
 

ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE PRO OPAKOVANÉ VE ŘEJNÉ 
PROJEDNÁNÍ 
Městský úřad Židlochovice (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 
odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), projednal návrh změny č.1 územního plánu Rajhradice (dále 
jen„změna“) ve veřejném projednání; na základě vyhodnocení výsledků projednání návrhu dospěl 
pořizovatel k závěru, že dojde k podstatné úpravě návrhu, protože předložený návrh jednoznačně nesplnil 
obsah zadání změny v bodě 1) – změna využití plochy ZZ-plochy zeleně soukromé a vyhrazené zahrady 
na plochu BV plochy bydlení venkovského. Na základě tohoto zjištění bylo určenému zastupiteli 
navrženo zvážit možnost rozdělit obsah změny č.1 ÚP Rajhradice na dvě části, které by byly dále 
projednávány samostatně. Hlavním důvodem pro rozdělení Změny bylo to, že  obec Rajhradice se 
nachází v rozvojové oblasti OB3, kde je vysoký zájem o výstavbu rodinných domů, který se projevuje 
potřebou zvláště mladých lidí na pořízení samostatné bydlení. Vzhledem k tomu, že dotčené orgány 
neměly připomínky ke změně regulativů ani k vymezení plochy zeleně ( tedy k dalším částem obsahu 
změny) a snahy vyjít vstříc zájemcům o urychlení výstavby, zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 
23.2.2022 schválilo rozdělení Změny na dvě samostatné části 1.1 a 1.2. Změna č. 1.1 nabyla účinnosti 
20.4.2022, byla projednávaná i nadále pod č.j. MZi-OZPSU/9739/2021. Změny č. 1.2 je projednávaná 
pod č.j. MZi-OZPSU/8042/2022. 
 
1. Údaje o způsobu pořízení změny č. 1.2  územního plánu Rajhradice 

Obec Rajhradice dne 24.5.2021 požádala o prověření možnosti pořizovat změnu ÚP Rajhradice 
z vlastního podnětu zkráceným způsobem. Obsah změny byl schválen radou obce Rajhradice dne 
19.5.2021.  MěÚ Židlochovice jako pořizovatel změny zajistil stanoviska příslušného orgánu ochrany 
přírody a stanoviska krajského úřadu jako příslušného úřadu v souladu s ust. § 55a odst. (2) písm. d) a e). 
30.6.2021 pořizovatel předložil zastupitelstvo obce Rajhradice návrh na pořízení změny č.1 ÚP 
Rajhradice s příslušnými stanovisky, ze kterých vyplynulo, že nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení 
vlivů navrhované změny na životní prostředí, rovněž bylo konstatováno, že změna nemůže mít významný 
vliv  na stav předmětu ochrany nebo celistvosti žádné z evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí 
soustavy Natura 2000 ( stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje odbor životního prostředí č,j, 
JMK 90842/2021) 
14.7.2021 zastupitelstvo obce schválilo pořízení Změny č.1 ÚP Rajhradice, to že bude pořizována 
zkráceným způsobem dle ust. § § 55a a 55b, schválilo obsah změny a schválilo jako zpracovatele změny 
Ing.arch. Barboru Jenčkovou.  
Pořizovatel 16.9.2021 předal zpracovateli zadání Změny č.1 ÚP. 15.12.2021 pořizovatel založil 
registrační list změny č.1ÚP Rajhradice. 15.12.2021 byl pořizovateli předán návrh Změny č.1 
