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Obec Sobotovice 
 

v Sobotovicích dne:  ........................ číslo jednací: ....................... 
 
Zastupitelstvo obce Sobotovice, příslušné podle § 6 odst. 5 písmena c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů za 
použití ustanovení § 43 odst. 4, § 55 odst. 6), § 55b odst. 10 stavebního zákona, dále § 171, 
173 a 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti v platném znění 
 

vydává  
 

Změnu č. 1 Územního plánu 
SOBOTOVICE 

 
vydaného zastupitelstvem obce Sobotovice dne 18.12.2017 jako opatření obecné povahy 
č.j.1/2017, účinného od 3.1.2018.   
Změna č.1 ÚP obsahuje textovou i grafickou část a mění Územní plán Sobotovice takto: 
 

I.a  TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY 
1. V článku I.1 na konci jeho úvodní věty se ruší datum „31.8.2017“, které se nahrazuje datem 

„31. 8. 2021“. 

2. V článku I.2.1 v jeho úvodní větě za slovem „Sobotovice“ se ruší text: „který se tímto 
opatřením obecné povahy upravuje (§ 188 odst. 1 stavebního zákona), a“. 

3. Do názvu článku I.3 se za slovo „včetně“ vkládá text „urbanistické kompozice“ a za slovo 
„vymezení“ se vkládá text „ploch s rozdílným způsobem využití“. 
 Do názvu následujícího článku I.3.1 se přidávají poslední slova „a kompozice“. 

4. Do první věty článku I.3.1 se za slovo „koncepce“ vkládají slova „a kompozice“, ruší za text 
v závorce „(ÚPO včetně jeho provedených změn č. I - X)“ a ke konci věty se slovo „je“ 
nahrazuje slovem „zůstává“. 

5. Na konec prvního odstavce článku I.3.1 se přidává text „Historickou osou zastavěného 
území Sobotovic zůstávají 2 silnice III. třídy, které procházejí obcí a podél nichž jsou 
vymezeny stabilizované plochy zejména s obytnou zástavbou. Uprostřed zastavěného 
území je vymezena centrální zóna obce s návsí, ze které odbočují další místní komunikace, 
na jejichž okrajích jsou vymezeny zastavitelné plochy“. 

6. Ruší se název odstavce b) článku I.3.1 „Podmínky a požadavky na plošné (funkční) 
uspořádání a vymezení ploch s rozdílným způsobem využití“, který se nahrazuje názvem 
„Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití - funkční uspořádání“. 

7. V článku I.3.1 v odstavci b), v poslední větě před dvojtečkou se ruší slova v závorce „podle 
původního ÚPO“. 

8. V článku I.3.1, odstavci b) v části Plochy bydlení a plochy smíšené obytné, ve větě za 2. 
odrážkou se text „Z1-10“ nahrazuje textem „Z1, Z4-10“, za následující „Z12-15“ se vkládá 
text „Z24-26“ a do výčtu lokalit se za slovo „Syrovická“ vkládá slovo „Letná“. 

9. V článku I.3.1, odstavci b) v části Plochy dopravní a technické infrastruktury se za první 
odrážku a větu vkládá odrážka a věta „- Je vymezena zastavitelná plocha dopravní 
infrastruktury - garáže na konci Cihelní označená Z27“. 
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Do závorky věty za následující odrážkou se za slovo „zejména“ vkládá slovo „pro“. 
Dále v článku I.3.1 odstavci b) v části Plochy dopravní a technické infrastruktury se ruší 
odrážka s větou „- Je vymezen koridor územní rezervy pro vysokorychlostní trať drážní 
dopravy ozn. R1“, který se nahrazuje textem „- Je vymezen koridor dopravní infrastruktury 
označený DZ11-VRT pro vysokorychlostní železniční trať.“ 

10. V úvodní větě článku I.3.2 se ruší text „Z1-10, Z12-21“, který se nahrazuje textem „Z1, Z4-
10, Z12-21, Z24-27“. 

11. V článku I.3.2 v přehledu druhů zastavitelných ploch se první řádek upravuje tak, že text 
„Z1-10, Z12-15“ se nahrazují textem „Z1, Z4-10, Z12-15, Z24-26“.  
Na konec přehledu se přidává řádek: 
„Z27 plochy dopravní infrastruktury - garáže (Dg)“ 

