 53 odst. 2 stavebního zákona: 

1. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: 

OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody sděluje, že pod č. j. JMK 153480/2021 vydal samostatně dne 26.10.2021 k 

„Návrhu územního plánu Unkovice - podstatná úprava pro opakované veřejné projednání", stanovisko podle § 45i 

zákona, ve kterém vyloučil významný vliv na EVL nebo PO soustavy Natura 2000. 

Ing. Janka Čejková, kl. 1534 

2. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb„ o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon"): 

OŽP, jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředím, příslušný dle ust. § 22 písm. d) zákona 

neuplatňuje 

požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů návrhu podstatné úpravy návrhu ÚP Unkovice na životní prostředí 

(dále jen „SEA vyhodnocení"). 

Odůvodnění: 

Vzhledem k charakteru dílčích změn navržených k provedení v rámci podstatné úpravy návrhu ÚP, s přihlédnutím 

k vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody krajského úřadu z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny (viz výše v textu tohoto koordinovaného dokumentu), OŽP vyhodnotil, že tyto dílčí změny nemají 

potenciál stanovit rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 k zákonu, ani významně negativně 

ovlivnit skladebné prvky soustavy Natura 2000 a nejsou tedy předmětem posuzování ve smyslu ust. § 10a a 

následujících zákona. 

Tím v žádném případě není dotčena povinnost investorů, oznamovatelů konkrétních záměrů uvedených v§ 4 odst. 1 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, postupovat ve smyslu ustanovení § 6 a následujících zákona, které 

upravují posuzování záměrů (tzv. projektová EIA). 

3. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud 

některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 
Stanovisko bylo zohledněno částečně. Požadavek na vypuštění návrhových ploch Z12 – Z17 byl akceptován. 

Další dva požadavky a to. 

- Při povolování zástavby v návrhových plochách postupovat tak, aby byla zachována kompaktnost 

zemědělských ploch, jejich obslužnost, a aby bylo zamezeno vodní a větrné erozi nezpevněných pozemků 

- Minimalizovat skutečný zábor zemědělské půdy, skrývku kulturních vrstev půdy realizovat vždy jen 

v nezbytném rozsahu v souladu s postupem výstavby, a to v mimoprodukčním období říjen – březen 

Nebyly akceptovány. 

Odůvodnění: 

Sám zpracovatel SEA uvádí, že některá uvedená opatření nemají přímou spojitost s územním plánováním a týkají se 

až promítnutí navrhovaných funkčních ploch do reality. Vzhledem k tomu, že bez realizace navrhovaného 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. 

Posouzení záměru z hlediska souladu s ÚPD je věcnou příslušností úřadů územního plánování, které nemají 

k dispozici a nemohou vyžadovat ke svému rozhodování stanoviska jiných dotčených orgánů, proto všechny 

podmínky pro povolování výstavby nelze do ÚP zapracovat, jelikož orgán Úp není příslušný ani k posouzení 

zachování kompaktnosti zemědělských ploch, jejich obslužnosti ani posouzení, zda bylo zamezeno půdní a větrné 

erozi, ddto platí o minimalizaci skutečného záboru zem.půdy, časování  realizace skrývky kulturních vrstev půdy. ( 

příslušnost orgánu ochrany ZPF). Proto nebyly do ÚP tyto požadavky zapracovány. 
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OŽP jako orgán příslušný podle ust. § 22 písm. d) výše uvedeného zákona konstatuje, že k částem řešení návrhu ÚP 

Unkovice, které byly od společného jednání změněny, nemá připomínky a SEA stanovisko č. j. JMK 106331/2019 ze 

dne 22.07.2019 zůstává i nadále v platnosti. 

   

OŽP neuplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů návrhu podstatné úpravy návrhu ÚP 

Unkovice na životní prostředí (dále jen „SEA vyhodnocení"). K opakovanému veřejnému projednání 

 

3. Stanoviska dotčených orgánů dle §50, §52 a §53 odst.2 stavebního zákona 
Ochrana životního prostředí 

 zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů  

§ 22 písm. b) a  e) 

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

Obsah stanoviska č.j. 5107/2019 z 11.1.2019 k návrhu dle ust. §50 odst.2 SZ: 

v této fázi projednávání předloženého návrhu ÚP konstatuje, že nemá k návrhu ani k vyhodnocení jeho vlivů na 

životní prostředí připomínky. Stanovisko k vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí ve smyslu ustanovení § 10i 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen SEA stanovisko) bude vydáno samostatně 

poté, co pořizovatel předloží ve smyslu § 50 odst. 5 stavebního zákona OŽP kopie stanovisek a připomínek k 

problematice životního prostředí. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ: 

Pořizovatel zaslal 17.5.2019 stanoviska, připomínky a dohody podle odstavců 2 až 4 příslušnému úřadu jako 

podklad pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které 

není stanoviskem podle § 4 odst. 2. až po dokončení dohodovacích procesů. 

Stanovisko bylo uplatněno 22.7.2019.  

Obsah stanoviska č.j. JMK 89823/2021 Z 18.6.2021 k upravenému návrhu dle § 52. SZ: 

OŽP jako orgán příslušný podle ust. § 22 písm. d) výše uvedeného zákona konstatuje, že k částem řešení návrhu ÚP 

Unkovice, které byly od společného jednání změněny, nemá připomínky 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ: 

Dotčený orgán vydal souhlasné stanovisko bez připomínek. 

Obsah stanoviska k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách 

Dotčený orgán neuplatnil stanovisko 

 

Ochrana životního prostředí 

 zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů § 23odst. e) 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 4,602 00  Brno 2 

zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů § 23 odst.6) 

(Dotčeným orgánem při posuzování vlivů na životní prostředí podle tohoto zákona je z hlediska vlivů na veřejné 

zdraví Ministerstvo zdravotnictví pro záměry a koncepce přesahující rámec kraje a územně příslušné krajské 

hygienické stanice v ostatních případech) 

Ve svém stanovisku KHSJM 00784/2018/BM/HOK z 10.1.2019 k návrhu dle § 50 odst.2 SZ jako dotčený orgán 

neuplatnila žádné stanovisko z hlediska tohoto zákona. 

Obsah stanoviska č.j. KHSJM 37965/2021/BO/HOK ze dne 25.6.2021 k upravenému návrhu dle § 52. SZ: 

Dotčený orgán se ve výše uvedeném stanovisku se z hlediska požadavků zákon č. 100/2001 Sb. nevyjádřil  

Obsah stanoviska k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách 

Dotčený orgán neuplatnil stanovisko 

 

Ochrana přírody a krajiny 

Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny § 77a odst.4 písm. n) v souv. s § 45i odst. 1, § 77a odst. 4 písm.x)  

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

Obsah stanoviska č.j. 5107/2019 z 11.1.2019 k návrhu dle ustanovení §50 odst. (2) SZ: 

dotčený orgán konstatuje, že na základě předchozího vyloučení významného vlivu tohoto územního plánu na 

soustavu Natura 2000 v návrhu zadání, nemá k jeho návrhu další připomínky. 

OŽP mimo rámec výše uplatněného stanoviska požaduje, aby v dalších fázích projednávání předmětné územně 

plánovací dokumentace byly všechny změny řešení provedené od společného jednání v textové části ÚP zřetelně 

vyznačeny 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ: 

DO neuplatnil připomínky či podmínky k zapracování do návrhu. K návrhu zadání vydal stanovisko v tom smyslu, že 

předložená úprava nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 

významných lokalit nebo ptačí oblastí soustavy NATURA 2000, přičemž vyšel z úvahy, že hodnocená koncepce svou 

lokalizací zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, 

nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany. 
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Obsah stanoviska č.j. JMK 89823/2021 Z 18.6.2021 k upravenému návrhu dle § 52. SZ: 

OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst.4 písm. x) výše  uvedeného zákona uplatňuje 

stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání změněny v „Návrhu územního plánu Unkovice“ v tom 

smyslu, že k nim nemá žádné připomínky. 

Obsah stanoviska k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách 

DO neuplatnil stanovisko, dle ust. § 53 odst. (1) se má za to, že s návrhem souhlasí. 

Vyhodnocení  

DO neuvedl žádné požadavky na úpravu návrhu ÚP ani na úpravu vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

 

 

Ochrana přírody a krajiny 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ,§ 77 odst. 1 písm. q) 

Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
Orgán neuplatnil ve lhůtě dle §50 odst. (2) ani po ní ve svém stanovisku k návrhu stanovisko z hlediska tohoto 

zákona. 

Vyhodnocení: 

Orgán neuvedl žádné požadavky na úpravu návrhu ani úpravu vyhodnocení vlivu návrhu na udržitelný rozvoj území. 

Obsah stanoviska k upravenému návrhu dle § 52. SZ: 

Dotčený orgán neuplatnil ve lhůtě ani po ní stanovisko k upravenému návrhu dle §52 odst. (3) 

Obsah stanoviska k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách 

DO neuplatnil stanovisko, dle ust. § 53 odst. (1) se má za to, že s návrhem souhlasí. 

Vyhodnocení  

DO neuvedl žádné požadavky na úpravu návrhu ÚP ani na úpravu vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

 

Ochrana vod 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů § 107 odst. 1 písm. a)  

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

Obsah stanoviska č.j. JMK 5107/2019 z 11.1.2019 k návrhu dle ustanovení §50 odst. (2):   

DO konstatuje, že dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování stanovisek k územnímu 

plánu obce je dle § 106 odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností v místě požadované 

činnosti nebo stavby, v daném případě se jedná o Městský úřad Židlochovice, OŽP.  

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ:  

Krajský úřad nemá věcnou příslušnost k vydání stanoviska, nejedná se o ÚP sídla ORP.  

Obsah stanoviska k upravenému návrhu dle § 52. SZ: 

Dotčený orgán neuplatnil stanovisko není k tomu věcně a místně příslušný. 

Vyhodnocení 

Dotčený orgán není věcně a místně příslušný k uplatnění stanoviska. 

Obsah stanoviska k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách 

Dotčený orgán není věcně a místně příslušný k uplatnění stanoviska. 

Ochrana vod 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon),  § 106 odst.2 - územní plány obcí mimo těch s rozšířenou působností  

Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
Orgán neuplatnil ve lhůtě dle §50 odst. (2) ani po ní ve svém stanovisku k návrhu stanovisko z hlediska tohoto 

zákona. 

Vyhodnocení: 

Orgán neuvedl žádné požadavky na úpravu návrhu ani úpravu vyhodnocení vlivu návrhu na udržitelný rozvoj území. 

Obsah stanoviska k upravenému návrhu dle § 52. SZ: 

Dotčený orgán neuplatnil ve lhůtě ani po ní stanovisko k upravenému návrhu dle §52 odst. (3) 

Obsah stanoviska k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách 

DO neuplatnil stanovisko, dle ust. § 53 odst. (1) se má za to, že s návrhem souhlasí. 

Vyhodnocení  

DO neuvedl žádné požadavky na úpravu návrhu ÚP ani na úpravu vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

 

Ochrana ovzduší 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, § 11 odst. 2 písm. a) 

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

Obsah stanoviska č.j. 5107/2019 z 11.1.2019 k návrhu dle ustanovení §50 odst. (2): 

OŽP jako dotčený orgán příslušný dle §11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší uplatňuje 

k předloženému „Návrhu územního plánu Unkovice“ stanovisko v tom smysl, že po posouzení předložené 

dokumentace nemá k předloženému návrhu připomínky 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ:  
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DO nemá připomínky k projednávanému návrhu ÚP. 

Obsah stanoviska č.j. JMK 89823/2021 Z 18.6.2021 k upravenému návrhu dle § 52. SZ: 

OŽP jako dotčený orgán ochrany ovzduší příslušný dle ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší uplatńuje k částem řešení, které byly od společného jednání změněny v „Návrhu územního plánu Unkovice“ 

stanovisko v tom smyslu, že k nim nemá připomínky.  Obsah stanoviska k návrhu vyhodnocení připomínek a 

rozhodnutí o námitkách 

DO neuplatnil stanovisko, dle ust. § 53 odst. (1) se má za to, že s návrhem souhlasí. 

Vyhodnocení  

DO neuvedl žádné požadavky na úpravu návrhu ÚP ani na úpravu vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů,§ 17a písm. a) v souvislosti s § 5 odst. 2  

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

Obsah stanoviska č.j. JMK 5107/2019 z 11.1.2019 k návrhu dle ustanovení § 50 odst. (2) SZ: 

Dotčený orgán ochrany ZPF posoudil předmětný návrh územního plánu z hlediska zájmů ochrany ZPF a uplatnil: 

nesouhlasné stanovisko k návrhovým plochám Z1 - BC; Z10, Z12,Z13, Z14 -VS; Z15, Z16, Z17 - VM; Z11 - TI a 

dále souhlasné stanovisko ke zbývajícím návrhovým plochám Návrhu územního plánu Unkovice.  

Na základě konzultačních schůzek projektanta s dotčeným orgánem došlo k dohodě na úpravách a na základě těchto 

dohodnutých úprav pak dotčený orgán přehodnotil toto stanovisko stanoviskem č.j. JMK 79935/2019 z 31.5.2019 

na: 

nesouhlasné stanovisko k návrhovým plochám Z12,Z13, Z14 -VS; Z15, Z16, Z17 - VM; Z11 - TI a dále souhlasné 

stanovisko ke Z1 - BC; Z10, Z11 – TI. 

Své stanovisko orgán ochrany ZPF krajského úřadu zdůvodnil následovně:  

V případě návrhových ploch Z12, Z13, Z14 (VS) je nesouhlasné stanovisko uplatněno opětovně na základě výše o 

vyjádření orgánu ochrany ZPF MŽP č. j. MZP/2019/610/1617 ze dne 25.05.2019, které krajský úřad obdržel dne 

28.05.2019, a které uvádí následující: „Předmětem vyjádření ministerstva jsou plochy Z12, Z13 a Z14 s funkčním 

využitím plochy výroby a skladování s předpokládaným celkovým záborem zemědělské půdy 19,15 ha, z toho je 

9,32 ha půdy zařazené do II. třídy ochrany a 9,83 ha půdy zařazené do IV. třídy ochrany. Ve svém stanovisku ze dne 

10.01.2019 ministerstvo uvedlo důvody, na základě kterých nebylo možné z hlediska ochrany zemědělského 

půdního fondu souhlasit s vymezením uvedených ploch pro jiné než zemědělské využití. Uvedlo, že především 

nebyla prokázána nezbytnost předpokládaného záboru zemědělské půdy v souladu s ustanovením § 4 zákona. 