k veřejnému projednání. 20.12.2021 pořizovatel v souladu s §52 odst. (1) SZ doručil návrh spolu 
s oznámením o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou (OŽPSÚ/9739/2021-16). 
Jednotlivě byly také oznámením o konání veřejného projednání přizvány dotčené orgány,  krajský úřad, 
sousední obce (OŽPSÚ/9739/2021-14) a oprávněný investor (OŽPSÚ/9739/2021-15). 
Veřejná vyhláška byla na úřední desce pořizovatele a obce Rajhradice vyvěšena 20.12.2021, doručena 
tedy byla 4.1.2022. Oznámení o konání veřejného projednání obdržely dotčené orgány, oprávněný 
investor a obce nejpozději 17.12.2021. Termín veřejného projednání byl stanoven na 27.1.2022 v sále 
obecního úřadu Rajhradice. Byly tedy dodrženy zákonné lhůty dle § 52 odst. (1) stavebního zákona; lhůta 
oznámení o konání veřejného projednání 30 dní předem pro dotčené orgány, krajský úřad, oprávněného 
investora a sousední obce uplynula byla 16.1.2022, lhůta 15 dní od doručení návrhu a oznámení o konání 
veřejného projednání uplynula 19.1.2022. Obě lhůty pro oznámení konání veřejného projednání byly tedy 
splněny. 
V oznámení o konání veřejného projednání upozornil pořizovatel, že nejpozději do 7 dnů ode dne 
veřejného projednání může každý uplatnit připomínky a dotčené osoby podle  §52 odst.(2) námitky, ve 
kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit 
území dotčené námitkou. Upozornil také, že k později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží 
v souladu s § 52 odst. (3) stavebního zákona. V této veřejné vyhlášce oznámil také lhůtu a místo, v níž 
bude návrh vystaven k veřejnému nahlížení a upozornil na vystavení návrhu způsobem umožňujícím 
dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. 
Pořizovatel překontroloval vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách a fotokopie 
úředních desek založil do spisu. Taktéž v den vyvěšení veřejné vyhlášky uveřejnil návrh způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. Návrh byl od data vyvěšení 
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veřejné vyhlášky vystaven k nahlédnutí u pořizovatele a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup na webových stránkách pořizovatele a to až do data svěšení veřejné vyhlášky. 
Veřejné projednání se uskutečnilo 27.1.2022 a byl z něj pořízen záznam.  
Lhůta pro uplatnění stanovisek, připomínek a námitek uplynula dnem 3.2.2022. 
K upravenému a posouzenému návrhu Změny uplatnily  ve lhůtě dle §52 odst. (3) SZ  svá stanoviska tyto 
dotčené orgány: 
Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska Podáno dne 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha MPO 639064/2021 3.1.2022 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 
Pobočka Brno, Kotlářská 931/53, Veveří, 602 00 Brno SPU 003818/2022/Lně 10.1.2022 
Krajský úřad Jihomor.kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 
Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82 Brno JMK 14138/2022 31.1.2022 

Hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno HSBM-6-11/2022 3.2.2022 
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany odbor ochrany územních 
zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1 160 01 Praha 12074/2021-7460-OÚZ-BR 3.2.2022 

 
K návrhu změny ÚP uplatnil sdělení oprávněný investor: 
Jméno či název odesílatele podání: Číslo jednací  Podáno dne 

MND a.s., IČ 28483006, Úprkova 807/6, Hodonín,  695 01 1168/21/V/2021/001 14.1.2022 

 
K návrhu změny ÚP uplatnil stanovisko nadřízený orgán: 
Jméno či název odesílatele podání: Číslo jednací  Podáno dne 
Krajský úřad Jihomor.kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 
Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82 Brno JMK 31214/2022 28.2.2022 

 
Pořizovatel v souladu s § 53 odst.(1) SZ vyhodnotil výsledky projednání Změny ve spolupráci s určeným 
zastupitelem.  
Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek dle §53 odst. (1) nebyl zpracován, 
protože, v průběhu projednávání nebyla uplatněna žádná připomínka ani námitka, bylo uplatněno pouze 
sdělení. 
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. Rozsudek však hovoří o případu, kdy podání obsahuje výhrady. Výše uvedená sdělení 
žádné výhrady neobsahovala, lze tedy vyvodit, že nebyly uplatněny námitky 
Společnost MND a.s  pouze konstatuje, že v zájmové lokalitě se nenachází žádné technické zařízení ani 
zájmy společnosti MND a.s., a tedy se k návrhu nevyjadřuje.  
Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu ( č.j. 
JMK 31214/2022 ze dne 25.2.2022) k návrhu změny č.1 územního plánu Rajhradice bylo souhlasné. 
Pořizovatel vyhodnotil stanoviska dotčených orgánů, která byla všechna souhlasná. Nikdo z veřejnosti 
neuplatil námitku či připomínku k návrhu. Přesto pořizovatel dospěl k závěru, že bude nutno návrh změny 
ÚP upravit v souvislosti s vymezením plochy Bv, protože předložený návrh jednoznačně nesplnil obsah 
zadání změny v bodě 1) – změna využití plochy ZZ-plochy zeleně soukromé a vyhrazené zahrady na 
plochu BV plochy bydlení venkovského. Plocha ZZ sice byla zařazena do ploch bydlení BV,  ale jako 
plocha stávající, pro kterou jsou stanoveny takové podmínky využití, které by neumožnily umístění 
rodinného domu. Protože by se jednalo o podstatnou úpravu návrhu změny, muselo by se konat 
opakované veřejné projednání, čímž by se projednávání návrhu prodloužilo. Pořizovatel seznámil 
určeného zastupitele s těmito zjištěními a na konzultační schůzce bylo určenému zastupiteli navrženo 
zvážit možnost rozdělit obsah změny č.1 ÚP Rajhradice na dvě části, které by byly dále projednávány 
samostatně.  Podstatným důvodem pro rozdělení Změny bylo to, že obec Rajhradice se nachází 
v rozvojové oblasti OB3, kde je vysoký zájem o výstavbu rodinných domů, který se projevuje potřebou 
zvláště mladých lidí na pořízení samostatné bydlení. Vzhledem k tomu, že dotčené orgány neměly 
připomínky ke změně regulativů ani k vymezení plochy zeleně ( tedy k dalším částem obsahu změny) a 
snahy vyjít vstříc zájemcům o urychlení výstavby, zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 23.2.2022 
schválilo rozdělení Změny na dvě samostatné části 1.1 a 1.2. Dne 31.1.2022 byla pořizovateli doručena 
svěšená veřejná vyhláška z úřední desky obce Rajhradice, kterou byl doručen návrh změny a dne 
8.3.2022 z úřední desky pořizovatele. Z vyhlášky vyplývá, že byla vyvěšena dne 20.12.2021 a svěšena 
4.2.2022 a to jak v listinné podobě, tak i způsobem umožňujícím dálkový přístup, což je osvědčeno 
podpisem osoby pověřené zveřejňováním písemností na úřední desce pořizovatele. 
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Změna č. 1.1 nabyla účinnosti 20.4.2022, byla projednávaná i nadále pod č.j. MZi-OZPSU/9739/2021. 
Změna č. 1.2 je projednávaná pod č.j. MZi-OZPSU/8042/2022. 
Pořizovatel v souladu s ust. § 53 odst. (2) si vyžádal stanovisko příslušného úřadu a stanovisko 
příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Příslušný úřad ve 
stanovisku č.j. JMK 63661/2022 ze dne 2.5.2022 neuplatnil požadavek ne zpracování vyhodnocení vlivů 
předložené podstatné úpravy návrhu změny č. 1 ÚP Rajhradice na životní prostředí. 
Pořizovatel zaslal zhotoviteli pokyny pro úpravu návrhu a dne 16.5.2022 obdržel upravená návrh změny 
č. 1.2 ÚP Rajhradice pro opakované veřejné projednání. 
Pořizovatel 18.5.2022 zpracoval svou část odůvodnění, kterou k návrhu připojil.  
 
2. Stanovisko krajského úřadu podle § 55b odst. 5 stavebního zákona 
Z žádného ze stanovisek č.j. JMK 90842/2021 z 21.6.2021 a č.j. JMK 63661/2022 z 2.5.2022 dle § 55a 
odst.2 písmena d) a e) Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo 
nám. 3, 601 82 Brno jako příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny o dle zákona č. 114/1992 Sb. a 
příslušný úřadu dle zákona č. 100/2001 Sb. k obsahu změny či jeho doplnění nevyplynula potřeba 
posouzení vlivů změny na životní prostředí. 
Návrh změny nebyl tedy posuzován z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území. 
 
3. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 55b odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s 
uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 
Stanovisko nebylo vydáno  - důvod viz výše odst. 2 
 
4. Stanoviska dotčených a příslušných orgánů, a nadřízeného orgánu  k návrhu změny 
dle jednotlivých veřejných zájmů a zvláštních právních předpisů. 
 