12. V článku I.3.2 v tabulce pod větou „Zastavitelné plochy jsou vymezeny v těchto lokalitách a 
s těmito koncepčními podmínkami pro změny v území“ se v části zastavitelných ploch 
bydlení - v rodinných domech ruší tyto 2 řádky: 

„Z2 (Br) Pod Starou horou 
- přední část 

na severním okraji 
obce 

_ 

Z3 (Br) Syrovická v proluce u silnice 
směrem na Syrovice 

_ 

Do této části tabulky ploch bydlení - v rodinných domech se přidávají řádky: 
Z24 (Br) u křižovatky 

Syrovická a Letná 
v severozápadní 
části zast. území 

_ 

Z25 (Br) na začátku Letné v severozápadní 
části zast. území 

_ 

Z26 (Br) na Podhrázském na jižním okraji obce -- 
Na konec tabulky se přidávají řádek: 
plochy dopravní infrastruktury - garáže: 

Z27 (Dg) na konci Cihelní v severovýchodní 
části zast. území 

_ 

 
13. Do názvu článku I.4 se za slovo „umísťování“ přidává čárka a text „vymezení ploch a 

koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití“.  

14. V článku I.4.1, odstavci a) se v úvodní větě za slovem „koridor“ ruší slova „územní rezervy“ 
a značka „R1“ se nahrazuje značkou DZ11-VRT. Za tuto větu se vkládá text: 
„Podmínky pro umístění tratě:  
V koridoru o šířce 200 m bude umístěna vysokorychlostní železnice podle následných 
dokumentací, vč. souvisejících staveb a infrastruktury. 
Podmínky pro umístění jiných staveb a opatření:  
Je možné umístění technické infrastruktury nesouvisející se stavbou vysokorychlostní 
železnice. Podmínkou je však vyjádření Ministerstva dopravy z hlediska koordinace či 
případné kolize se stavbou vysokorychlostní železnice. Do doby realizace vysokorycholstní 
železnice nejsou jiné záměry na změnu využití v koridoru možné. 
Podmínky pro využití zbytku plochy koridoru po realizaci železnice: 
Koridor je vymezen jako „překryvná plocha“, tj. nad stávajícími stabilizovanými plochami 
s rozdílným způsobem využití. Části koridoru, které nebudou využity pro vysokorychlostní 
dopravu, budou po realizaci  záměru, pro nejž je koridor vymezen, využívány v souladu se 
způsobem využití stanoveným územním plánem pod překryvnou plochou koridoru.  

15. Do článku I.4.1, odstavci d), za druhou dvojtečku se Podmínka pro umísťování na konci 
odrážky doplňuje o závorku „(to s výjimkou cyklostezky podél Syrůvky)“. 

16. V článku I.4.1, odstavci e), nad Podmínku pro umísťování se doplňuje text: „Je vymezena 1 
zastavitelná plocha pro rozšíření ploch garáží u komunikace k vodojemu v zastavěném 
území označená: 
Z27 (Dg) plocha dopravní infrastruktury - garáže na konci Cihelní“. 
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17. V článku I.4.1, odstavci g) se v poslední větě ruší text „přes plochu Z10“, který se 
nahrazuje textem „na jihu obce“. 

18. Do článku I.4.1, odstavci h) se přidává text: „Stávající síť cyklotras je doplněna vymezením 
koridoru se stezkou pro cyklistickou dopravu a pro pěší podél Syrůvky. 
Podmínky pro umístění cyklostezky:  
V koridoru o šířce 5 m lze umístit komunikaci, která bude sloužit pro cyklistickou dopravu 
a pro pěší. 
Podmínky pro umístění jiných staveb a opatření:  
Komunikace bude určena jen pro cyklisty a pro chodce, nikoliv pro automobilovou či 
zemědělskou dopravu, lze zde umístit i související technickou infrastrukturu. 
Podmínky pro využití zbytku plochy koridoru po umístění cyklostezky:  
Po realizaci komunikace cyklostezky budou zbylé části koridoru použity pro zeleň 
krajinnou. 

19. Do článku I.4.2, odstavci g) se do 3. věty za slovo „ostatní“ vkládá text „a v plochách 
občanského vybavení - sportovní“. 

20. Do názvu článku I.5 se za 3. slovo přidává čárka a za slovo „ploch“ se vkládá text 
„s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině“.  

