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Sdělení informace

Městský úřad Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, kancelář

tajemníka, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako správní orgán příslušný ve

smyslu ustanovení § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „správní řád“), současně jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2

odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „InfZ“),

obdržel dne 04. 01. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“, žadatele Bode-Panzer

s.r.o., Tovární 14, 664 61 Rajhrad, IČO: 63480182, v zastoupení Advokátní kancelář

Economy, JUDr. Pecl a spol., v.o.s., Zábrdovická 15/16a, 615 00 Brno, IČO: 25306243

( dále jen „žadatel“).

Žadatel ve své žádosti požádal o sdělení informace na následující otázky:

1. Na kterých uvedených parcelách (pozn. pozemky p.č. 1876/1,2,4,5 a 6; pozemek

p.č. 1877/2, vše v k.ú. Rajhrad u Brna, vlastník XXXX XXXXX XXXXXX je v současné

době umožněna výstavba dle územního plánu?

2. Požádal pan XXXXX v době od roku 2018 do současnosti o vydání nějakého

veřejnoprávního rozhodnutí týkající se možnosti stavby na uvedených pozemcích?

3. Bylo mu takové povolení (stavební povolení, výjimka, územní rozhodnutí) uděleno

a je toto rozhodnutí pravomocné?

Povinný subjekt k žádosti uvádí:

InfZ stanoví, že informace bude žadateli poskytnuta v souladu se žádostí. Je to tedy žadatel,

kdo určuje jak formu (podobu) informací, v závislosti na ní i způsob jejich poskytnutí, tak

především samotný předmět žádosti (okruh požadovaných informací). Důvod, pro který je

informace žadatelem poptávána, není pro zpřístupnění informace relevantní, neboť žádost

nemusí být odůvodněna.

Ad1)

1)ÚÚP posoudil pozemek ve vztahu k územně analytickým podkladům a:

 celé území je územím dle § 175 stavebního zákona z hlediska Ministerstva obrany

 pozemky se nacházejí částečně ve vzdálenosti do 50 m od hranice lesa

 pozemky p. č. 1877/2, 1876/5 a 1876/6 se částečně nacházejí v záplavovém území Q100

 přes pozemky p. č. 1876/1, 1876/2 a 1876/4 vede vodovodní řad
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 přes pozemek p. č. 1876/6 vede nadzemní VN vedení, jehož ochranné pásmo zasahuje i na

pozemek p. č. 1876/5

 pozemek se nachází v ochranném pásmu vnější vodorovné plochy letiště Brno – Tuřany

 pozemek se nachází v ochranném pásmu proti laserovým zařízením sektor B Letiště Brno

 pozemek se nachází v ochranném pásmu radaru Sokolnice

2)ÚÚP posoudil pozemek ve vztahu k pořízeným a evidovaným územním studiím – v k.ú.

Rajhrad nejsou zpracovány žádné územní studie, které by řešily území záměru

3)ÚÚP posoudil pozemek ve vztahu k Politice územního rozvoje ČR ve znění její 5.

aktualizace schválené usnesením VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY (dále jen PÚR)

 území se nachází v Metropolitní rozvojové oblasti Brno ozn. OB3, (dále viz čl, 42).

 při rozhodování a posuzování tohoto záměru na změny území, a tedy i při umisťování

stavby v rozvojové oblasti dle čl. (38) se uplatní bod a)

 dle čl. 14 je nutno chránit a rozvíjet civilizační a kulturní hodnoty území, včetně

urbanistického a architektonického dědictví

 dle čl. 19 je nutno účelně využívat a uspořádat území tak, aby bylo úsporné v nárocích na

veřejné rozpočty na dopravu a energie, a jeho řešení koordinací veřejných a soukromých

zájmů omezilo negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území

 dle čl. 30 úroveň technické infrastruktury je nutno koncipovat tak, aby splňovala

požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.

4)ÚÚP posoudil pozemek ve vztahu k územně plánovací dokumentaci kraje - Zásadám

územního rozvoje Jihomoravského kraje účinným od 3.11.2016, změněným změnami č. 1

a 2, schválenými 17.9.2020 (dále jen ZÚR)

z koridorů a ploch vymezených ZÚR nevyplývají konkrétní požadavky pro toto území.