Nadřízený orgán 
Z hlediska souladu změny ÚP s PÚR a ZÚR  uplatnil stanovisko nadřízený orgán dle §55b odst.4 SZ: 
Stanovisko nadřízeného orgánu Číslo jednací stanoviska Podáno dne 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a 
stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3 , 601 82 Brno 

JMK 31214/2022 
 

28.2.2022 
 

 
A) Dle Politiky územního rozvoje České republiky v platném znění, kterým je Úplné znění závazné od 01.09.2021 
(dále jen PÚR ČR), patří obec Rajhradice do metropolitní rozvojové oblasti OB3 - Brno charakterizované jako 
území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města, s velmi silnou koncentrací obyvatelstva, ekonomických 
činností a dalších aktivit, které mají z velké části i mezinárodní význam; rozvojově podporujícím faktorem je 
dobrá dostupnost jak dálnicemi, tak I. TŽK. Předpokládá se tedy vyšší tlak na změny v území a jeho dynamičtější 
rozvoj. V platném ÚP Lelekovice je navrženo využití území v souladu s polohou území v metropolitní rozvojové 
oblasti.. Platný ÚP zohlednil polohu obce v metropolitní rozvojové oblasti, navržená změna nemá na polohu v 
OB3 přímou návaznost. 
Území obce je dále součástí specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území 
suchem. Platný územní plán již obsahuje zejména u ploch nezastavěného území podmínky pro podporu 
přirozeného vodního režimu v krajině a zvyšování jejích retenčních a akumulačních vlastností, podmínky využití 
přispívají k tvorbě pestré krajiny nezastavěného území. Změna č. 1 tyto skutečnosti vzhledem k velmi omezenému 
plošnému rozsahu neovlivní. 
Dle předloženého návrhu změny č. 1 ÚP Rajhradice jsou respektovány relevantní republikové priority územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území dle PÚR ČR, řešení změny naplňuje zejména článek (19) 
priorit (tj. účelné využívání a uspořádání území, ochrana nezastavěného Ú2emí) a článek (28) priorit (tj. pro 
zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech 
potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu). 
Z PÚR ČR nevyplývají pro řešenou změnu konkrétní požadavky. Obecné republikové priority územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území jsou řešeny již v platném ÚP Rajhradice, návrhem změn jsou 
relevantní priority respektovány. Změna nenavrhuje žádné skutečnosti, které by byly v rozporu s prioritami či 
záměry stanovenými a vymezenými v PÚR ČR. 

B) Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK"), které byly Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje vydány dne 05.10.2016, účinnosti nabyly dne 03.11.2016, jsou v současnosti platné ve 
znění Aktualizací č. 1 a č. 2, které nabyly účinnosti dne 31.10.2020. 
ZÚR JMK jsou zohledněny v platném ÚP Rajhradice, který nabyl účinnosti dne 11.12.2020. Řešení změny č. 1 
ÚP Rajhradice neobsahuje dílčí změny, které měnily dosud platným územním plánem stanovenou koncepci 
rozvoje území. Naplnění priorit územního plánování, stanovených v ZÚR JMK, bylo prověřeno v rámci procesu 
pořizování platného ÚP. Protože změnou č. 1 ÚP Rajhradice nedochází ke změně stanovené koncepce rozvoje 
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území obce ani k podstatné změně podmínek daných pro využití jednotlivých ploch, bude územní plán i po vydání 
změny č. 1 ÚP Rajhradice naplňovat priority územního plánování. 
  Dle ZÚR JMK je obec Rajhradice součástí metropolitní rozvojové oblasti OB3 - Brno. Předmět změny č. 1 ÚP       
Rajhradice nemá průmět do žádného z požadavků na uspořádání a využití území úkolů pro územní plánování 
stanovených pro tuto rozvojovou oblast. 
Plochy a koridory nadmístního významu vymezené dle ZÚR JMK ve správním území obce Rajhradice byly 
upřesněny v platném ÚP Rajhradice, předmět a řešení návrhu změny č. 1 ÚP Rajhradice na ně nemá vliv ani 
dopad na jejich budoucí využití. 