21. V článku I.5.1, odstavci a) se ruší 4. věta „Tyto plochy odpovídají typu krajiny Ořechovsko - 
vranovický (podle ZÚR JmK)“.  
Na konec téhož odstavce se přidává text: „Vymezení ploch v řešeném území odpovídá 
cílové charakteristice krajinného typu Ořechovsko-vranovickému tak, že je zachován 
zemědělský charakter krajiny - vymezeny jsou převážně plochy zemědělské. Též jsou 
vymezeny plochy pro zadržení vody v krajině vč. ploch pro doplnění ÚSES (ty zejména 
podél obou vodních toků). Jako změny v krajině jsou vymezeny plochy označené (Zk1-36) 
jako plochy zeleně krajinné“. 

22. V článku I.5.1, odstavci b) se před poslední větu (začínající „V plochách vymezených...“) 
vkládá věta „Jako změny v krajině jsou vymezeny 2 části koridoru cyklistické dopravy podél 
Syrůvky mimo zastavěné území. V překryvném značení je přes západní část území 
Sobotovic vymezen koridor DZ11-VRT pro vysokorychlostní železniční trať. Těleso 
železnice vč. souvisejících staveb bude v tomto koridoru upřesněno v dalších řízeních“. 

23. V článku I.5.3, odstavci a) se ve 3. větě za slovo „komunikace“ vkládá text „a koridor pro 
komunikaci s cyklostezkou“, za slovo „Syrůvky“ se vkládají slova „od Syrovic k dálnici až“ 
a za slovo „obce“ se vkládá text „na Podhrázské“. 
Tamtéž v následující větě se ruší text „propustků a mostních objektů Šatavy a Syrůvky 
v rámci vymezené plochy dopravní infrastruktury - silniční (pod ní)“, který se nahrazuje 
textem „dvou tunelů pro vodní toky Šatavy a Syrůvky pod tělesem dálnice“. 

24.  V článku I.6.1 v tabulce přehledu ploch se do prostředního sloupce řádku plochy dopravní 
infrastruktury - garáže za zkratku „Dg“ přidává zkratka v závorce „(Dg)“. 

25. V článku I.6.2 v části Společné podmínky způsobu využití ploch se do podmínky G před 
poslední slovo „opatření“ vkládají slova „staveb a“. Pod to se vkládá nadpis  
„Funkční podmínky způsobu využití ploch - seznam ploch s rozdílným způsobem využití“. 

26.  V článku I.6.2 v části Br, (Br) plochy bydlení - v rodinných domech se upravuje poslední 
řádek Plochy s navrženou změnou na (Br) tak, že text „Z1-2, Z12-15“ se nahrazuje textem 
„Z1, Z4-10, Z12-15, Z24-26“. 

27. V článku I.6.2 v části Os, (Os) plochy občanského vybavení - sportovní se do přípustného 
využití v první odrážce za závorku přidává čárka a text „sběrné odpadové dvory“.  

28.  V článku I.6.2 v části Dg plochy dopravní infrastruktury - garáže se do jejich nadpisu za 
zkratku „Dg“ přidává zkratka v závorce „(Dg)“. 
Tamtéž na konci posledního řádku Plochy s navrženou změnou na (Dg) se ruší slovo 
„nejsou“, které se nahrazuje textem „Z27“. 
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29. V článku I.6.2 se Podmíněně přípustné využití zemědělských ploch označených Zz, Zo, Zt 
rozšiřuje na konci závorky za první odrážkou o čárku a text „revitalizační opatření na 
vodních tocích a jejich nivách“. 

30. V článku I.6.2 se Podmíněně přípustné využití ploch zeleně krajinné označených Zk 
rozšiřuje na konci závorky za druhou odrážkou o čárku a text „revitalizační opatření na 
vodních tocích a jejich nivách“. 

31. V článku I.6.2 v části ploch W plochy vodní a vodohospodářské se doplňuje přípustné 
využití na konci závorky za druhou odrážkou o text „revitalizační opatření na vodních tocích 
a jejich nivách“. 

32. V článku I.6.4, odstavci b) Charakter a struktura zástavby v části b3 se v 1. řádku za 
dvojtečkou ruší text „Z1-2“, který se nahrazují textem „Z1“ a na konci téhož řádku se ruší 
slova „na každém pozemku“. 
Tamtéž v následující položce se ruší text „Z3-4“, který se nahrazuje textem „Z4“. 