Ministerstvo konstatuje, že upravený Návrhu územního plánu Unkovice nevypořádal připomínky ministerstva, které 

zapracoval Krajský úřad Jihomoravského kraje do svého stanoviska ze dne 11.01.2019 č.j. JMK 5107/2019. Ani po 

úpravě textové části odůvodnění územního plánu není prokázána nezbytnost předpokládaného záboru zemědělské 

půdy v souladu s ustanovením § 4 zákona. Ministerstvo proto nadále nesouhlasí s vymezením ploch Z12, Z13 a Z14 

pro jiné než zemědělské využití“. 

K návrhovým plochám Z15, Z16, Z17 (VM) je nesouhlasné stanovisko uplatněno z důvodu jejich přímé funkční 

návaznosti na neodsouhlasené návrhové plochy Z12, Z13, Z14 (VS).  

U návrhových ploch Z1 - BC; Z10, Z11 – TI byly doplněním odůvodnění vypořádány argumenty, na jejichž základě 

bylo uplatněno v rámci společného jednání nesouhlasné stanovisko. Plochy lze tudíž z hlediska zájmů ochrany ZPF 

akceptovat. Souhlasné stanovisko orgánu ochrany ZPF uplatněné v rámci společného jednání k plochám Z2 – Z9 a 

Z18 zůstává v platnosti 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ: 

Orgán ochrany ZPF neakceptoval ZP Z12 – Z17 , a to ani po opakovaných úpravách odůvodnění. Jelikož nebyl tedy 

shledán veřejný zájem na záboru kvalitních půd, závěry stanoviska byly zapracovány a zastavitelné plochy Z12-Z17 

byly z ÚP vyňaty a převedeny zpět na plochy ZPF. 

 

Obsah stanoviska č.j. JMK 89823/2021 Z 18.6.2021 k upravenému návrhu dle § 52. SZ: 

Od uplatnění stanoviska v rámci dohody pod č. j. JMK 79935/2019 ze dne 31.05.2019 jsou předloženy následující 

změny řešení s dopadem na ZPF: 

- plocha Z10 byla záborově zvětšena z původně projednané výměry 0,34 ha na 0,39 ha, 

- původně odsouhlasená plocha pod označením Z18 je nyní označena jako K6 (funkční využití i rozsah 

záboru ZPF je beze změny), 

- nově je zařazena plocha Z19 - s funkčním využitím FVE o výměře 3,03 ha, 

nově je zařazen koridor dopravní infrastruktury o celkové výměře 23,64 ha. 

Plocha Z19 s funkčním využitím FVE je zdůvodněna v textové části následovně: „zábor ZPF byl doplněn úpravou po 

společném jednání z důvodu změny v katastru nemovitostí-jedná se o plochu vytěženého dobývacího prostoru, kde 

byly pozemky vedené při zahájení ÚP jako plochy ostatní a byly po rekultivaci změněny v KN na plochy orné 

půdy, plocha zastavitelná proto vyžaduje doplnění předpokládaného záboru ZPF, nicméně jedná se o plochu platné 

ÚPD, vymezenou ve stejném rozsahu a určenou ke stejnému využití". 

Koridor dopravní infrastruktury DZ11 je zdůvodněn následovně: „byl doplněn úpravou po společném jednání z 

důvodu změny v nadřazené ÚPD - v ZÚR JMK bylo zrušeno původní vymezení koridoru územní rezervy pro 
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vysokorychlostní trať a nově byl aktualizací č. 1 ZÚR JMK vymezen koridor DZ11 pro stavbu VRT Brno -Šakvice 

včetně souvisejících staveb (veřejně prospěšná stavba). ZUR již zpřesnily rozsah tohoto koridoru, v rozsahu 

vymezení ZÚR je proto přebírán do ÚP". 

OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF krajského úřadu příslušný dle ust. § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF v 

souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF uplatňuje 
n e s o u h l a s n é  s t a n o v i s k o  

k návrhové ploše Z19 a dále 
s o u h l a s n é  s t a n o v i s k o  

k Návrhu územního plánu Unkovice se změnami zapracovanými po společném jednání. 
Nesouhlasné stanovisko k nově zařazené návrhové ploše Z19 je uplatněno z důvodů, že plocha nebyla řádným 

způsobem zdůvodněna ve smyslu ust. § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF a nebyla u ní rovněž prokázána nezbytnost 

navrhovaného nezemědělského využití. Veškeré její odůvodnění se opírá toliko o konstatování, že se jedná o plochu 

přebíranou z platné ÚPD. 

V 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 zbývající předložené změny nejsou v 

rozporu se základními zásadami plošné ochrany ZPF vyplývajícími z ust. § 4 zákona o ochraně ZPF a lze je tudíž z 

hlediska zájmů ochrany ZPF akceptovat. 

Vzhledem ke skutečnostem, že plocha koridoru DZ11 je přebírána ze ZÚR, v rámci kterých již byla odsouhlasena 

orgánem ochrany "ZPF MŽP, není již ve fázi veřejného projednání předmětného návrhu ÚP s orgánem ochrany 

ZPF MŽP opětovně projednávána dle čl. II odst. 1 Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze 

dne 01.10.1996 č. j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona o ochraně ZPF. 

Vyhodnocení 

Dotčený orgán souhlasil se změnami v návrhu ÚP, které byly provedeny od společného jednání, s vyjímkou 

návrhové plochy Z19, ke které uplatnil nesouhlasné stanovisko. 

Pořizovatel po konzultaci s dotčeným orgánem a následné úpravě odůvodnění vymezení návrhové plochy Z19, 

požádal dne 12.10.2021 o přehodnocení nesouhlasného stanoviska. 

 

Obsah stanoviska č.j. JMK 152599/2021 ze dne 25.10.2021 vydaného na základě dohody. 

Orgán ochrany ZPF krajského úřadu na základě doplnění posoudil návrh změny územního plánu z hlediska zájmů 

orchany ZPF a jakožto dotčený orgán dle ust. § 17a písm. a) zákona uplatňuje v souladu s ust. §5 odst. 2 zákona 

souhlasné stanovisko k návrhové ploše Z19 Návrh územního lánu Unkovice. 

Sví stanovisko orgán ochrany ZPF krajského úřadu zdůvodňuje následovně: 

Na základě úopravy návrhu ÚP Unkovice včetně odůvodnění návrhové plochy Z19 nebyl shledán rozpor se 

základními zásadami ochrany zemědělského půdního fondu, vyplývajícími z ust. §4 zákona. Byla prokázána 

nezbytnost navrženého nezemědělského využití. Vzhledem k této zkutečnosti lze návrh ÚP Unkovice akceptovat. 

Vyhodnocení 

Dotčený orgán na základě úprav v návrhu ÚP s tímto souhlasí. 

Obsah stanoviska k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách 

DO neuplatnil stanovisko, dle ust. § 53 odst. (1) se má za to, že s návrhem souhlasí. 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů,§ 15 odst.(2)  

Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  a § 52 odst. (3) 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko není k tomu věcně a místně příslušný. 

 

Ochrana lesa 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích  (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů  - § 48a odst. 2 písm. a) na pozemcích 

určených k plnění funkcí lesa, kde jsou umisťovány rekreační a sportovní stavby  

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

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, kde jsou umisťovány 

rekreační a sportovní stavby § 48a odst. 2 písm.b)  

Obsah stanoviska č.j. JMK 5107/2019 z 11.1.2019 k návrhu dle ustanovení § 50 odst. (2) SZ a 52 odst. (3) SZ:  

Dotčený orgán neuplatnil stanovisko není k tomu věcně a místně příslušný. 

 

 

Ochrana lesa 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,§ 48 odst. 2 písm. b)  

Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. (2 ) a §52 odstd. (3) SZ 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko k návrhu ÚP Unkovice 

Vyhodnocení: 
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Orgán neuvedl žádné požadavky na úpravu návrhu  

Obsah stanoviska k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách 

DO neuplatnil stanovisko, dle ust. § 53 odst. (1) se má za to, že s návrhem souhlasí. 

 
Ochrana ložisek nerostných surovin 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2  

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů § 13 odst. 2  

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
Orgán neuplatnil ve lhůtě dle §50 odst. (2) ani po ní ve svém stanovisku k návrhu stanovisko z hlediska tohoto 

zákona. 

Obsah stanoviska k upravenému návrhu dle § 52. SZ: 

Dotčený orgán neuplatnil ve lhůtě ani po ní stanovisko k upravenému návrhu dle §52 odst. (3) 

Obsah stanoviska k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách 

DO neuplatnil stanovisko, dle ust. § 53 odst. (1) se má za to, že s návrhem souhlasí. 

Vyhodnocení  

DO neuvedl žádné požadavky na úpravu návrhu ÚP ani na úpravu vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

 

Ochrana ložisek nerostných surovin 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2  

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32,11015 Praha 1 

Obsah stanoviska č.j.MPO 82797/2018 z 20.11.2018 k návrhu dle ustanovení §50 odst. (2): 

Souhlasí s návrhem za podmínky zajištění maximální ochrany ložisek a dobývacích prostorů. 

 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ: 

Orgán ochrany ložisek nerostných surovin souhlasí s návrhem ÚP, za podmínky zajištění maximální ochrany ložisek 

a dobývacích prostorů, která však není výrokovou částí  stanoviska nijak blíže specifikována Z odůvodnění vyplývá, 

že je nutno sladit přípustné činnosti stanovení pro tyto plochy s povolením hornické činnosti v tomto DP Jelikož 

nelze stanovit podmínku procesní (dohoda s organizací, která není dotčeným orgánem dle horního zákona, jak 

navrhuje dotčený orgán, je nutno podmínky zpřesnit na základě rozhodnutí vydaných OBÚ. ObÚ nevydal 

stanovisko, nýbrž sdělení, ze kterého žádné podmínky nevyplývají.  

 

Obsah stanoviska č.j. MPO 444125/2021 ze dne 17.5.2021  k upravenému návrhu dle § 52. SZ: 

ZÁVAZNÁ ČÁST 

Z hlediska působnosti Ministerstva Průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství, ve 

smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství {horní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme kvýše uvedené územně plánovací dokumentaci 

následující stanovisko: 

S návrhem ÚP Unkovice souhlasíme za podmínky zajištění maximální ochrany výhradních ložisek nerostů a 

dobývacích prostorů, souladu přípustných činností v koridoru vysokorychlostní trati, v plochách fotobvoltaické 

elektrárny a psího hřbitova s povolenou hornickou činností v dobývacích prostorech, za podmínky doplnění 

vyhodnocení souladu územního plánu s horním zákonem a úpravy poslední věty na str. 48 odůvodnění. 

ODŮVODNĚNÍ 

Změny, k nimž došlo od společného jednání, neomezí ochranu a využití nerostného bohatství na území obce. Také v 

návrhu pro veřejné projednání umísťuje územní plán do dobývaciho prostoru č. 70933 Hrušovany I a do výhradního 

ložiska štěrkopísků a živcových surovin č. 3010900 Hrušovany u Brna plochu Z19/VF pro fotovoltaickou elektrárnu 

(na již vytěžených pozemcích) a částečně do dobývaciho prostoru zasahuje i navržený psí hřbitov (plocha technické 

infrastruktury Zll/TI) a napříč západní částí katastru (tedy i přes dobývací prostor č. 71083 Žabčice a chráněné 

ložiskové území č. 01090102 Žabčice) je veden koridor vysokorychlostní trati, převzatý z Politiky územního 

rozvoje a ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. S těmito záměry SOL hlásíme za předpokladu, že 

přípustné činnosti v těchto plochách budou v souladu s povolenou hornickou činností ve výše uvedených 

dobývacích prostorech (po dohodě s organizací České štěrkopísky, spol. s.r.o.). V kapitole 4. „Soulad s požadavky 
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zvláštních právních předpisů" odůvodnění dále chybí vyhodnocení souladu územního plánu s horním zákonem - 

prosíme doplnit. Dále je v kapitole 6.5.9 „Dobývání ložisek nerostných surovin" uvedeno, že je celé území pokryto 

průzkumným územím pro ropu a zemní plyn č. 040008 Svahy Českého masivu, přičemž dle našich podkladu na 

území obce toto průzkumné území již nezasahuje - prosíme upravit. 

Vyhodnocení 

Z výše uvedeného stanoviska nebylo zřejmé, co je myšleno podmínkou „zajištění maximální ochrany výhradních 

ložisek nerostů a dobývacích prostorů, souladu přípustných činností v koridoru vysokorychlostní trati, v plochách 

fotovoltaické elektrárny a psího hřbitova s povolenou hornickou činností v dobývacích prostorech“ 

Pořizovatel vyzval dotčený orgán k doplnění stanoviska ( č.j. OÚPSÚ/19457/2016-87). Ve svém sdělení pořizovatel 

uvedl, jak jsou dle jeho názoru splněny podmínky zajištění maximální ochrany výhradních ložisek nerostů. Dne 

22.6.2021 obdržel pořizovatel stanovisko MPO pod číslem jednacím MPO 513117/2021. 

Obsah stanoviska: 

Stanovisko k návrhu vypořádání stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. j. 444125/2021 ze dne 17. 

5.2021 k návrhu územního plánu Unkovice 

ZÁVAZNÁ ČÁST 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství, ve 

smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme k návrhu vypořádání stanoviska Ministerstva 

průmyslu a obchodu ČR č. j. 444125/2021 ze dne 17. 5. 2021 k návrhu územního plánu Unkovice pro veřejné 

projednání následující stanovisko: 

S návrhem vypořádání stanoviska MPO ČR k návrhu ÚP Unkovice souhlasíme s výjimkou bodu 4. 

ODŮVODNĚNÍ 

Bod 1: Vzhledem k tomu, že územní plán v plochách nezastavěného území stavby a zařízení pro těžbu výslovně 

nevylučuje, není dobývání štěrkopísků a živcových surovin v dobývacích prostorech č. 70933 Hrušovany I 

a č. 71083 Žabčice ani ve výhradním ložisku č. 3010900 Hrušovany u Brna územním plánem omezeno. 