Dle bodu 16 je nutno zejména podporovat stabilizaci a rozvoj hospodářských funkcí a sociální

soudržnosti v území kraje; v metropolitní rozvojové oblasti Brno usilovat o koordinaci

ekonomických, sociálních a environmentálních požadavků na uspořádání území a dbát zvláště

vytváření územních podmínek pro zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí, s

cílem podpořit zajištění sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou, podpořit příznivá

urbanistická a architektonická řešení, zajistit dostatečná zastoupení veřejné zeleně a zachování

prostupnosti krajiny.

5)ÚÚP posoudil pozemek ve vztahu k územně plánovací dokumentaci obce Rajhrad -

Územní plán sídelního útvaru Rajhrad schválený 23.10.1996 obecním zastupitelstvem v

Rajhradě, jehož závazné části byly vymezeny obecně závaznou vyhláškou obce Rajhrad č.

2/1996 účinnou od 8.11.1996, který byl změněn změnou č. I schválenou zastupitelstvem

města Rajhradu 25.11.2002 a účinnou od 18.12.2002 a změnou č. II vydanou zastupitelstvem

města Rajhradu 22.6.2011 a účinnou od 8.7.2011 (dále jen ÚPNSÚ)

záměr je situován:

 částečně v zastavitelné ploše (plocha vymezená změnou ÚPNSÚ č. 2 označení: Z 2.07) tj.

části pozemků p. č. 1876/1, 1876/2 a 1876/4, částečně v nezastavěném území tj. části

pozemků p. č. 1876/2 a 1876/4 a celé pozemky p. č. 1877/2, 1876/5 a 1876/6

 částečně v plochách vymezených ÚP jako návrhové bydlení v rodinných domech

(zastavitelná plocha) a částečně v ploše stávající orná půda (nezastavěné území)
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článek III. 3 c) ÚPNSÚ stanovuje:

„ Regulativy prostorové:

Při nové obytné zástavbě je třeba dbát především o její účelnost vzhledem ke způsobu života a

hospodaření.

Nové objekty i rekonstrukce je nezbytné hmotově přizpůsobit okolní zástavbě. “

Článek III. 3 d) ÚPNSÚ stanovuje:

„ zóna bydlení – určující funkce – bydlení

zóna zemědělské výroby – určující funkce – zemědělský půdní fond – regulace – zóna I –

intenzivní zemědělská výroba “

Článek III. 3 ÚPNSÚ stanovuje:

a dále:
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Z hlediska vymezení zastavitelné plochy Z 2.07 je uvedeno v odůvodnění změny č. 2

ÚPNSÚ: „ Mezi stávajícím výrobním závodem a navrženou lokalitou je vynechán pruh území,

který zpřístupňuje navazující údolní nivu. Současně sem zasahuje PHO průmyslového areálu,

vůči kterému je zástavba této lokality limitována. “ Z tohoto důvodu je v této lokalitě výstavba

limitována případnou existencí PHO. Údaje o existenci PHO v této lokalitě nebyly v rámci

předání územně analytických podkladů úřadu územního plánování poskytnuty. Z tohoto

důvodu rozhoduje stavební úřad na základě existence, či neexistence jím vydaného, či

evidovaného pásma hygienické ochrany, které tvoří limit výstavby v území.
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Členění předmětných pozemků na zastavitelnou plochu a nezastavěné území je patrné

z výřezu výkresu změny č. 2 ÚPNSÚ, viz obr. 1 níže.

Obr. 1: Výřez z výkresu změny č. 2 ÚPNSÚ, hranice zastavitelné plochy z 2.07 jsou

zakresleny tlustou přerušovanou linií

článek 6 obecné závazné vyhlášky obce č.8/1998 se odstavec 2) ÚPNSÚ po změně č. 2

stanovuje:

„ Plocha Z 2.07:

Způsob využití plochy: plochy bydlení v rodinných domech

Podmínky využití ploch: Přípustná je oboustranná zástavba rodinnými domy, tj. vždy 1 řada

rodinných domů na každé straně stávající místní komunikace. Veřejný prostor bude mít šířku

10 m “

článek 7 obecné závazné vyhlášky obce č.6/1996 ÚPNSÚ po změně č. 2 stanovuje:

„ Parkování:

Navrhovaná plocha pro bydlení v rodinných domech budou v případě záměru Z 2.07

vybavena parkovacími stáními na veřejném prostoru v počtu odvozeném z normových hodnot.

Odstavná stání budou řešena výhradně na vlastním pozemku. “

dále článek 7 obecné závazné vyhlášky obce č.6/1996 ÚPNSÚ po změně č. 2 stanovuje:

„ Plynovod:

Lokality změny pro bydlení a občanskou vybavenost budou připojeny na STL distribuční síť.