33. V článku I.6.4, odstavci b3 se na jeho konec přidávají následující řádky textu: 
Z24 Charakter a struktura zástavby - řadové nebo samostatné rodinné domy se sklonitou 
střechou v obdobné vzdálenosti k uličnímu prostoru jako okolní domy. 
Z25 Charakter a struktura zástavby - samostatný rodinný dům se sklonitou střechou v 
obdobné vzdálenosti k uličnímu prostoru jako okolní domy. 
Z26 Charakter a struktura zástavby - samostatný rodinný dům se sklonitou střechou“. 

34.  V článku I.7.1 se na konci úvodní věty ruší text „vps 1-6“, který se nahrazuje textem „vps 1-
7“. Do následující tabulky v tomto článku se přidávají 2 řádky: 

vps 7 35. stezka pro cyklistickou dopravu a pro pěší podél Syrůvky“ 
vps 8 36. vysokorychlostní železniční trať v koridoru DZ11-VRT 

35.  Do názvu článku I.8 se na jeho konci přidává čárka a text „případně dalších údajů podle 
§ 8 katastrálního zákona“. 

36.  Článek I.10 „Údaje o počtu listů územního plánu a k němu připojené grafické části“ se na 
tomto místě ruší. 

37.  Číselné označení článku „I.11 Vymezení ploch a koridorů...“ se nahrazuje označením 
„I.10“. 

38.  Ruší se článek „I.11.1 Koridor územní rezervy R1“ včetně jeho textu. 
Ruší se číselné označení následujícího článku I.11.2. 

39.  Za článek I.10 se (na konec textové části) doplňuje text: 
„Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části“ 
„Textová část Územního plánu Sobotovice obsahuje 16 listů včetně titulního listu se 
záznamem o účinnosti.  
Grafická část územního plánu obsahuje výkresy označené čísly 1 až 3 v měřítku 1 : 5 000: 
1 Výkres základního členění území 
2 Hlavní výkres 
3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 

 
 

I.b  GRAFICKÁ ČÁST ZMĚNY 
 
Grafická část Změny č. 1 Územního plánu Sobotovice obsahuje 3 výkresy v měřítku 1 : 5 000: 
 

1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 
2 HLAVNÍ VÝKRES 
3 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ 
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ODŮVODNĚNÍ 
Odůvodnění změny č.1 ÚP obsahuje textovou i grafickou část. 

 
 

II. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  
 

ZMĚNA č. 1 ZAHRNUJE TYTO DÍLČÍ ZMĚNY: 
Zm3 Zastavitelná plocha Z24 bydlení v rodinných domech u křižovatky Syrovická a Letná 

(Lokalita Jungovi) 
Zm4 Zastavitelná plocha Z25 bydlení v rodinných domech na začátku Letné (Lokalita 

Švandová) 
Zm5 Zastavitelná plocha Z26 bydlení v rodinných domech na Podhrázském (Lokalita 

Válková) 
Zm6 Zastavitelná plocha Z27 pro garáže na konci Cihelní (Lokalita Lemon) 
 

Vymezení koridoru pro cyklostezku a pro pěší podél Syrůvky (Zm7a-b): 
Zm7a Vymezení cyklostezky podél toku Syrůvky v části od Syrovic a pod dálničním tělesem 
Zm7b Vymezení cyklostezky podél toku Syrůvky v části U Potoka a na Podhrázském 
 

Aktualizace zastavěného území podle odst. 3) § 58 stavebního zákona (Zm8a-c, Zm9c-d): 
Zm8a Aktualizace hranice zastavěného území a převod již využitých částí zastavitelných 

ploch Z1-2 do ploch stabilizovaných pod Starou horou 
Zm8b Aktualizace zastavěného území - převod již využité zastavitelné plochy Z3 do plochy 

stabilizované na Syrovické 
Zm8c Aktualizace hranice zastavěného území a převod již využité části zastavitelné plochy 

Z10 do ploch stabilizovaných vč. části komunikace na Podhrázském 
Zm9c Aktualizace hranice zastavěného území na Podhrázském 
Zm9d Aktualizace hranice zastavěného území u suché nádrže Na kopcích  
 

Zm10 Zapracování ZÚR JMK, zejména koridoru DZ11-VRT pro vysokorychlostní trať, 
požadavků současné legislativy a změn regulativů ÚP 

    -     Úprava přípustného využití v plochách občanského vybavení - sportovní o sběrné 
  odpadové dvory 

 

Ú V O D 
1) Měněný územní plán Sobotovice účinný od 3.1.2018 byl pořízen jako úprava původního 

ÚPO (z roku 1998 včetně jeho změn č. I-X) na ÚP podle § 188 odst. 1) stavebního zákona 
(dále SZ). Při tomto postupu nebylo možno měnit ani upravovat původní urbanistické řešení 
z let 1998-2011.  