Návrh změny č. 1 ÚP Rajhradice nemá vliv na koncepci ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních 
hodnot území kraje, a nemění podmínky stanovené ÚP, které směřují k zachování nebo dosažení cílových kvalit 
krajinných celků, do nichž je správní území obce dle ZÚR JMK zařazeno (15 - Šlapanicko-slavkovský a 17 - 
Dyjsko-svratecký). 
 Posouzení návrhu změny č. 1 ÚP Rajhradice z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy 
Návrhem změny č. 1 územního plánu Rajhradice dochází k úpravě podmínek využití ploch bydlení a ploch 
smíšených obytných a dále ke změně funkčního využití dílčích ploch, které jsou plošně málo významné. 
Součástí změny je také aktualizace zastavěného území. Záměry řešené změnou č. 1 s ohledem na svou polohu, 
charakter a rozsah, nemají prakticky žádný vliv na širší územní vztahy nevyžadují koordinaci využívání území. 
Závěr 
KrÚ nemá z hlediska souladu návrhu změny č. 1 ÚP Rajhradice s PÚR ČR a se ZÚR JMK a z hlediska zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy k návrhu změny připomínky. 
Vyhodnocení: 
Nadřízený orgán vydal souhlasné stanovisko. 
 
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. d) 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
Obsah stanoviska dle § 55b odst. (2) SZ: 
OŽP, jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. §22 písm. d) zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí, nemá k předloženému „Návrhu změny č. 1 územního plánu 
Rajhradice“ připomínky. 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu: 
Dotčený orgán nemá k návrhu Změny připomínky, stanovisko je tedy souhlasné 
 
Ochrana přírody a krajiny 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
§ 77a odst. 4 písm. n) v souvislosti s § 45i odst. 1 , § 77a odst. 4 písm. x)  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
Obsah stanoviska dle § 55b odst. (2) SZ: 
OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše uvedeného zákona 
uplatňuje stanovisko k předloženému „Návrhu změny č.1 územního plánu Rajhradice“ v tom smyslu, že 
k němu nemá žádné připomínky 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu  
Dotčený orgán nemá k předloženému návrhu připomínky, stanovisko je souhlasné 
 
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 § 55b odst. (2) SZ: 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko.  
 
Ochrana vod 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů  
§ 107 odst.1 písm. a) - územní plány obce s rozšířenou působností  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
Obsah stanoviska dle § 55b odst. (2) SZ: 
Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování stanovisek k územnímu plánu 
obce je dle §106 odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad první instance, tj. obecní úřad obce s rozšířenou 
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působností v místě pořizované činnosti nebo stavby, daném případě se jedná o  Městský úřad 
Židlochovice, OŽP.. 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu  
Dotčený orgán nemohl uplatnit stanovisko, protože k tomu není věcně a místně příslušný. 
 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů  
§ 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 § 55b odst. (2) SZ: 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko. 
 
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 dle § 55b odst. (2) SZ: 
OŽP jako dotčený orgán ochrany ovzduší příslušný dle ust. §11 odst. 2 písm.a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, uplatňuje k veřejnému projednání „Návrhu změny č.1 územního plánu Rajhradice“ stanovisko v tom 
smyslu, že po posouzení předložené dokumentace nemá k předloženému návrhu připomínky. 
Pouze upozorňuje na to, aby umístění výroby a obytné zástavby bylo provedeno tak, aby emise z případných výrob 
nezasahovaly do obytné zástavby a neobtěžovaly zejména zápachem 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu  
Dotčený orgán nemá připomínky k návrhu změny. Stanovisko je souhlasné. Změna ÚP nevymezuje plochy 
pro výrobu, upozornění se návrhu změny netýká. 
 
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 dle § 55b odst. (2) SZ: 
OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF příslušný dle ust. § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF posoudil předmětný 
návrh změny územního plánu z hlediska zájmů ochrany ZPF a v souladu s ust. § 5 Odst. 2 zákona o ochraně ZPF 
uplatňuje souhlasné stanovisko k „Návrhu změny č. 1 územního plánu Rajhradice“. 
Vzhledem k tomu, že „Návrh změny č. 1 územního plánu Rajhradice“ nevyvolá zábor ZPF, nejsou k danému návrhu 
z hlediska zájmů sledovaných zdejším orgánem ochrany ZPF žádné připomínky. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu  
Dotčený orgán souhlasí s návrhem změny bez připomínek. 