Bod 2: S vymezeným koridorem DZ11 pro vysokorychlostní trať souhlasíme za podmínky, že do doby realizace 

stavby budou v prostoru koridoru vydobyty veškeré zásoby výhradního ložiska Hrušovany u Brna a v 

dobývacích prostorech Hrušovany I a Žabčice, proto by bylo vhodné do přípustného využití v koridoru 

doplnit i stavby a zařízení pro těžbu v dobývacích prostorech. V souvislosti s tím by ovšem bylo vhodné 

zpřesnit (zúžit) koridor tak, aby zasahoval co nejméně do dobývacích prostorů a výhradního ložiska a 

přitom ještě umožňoval provedení stavby. 

Bod 3: Pokud zastavitelná plocha Z19 pro fotovoltaickou elektrárnu zasahuje de prostoru již vytěžené části 

dobývacího prostori. Hrušovany I, dá se logicky předpokládat, že vyuíití této plochy je v souladu s 

povolenou hornickou činností. 

Bod 4: Skutečnost, že zastavitelná plocha Zll zasahuje pouze do okrajové části dobývacího prostoru, neznamená, že 

není v rozporu s ustanovením horního zákona. Podle § 80 odst. 2 písm. b) stavebního zákona ve spojení 5 

ustanovením § 27 odst. 6 horního zákona je stanovení dobývacího prostoru rozhodnutím o změně využití 

území. Z textu není zřejmé, zda je daný záměr s podmínkami stanovenými v již existujícím rozhodnutí o 

změně využití v souladu. Proto požadujeme zmenšit plochu pro psí hřbitov na úroveň hranice dobývacího 

prostoru. 

Body 5, 7: Souhlasíme s naznačeným postupem, kdy pořizovatel přezkoumá soulad návrhu územního plánu 

s požadavky zvláštních právních předpisů až po projednání návrhu ÚP a kdy je nutno podmínky využití 

zpřesnit na základě rozhodnutí vydaných dotčeným orgánům, nikoli společností České štěrkopísky, s. r. o., 

která dotčeným orgánem není. 

Bod 6: Poslední věta na sir. 48 odůvodnění, týkající se průzkumného území Svahy Českého masivu, bude dle naší 

připomínky opravena. 

Vyhodnocení 

Dotčený orgán souhlasil s jeho zdůvodněním, které bylo obsahem výše uvedeného sdělení částečně.  

Stanovil však podmínku v souvislosti s vymezeným koridorem DZ11 pro vysokorychlostní trať. Podmínka byla 

zapracována následujícím způsobem. Do kapitoly D.1 v bodě  

9) Další stavby v tomto koridoru přípustné 

- na území ložisek nerostných surovin je přípustná hornická činnost v souladu s platnou legislativou, která 

výrazně neztíží vybudování vysokorychlostní tratě 

V přípustných podmínkách pro vymezený koridor může být uveden požadavek o souladu s povolenou hornickou 

činností, nikoliv však odklad realizace stavby až po dotěžení ložisek štěrkopísků. ZUR JMK byla projednávána 

v roce 2020, těžební plány jsou známy od roku 1991 (ze dne 6.9.1991, TZÚS/SSZ 174/91), jak vyplývá z rozhodnutí o 

dobývacím prostoru. Požadavky na respektování zmíněných ložisek tak mohly a měly být uplatněny při veřejném 

projednání Aktualizace ZUR JMK. Pořizovatel se domnívá, že tím, že Aktualizace 1. a 2. ZUR JMK nabyla účinnosti 

31.10.2020, bylo dosaženo konsenzu dvou veřejných zájmů, které se v této lokalitě překrývají, a protože byl 

Aktualizací ZUR JMK stanoven koridor pro VRT tímto územím, je zřejmé, že v nadřazené dokumentaci bylo 

dosaženo dohody a že rozdílné zájmy hájené MPO a MD byly už při projednávání Aktualizace ZUR JMK vyřešeny. 
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V Z1 ÚP Žabčice se koridor pro VRT zužuje a vychází z podmínek stanovených Aktualizací ZUR JMK. Zpracovatel 

vezme v úvahu § 52 odst. 4 stavebního zákona a bude vycházet z podmínek stanovených pro vymezení koridoru VRT 

v této oblasti. 

Pořizovatel nemůže stanovovat podmínky pro realizace záměrů umístěných v Aktualizaci ZUR JMK, protože by se 

dostal do rozporu se stavebním zákonem. Stanovením nových podmínek pro provedení záměrů těžby nerostných 

surovin, hájených MPO uvedených v Aktualizaci 1. a 2. ZUR JMK, by pak omezoval záměr Ministerstva dopravy, 

znemožnil nebo znesnadnil by výstavbu VRT, a nebyl v souladu s nadřazenou dokumentací. Dopustil by se tak 

nezákonného postupu. 

Podle § 52 odst. 4 stavebního zákona se ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo 

rozhodnuto při vydání Aktualizace č. 1 a 2. ZUR JMK, se nepřihlíží. 

Důvodem, proč vymezovat koridor v ÚPD, je potřeba chránit území pro budoucí lokalizaci záměru. Pokud existuje 

podrobná studie nebo dokumentace ( např. územní studie, technická studie nebo DÚR ), může být koridor upřesněn 

dle této dokumentace  a po dohodě s oprávněným investorem a dotčeným orgánem lze navrhnout koridor v poměrné 

šířce. Jak vyplanulo ze ZÚR JMK, pro VRT JIŽNÍ MORAVA se v současnosti zpracovává studie proveditelnosti, pro 

účel A1 ZÚR JMK byly Správou železnic poskytnuty její výstupy (umístění tratě včetně výškového uspořádání, 

předpokládané intenzity provozu atd.). Průchod územím je navrhován s maximálním ohledem na prvky ochrany 

přírody i s cílem minimalizovat dopad na obyvatele. Technicky je velmi obtížné až nemožné lokálně odklánět trasu 

od hlavního směru, protože směrové oblouky trasy pro rychlosti 250 km/h a více se pohybují v řádech 5000–8000 m. 

Podkladem pro vymezení koridoru DZ11 byla studie proveditelnosti (2019), šířka koridoru 200 m byla vymezena dle 

požadavku Správy železnic. Tato šíře koridoru byla převzata a zapracována do návrhu ÚP Unkovice. Vzhledem 

k tomu, že v současné době není známá žádná podrobnější plánovací dokumentace, nebyl tento koridor dále 

zužován. 

Dotčený orgán nesouhlasil s vymezením plochy Z11 – plocha pro psí hřbitov, která částečně zasahuje do 

dobývacího prostoru. Tato plocha byla zmenšena tak, aby do dobývacího prostoru nezasahovala. 

 

Ochrana ložisek nerostných surovin 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2  

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl č.p. 481/13,601 42  Brno 2 

Obsah stanoviska k návrhu: 

s d ě l u j e, že podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 

zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je v 

k.ú. Unkovice evidován dobývací prostor Hrušovany I, ev. č. 7 0933 a dobývací prostor Žabčice, ev.č. 71083, 

stanovené pro organizaci České štěrkopísky spol.s.r.o. 

Požaduje vyznačení hranic dobývacích  prostorů do ÚP a vyznačení pozenků, které jsou v ploše předmětných 

dobývacích prostorů jako pozemky určené k dobývání nerostů. 

 Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ: 

E.9 Dobývání nerostů 

Dobývání nerostů ve stanovených dobývacích prostorech je podmíněně přípustné v těchto plochách: 

- plochy zemědělské v dobývacím prostoru ozn. v graf. části NZD v západní části k.ú. 

F.9.2. Plochy zemědělské v dobývacím prostoru (NZD) 
a) Hlavní využití: 

zemědělské využití, dobývání a těžba nerostných surovin, ochrana životního prostředí při těžební 

činnosti a úpravě nerostů 

b) Přípustné využití: 

- pozemky zemědělského půdního fondu 

- krajinná zeleň 

- protierozní opatření 

- související dopravní infrastruktura, technická infrastruktura - liniové stavby 

c) Podmínečně přípustné využití: 

- stávající využití 

podmínka: 

nemající negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití okolních pozemků k 

účelu vymezenému pro plochy dobývání a těžby 

- dobývání a těžba nerostných surovin 

podmínka 

následná rekultivace území bezodkladně po vytěžení i části území s návratem k původnímu způsobu 

využití či jiné rekultivaci 

- veřejná prostranství 

podmínka: 

- určená jako veřejně přístupné plochy pro cesty a komunikace 

d) Nepřípustné využití: 

- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné, zejména bydlení, 

výroba, rekreace pobytová, veškeré stavby s výjimkou staveb, které lze umisťovat v nezastavěném 
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území v souladu s jeho charakterem 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

- není stanovena 

Orgán ochrany ložisek nerostných surovin nevydal stanovisko formou dle § 4 stavebního zákona a bude na to 

upozorněn, hranice DP je v ÚPD vyznačena v tom výkrese, který je k tomu příslušný – tedy v koordinačním výkrese. 

Byly tedy zvýrazněny hranice dobývacího prostoru 

V koncepci krajiny v E.9. byl doplněn vztah dobývání nerostů k § 18.odst. 5 a chráněným ložiskovým územím, 

chráněné LÚ je totiž  stanoveno mimo DP. U všech typů ploch, které se nacházejí v nezastavěném území by 

v podmínkách   pro využití všech ploch objasněn vztah NZÚ ( nezastavěné území) k těžbě – tzn. zda je těžba 

vyloučena, taktéž byl tímto způsobem objasněn vztah dalších činností obsažených v § 18 odst. 5, aby bylo jasně 

zřejmé, zda jsou či nejsou tyto činnosti někde v NZÚ vyloučeny – požadavek přílohy č. 7 vyhl.500 bod f. 

Dobývání a těžba nerostných surovin je podmíněna v plochách NZD následnou rekultivace území bezodkladně po 

vytěžení i části území s návratem k původnímu způsobu využití či jiné rekultivaci. Pozemky k těžbě jsou tak v HV 

vyznačeny. 

Kromě toho DP jsou stanoveny v nezastavěném území, kde využití pro těžbu vyplývá přímo z § 18 odst. 5 SZ, 

nevylučuje-li ji ÚPD a zde jak se zdá, vyloučena není nikde. 

Obsah stanoviska  č.j. SBS 18347/2021 ze dne 12.5.2021 k upravenému návrhu dle § 52. SZ: 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského zaevidoval dne 10.5.2021 oznámení ze dne 

6.5.2021, spisové značky OÚPSÚ/19457/2016/Ka, o zahájeném řízení o územním plánu Unkovice a vyhodnocení 

jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského jako 

věcně příslušný orgán státní báňské správy podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 

61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje toto 

stanovisko k územnímu plánu Unkovice z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství: 

1. V katastrálním území Unkovice je stanoven dobývací prostor Hrušovany I a dobývací prostor Žabčice podle 

ustanovení § 27 odst. 1 zákona ě. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších 

předpisů, proto zdejší úřad podává níže uvedené připomínky k návrhu územního plánu Unkovice. 

2. Zdejší úřad požaduje v územním plánu zohlednit stávající dobývací prostory Hrušovany I a Žabčice jako 

plochu určenou k dobývání výhradního ložiska nerostných surovin. 

 

Vyhodnocení 

Orgán ochrany ložisek nerostných surovin nevydal stanovisko formou dle § 4 stavebního zákona a byl vyzván k jeho 

upřesnění ( OŽPSÚ/19457/2016-84).  Z  podání nebylo zřejmé, jak má návrh ÚP zohlednit dobývací prostory.  

Dne 1.7.2021 obdržel pořizovatel stanovisko dotčeného orgánu pod číslem jednacím SBS 21067/2021.. 

Obsah stanoviska: 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského doplňuje svoje stanovisko k řízení o územním 

plánu Unkovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. Obvodní báňský úřad pro území krajů 

Jihomoravského a Zlínského jako věcně příslušný orgán státní báňské správy podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona 

ě. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle 

ustanovení § 38 odst. 1 zákona ě. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů, uplatňuje toto doplněné stanovisko k územnímu plánu Unkovice z hlediska ochrany a využití 

nerostného bohatství: 

1. V katastrálním území Unkovice je stanoven dobývací prostor Hrušovany I a dobývací prostor Zabčice podle 

ustanovení § 27 odst. 1 zákona ě. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších 

předpisů, proto zdejší úřad podává níže uvedené připomínky k návrhu územního plánu Unkovice. 

2. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 

44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, požaduje k 

včasnému zabezpečení ochrany nerostného bohatství aby orgány územního plánování a zpracovatelé územně 

plánovací dokumentace při územně plánovací Činnosti vycházeli z podkladů o zjištěných a předpokládaných 

výhradních ložiskách poskytovaných jim Ministerstvem životního prostředí a jsou povinni navrhovat řešení, 

které je z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů 

nejvýhodnější. 

3. Zdejší úřad požaduje v územním plánu zohlednit stávající dobývací prostory Hrušovany I a Žabčice jako plochu 

určenou k dobývání výhradního ložiska nerostných surovin. 

Vyhodnoení: 

Připomínky dotčeného orgánu zohlednit stávající dobývací prostory Hrušovany I a Žabčice jako plochu určenou k 

dobývání výhradního ložiska nerostných surovin nebyla zapracována. 

Odůvodnění: Návrh územního plánu Unkovice zakreslil k koordinačím výkrese výše uvedené dobývací prostory a na 

základě této skutečnosti vymezil plochy zemědělské v dobývacím prostoru NZD v nezastavěném území. 

Stanovil podmínky využití těchto ploch v tom smyslu, že dobývání a těžba nerostných surovin je přípustná za 

podmínky, že následná rekultivace území proběhne bezodkladně po vytěžení i části území a rekultivace navrátí území 

k původnímu způsobu využití či jiné rekultivaci. Jako nepřípustné využití je pak uvedeno jiné způsoby využití, které 
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mohou být potenciálně ve střetu s přípustným a podmíněně přípustným využitím,  zahrnující zejména bydlení, 

výrobu, rekreaci pobytovou, veškeré stavby s výjimkou staveb, které lze umisťovat v nezastavěném území v souladu 

s jeho charakterem. Dle §18 odst. (5) 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. Z toho vyplývá, že v plochách NZD nejsou vyloučeny stavby pro těžbu nerostů, 

tedy že tato činnost je zde přípustná. 