2) Změna je reakcí zastupitelstva obce na podněty občanů, vlastníků nemovitostí a potřeby 
rozvoje obce. Jedná se o dílčí změny ozn. Zm3-6, které vymezuji nové zastavitelné plochy 
Z24-27. Dílčími změnami ozn. Zm7a-b je zapracován cyklistický koridor. Součástí změny 
č. 1 je aktualizace zastavěného území podle § 58 odst. 3) SZ. Tato zákonná povinnost je 
plněna dílčími změnami ozn. Zm8a-c a Zm9c-d,  které upravují hranice zastavěného území 
v místech, kde byla zástavba již realizována. Tyto změny převádí využité zastavitelné 
plochy Z2-3 a využité části zastavitelných ploch Z1 a Z10 do ploch stabilizovaných. 

3) Dílčí změna Zm10 vymezuje koridor DZ11-VRT pro vysokorychlostní železniční trať podle 
znění aktualizací č.1, č. 2 a č. 3  ZÚR JMK, čímž je ÚP Sobotovice uveden do souladu 
s  nadřazenou územně plánovací dokumentací, tj. ZÚR JMK podle § 54, odstavce 6 SZ. 
Dále je ÚP upraven dle současné právní úpravy SZ a jeho prováděcích vyhlášek po novelách, 
kterými je tato úprava vyžadována, zejména vyhlášky č. 500/2006 a její přílohy č. 7. 

4) Některé části odůvodnění se v podobné formulaci opakují, někde jsou uvedeny odkazy na 
jiné části odůvodnění změny č. 1. Při zpracování návrhu změny č. 1 ÚP bylo zohledněno od 
1.2.2018 neaktuální metodické doporučení „Změna územního plánu - obsah“ zveřejněné 
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ÚÚR a MMR ČR 13.1.2015, které však nebylo dosud jiným metodickým doporučením 
nahrazeno. 

5) Součástí odůvodnění změny část „Text ÚP Sobotovice s vyznačením změny č. 1“, kde je 
přeškrtnut rušený text a je podtržen vložený, doplněný (nahrazený) text v souladu 
s požadavkem na odůvodnění změny dle vyhl. č. 500/2006 a její přílohy č. 7. 

6) V souladu s původním ÚP je poloha zastavitelných ploch popsána podle používaných 
názvů lokalit. Názvy ulic nejsou v Sobotovicích oficiální, nejsou zapsány v katastru 
nemovitostí, ale jejich vžité názvy jsou pro orientaci uvedeny na koordinačním výkrese 
změny č. 1 

 

Dílčí změna Zm1 (navrhovaná zastavitelná plocha Z22) a dílčí změna Zm2 (navrhovaná 
zastavitelná plocha Z23), které byly součástí návrhu k veřejnému projednání, byly ze změny 
vyřazeny z  důvodu nesouhlasného stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje jako 
příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu součástí změny ÚP a nebyly poté 
součástí návrhu změny projednávaného v opakovaném veřejném projednání. 
Dílčí změny způsobu využití a aktualizace zastavěného území Zm9a-b (ve stávajících 
plochách), které byly součástí návrhu k veřejnému projednání, byly ze změny vyřazeny, 
protože nebyly součástí schváleného obsahu změny a vymezení jejich zastavěného území 
nebylo v souladu s § 58 SZ. 
 