Ochrana lesa 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
Obsah stanoviska dle § 55b odst. (2) SZ: 
OŽP není věcně příslušným orgánem státní správy lesů  
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání: 
Dotčený orgán nemohl uplatnit stanovisko, protože k tomu není věcně a místně příslušný. 
 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 
Obsah stanoviska dle § 55b odst. (2) SZ: 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko. 
 
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 § 55b odst. (2) SZ: 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko. 
 
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2  
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Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32,11015 Praha 1 
Obsah stanoviska dle § 55b odst. (2) SZ: 
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 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů vydáváme k výše uvedené územně plánovací 
dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem Změny č.1 ÚP Rajhradice souhlasíme bez připomínek. 
Odůvodnění: 
Předmětem Změny č.1.1  ÚP Rajhradice je pouze vymezení dvou stabilizovaných ploch a úprava podmínek využití 
loch bydlení a ploch smíšených obytných. Jelikož Změna č. 1 ÚP nenavrhuje žádné rozvojové plochy (zastavitelné 
plochy, plochy přestavby či plochy změn v krajině), nebude ochrana nerostného bohatství, představovaná ložisky 
nevyhrazených nerostů – štěrkopísků č. 3087800 Rajhradice, č. 3087900 Opatovice u Rajhradu a č. 3253400 
Rebešovice (jsou součástí pozemku) a nebilancovaným zdrojem štěrkopísků č. 5033500 Rebešovice (není limitem 
v území), nijak omezena. 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu: 
Dotčený orgán vydal souhlasné stanovisko k návrhu změny bez připomínek. 
 
Odpadové hospodářství 
Zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech a obecně závazná vyhláška Jihomoravského kraje č. 1/2016, 
kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
Obsah stanoviska dle § 55b odst. (2) SZ: 
OŽP jako dotčený orgán odpadového hospodářství příslušný dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 
541/2020 Sb., o dopadech uplatňuje vyjádření k předloženému „Návrhu změny č. 1 územního plánu 
Rajhradice“ v tom smyslu, že k němu nemá připomínky. 
OŽP upozorňuje na kompetenci obecního úřadu s rozšířenou působností dle ust. §146 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu: 
Dotčený orgán nemá připomínky k návrhu změny. 
 
Zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech § 146 odst. 1 písm. e)  
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 
Obsah stanoviska dle § 55b odst. (2) SZ: 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko 
 
Ochrana veřejného zdraví 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů § 82 odst. 2 písm. i) v souvislosti s § 77, § 82 odst. 2 písm. j)  
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 4,602 00  Brno 2 
Obsah stanoviska dle § 55b odst. (2) SZ: 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko 
 

Veterinární správa 
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči ,§ 49 odst. 1 písm. j)  
Krajská veterinární správa pro JmK, Palackého třída č.p. 174,612 00  Brno 12 
Obsah stanoviska dle § 55b odst. (2) SZ: 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko 
 
Památková péče 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších zákonů  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, odd.památkové péče, Žerotínovo 
náměstí 3, 601 82 Brno 
Obsah stanoviska dle § 55b odst. (2) SZ: 
Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 20/1987 Sb.,o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů uplatňuje 
krajský úřad stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková zóna nebo nemovitá 
kulturní památka, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c). V daném případě tedy 
nejsou dotčeny zájmy v kompetenci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče. 
Vyhodnocení splnění požadavků legislativy: 
Dotčený orgán nemohl uplatnit stanovisko, není věcně příslušný k vydání stanoviska.   
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Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších zákonů  
§ 29 odst. 2 písm. c)  
Městský úřad Židlochovice, pracoviště státní památkové péče, Masarykova 100, 667 01  Židlochovice 
Obsah stanoviska dle § 55b odst. (2) SZ: 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko 
 