§ 18 odst. (1) SZ  Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 

spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 

generací budoucích. V současné době jsou plochy NZD jsou zemědělsky obhospodařovány, žádná těžba zde 

neprobíhá. Plocha byla vymezena v souladu s § 3 odst. (2) písm a), kdy plochy se vymezují podle stávajícího nebo 

požadovaného způsobu využití . Dle rozsudku NSS 4 As 467/2019-27 do ploch těžby se v územně plánovací 

dokumentaci zařazují pozemky, které již slouží k zajištění těžební činnosti, případně s ní souvisejí, nikoli však 

veškerá na území státu zjištěná ložiska nerostů.  

 
Obsah stanoviska č.j.  SBS 33481/2021/2 ze dne 20.9.2021k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o 

námitkách 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a zlínského nesouhlasí s vypořádáním námitek a 

vyhodnocení připomínek o územním plánu Unkovice, protože nebyly vůbec řešeny podaná námitky a připomínky 

z přípisu č.j. SBS 21067/2021 ze dne 30.6.2021, kde byly uplatněny požadavky aby v územním plánu byly 

zohledněny stávající dobývycí protory Hrušovany 1 a Žabčice jako plochy určené k dobývání výhradního ložiska 

nerostných surovin. 

Vyhodnoení: 

Obvodní báňský úřad nesouhlasil s vypořádáním návrhu z důvodu, že v něm nebyly řešeny podané námitky  a 

připomínky přípisu č.j. SBS 21067/2021. Dle § 52 odst. (2) SZ námitky proti návrhu zemního plánu mohou podat 

pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky k 

prvkům náležejícím regulačnímu plánu mohou uplatnit i osoby uvedené v § 85 odst. 2. Dle odst. (3) každý může 

uplatnit připomínky, dotčené osoby podle odstavce (2) námitky a dotčené orgány uplatňují stanoviska. Obvodní 

báňský úřad je dotčeným orgánem z hlediska zákona 44/1988 a zákona č. 61/1988 a jako takový uplatňuje dle § 50 

odst. (2) a §52 odst. (3)  stanoviska. Přezkoumání souladu územního plánu s požadavky zvláštních právních 

předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů je obsahem zvláštní kapitoly 

odůvodnění územního plánu. 

 

Odpadové hospodářství 

Dne 1.1.2021 nabyl účinnosti zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech a nahradil tak zákon č.185/2001 Sb., Zákon 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jehož účinnost byla ukončena k 31.12.2020. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů § 75 písm. a)  

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 4,602 00  Brno 2 

Obsah stanoviska k návrhu dle §50 odst. (2): 

Ve svém stanovisku KHSJM 00784/2018/BM/HOK z 10.1.2019 k návrhu dle § 50 odst.2 SZ jako dotčený orgán 

neuplatnila žádné stanovisko z hlediska tohoto zákona. 

Obsah stanoviska k upravenému návrhu dle § 52. SZ: 

Ve svém stanovisku KHSJM 37965/2021/BO/HOK ze dne 25.6.2021k upravenému návrhu jako dotčený orgán 

neuplatnila žádné stanovisko z hlediska tohoto zákona. 

Obsah stanoviska k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách 

DO neuplatnil stanovisko, dle ust. § 53 odst. (1) se má za to, že s návrhem souhlasí. 

Vyhodnocení  

DO neuvedl žádné požadavky na úpravu návrhu ÚP ani na úpravu vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

 
Odpadové hospodářství 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších zákonů,§ 79 odst. 1 písm. k),  

Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2 a § 52 odst. (3)SZ: 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko 

 

Ochrana veřejného zdraví 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví § 82 odst. 2 písm. i) v souvislosti s § 77, § 82 odst. 2 písm. j)  
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Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 4,602 00  Brno 2 

Obsah stanoviska č.j. KHSJM 00784/2018/BM/HOK z 10.1.2019 k návrhu dle ustanovení §50 odst. (2) SZ: 

Orgán s návrhem souhlasí s tímto odůvodněním: 

Předmětný návrh ÚP Unkovice byl ze strany KHS JmK posouzen ve smyslu ustanovení § 2 odst. (2) správního řádu 

a § 4 odst. (2) písm. b) a § 50 odst. (2) stavebního zákona, a to v rozsahu požadavků na ochranu veřejného zdraví 

vyplývajících ze souvisejících ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. a právních předpisů provádějících, mj. nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Primárně 

se KHS JmK zabývala zejména otázkou potenciálních vlivů na obyvatelstvo a lidské zdraví, které mohou ve svém 

důsledku při uplatňování územního plánu v podobě deklarované v projednávaném návrhu predikovat zdravotní 

rizika pro populaci vystavenou rizikovým faktorům životních podmínek. 

Při posuzování KHS JmK dále postupovala v souladu s ustanovením § 3 správního řádu tak, aby byl zjištěn stav 

věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a dále ve smyslu ustanovení § 6 odst. (2) a § 50 odst. (1) správního řádu 

KHS JmK uvážila skutečnosti známé z moci úřední a skutečnosti obecně známé a podklady vyhodnotila ve smyslu 

ustanovení § 50 odst. (4) správního řádu dle své úvahy.  

Primárně se KHS JmK zabývala otázkou potenciálních vlivů na obyvatelstvo a lidské zdraví, které mohou ve svém 

důsledku při uplatňování územního plánu v podobě deklarované v projednávaném návrhu predikovat zdravotní 

rizika pro populaci vystavenou rizikovým faktorům životních podmínek.  

Současně byl předmětný návrh vyhodnocen z hlediska doporučení zohlednění požadavků KHS JmK uplatněných ve 

vyjádření k návrhu zadání ze dne 19. 07. 2017, č.j.: KHSJM 39529/2017/BO/HOK. Způsob a forma respektování 

požadavku je zřejmá ze skutečností uvedených v návrhu územního plánu a lze konstatovat, že doporučené 

požadavky byly akceptovány.   

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ: 

Ze stanoviska dotčeného orgánu nevyplývají žádné požadavky na úpravu návrhu. Nicméně podmínky stanovené 

v kapitole F., odst. F1.1) bude nutno upravit v souvislosti s novelou SZ a příslušností posuzování souladu s UPD 

přenesenou na ÚÚP bez možnosti požadovat stanoviska dotčených orgánů. Obecně lze ponechat podmínku obecně 

pro chráněné prostory: 

V plochách s možností umístit chráněné prostory, kdy chráněné prostory budou umisťovány do území zatíženého 

zdroji hluku (a to z jakéhokoliv zdroje – dráhy, pozemní komunikace, výrobních či jiných procesů), je podmínkou 

změn v území prokázání splnění hygienických limitů v oblasti hluku a vibrací s tím, že celková hluková zátěž ze 

všech zdrojů hluku nesmí v souhrnu kumulativních vlivů překračovat imisní hygienický limit stanovený v 

prováděcích právních předpisech pro stávající chráněné prostory a bude vyhodnocena reálnost protihlukových 

opatření, budou-li navrhována. Bude zohledněna i zátěž z povolených, doposud však nerealizovaných záměrů a 

budou respektovány stávající i vymezené zastavitelné plochy, jejichž způsob využití umožňuje, aby obsahovaly 

chráněné prostory. 

V plochách s možností umístit zdroje hluku je podmínkou změn v území prokázání splnění hygienických limitů v 

oblasti hluku a vibrací s tím, že celková hluková zátěž ze všech zdrojů hluku nesmí v souhrnu kumulativních vlivů 

překračovat imisní hygienický limit stanovený v prováděcích právních předpisech na hranici ploch (s možností 

situovat chráněné prostory) vymezených v územně plánovací dokumentaci. 

Podmínka 7) je totiž stanovena pro zpracovatele ÚPD, nikoliv pro změny v území. 

 

Obsah stanoviska č.j. KHSJM 37965/2021/BO/HOK ze dne 25.6.2021 k upravenému návrhu dle § 52. SZ: 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlen v Brně uplatňuje toto stanovisko: 

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví KHS JmK 

s návrhem územního plánu nazvaným „Návrh územního plánu Unkovice a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

území“ zveřejněným pro veřejné projednání na webových stránkách města Židlochovice souhlasí s tím, že zhledem 

k nutnosti eliminace resp. minimalizace potenciálních rizik popopulaci vystavenou rizikovým faktorům životních 

podmínek ve smyslu  ustanovení §2 odst. (2) a(4), §77 odst. (1) a § 82 odst. (2) písm. jú a f) zákona 258/2000Sb., 

v návaznosti na ustanovení § 30 a § 77 odst. (2), (3) a (4) zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s nařízením vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů ve smyslu 

ustanovení § 19 odst. 1 písm. c) a m) zákona č. 183/2006 Sb, KHS JmK požaduje upravit níže uvedené. 

V textové části návrhu kapitola F Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 

převažujícího účeli využití …., podkapitola F.1 Podmínky využití ploch ÚP Unkovice upravit následující text 

v bodě 2) a v bodě 7) 

 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ: 

Dotčený orgán uplatnil souhlasné stanovisko. Požadavek úpravy textové části kapitoly  F.1 v bodech 2) a 7) byl 

zapracován částečně.  

Požadavek na úpravu textu v bodě  2) nebyl zapracován. Dotčený orgán požaduje zapracovat do územního plánu 

podmínku, která je procesní, kterou opatření obecné povahy obsahovat nesmí. Z § 77 odst. (3) a (4) se týkají 

činností souvisejících se stavbou jako takovou s umisťováním staveb, vydáním územních rozhodnutí  územního 

souhlasu ke stavbám podle odstavce (3) §77. Tato činnost přísluší jinému správnímu orgánu a tím je stavební úřad. 

Úřad územního plánování není příslušný k těmto úkonům. Jelikož forma opatření obecné povahy vylučuje možnost 

uvedení procesní podmínky tak, jak ji požaduje dotčený orgán, byla podmínka upravena tak aby byla akceptovatelná 

územním plánem. Podmínka posouzení stavby při jejím umisťování z hlediska ochrany zdraví vychází ze zákona a je 
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tedy podmínkou nadbytečnou. Při stanovení podmínky doložení souladu hlukové zátěže se stanovenými limity 

v dokumentaci pro územní řízení mohou být některé záměry z této podmínky vyjmuty, protože ne všechny stavby 

podléhají územnímu řízení. 

Bod 7) byl zapracován. 

 

Veterinární správa 

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů § 49 odst. 1 písm. j)  

Krajská veterinární správa pro JmK, Palackého třída č.p. 174,612 00  Brno 12 

Dotčený orgán neuplatnil  ve lhůtě dle § 50 odst. (2) ani po ní stanovisko k návrhu.  

Obsah stanoviska k upravenému návrhu dle § 52. SZ: 

Dotčený orgán neuplatnil stanovisko 
Vyhodnocení  

DO neuvedl žádné požadavky na úpravu návrhu ÚP. 

 

Památková péče 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších zákonů § 29 odst. 2 písm. c)  

Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí – památková péče, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 

Dotčený orgán neuplatnil  stanovisko dle § 50 odst. (2) a dle § 52 odst. (3) 

Vyhodnocení  

DO neuvedl žádné požadavky na úpravu návrhu ÚP. 

 

Památková péče 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších zákonů  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor reg., odd. památkové péče, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2 a dle § 52 odst. (3)SZ 
Dotčený orgán neuplatnil  stanovisko k návrhu, orgán vzhledem k neexistenci národní kulturní památky či 

památkové zóny v řešeném území není dotčen. 

 

 

Doprava na pozemních komunikacích 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů § 40 odst. 2 písm. g) z hlediska 

řešení dálnic a silnic I. třídy  

Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
Dotčený orgán neuplatnil  ve lhůtě dle § 50 odst. (2) ani po ní stanovisko k návrhu.  

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ: 

Z hlediska dopravy na PK není MD dotčeno, územím neprochází žádná dálnice ani komunikace I. třídy ani nebyl do 

ÚPA vložen údaj o území týkající se takového záměru. 

Obsah stanoviska k upravenému návrhu dle § 52. SZ: 

Dotčený orgán neuplatnil stanovisko.  K.ú. Unkovic neprochází žádná dálnice ani komunikace I. třídy 

 

Doprava na pozemních komunikacích 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40 odst. 3 písm. f),z hlediska řešení silnic II. a III.třídy.  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor rozvoje dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Obsah stanoviska č.j. č.j. JMK 4644/2019 z 21.12.2018 k návrhu dle ustanovení §50 odst. (2) SZ: 

souhlasí s řešením silnic II. a III. třídy za podmínky splnění požadavku, že pro návrhové plochy Z12, Z13, Z14 s 

využitím pro výrobu a skladování bude doplněna podmínka do kapitoly F.3 „v následujícím stupni projektové 

přípravy bude prokázáno kapacitní a bezpečné dopravní napojení komplexu všech tří ploch na krajskou silniční síť, 

které bude v souladu s platnou ÚPD“. 

Požadavek orgán odůvodnil takto: 

Navržené zastavitelné plochy výroby a skladování (VS) Z12, Z13 a Z14 převzaté z předchozí ÚPD přesahují v 

celkové plošné výměře včetně souvisejících návrhových zastavitelných ploch manipulace (VM) Z15, Z16 a Z17 

určených pro obsluhu ploch výroby a skladování (VS - Z12, Z13 a Z14) území 20 ha. V současnosti není na 

sousedním správním území Žabčice pro takovou průmyslovou zónu vhodné dopravní napojení na silnici II/416 

(Průmyslová) a to ani na úrovni územního plánování. Navržené plochy výroby a skladování (VS) byly převzaty z 

předchozí platné ÚPD obce Unkovice z roku 2006, přičemž od té doby nebyla potřebná koordinace z hlediska 

dopravního napojení nové průmyslové zóny v Unkovicích s ÚPD Žabčice vytvořena. Návrh nového ÚP Unkovice 

blíže specifikuje využití jednotlivě vymezených ploch výroby a skladování (VS - Z12, Z13 a Z14) a souvisejících 

ploch manipulace pro umístění obslužné komunikace (VM - Z15, Z16 a Z17) tvořících jako celek novou 

průmyslovou zónu v Unkovicích návrhem etapovitosti využití dílčích ploch výroby a skladování (VS – Z12, Z13 a 

Z14) a dále oproti předchozí platné ÚPD Unkovice blíže specifikuje dopravní napojení ploch výroby a skladování 

prostřednictvím nové místní komunikace s připojením na silnici II/416 na sousedním správním území Žabčice. 
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Návrh ÚP Unkovice pro ochranu zastavěného území obce vyvolanou dopravou podmiňuje využití návrhových ploch 

„průmyslové zóny“ vytvořením nového dopravního napojení na sousedním k.ú. Žabčice. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ: 

Požadavek nebyl zapracován, protože plochy Z12, Z13 a Z14 byly z ÚPD jako zastavitelné plochy vypuštěny a to na 

základě negativního stanoviska orgánu ochrany  ZPF. 