Vodovod:

Lokality změny pro bydlení a občanskou vybavenost budou připojeny na veřejný vodovod.

Kanalizace:

Lokality změny pro bydlení a občanskou vybavenost budou připojeny na splaškovou

kanalizaci obce s ukončením ve stávající ČOV.

V případě lokality Z 2.07 bude aplikována kombinace splaškové a tlakové kanalizace.

Dešťová kanalizace:

Všechny rodinné domy lokalit změny pro bydlení budou mít řešeno zasakování na vlastní

parcele.
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Dešťové vody z lokalit bydlení v bytových domech a občanskou vybavenost budou odvedeny

stávající dešťovou kanalizací do recipientu. “

Z hlediska cílů a úkolů územního plánování stanovuje §18 odst. 5 stavebního zákona: „ 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. “

Upozornění

V Rajhradě se aktuálně pořizuje nový územní plán, který se ke dni vydání tohoto vyjádření

nachází ve fázi před schválením zastupitelstvem. Pokud dojde ke schválení aktuálního návrhu

zastupitelstvem, bude předmětné území nově rozděleno na zastavitelnou plochu a nezastavěné

území a budou pro ně platit nové prostorové a funkční regulativy dle nového územního plánu.

Pozemky p. č. 1876/6 a 1876/5 se však dle návrhu nového územního plánu mají i nadále

nacházet zcela v nezastavěném území.

Ad 2)

Pan XXXX XXXXX XXXXXX nar. XXX XXX XXXXX bytem XXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXX dne 29. 12. 2017

podal u Městského úřadu Rajhrad, Stavebního úřadu, žádost o vydání rozhodnuti o umístění

stavby : „výstavba 3 rodinných domů, Rajhrad“ na pozemcích parc. č. 1876/1, parc. č. 1876/2

a parc. č. 1876/4 v katastrálním území Rajhrad.

Usnesením č.j. 108193/2019, sp.zn. S-JMK 101511/2019/OÚPSŘ ze dne 25.07.2019 Krajský

úřad JMK pověřil k projednání žádosti Městský úřad Židlochovice.

MěÚ Židlochovice ve věci vydal rozhodnutí ze dne 21.01.2020, č.j. OZPSU/17172/2019-9 ,

kterým žádost o vydání územního rozhodnutí zamítnul .

Toto rozhodnutí bylo napadeno odvoláním. Rozhodnutím KÚ JMK č.j. JMK 118637/2020, ze

dne 25.08.2020 bylo odvolání zamítnuto a rozhodnutí MěÚ Židlochovice potvrzeno, toto

nabylo právní moci 06.09.2020 .

Rozhodnutí KÚ JMK č.j. JMK 118637/2020, ze dne 25.08.2020, bylo napadeno podnětem

XXXX XXXXXX XXXXXXX k provedení přezkumného řízení. V daném případě Ministerstvo pro

místní rozvoj ČR přípisem č.j. MMR-24770-83 ze dne 23.03.2021 sdělilo, že neshledalo

důvod k zahájení přezkumného řízení.

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 29 A182/2020-41ze dne 18.01.2021 byla odmítnuta

žaloba XXXX XXXXXX XXXXXXX proti rozhodnutí KÚ č.j. 118637/2020 ze dne 25.08.2020, pro její

opožděnost.
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Usnesením Nejvyššího správního soudu v Brně š.j. 1 As 45/2021-19 ze dne 31.03.2021 byla

odmítnuta kasační stížnost XXXX XXXXXX XXXXXXX proti rozsudku Krajského soudu v Brně č.j. 29

A 182/2021-41 ze dne 18.01.2021, pro její opožděnost.

Ad3)

P. XXXX XXXXX XXXXX od roku 2018 nepodal u MěÚ Židlochovice žádost o vydání

veřejnoprávního rozhodnutí týkající se možnosti stavby na pozemních parc. č. 1876/1, parc. č.

1876/2, parc. č. 1876/4 parc. č. 1876/5, parc. č. 1876/6 a parc. č. 1877/2 v katastrálním území

Rajhrad , tedy žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby na výše

uvedených pozemcích, či jiný úkon nebo opatření tato rozhodnutí nahrazující.

Věcně a místně příslušným stavebním úřadem pro katastrální území Rajhrad je Městský úřad

Rajhrad.

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti v daném místě, kde jsou poskytovány informace, žadatel

nesouhlasí, může podle § 16a odst. 1 InfZ podat stížnost do 30 dnů od doručení této

informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice