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 § 55b odst. (2) SZ: 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko 
 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
§ 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 dle § 55b odst. (2) SZ: 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, jako dotčený orgán z hlediska řešení silnic II. a III. třídy za 
použití ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a podle ustanovení §40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích v platném znění (dále jen zákon o PK) neuplatňuje v řízení dle ustanovení § 55b odst. 2 
stavebního zákona stanovisko k návrhu změny č. ÚP Rajhradice. 
Návrh změny č.1 ÚP Rajhradice se nedotýká řešení silnic II. a III. třídy. 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu  
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko z důvodu, že se změna č.1 nedotýká řešení silnic II. a III. Souhlasí 
tedy s návrhem změny. 
 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,§ 40 odst. 4 písm. d) z 
hlediska řešení místních komunikací a účelových komunikací  
Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy, Masarykova č.p. 100,667 01  Židlochovice 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko 
 
Doprava drážní a vodní 
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, § 56 písm. d) z hlediska zájmů a záměrů ve věcech drah. 
Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, § 4 
Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 
Obsah stanoviska dle § 52 SZ: 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko 
 
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. k),§ 88 odst. 1 písm. l)  
Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 
Obsah stanoviska dle § 52 SZ: 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko 
 
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) v souvislosti s § 87 odst. 2,  
§ 88 odst. 1 písm.pt) v souvislosti s § 87 odst. 2  
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor územních zájmů, Oddělení ochrany 
územních zájmů Brno, Tychonova 1, Praha 6,16001,IDDS:hjaavk 
Obsah stanoviska dle § 52 SZ:  
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce správy a řízení organizací, 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 § 55b 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, 
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ve kterém ve veřejném zájmu žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. 

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 2. 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, mapový podklad, ÚAP - jev 82a. 
Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové části návrhu 
územního plánu do Odůvodnění, kapitoly II.B.4.1. Zvláštní zájmy Ministerstva obrany (str. 42-43) včetně podmínek 
(podtržený text). V koordinačním výkresu toto vymezené území není zapracováno, neboť byl zpracován pouze 
výřez výkresu v rozsahu změn a zájmové území nezasahuje do lokality dílčích změn. 
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 podklad. 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 II.B.4.1. Zvláštní zájmy Ministerstva obrany (str. 42-43) 
včetně podmínek (podtržený text). V koordinačním výkresu toto vymezené území není zapracováno, neboť 
byl zpracován pouze výřez výkresu v rozsahu změn a zájmové území nezasahuje do lokality dílčích změn. 
Dále požadujeme pod legendu koordinačního výkresu (výřezu) doplnit dvě textové poznámky: „Celé správní 
území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb" a 
„Celé správní území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany". V 
textové části je text obecných požadavků MO zapracován včetně podmínek pro ochranné pásmo 
radiolokačního zařízení. 
Upozorňujeme, že do správního území obce nezasahuje vymezené území MO - vzdušný prostor pro létání a 
malých a přízemních výškách, text na str. 43 v kapitole II.B.4.1. Zvláštní zájmy Ministerstva obrany týkající 
se tohoto limitu odstraňte. Případně odstraňte tento limit v celkovém koordinačním výkresu. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací 
dokumentace (dále jen „ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
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 poskytnuté údaje o území úřadu územního 
plánování pro zpracování územně analytických podkladů ORP. 
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  dle § 52 SZ: 
Dotčený orgán ve svém stanovisku požaduje zapracovat do územního plánu připomínky, které vyplývají ze 
zákona, jsou tedy nadbytečné. Jedná se o podmínky procesní, které opatření obecné povahy obsahovat 
nesmí. Změna č. 1.1ÚP Rajhradice vymezuje plochu zeleně soukromé a vyhrazené – zahrady a ruší 
některé podmínky prostorového uspořádání jednotlivých ploch, jako minimální výměra stavebního 
pozemku a intenzita využití stavebních pozemků. Platný územní plán stanovil podmínky pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití v souladu s požadavky výše uvedeného zákona. Změnou se tyto podmínky 
nemění. Platný územní plán v kapitole F.1 - Podmínky využití ploch ÚP Rajhradice mimo jiné uvádí : „Ve 
všech plochách lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského letectva a obrany 
státu“.  
Navrhovanou změnou se tyto požadavky nemění. Jelikož Změnou územního plánu nejsou stanoveny 
podmínky pro využití ploch takové, které by umožňovaly umisťování staveb důležitých pro obranu státu, 
nebyl žádným způsobem dotčen veřejný zájem chráněný výše uvedeným zákonem. Dle ustanovení §55 
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odst. (6) SZ se změna územního plánu zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí. 
Upozornění, že  do správního území obce nezasahuje vymezené území MO - vzdušný prostor pro létání a malých 
a přízemních výškách, je respektováno a z textu odůvodnění odstraněno 
 