Obsah stanoviska č.j. JMK 93031/2021 ze dne 24.6.2021 k upravenému návrhu dle § 52. SZ: 

Krajský úřad odbor dopravy uplatňuje v řízení dle § 52 stavebního zákona stanovisko k částem řešení, které byly od 

společného jednání změněny a souhlasí s řešením silnic II. a III. třídy v návrhu územního plánu. 

Vyhodnocení  

DO neuvedl žádné požadavky na úpravu návrhu ÚP. 

Obsah stanoviska k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách 

DO neuplatnil stanovisko, dle ust. § 53 odst. (1) se má za to, že s návrhem souhlasí. 

 

Doprava na pozemních komunikacích 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40 odst. 4 písm. d , z hlediska řešení silnic II. a III .třídy, 

místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací  

Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 

Dotčený orgán neuplatnil  dle § 50 odst. (2) a dle § 52 odst.(3) stanovisko k návrhu. 

 

Doprava drážní 

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů  § 56 písm. d) 

Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
Dotčený orgán neuplatnil  ve lhůtě dle § 50 odst. (2) ani po ní stanovisko k návrhu.  

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ: 

Z hlediska dopravy na železnici je MD dotčeno, územím prochází  dráha a  záměr VRT. 

Obsah stanoviska dle § 52 odst. 3  
Dotčený orgán neuplatnil  ve lhůtě dle § 52 odst. (3) ani po ní stanovisko k návrhu.  

Obsah stanoviska k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách 

DO neuplatnil stanovisko, dle ust. § 53 odst. (1) se má za to, že s návrhem souhlasí. 

 
Doprava letecká 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o podnikání (živnosten. 

zákon) ve znění pozdějších předpisů § 88 odst. 1 písm. o) ,§ 88 odst. 1 písm. p)  

Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  
Dotčený orgán neuplatnil  ve lhůtě dle § 50 odst. (2) ani po ní stanovisko k návrhu.  

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ: 

MD je dotčeným orgánem z hlediska letecké dopravy – na celém území ORP Židlochovice je situováno OP Letiště 

Brno – OP proti laserovým zařízením – sektor B. 

Obsah stanoviska dle § 52 odst. 3  
Dotčený orgán neuplatnil  ve lhůtě dle § 52 odst. (3) ani po ní stanovisko k návrhu.  

Obsah stanoviska k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách 

DO neuplatnil stanovisko, dle ust. § 53 odst. (1) se má za to, že s návrhem souhlasí. 

 

Doprava letecká 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a  ve znění pozdějších předpisů,§ 88 odst. 1 písm. o) v souvislosti s § 87 

odst. 2,§ 88 odst. 1 písm.pt) v souvislosti s § 87 odst. 2  

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odd ochrany úz. zájmů Brno, Svatoplukova 2687/84,  Brno 

Obsah stanoviska dle § 50 odst.  
Odbor ochrany územních zájmů, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 

odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR") a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb,, o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), jako věcně 

a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona a 

dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 

stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, 

ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 

plánovací dokumentace před veřejným projednáním. 
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR: 

- 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 umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle 
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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. 

Výše podtržený text, tedy výčet staveb, které je nutno před umístěním a povolením posoudit z hlediska 

možné kolize, požadujeme doplnit do textové části návrhu územního plánu.  Odůvodnění, kapitoly 4. 

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů (str. 15). V grafické části je toto vymezené území 

zapracováno. 
Odůvodnění, kapitoly 4. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů (str. 15). V grafické části je toto 
vymezené území zapracováno. – je obsaženo v kap. 4 v části odůvodnění 
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany ČR: 

- Mikrovlnného spoje (elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma) - zákon č. 222/1999 Sb. o 

zajišťování obrany ČR, zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, zákon č. 49/1997 Sb., o civilním 

letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území 
trasy mikrovlnného spoje (Fresnelova zóna) ze stanoviště Děvín - Hády lze umístit a povolit nadzemní výstavbu 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 82a. 
Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové části 
návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly 4. Souladu  s požadavky zvláštních právních předpisů (str. 15). V 
grafické části je toto vymezené území zapracováno. 
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany ČR: 

- 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 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 podlad, ÚAP - jev 82a. V 
případě kolize může být výstavba omezena. 
Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové části 
návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly 4. Soulad s_požadavky zvláštních právních předpisů (str. 15) a do 
grafické části - koordinačního výkresu –Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z 

hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 
119). Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 
Ministestva obrany: 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy 

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 

- výstavba vedení VN a WN 

- výstavba větrných elektráren 

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních 
systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice....) 

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 

- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 
Vzhledem k tomu, že tento zájem se dotýká celého správního území, zapracujte do grafické části např. formou 
následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu: „Celé správní území je zájmovým územím 
Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb".-  
Upozorňujeme, že k 31.12.2013 VUSS Brno zanikla, proto požadujeme v koordinačním výkresu u legendy 
Limity využití technologie - ochranné pásmo el. kom. objektu odstranit závorku s textem VUSS -   
Odůvodnění: 

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany 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. 

Výše uvedená vymezená území 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. 

Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na vydané vyjádření MO k návrhu zadání 

UPD a poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro zpracování územně analytických 

podkladů ORP. 
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Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu zapracování 

výše uvedených vymezených území MO do textové i grafické části v souladu s tímto stanoviskem. Jedná 

se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. Veškeré požadavky 

Ministerstva obrany jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a jsou 

deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž nerespektování by vedlo k ohrožení 

funkčnosti speciálních zařízení MO. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu: 

Orgán neuvedl žádné požadavky na úpravy v  návrhu. 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 4. Odůvodnění.  

Limit je v koordinačním výkrese ošetřen tak, jak DO požaduje. 

 

Obsah stanoviska  č.j. 112690/2021-1150-OÚZ-BR  ze dne 15.6.2021 dle § 52 odst. 3  
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany 

ČR, vydává ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona a dle §4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, sstanovisko, 

jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona. 

I. souhlasí s částmí řešení, které byly od společného jednání změněny. Navržené změny nejsou v rozporu se zájmy 

Ministerstva obrany. 

II. uplatňuje připomínku  

Celé správní území obce se nachází ve smyslu Ministerstva obrany ČR: 

- 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 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 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. 

Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a doplnit podtržený text do 

odůvodnění kapitoly 4 Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů, podkapitoly Obrana státu (str.15) . 

V koordinačním výkrese je toto vymezené území zapracováno. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu: 

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, 

které územní plán obsahovat nesmí. Jedná se o podmínku, která vychází ze zákona, je tedy podmínkou nadbytečnou. 

Změnou stavebního zákona platnou o 29.1.2018 byl jev označovaný v ÚPA jako jev 103 vypuštěn. Sledovaný jev – 

letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území jsou v ÚPA označovány jako jev 102a. Dodržení 

ustanovení §175 SZ je v územním plánu je obsaženo v kapitole F.1 Podmínky využití ploch ÚP Unkovice. 

Obsah stanoviska k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách 

DO neuplatnil stanovisko, dle ust. § 53 odst. (1) se má za to, že s návrhem souhlasí. 

 

Energetika 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

(energetický zákon), § 16 písm. g  

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32,11015 Praha 1 
Orgán neuplatnil ve lhůtě dle § 50 odst. (2) a § 52 odst.(3) ani po ní stanovisko, nepožaduje úpravu návrhu 

 

 

Energetika 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií  § 13 odst. 3,pokud se umisťují nebo mění zdroje energie, distribuční 

soustavy určené k distribuci elektrické energie a plynu, nebo rozvodná tepelná zařízení  

Státní energetická inspekce, Uzemní inspektorát pro Jihomoravský kraj, Opuštěná  4,602 00  Brno 2 

Dotčený orgán nebyl vyzván k uplatnění stanoviska vzhledem k tomu, že se neumisťují ani  nemění zdroje 

energie, distribuční soustavy určené k distribuci elektrické energie a plynu, nebo rozvodná tepelná 

zařízení a pro dané území není vydána územní energetická koncepce. 
 

Využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ion. záření  (atomový zákon) § 3 odst. 3 písm. y)  
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Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí č.e. 9,11000  Praha 1 

Jelikož orgán uplatňuje požadavky ve vyjádřeních a stanoviskách k ÚPD u 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 - nebyl žádným způsobem dotčen veřejný zájem chráněný 

zákonem a orgán nebyl vyzýván k uplatňování vyjádření s požadavky či stanovisek k návrhu. 

 

Obrana státu 

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky  § 6 odst. 1 písm. h) 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekomická a majetková, Odd. ochrany úz. zájmů Brno, Svatoplukova 2687/84, Brno 

Vyhodnocení: 

Vyhodnocení viz výše uvedené -  

 

Civilní ochrana 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému§ 12 odst. 2 písm. i)  

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p. 685/1,Zábrdovice,614 00  Brno 14 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  

K předmětné dokumentaci vydává HZS JmK souhlasné stanovisko 
Vyhodnocení: 

Orgán neuvedl žádné požadavky na úpravu návrhu 

 

Obsah stanoviska  č.j. HSBM-4-91/2021  ze dne 28.6.2021 dle § 52 odst. (3) k upravenému návrhu:  

K předmětné dokumentaci vydává HZS JmK souhlasné stanovisko 
Vyhodnocení: 

Dotčený orgán souhlasil s návrhem ÚP Unkovice 

Obsah stanoviska č.j. HSBM-4-164/2021 ze dne 9.9.2021 k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o 

námitkách 

K předmětné dokumentaci vydává HZS JmK souhlasné stanovisko 

Vyhodnocení: 

Dotčený orgán vydal souhlasné stanovisko. 

 

Pozemkové úpravy 

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách , ve znění pozdějších zákonů § 19 písm. c) 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno, Kotlářská 931/53, Brno 

Obsah stanoviska dle § 50 odst. 2  

Státní pozemkový úřad s návrhem územního plánu Rajhradice souhlasí 

Vyhodnocení: 
Orgán neuvedl žádné požadavky na úpravu návrhu. 

Obsah stanoviska dle § 52 odst. 3  
Dotčený orgán neuplatnil  ve lhůtě dle § 52 odst. (3) ani po ní stanovisko k návrhu.  

Vyhodnocení: 
Orgán neuvedl žádné požadavky na úpravu návrhu. 

Obsah stanoviska k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách 

DO neuplatnil stanovisko, dle ust. § 53 odst. (1) se má za to, že s návrhem souhlasí. 

 

Stanoviska krajského úřadu jako nadřízeného orgánu k návrhu dle §50 odst.7,  §52 odst.3 a §53 

odst.1 stavebního zákona 
Zákon č. 183/2006 Sb –  posouzení dle § 50 odst.7 stavebního zákona  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor rozvoje dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

. Stanovisko krajského úřadu k návrhu územního plánu Unkovice 

Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, požádal ve smyslu § 50 odst. 7 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), o 

vydání stanoviska krajského úřadu k návrhu územního plánu (dále jen ÚP) Unkovice. Krajský úřad Jihomoravského 

kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KrÚ), 

s d ě l u j e 

po obdržení stanovisek, připomínek a výsledků konzultací a posouzení dle § 50 odst. 7 stavebního zákona 

následující 

s t a n o v i s k o : 

1. Základní údaje o návrhu ÚP Unkovice 

Pořizovatel: Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad 

Projektant: Ing. arch. Barbora Jenčková, Jugoslávská 633/75a, 613 00 Brno Datum 

zpracování: říjen 2018 Řešené území: katastrální území Unkovice 
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2. Posouzení návrhu ÚP Unkovice z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem 

A) Dle Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR) patří obec 

Unkovice ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 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. 

Tato skutečnost je v návrhu ÚP zohledněna zejména rozsahem rozvojových ploch. V ÚP Unkovice jsou 

respektovány či řešeny republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území dle 

PÚR ČR, především dle článku 14 kapitoly 2 (tj. ochrana přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území), 

článku 14a (tj. při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při 

zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny), článku 16 (tj. 

komplexní řešení území ve spolupráci s jeho obyvateli a uživateli) a článku 19 (tj. účelné využívání a 

uspořádání území, ochrana nezastavěného území). 

Z PÚR ČR vyplývá, že území obce je dotčeno záměrem koridoru vysokorychlostní dopravy VR1 

(vysokorychlostní trať v úseku Brno - Vranovice - Břeclav - hranice ČR) ÚP zajišťuje územní ochranu záměru 

vysokorychlostní trati vymezením koridoru územní rezervy R1 pro dílčí část úseku Brno- Vranovice-Břeclav-

hranice ČR na základě jeho upřesnění v ZÚR JMK. 

B) Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly Zastupitelstvem Jihomoravského kraje 

vydány dne 05.10.2016, účinnosti nabyly dne 03.11.2016. V ZÚR JMK stanovené priority územního plánování 

pro zajištění udržitelného rozvoje území jsou v návrhu ÚP Unkovice 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 (14) priorit (tj. podporovat péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 

kraje, které vytvářejí charakteristické znaky území, přispívají k jeho identifikaci a posilují vztah obyvatelstva k 

území kraje), bod (15) priorit (tj. vytvářet územní podmínky pro podporu civilizačních hodnot venkovského 

území a oblastí, zejména s ohledem na možnosti primárního sektoru, ochranu kvalitní zemědělské půdy a 

ekologickou funkci krajiny) a bod (18) priorit (tj. vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území 

před přírodními katastrofami - záplavy, eroze, sesuvy, sucho apod.). 

Dle zpřesnění v ZÚR JMK je obec Unkovice součástí metropolitní rozvojové oblasti OB3 - Brno. Řešení 

návrhu ÚP Unkovice včetně rozsahu rozvojových ploch odpovídá umístění v metropolitní rozvojové oblasti. 

ZÚR JMK vymezují (dle kapitoly D) ve správním území obce Unkovice koridor nadmístního významu RDZ05 

- koridor územní rezervy vysokorychlostní trati Brno - Břeclav - hranice ČR / Rakousko (- Wien). Návrh ÚP 

Unkovice vymezuje územní rezervu R1 v rozsahu dle ZÚR JMK. 

Na území obce zasahují dle ZÚR JMK plochy pro protipovodňová opatření POT05 a POP02 (POT05 - plocha 

pro protipovodňová opatření řízené inundace Židlochovice a poldr Blučina na vodním toku Svratka včetně 

Ivanovického potoka, POP02 - plocha pro protipovodňová opatření na vodním toku Svratka). V návrhu ÚP je 

vymezena plocha pro uvedená opatření v prostoru severovýchodně od náhonu Šatavy. Dle kapitoly G stanovují 

ZÚR JMK záměr POT05 jako veřejně prospěšnou stavbu a POP02 jako veřejně prospěšné opatření. V návrhu 

ÚP Unkovice jsou však oba záměry zařazeny jako veřejně prospěšná opatření, což není v souladu se ZÚR 

JMK; KrÚ proto požaduje záměr POT05 upřesněný v návrhu ÚP stanovit jako veřejně prospěšnou stavbu. 

Nadmístní systém ÚSES dle ZÚR JMK do řešeného území nezasahuje. 

ZÚR JMK dále stanovují požadavky na územní vymezení a koordinaci koridorů cyklistických tras a stezek 

nadmístního významu, správního území obce se na jižním okraji řešeného území dotýká vedení dálkového 

cyklistického koridoru nadmístního významu EuroVelo 9 Balt - Jadran, mezinárodního cyklistického koridoru 

Brno - Vídeň a krajských cyklistických koridorů (Brno -) Vranovice - Dolní Věstonice - Lednice - Břeclav - 

Lanžhot (- Kúty - Bratislava). Na jiných místech odůvodnění např. 

(v kap. 6.4) se uvádí, že se jedná se o stávající cyklistické stezky a trasy, které jsou v širším území 

stabilizovány a v návrhu ÚP respektovány. Jejich lokalizace ve správním území obce (včetně návaznosti na 

sousední území) však není popsána ani znázorněna graficky (v koordinačním výkresu, výkresu širších vztahů) a 

především chybí vyhodnocení, zda stávající trasování koresponduje s požadavky na uspořádání a využití území 

a úkoly pro územní plánování stanovenými v kap. D ZÚR JMK pro vedení dálkových, mezinárodních a 
krajských cyklistických koridorů, zejména z hlediska vedení koridorů mimo dopravní prostor silnic II. a III. 
třídy, zařazených do tahů krajského významu dle Generelu krajských silnic JMK. Není rovněž zmíněna 

koordinace s ÚPD navazujících obcí - i když lze předpokládat, že koordinace v území je zajištěna vedením ve 

stávajících trasách, je třeba ověřit, zda ÚPD sousedních obcí vychází ze stejného předpokladu a nenavrhuje 

případně jiné řešení. 

Správní území obce Unkovice je dle kapitoly F. ZÚR JMK zařazeno do krajinných typů 17 - Dyjsko- svratecký 

a 21 - Ořechovsko-vranovický. KrÚ požaduje v kapitole 1.2 odůvodnění doplnit, jak ÚP Unkovice zapracoval 

zásady uvedeného krajinného typu do navrhovaného řešení, resp. konkretizovat, jak (čím) návrh ÚP reflektuje 

(stěžejní) požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování stanovené pro tyto krajinné 

typy. 
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Dále je třeba doplnit vyhodnocení, jak jsou v návrhu ÚP Unkovice respektovány a upřesněny podmínky 

ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje (stanovené v kapitole E. ZÚR 

JMK). 

KRÚ konstatuje, že v kapitole 1.2 odůvodnění chybí posouzení návrhu ÚP ve vztahu ke kapitole H ZÚR JMK. 

Požaduje proto 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 jejich zajištění v platné a rozpracované ÚPD těchto obcí, a to ke všem 

záměrům ZÚR JMK včetně územní rezervy. V případě, kdy návaznost na ÚPD sousedních obcí není z 

objektivních důvodů možná, je třeba konstatovat nesoulad (v čem spočívá a jeho důvody) a uvést související 

požadavky na zajištění návazností v ÚPD sousedních obcí (zohlednění při zpracování jejich změn či nových 

ÚPD). 

V kapitole I. ZÚR JMK jsou vymezeny plochy, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní 

studií. Obce Unkovice se týká prověření trasování koridoru pro dvojité vedení 400 kV Územní studií koridoru 

vedení 400 kV Sokolnice - hranice ČR / Rakousko; pro územně plánovací dokumentaci obce Unkovice z 

povinnosti prověření změn nevyplývají žádné konkrétní požadavky. 

3. Posouzení návrhu ÚP Unkovice z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní 

vztahy 

Obec Unkovice se leží cca 22 km jižně od Brna v lužni poloze široké říční nivy Svratky, na okraji dobývací prostorů 

štěrkopísku. Na jihu navazuje obec na urbanizované plochy sousedních Žabčic, se kterými je obec stavebně i 

komunikačně provázána. 

Návrh ÚP Unkovice vychází z dosavadního historického vývoje území, stávajícího funkčního a prostorového 

uspořádání území, přírodních podmínek a širších vztahů. Unkovice jsou sídlo, jehož sídelní strukturu do značné 

míry ovlivnily geomorfologické podmínky. Využití území v mnoha ohledech limitují přírodní a technické limity, z 

nichž nejpodstatnější jsou záplavové území Svratky a Litavy v severovýchodní části správního území s pozůstatky 

lužního lesa, železnice západně od centra obce a za ní polní krajina poznamenaná těžbou štěrkopísků a navazující 

zástavba obce Žabčice. 

Zástavba v Unkovicích je podstatnou měrou využita pro obytnou a smíšenou obytnou funkci. Rozvoj obytné 

zástavby je navržen v přímé návaznosti na centrální zastavěné území, protože takto lze účelně využít veřejnou 

infrastrukturu obce, je směřován severozápadně od centra do oblastí, které nejsou zasaženy záplavovým územím a 

poskytují kvalitní prostředí pro bydlení. Rozvoj smíšené obytné funkce je navržen v ploše přestavby, která má 

vzhledem ke své poloze i potenciál rozvíjení dalších funkcí (služby, vybavení). 

Občanské vybavení obce je jen základní vzhledem k dobrému dopravnímu propojení okolních sídel a dojížďce 

obyvatel za prací. Stávající občanské vybavení je návrhem ÚP respektováno v samostatných funkčních plochách 

nebo je včleněno v plochách smíšených obytných. Návrh ÚP umožňuje umisťování občanského vybavení v rámci 

vymezených ploch s různým způsobem využití včetně ploch smíšených obytných a v omezené míře i ploch bydlení. 

Zázemí pro každodenní rekreaci představuje především oblast severně od zástavby směrem k Unkovickém rybníku 

a Unkovickým loukám, zde jsou proto vymezeny plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení, 

veřejná prostranství v okolí rybníka a krajinné zázemí Spektrum ploch denní rekreace doplňují plochy zeleně 

rekreační, které mohou poskytnout pěstební pozemky zahrádek v docházkové vzdálenosti k obydlím. Další plocha 

občanského vybavení pro tělovýchovná a sportovní zařízení je vymezena západně od zástavby centra obce směrem 

k trati, v ploše navazující na zastavěné území. 

návrhu ÚP jsou zohledněny stávající plochy výroby a skladování ve stabilizovaných plochách zejména severně od 

centrálního zastavěného území jádra obce, rozvoj je navržen v návaznosti na stávající plochy a dále západně podél 

železniční trati. V severní a v západní části k. ú. se nacházejí stávající plochy výroby elektrické energie (realizované 

a využívané fotovoltaické elektrárny). Pro rozvoj výroby elektrické energie - fotovoltaickou elektrárnu je v ÚP je 

navržena rozvojová plocha západně od trati ve vytěženém dobývacímu prostoru (v ploše řešeném předchozí ÚPD a 

nevyužité dosud pro vymezený záměr). 

Dopravní napojení obce na komunikace vyšší třídy je realizováno stávajícími silnicemi - na silnici II/416 Slavkov - 

Židlochovice - Pohořelice vedoucí při hranici řešeného území je napojen komunikační systém obce (místní 

komunikace). Řešeným územím prochází severojižně železniční trať č. 250 (Praha -) Havlíčkův Brod - Brno - Kúty, 

vlak územím pouze projíždí. Nejbližší stanice je v Hrušovanech u Brna (přestupní uzel), zastávka pak v Žabčicích. 

Do blízkých měst a obcí vyššího významu je organizováno autobusové spojení pravidelnou autobusovou dopravou 

se zastávkami při sil. II/416 (mimo k. ú. Unkovice). ÚP nevymezuje žádné nové cyklistické trasy. Při okraji 

řešeného území obcí procházejí cyklotrasy uvedené výše v bodě B) tohoto stanoviska. 

Rozvoj technické infrastruktury vychází ze stávajících zařízení a sítí. Obec Unkovice je zásobena pitnou vodou ze 

skupinového vodovodu Židlochovice (Vírský oblastní vodovod). Stávající systém zásobení pitnou vodou vyhoví i 

pro navržený rozvoj, do nové zástavby budou rozvedeny nové řady. 

obci je nová splašková kanalizace, vody jsou přečerpávány na ČOV Žabčice, která je dostatečně dimenzovaná i pro 

rozvoj obce. Vymezené zastavitelné plochy budou napojeny na stávající kanalizaci, zástavba ploch průmyslu a 

skladování bude řešena v návaznosti na stávající koncepci samostatně. V obci není soustavná dešťová kanalizace a 

srážkové vody většinou povrchově odtékají do blízké vodoteče nebo vsakují u objektů. Tento stav se nebude měnit. 

Je vymezena trasa pro odvádění přívalových vod. 
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Obec je v zcela plynofikovaná od r. 1994, včetně průmyslových a zemědělských areálů. Hlavním zdrojem je 

odbočka DN 150 z VTL 300/4 Němčice-Znojmo do Hrušovan. Rozvody v obci jsou převážně středotlaké. Dimenze 

zdroje a rozvodů je dostatečná i pro rozvoj obce. Pro novou zástavbu postačí rozšířit stávající rozvody. 

Bude zachována stávající koncepce zásobování elektrickou energií ze stávající distribuční sítě, a to z venkovních 

vedení VN 22 kV prostřednictvím transformačních stanic. Zásobování bude zajištěno rozšířením stávající sítě NN a 

zesílením stávajících trafostanic, pro plochy výroby a skladování bude třeba postavit trafostanice nově. 

Stávající koncepce nakládání s komunálním odpadem v obci Unkovice bude zachována, kromě běžného svozu 

komunálního odpadu obec organizuje sběr tříděného odpadu. Sběrný dvůr se nachází v sousedních Žabčicích. V 

návrhu ÚP je vymezena specifická plocha technické infrastruktury pro likvidaci odpadu, a to plocha pro psí hřbitov 

- připravovaný záměr v lokalitě za tratí, kde nekoliduje s dalším využitím. 

Řešeným územím procházejí trasy radioreléových spojů a kabelová vedení elektronické komunikace různých 

správců. Jejich trasy jsou respektovány. 

Severovýchodní část území je ohrožena povodněmi - je zde stanoveno záplavové území Q100, které zasahuje část 

stabilizované zástavby obce. ÚP v této části území vytváří podmínky pro opatření proti povodním v souladu se 

ZÚR JMK. V záplavovém území nejsou vymezeny zastavitelné plochy a koridory vyjma zvlášť odůvodněných 

případů dopravní a technické infrastruktury, protipovodňových opatření a ploch, které již byly vymezeny stávajícím 

platným územním plánem obce. 

Koncepce uspořádání krajiny vychází z cílových charakteristik krajiny stanovených v ZÚR JMK a zohledňuje 

polohu obce na rozhraní krajinných systémů, kdy odlišný charakter má území říčních niv na východě a zvlněná 

polní krajina zasažená těžkou štěrkopísků na západě. Věcné řešení zohledňuje přírodní podmínky řešeného území, 

limity a aktuální stav jeho využití. Součástí koncepce uspořádání krajiny v ÚP je především rozčlenění krajiny do 

ploch s rozdílným způsobem využití, vymezení územního systému ekologické stability a zabezpečení prostupnosti 

krajiny. V řešeném území se nenacházejí žádné prvky ÚSES regionálního ani nadregionálního významu. Řešení 

místní úrovně ÚSES koncepčně vychází především z řešení obsaženého v původním ÚPO a v aktualizovaných 

ÚAP ORP s tím, že zpřesňuje vymezení jednotlivých lokálních biocenter a biokoridorů a zároveň obsahuje některé 

koncepční úpravy. Podstatnými faktory ovlivňujícími inovovanou koncepci řešení jsou především řešení ÚSES v 

platné či rozpracované územně ÚPD okolních obcí a potřeba vytváření funkčně ucelených větví ÚSES. 

Návrh ÚP zařadil mezi záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, 

vymezení zastavitelných ploch výroby a skladování Z12, Z13, Z14 a souvisejících ploch manipulace Z15, Z16, 

Z17, které jsou podmíněny napojením veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu z k. ú. Žabčice, protože je 

nelze napojit z k. ú. Unkovice, jejich povaha vyžaduje napojení na nadřazenou dopravní infrastrukturu - silnici 

II/416. 

Tento záměr je z pohledu širších vztahů a koordinace záměrů v území problematický zejména z hlediska zajištění 

dopravní obsluhy. V současnosti není na sousedním správním území Žabčic pro takovou výrobní a skladovací zónu 

vhodné dopravní napojení, reálnost odpovídajícího budoucího dopravního napojení nebyla blíže prověřena. 

Potřebná koordinace také nebyla dosud zohledněna ani v územně plánovací dokumentaci obce Žabčice, přestože 

záměr byl sledován v ÚPD obce Unkovice již delší dobu (dosud platný ÚPO z roku 2006). 

KrÚ při své úřední činnosti zjistil, že předmětný záměr bude z návrhu ÚP Unkovice vypuštěn - pořizovatel v 

žádosti o stanovisko k návrhu ÚP dle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, uvedl, 

že cit.: „Plochy Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17 budou na základě nesouhlasného stanoviska orgánu ochrany ZPF z 

ÚP odstraněny." Návrh ÚP Unkovice tedy nebude nadále vymezovat žádnou záležitost nadmístního významu ve 

smyslu § 43 odst. 1 stavebního zákona. 

KrÚ požaduje v rámci úprav dokumentace pro veřejné projednání doplnit text odůvodnění v kapitole 8. 

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území o (stručný) konkrétní popis koordinace 

navržených záměrů všech úrovní s dopadem mimo správní území obce (včetně protipovodňových opatření a 

lokálního ÚSES) s jejich řešením v současné a rozpracované ÚPD navazujících obcí (popř. u záležitostí 

nadmístního významu odkazem na text ke kapitole H. ZÚR JMK v případě jeho relevantního doplnění v kapitole 

1.2. odůvodnění). KrÚ považuje za žádoucí, aby vzhledem k názornosti širších vztahů byl do výkresu širších vztahů 

doplněn (schematicky) systém cyklistické dopravy v řešeném a navazujícím území. 

V kapitole 1.2. požaduje KrÚ doplnit datum nabytí účinnosti ZÚR JMK (03.11.2016). Závěr: 

K návrhu ÚP Unkovice má KrÚ připomínky z hlediska posouzení souladu návrhu se ZÚR JMK a z hlediska 

zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy. 

Do návrhu ÚP Unkovice pro veřejné projednání je nutno doplnit textovou část odůvodnění - kapitoly týkající se 

posouzení souladu návrhu ÚP Unkovice se ZÚR JMK a vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 

vztahů v území - a výkres širších vztahů ve výše uvedeném smyslu. V rámci veřejného projednání bude stanovisko 

KrÚ vydané ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona odpovídajícím způsobem doplněno. 

Obsah stanoviska k upravenému  návrhu § 52 

„Návrh územního plánu Unkovice" - oznámení o nemožnosti vydání koordinovaného stanoviska 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ), obdržel dne 

10.05.2021 oznámení o konání veřejného projednání upraveného „Návrhu územního plánu Unkovice" a 

vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území ve smyslu § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Konání veřejného projednání bylo 

stanoveno na den 21.06.2021. V předmětné věci bylo předpokládáno vydání koordinovaného stanoviska ze strany 

krajského úřadu. Dle § 4 odst. 7 stavebního zákona lze koordinované stanovisko vydat pouze v případě, nejsou-li 
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požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů v rozporu. Z důvodu nesouhlasného stanoviska odboru životního 

prostředí jako dotčeného orgánu ochrany ZPF k návrhové ploše Z19 tedy nelze za krajský úřad vydat k částem 

řešení, které byly od předchozího veřejného projednání změněny v „Návrhu územního plánu Unkovice", 

koordinované stanovisko ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona. Stanoviska příslušných dotčených orgánů v 

rámci krajského úřadu proto obdržíte jednotlivě. 

OÚPSŘ jako nadřízený orgán vydává stanovisko k návrhu územního plánu z hlediska zajištění koordinace 

využívání území s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně 

plánovací dokumentací (ÚPD) vydanou krajem. K částem řešení, které byly v „Návrhu ÚP Unkovice" od 

společného jednání (§ 50) změněny, nemá KrÚ z hlediska uvedené problematiky připomínky. 

KrÚ vydal stanovisko k „Návrhu územního plánu Unkovice" ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona dne 

16.07.2019 pod č. j. JMK 103067/2019, a to k návrhu ÚP, který byl zpracován v říjnu 2018. K návrhu ÚP 

předloženému do společného jednání uplatnil KrÚ připomínky z hlediska posouzení souladu návrhu se Zásadami 

územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také jen „ZÚR JMK") a z hlediska zajištění koordinace využívání 

území s ohledem na širší územní vztahy. V návrhu ÚP pro veřejné projednání (datovaném duben 2021) byly v 

textové části odůvodnění upraveny a doplněny informace o souladu návrhu ÚP s nadřazenou ÚPD a koordinaci 

využívání území z hlediska širších vztahů v území, výkres širších vztahů byl doplněn o schematické znázornění 

systému cyklistické dopravy. 

V době po společném jednání byla dne 17.09.2020 vydána Aktualizace č. 1 ZÚR JMK a Aktualizace č. 2 ZÚR 

JMK. Aktualizací ZÚR JMK došlo ke změně ve vymezení záměru železniční dopravy s dopadem do správního 

území obce - byla zrušena část územní rezervy vysokorychlostní trati RDZ05 (severně od Šakvic) a byl vymezen 

návrhový koridor DZ11 VRT Brno - Šakvice včetně souvisejících staveb (veřejně prospěšná stavba).Tato 

skutečnost byla rovněž v návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání zohledněna. 

Na základě uvedených úprav a dalších korekcí se mění bod 2. a bod 3. stanoviska KrÚ na následující znění: 

2. Posouzení návrhu ÚP Unkovice 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 obec Unkovice ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 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. 

Tato skutečnost je v návrhu ÚP zohledněna zejména rozsahem rozvojových ploch. V ÚP Unkovice jsou 

respektovány či řešeny republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území dle 

PÚR ČR, především dle článku 14 kapitoly 2 (tj. ochrana přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území), 

článku 14a (tj. při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při 

zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny), článku 16 (tj. 

komplexní řešení území ve spolupráci s jeho obyvateli a uživateli) a článku 19 (tj. účelné využívání a 

uspořádání území, ochrana nezastavěného území). 

Správní území obce je dotčeno záměrem koridoru vysokorychlostní dopravy VR1 (vysokorychlostní trať v 

úseku Brno - Vranovice - Břeclav - hranice ČR). Návrh ÚP vytváří územní podmínky pro realizaci tohoto 

záměru vymezením koridoru dopravní infrastruktury DZ11. 

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. la 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 Unkovice zohledněny a řešením upřesněny, zejména se zřetelem 

na bod (8) priorit (tj. vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění rozvoj provázané dopravní infrastruktury, bod 

(14) priorit (tj. podporovat péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí charakteristické 

znaky území, přispívají k jeho identifikaci a posilují vztah obyvatelstva k území kraje a bod (15) priorit (tj. 

vytvářet územní podmínky pro podporu civilizačních hodnot venkovského území a oblastí, zejména s ohledem 

na možnosti primárního sektoru, ochranu kvalitní zemědělské půdy a ekologickou funkci krajiny) a bod (18) 

priorit (tj. vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území před přírodními katastrofami - záplavy, 

eroze, sesuvy, sucho apod.). 

Dle zpřesnění v ZÚR JMK je obec Unkovice součástí metropolitní rozvojové oblasti OB3 - Brno. Řešení 

návrhu ÚP Unkovice včetně rozsahu rozvojových ploch odpovídá umístění v metropolitní rozvojové oblasti. 

ZÚR JMK vymezují (dle kapitoly D) ve správním území obce Unkovice koridor vysokorychlostní trati DZ11 - 

VRT Brno - Šakvice včetně souvisejících staveb. Pro vysokorychlostní trať v návrhu ÚP vymezen koridor 

dopravní infrastruktury DZ11,záměr je v souladu s kap. G ZÚR JMK stanoven jako veřejně prospěšná stavba. 

Na území obce zasahují dle ZÚR JMK plochy pro protipovodňová opatření POT05 a POP02 (POT05 - plocha 

pro protipovodňová opatření řízené inundace Židlochovice a poldr Blučina na vodním toku Svratka včetně 

Ivanovického potoka, POP02 -plocha pro protipovodňová opatření na vodním toku Svratka). V návrhu ÚP je 

vymezena ve východní části území plocha pro uvedená opatření. ZÚR JMK stanovují záměr P0T05 jako 

veřejně prospěšnou stavbu a POP02 jako veřejně prospěšné opatření, což návrh ÚP reflektuje. 
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Nad místní systém ÚSES dle ZÚR JMK do řešeného území nezasahuje. 

Území obce Unkovice je dotčeno vedením dálkového cyklistického koridoru nadmístního významu EuroVelo 9 

Balt - Jadran, mezinárodního cyklistického koridoru Brno - Vídeň a krajského cyklistického koridoru (Brno -) 

Vra novice - Dolní Věstonice - Lednice - Břeclav - Lanžhot (- Kúty - Bratislava). Jedná se o stávající 

cyklistické stezky a trasy, které jsou v širším území stabilizovány a v návrhu ÚP respektovány. 

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, z hlediska civilizačních hodnot je podporována obsluha území veřejnou infrastrukturou jak 

nadmístního, tak místního významu. Zohledněny jsou požadavky a úkoly vyplývající ze zařazení území do 

krajinných typů 17 - Dyjsko-svratecký a 21- Ořechovsko-vranovický dle kapitoly F ZÚR JMK, mj.jsou 

vytvářeny územní podmínky pro zajištění protipovodňové ochrany území. 

Při zpracování návrhu ÚP Unkovice byly prověřeny a v rámci možností zohledněny návaznosti koridorů a 

ploch vyplývajících ze ZÚR JMK na okolní katastry, resp. na ÚPD navazujících obcí. Návaznost koridoru VRT 

na území obcí Žabčice a Hrušovany u Brna bude třeba zajistit v rámci uvedení územně plánovací dokumentace 

(ÚPD) těchto obcí do souladu se ZÚR JMK. Obdobně bude třeba koordinovat protipovodňová opatření, která 

nemají dosud návaznost v rozsahu dle ZÚR JMK promítnutou do ÚP okolních obcí (Hrušovany u Brna, 

Nosislav a Žabčice). Územní koordinace a ochrana mezinárodních a krajských cyklistických koridorů je 

zajištěna jejich s vedením ve stávajících trasách. 

V kapitole I. ZÚR JMK jsou vymezeny plochy, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní 

studií. Obce Unkovice se týká prověření trasování koridoru pro dvojité vedení400 kV Územní studií koridoru 

vedeni 400 kV Sokolnice - hranice ČR / Rakousko; pro územně plánovací dokumentaci obce Unkovice z 

povinnosti prověření změn nevyplývají žádné konkrétní požadavky. 

3. Posouzení návrhu ÚP Unkovice z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní 

vztahy 

Obec Unkovice se leží cca 22 km jižně od Brna v lužni poloze široké říční nivy Svratky, na okraji dobývací 

prostorů štěrkopísku. Na jihu navazuje obec na urbanizované plochy sousedních Žabčic, se kterými je obec 

stavebně i komunikačně provázána. 

Návrh ÚP Unkovice vychází z dosavadního historického vývoje území, stávajícího funkčního a prostorového 

uspořádání území, přírodních podmínek a širších vztahů. Unkovice jsou sídlo, jehož sídelní strukturu do značné 

míry ovlivnily geomorfologické podmínky. Využití území v mnoha ohledech limitují přírodní a technické limity, z 

nichž nejpodstatnější jsou záplavové území Svratky a Litavy v severovýchodní části správního území s pozůstatky 

lužního lesa, železnice západně od centra obce a za ní polní krajina poznamenaná těžbou štěrkopísků a navazující 

zástavba obce Žabčice. 

Zástavba v Unkovicich je podstatnou měrou využita pro obytnou a smíšenou obytnou funkci. Rozvoj zástavby pro 

funkce bydleni a funkce smíšené obytné je navržen v zastavitelných plochách v přímé návaznosti na centrální 

zastavěné území. 

Občanské vybavení obce je jen základní vzhledem k dobrému dopravnímu propojení okolních sídel a dojížďce 

obyvatel za prací. Stávající občanské vybavení je návrhem ÚP respektováno v samostatných funkčních plochách 

nebo je včleněno v plochách smíšených obytných. Návrh ÚP umožňuje umisťování občanského vybavení v rámci 

vymezených ploch s různým způsobem využití včetně ploch smíšených obytných a v omezené míře i ploch 

bydlení. 

Zázemí pro každodenní rekreaci představuje především oblast severně od zástavby směrem k Unkovickém rybníku 

a Unkovickým loukám, zde jsou proto vymezeny plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení, 

veřejná prostranství v okolí rybníka a krajinné zázemí. Spektrum ploch denní rekreace doplňují plochy zeleně 

rekreační, které mohou poskytnout pěstební pozemky zahrádek v docházkové vzdálenosti k obydlím. Další plocha 

občanského vybavení pro tělovýchovná a sportovní zařízení je vymezena západně od zástavby centra obce směrem 

k trati, v ploše navazující na zastavěné území. 

V návrhu ÚP jsou zohledněny stávající plochy výroby a skladování ve stabilizovaných plochách zejména severně 

od centrálního zastavěného území jádra obce, rozvoj je navržen v návaznosti na stávající plochy. 

V severní a v západní části k. ú. se nacházejí stávající plochy výroby elektrické energie (realizované a využívané 

fotovoltaické elektrárny). Pro rozvoj výroby elektrické energie -fotovoltaickou elektrárnu je v ÚP je navržena 

rozvojová plocha západně od trati ve vytěženém dobývacím prostoru (v ploše řešeném předchozí ÚPD a nevyužité 

dosud pro vymezený záměr). 

Dopravní napojení obce na komunikace vyšší třídy je realizováno stávajícími silnicemi - na silnici 11/416 Slavkov 

- Židlochovice - Pohořelice vedoucí při hranici řešeného území je napojen komunikační systém obce (místní 

komunikace). Řešeným územím prochází severojižně železniční trať č. 250 (Praha -) Havlíčkův Brod - Brno - 

Kúty, vlak územím pouze projíždí. Nejbližší stanice je v Hrušovanech u Brna (přestupní uzel), zastávka pak v 

Žabčicích. Do blízkých měst a obcí vyššího významu je organizováno autobusové spojení pravidelnou 

autobusovou dopravou se zastávkami při sil. 11/416 (mimo k. ú. Unkovice). Při okraji řešeného území obcí 

procházejí cyklotrasy uvedené výše v bodě B) tohoto stanoviska. ÚP vymezuje nové cyklistické trasy lokální 

úrovně napojené na uvedený dálkový cyklistický koridor na jižní straně, severně je navázán na místní a účelové 

komunikace obcí. 
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Rozvoj technické infrastruktury vychází ze stávajících zařízeni a sítí. Obec Unkovice je zásobena pitnou vodou ze 

skupinového vodovodu Židlochovice (Vírský oblastní vodovod). Stávající systém zásobení pitnou vodou vyhoví i 

pro navržený rozvoj, do nové zástavby budou rozvedeny nové řady. 

V obci je nová splašková kanalizace, vody jsou přečerpávány na ČOV Žabčice, která je dostatečně dimenzovaná i 

pro rozvoj obce. Vymezené zastavitelné plochy budou napojeny na stávající kanalizaci. V obci není soustavná 

dešťová kanalizace a srážkové vody většinou povrchově odtékají do blízké vodoteče nebo vsakuji u objektů. Tento 

stav se nebude měnit. Jsou vymezeny koridory pro odvod přívalových vod. 

Obec je v zcela plynofikovaná od r. 1994, včetně průmyslových a zemědělských areálů. Hlavním zdrojem je 

odbočka DN 150 z VTL 300/4 Němčice-Znojmo do Hrušovan. Rozvody v obci jsou převážně středotlaké. Dimenze 

zdroje a rozvodů je dostatečná i pro rozvoj obce. Pro novou zástavbu postačí rozšířit stávající rozvody. 

Bude zachována stávající koncepce zásobování elektrickou energií ze stávající distribuční sítě, a to z venkovních 

vedení VN 22 kV prostřednictvím transformačních stanic. Zásobování bude zajištěno rozšířením stávající sítě NN a 

zesílením stávajících trafostanic. 

Stávající koncepce nakládání s komunálním odpadem v obci Unkovice bude zachována, kromě běžného svozu 

komunálního odpadu obec organizuje sběr tříděného odpadu. Sběrný dvůr se nachází v sousedních Žabčicích. V 

návrhu ÚP je vymezena specifická plocha technické infrastruktury pro likvidaci odpadu, a to plocha pro psí hřbitov 

- připravovaný záměr v lokalitě za tratí, kde nekoliduje s dalším využitím. 

Řešeným územím procházejí trasy radioreléových spojů a kabelová vedení elektronické komunikace různých 

správců. Jejich trasy jsou respektovány. 

Severovýchodní část území je ohrožena povodněmi -je zde stanoveno záplavové území Q100, které zasahuje část 

stabilizované zástavby obce. ÚP v této části území vytváří podmínky pro opatření proti povodním v souladu se 

ZÚR JMK. V záplavovém území nejsou vymezeny zastaviteíné plochy a koridory vyjma zvlášť odůvodněných 

případů dopravní a technické infrastruktury, protipovodňových opatření a ploch, které již byly vymezeny stávajícím 

platným územním plánem obce. 

Koncepce uspořádání krajiny vychází z cílových kvalit krajiny stanovených v ZÚR JMK a zohledňuje polohu obce 

na rozhraní krajinných systémů, kdy odlišný charakter má území říčních niv na východě a zvlněná polní krajina 

zasažená těžkou štěrkopísků na západě. Věcné řešení zohledňuje přírodní podmínky řešeného území, limity a 

aktuální stav jeho využití. Součástí koncepce uspořádání krajiny v ÚP je především rozčlenění krajiny do ploch s 

rozdílným způsobem využití, vymezení územního systému ekologické stability a zabezpečení prostupnosti krajiny. 

V řešeném území se nenacházejí žádné prvky ÚSES regionálního ani nadregionálního významu. Řešeni místní 

úrovně ÚSES koncepčně vychází především z řešení obsaženého v původním ÚPO a v aktualizovaných ÚAP ORP 

s tím, že zpřesňuje vymezení jednotlivých lokálních biocenter a biokoridorů a zároveň obsahuje některé koncepční 

úpravy. Podstatnými faktory ovlivňujícími inovovanou koncepci řešení jsou především řešení ÚSES v platné či 

rozpracované územně ÚPD okolních obcí a potřeba vytváření funkčně ucelených větví ÚSES. 

Koncepce rozvoje území obce obsažená v návrhu ÚP zajišťuje koordinaci využívání území. Koncepce uspořádání 

krajiny i koncepce veřejné infrastruktury je koordinována s ohledem na širší územní vztahy. 

Text závěru se nahrazuje textem následujícího znění: 

KrÚ nemá z hlediska souladu návrhu ÚP Unkovice s PÚR ČR, souladu návrhu ÚP Unkovice s 

nadřazenou ÚPD a z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní 

vztahy k návrhu ÚP připomínky. 

Vyhodnocení: 

Orgán neuvedl žádné požadavky na úpravu návrhu. 

Obsah stanoviska k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách 

DO neuplatnil stanovisko, dle ust. § 53 odst. (1) se má za to, že s návrhem souhlasí. 
 

 

4. Vyhodnocení připomínek 

Připomínky sousedních obcí  

 

K návrhu ve společném jednání byla uplatněna připomínka Městem Židlochovice, Masarykova 100, 

Židlochovice. Připomínka byla uplatněna 21.12.2018 

 
Vyhodnocení připomínky – nebude akceptována 

Ke stanovení podmínek mimo aktivní zónu v záplavovém území je věcně příslušný ke stanovení 

omezujících podmínek vodoprávní úřad podle povodňového nebezpečí nebo povodňového ohrožení, a to 

opatřením obecné povahy. K tomuto postupu je oprávněn i v případě, není-li aktivní zóna stanovena, což 

je případ vodního toku Svratka. Nelze proto omezující podmínky stanovovat ÚPD, který vydává ZO, 

protože není úkolem ÚP stanovovat podmínky v záplavovém území a též ZO není orgánem věcně 
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příslušným k jejich stanovení. Toto podmínko může obec uplatnit při projednávání stanovení záplavového 

území či jeho změny, případně iniciovat změnu záplavového území pro stanovení omezujících podmínek. 

Současně též platí § 17 vodního zákona, který věcnou příslušnost ke stanovení podmínek souhlasu 

s umístěním stavby do záplavového území deleguje na vodoprávní úřady - § 17 odst. 2. Posouzení, zda 

budou či nebudou ovlivněny vodní poměry v území umístěním stavby, je tedy na vodoprávním úřadu 

nikoliv na zastupitelstvu obce. 

 

Připomínky uplatněné dle ust. §50 odst. (3) 

Připomínku uplatnil oprávněný investor 

MND a.s, IČ 28483006, Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín č.j. 317/18, v/2018/229 z 6.12.2018 

 

 
Vyhodnocení připomínky – nebyla akceptována 

Sám oprávněný investor uplatnil k návrhu ÚP Unkovice námitku, ve které uvedl, že v zájmové lokalitě se 

nenachází žádné technické zařízení, ani zájmy společnosti MND a.s., a tedy k návrhu územního plánu se 

nevyjadřuje. 
 

 

Petr Šopf, nar. 27.2.1984 a Veronika Sedláčková, nar. 27.10.1988 oba bytem Unkovice 186, 664 63   

Obsah připomínky k návrhu: 
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Vyhodnocení připomínky– připomínka nebude akceptována 

Na pozemcích p.č. 524 a 523/2 nebylo doposud vydáno rozhodnutí o umístění stavby ani stavební 

povolení. Plocha veřejného prostranství zde byla vymezena v na pozemcích, na kterých je veden 

vodovodní řad. Už z důvodu jeho údržby je žádoucí, aby k němu byl zajištěn volný přístup. 

 

 

5. Návrh rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění 
 

Námitka oprávněného investora, zaznamenaného na seznamu oprávněných investorů zveřejněném 

způsobem umožňujícím dálkový přístup Krajským úřadem Jihomoravského kraje: 
 

1. MND a.s, IČ 28483006, Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín dne 17.5.2021 uplatnil u pořizovatele podání 

č.j. 461/21, V/2021/001 z 1.6.2018 o tomto obsahu: 

 
Návrh rozhodnutí o námitce: nejedná se námitku 

Odůvodnění: 

Stavební zákon v § 52 jednoznačně vymezuje, že oprávněný investor je oprávněn podat námitku .  

MND, s.d. je dle § 23a stavebního zákona oprávněným investorem, protože je zaznamenán v seznamu 

oprávněných investorů, který je zveřejnen Krajským úřadem Jihomoravského kraje způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Dle rozsudku NSS ze dne 28.3.2008 č.j. 2 Ao-1/2008-51 je „rozhodujícím 

kritériem, dle kterého je podání obsahující výhrady proti návrhu opatření obecné povahy kvalifikováno 

jako připomínka či námitka (§ 172 odst. 5 správního řádu z roku 2004), není kvalita či obsahové 

náležitosti tohoto podání, nýbrž to, kdo výhrady vznesl. Pokud jsou tedy výhrady proti územnímu plánu 

vzneseny vlastníkem nemovitostí dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření a zastavitelných ploch, popřípadě též zástupcem veřejnosti (§ 52 odst. 2 stavebního zákona z 

roku 2006), musí k nim být bez dalšího přistoupeno jako k námitkám.“ 

Rozsudek však hovoří o případu, kdy podání obsahuje výhrady. Výše uvedené podání oprávněného 

investora výhrady neobsahuje; oprávněný investor pouze konstatoval,  že v zájmové lokalitě se nenachází 

žádné technické zařízení, ani zájmy MND, a.s. a tedy nevyjadřuje, z toho lze odvodit, že nemá námitky 

k návrhu ÚP Unkovice. 

Jelikož se tedy nejednalo o podání obsahující výhrady, tedy o námitku, nepostupoval pořizovatel dle § 37 

správního řádu a nevyžadoval doplnění náležitostí námitky dle  § 67 odst. (2) . 
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Námitka vlastníka 

Pavel Kurimai, nar. 11.7.1968, bydliště -  Znojemská 743, 691 23 Pohořelice, uplatněná dne 22.6.2021.  

Údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva: LVč.742 k.ú. Unkovice 

Území dotčené námitkou“ pozemky p.č. 346, 347 

Námitka: nesouhlas s koeficientem zastavěnosti 0,4 

Požadavek: změna koeficientu zastavěnosti 

Obsah námitky 

 

 

 
Návrh rozhodnutí: Námitce se vyhovuje. 

Bude vypuštěn koeficient zastavěnosti ve stabilizovaných plochách 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 

Pozemky jsou součástí stabilizované plochy. Stabilizované území má velmi různorodou velikost pozemků 

a je problematické stanovit jednotně zastavěnost tak, aby vhodně regulovala velikost zástavby 

stabilizovaného území a umožnila současně využití menších pozemků, i když jsou tyto včleněny do funkční 

struktury území a zastavěny by být mohly stejnými objemy staveb jako navazující pozemky větší 

výměry.  Podstatné ve stávajících plochách je zachování struktury území v souladu se základní koncepcí 

ochrany a rozvoje hodnot obce. 

 

Josef Feichtinger, nar. 5.8.1983, bydliště -  Unkovice 170, 664 63  Žabčice, uplatněná dne 24.6.2021  

Údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva: LV č.594 k.ú. Unkovice 

Území dotčené námitkou“ pozemky p.č. 516/50 

Námitka: nesouhlas s koeficientem max.zastavěnosti 40% 

Požadavek: změna koeficientu zastavěnosti 

Obsah námitky 
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Odůvodnění námitky: 

 
Návrh rozhodnutí: Námitce se vyhovuje a to takto: 

Koeficient zastavěnosti v nově navrhovaných plochách bude zvýšen na max. 50% zastavěnosti stavebního 

pozemku.  

Odůvodnění 

Území, kterého se námitka týká je v ploše změny Z1 BC – plochy bydlení čistého. Územní plán vymezil 

pro tuto plochu minimální výměru pozemku 400m
2
. Stanovení velikosti parametrů pozemku směřuje 

k zajištění kvalitního prostředí pro bydlení. Objekty v ploše nesmí vytvářet dominanty vůči okolí, je tím 

sledován požadavek zachování urbanistické  koncepce. Příliš velké stavby by porušily nejen dosavadní 

výraz obce, ale i krajinný ráz a kvalitu bydlení v obci. Což je v rozporu  s cíly a úkoly územního 

plánování. Nic méně stávající územní plán ve funkčních regulativech stanovil pro „bydlení čisté, bez 

chovu hospodářského zvířectva a výroby rozsah bydlení nad 50% plochy pozemku“. Z toho lze dovodit, že 

při stanovení koeficientu zastavěnosti max.05 nebude narušena struktura území. 

 

Aleš Saitl, nar. 17.8.1983, bydliště -  Žabčice u rybníka 25, 664 63  Žabčice, uplatněná dne 24.6.2021  

Údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva: LV č.717 k.ú. Unkovice 

Území dotčené námitkou“ pozemky p.č. 516/47 

Námitka: nesouhlas s koeficientem max.zastavěnosti 40% 

Požadavek: změna koeficientu zastavěnosti 

 
Odůvodnění námitky 

 
Návrh rozhodnutí:  

Jedná se o věcně stejnou námitku uplatněnou p. Josefem Feichtingerem. Pozemek p.č 516/4 se nachází ve 

stejné lokalitě, tedy v ploše Z1 – BC. Rozhodnutí o námitce je stejné, viz. výše. 

 

Ing. Lukáš Koutný nar. 21.5.1986, bydliště -  Rajhradská 248, 667 01 Vojkovice, Mgr. Erika Koutná, 

nar. 27.9.1988, bydliště – Coufalíkovo náměstí 358, 667 01 Židlochovice, uplatněná dne 24.6.2021 

Údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva: LV č.717 k.ú. Unkovice 

Identifikace nemovitosti (č. pozemku): 580/1,579/2,442/35 

Námitka: nesouhlas s koeficientem max. zastavitelnosti pozemku 40% 
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Požadavek: odebrat podmínku zastavitelnosti nebo ji doplnit o formulaci připouštějící vyšší intenzitu 

zastavitelné části pozemku. 

Obsah námitky: 

 
 

 
Návrh rozhodnutí: Námitce se vyhovuje. 

Bude vypuštěn koeficient zastavěnosti ve stabilizovaných plochách 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 

Pozemky jsou součástí stabilizované plochy. Stabilizované území má velmi různorodou velikost pozemků 

a je problematické stanovit jednotně zastavěnost tak, aby vhodně regulovala velikost zástavby 

stabilizovaného území a umožnila současně využití menších pozemků, i když jsou tyto včleněny do funkční 

struktury území a zastavěny by být mohly stejnými objemy staveb jako navazující pozemky větší 

výměry.  Podstatné ve stávajících plochách je zachování struktury území v souladu se základní koncepcí 

ochrany a rozvoje hodnot obce.  

 
 

 

 