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 
Obsah stanoviska dle § 52 SZ: 
Dotčený orgán se ve svém stanovisku k výše uvedenému zákonu nevyjádřil. 
 
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,§ 13 odst. 3 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, a státního 
odborného dozoru, Tychonova 1, Praha 6,16001,IDDS:hjaavk 
Obsah stanoviska § 52 SZ:  
Dotčený orgán se ve svém stanovisku nevyjádřil k výše uvedenému zákonu. 
 
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,§ 13 odst. 4  
Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, P.O.BOX 155/OSM, 14020  Praha 4 
Obsah stanoviska dle § 52 SZ. 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko 
 
Obrana státu 
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky  § 6 odst. 1 písm. h) 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor územních zájmů, Oddělení ochrany 
územních zájmů Brno, Tychonova 1, Praha 6,16001,IDDS:hjaavk 
Orgán uplatňuje stanovisko souborně i za zákon o civilním letectví a požadavky neodděluje. Vyhodnocení 
viz doprava letecká výše. 
 
Civilní ochrana 
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů § 12 odst. 2 písm. i)  
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p. 685/1,Zábrdovice,614 00  Brno 14 
Obsah stanoviska dle § 52 SZ : 
K předmětné dokumentaci vydává HZS JmK souhlasné stanovisko. 
Odůvodnění: 
HZS JmK nepředpokládá v rámci předmětné změny potřebu řešení požadavku ustanovení § 20 vyhlášky 
č. 360/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Vzhledem k výše uvedeným 
skutečnostem HZS JmK rozhodlo tak, jak je ve výroku uvedeno 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ: 
Dotčený orgán souhlasí s návrhem Změny ÚP bez připomínek. 
 
Pozemkové úpravy 
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 
Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (ve znění pozdějších předpisů), 
ve znění pozdějších zákonů § 19 písm. c) 
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD,K rajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno – venkov, 
Kotlářská 931/53, Veveří, 602 00 Brno ( do 1.1.2014 Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Brno-
venkov) 
Obsah stanoviska dle § §52 SZ : 
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky zákona č. 139/2002 Sb., vydává státní 
pozemkový úřad ve smyslu ust. 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, toto stanovisko: 
Státní pozemkový úřad se změnou č. 1 územního plánu Rajhradice souhlasí. 
Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ: 
Dotčený orgán souhlasí s návrhem Změny ÚP bez připomínek. 
 
Bezpečnost státu  
Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, § 175 odst.1 
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Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor územních zájmů, Oddělení ochrany 
územních zájmů Brno, Tychonova 1, Praha 6,16001,IDDS:hjaavk 
Obsah stanoviska dle §52 SZ 
Dotčený orgán uplatnil jako stanovisko z hlediska tohoto zákona a stanovisko z hlediska zákona o 
civilním letectví, vyhodnocení souladu návrhu se stanoviskem dotčeného orgánu viz výše v odstavci 
Doprava letecká. 

 

5. Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek  
Nebyly uplatněny 
Své podání k návrhu změny č.1.1  uplatnili tito oprávnění investoři: 
MND a.s., IČ 28483006, Úprkova 807/6, Hodonín,  695 01 
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. Rozsudek však 
hovoří o případu, kdy podání obsahuje výhrady. Výše uvedená sdělení žádné výhrady neobsahovala, lze tedy 
vyvodit, že nebyly uplatněny námitky 
Společnost MND a.s  pouze konstatuje, že v zájmové lokalitě se nenachází žádné technické zařízení ani zájmy 
společnosti MND a.s., a tedy se k návrhu nevyjadřuje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Milan Komenda 
vedoucí odboru životního prostředí a stavebního úřadu MěÚ Židlochovice 
 

 
 