II.1 Postup pořízení změny č. 1 územního plánu Sobotovice 
 
Od 14.2.2018 do 28.1.2019 obdržel pořizovatel od obce Sobotovice 6 návrhů na změnu ÚP dle 
§ 46 odst. 1 SZ, kdy návrhy byly průběžně pořizovatelem posuzovány dle § 46 odst. 2 a se 
stanovisky předkládány k rozhodnutí zastupitelstvu obce (dále jen ZO). Na svém zasedání dne 
24.1.2019  ZO usnesením č. 4.1 rozhodlo o pořizování změny jako celku z podnětu  
a prověření možnosti jejího pořízení zkráceným způsobem a určilo usnesením č.4.2 starostu p. 
Zdeňka Nečase jako určeného zastupitele pro spolupráci s projektantem a pořizovatelem -  
MěÚ Židlochovice (dále jen pořizovatel) na celé volební období 2018-2022. ZO taktéž 
usnesením č.4.3. schválila žádost o pořizování pořizovatelem MěÚ Židlochovice dle § 2 odst. 2 
písm. a)  a § 6 odst. 1 písm. a) SZ.  Dne 12.2.19 obec požádala pořizovatele o zajištění 
stanovisek dle § 55a odst. 2 písm. d) a e) na základě seznamu lokalit, které již dříve pořizovatel 
posoudil a zpracoval pro ně stanoviska. Pořizovatel 4.3.2019 požádal příslušný orgán (Krajský 
úřad Jihomoravského kraje) o tato stanoviska, jak mu ukládá § 55a odst. 3 SZ.  
Dne 19.3.2019 obdržel toto stanovisko. Příslušný orgán ve svém stanovisku ze dne15.3.2019  
č.j. JMK 42756/2019 neuplatnil požadavek na   posouzení vlivů změny ÚP na životní prostření 
a konstatoval, že návrh nemůže mít významný vliv na stav předmětu ochrany nebo celistvost 
žádné z evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. 
25.4.2019 pořizovatel přeložil ZO k rozhodnutí návrh na pořízení změny č.1 a návrh  
k rozhodnutí o obsahu změny. Dne 30.5.2019 usnesením č.3 ZO schválilo pořizování změny 
a rozhodlo o jejím obsahu. 
Současně usnesením č.4 rozhodlo o pořízení změny ÚP pro vybranou variantu cyklostezky  
a dne 20.6.2019 obec požádala pořizovatele o zajištění stanovisek dle § 55a odst. 2 písm. d) 
a e) k této změně. Dne 1.7.2019 pořizovatel požádal Krajský úřad Jihomoravského kraje 
o stanoviska dle § 55a odst. 2 písm. d) a e)  k obsahu této změně. 1.8.2019 tato stanoviska 
obdržel. Příslušný orgán ve svém stanovisku ze dne 30.7.2019 č.j. JMK 111053/2019 
neuplatnil požadavek na   posouzení vlivů změny ÚP na životní prostření a konstatoval, že 
návrh nemůže mít významný vliv na stav předmětu ochrany nebo celistvost žádné z evropsky 
významných lokalit nebo ptačích oblastí. 
11.9.2019 pořizovatel přeložil ZO návrh na pořízení změny a rozhodnutí o jejím obsahu a návrh 
na přiřazení této změny ke změně č.1  v souladu se zásadou ekonomičnosti řízení dle § 6 
odst.2 správního řádu. 
ZO dle §55a odst. 2 v souladu s § 6 odstavec (5) písmeno a) SZ na svém zasedání dne 
12.9.2019 usnesením č. 5/6/19  rozhodlo o pořízení změny, jejím obsahu, jejím pořizování 
zkráceným postupem a o jejím přiřazení ke změně čl.1. 
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24.10.2019 založil pořizovatel registrační list změny dle § 22 vyhl. č. 500/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a údaje o změně zaevidoval dle § 162 odst.4 SZ do evidence územně 
plánovací činnosti. 
1.11.2019 byl pořizovateli oznámen e-mailem od určeného zastupitele výběr projektanta – 
Ing.arch. Jiřího Hály, IČO 15555267, číslo autorizace ČKA 01072. Dne 19.11.2019 mu předal 
pořizovatel usnesení o obsahu změn ZM č.14  a stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje JMK dle § 55a odst.2 písm. d) a e) a zajistil tak  zpracování návrhu změny  dle §55b odst. 
1 SZ. 
Dne 11.3.2020 byl pořizovateli předán návrh změny. Vzhledem k vyhlášenému nouzovému 
stavu a opatřením o shromažďování vice osob nemohl pořizovatel nařídit konání veřejného 
projednání.  
Při kontrole obsahu změny pořizovatel zjistil, že obsahuje taktéž změnu v podmínkách způsobu 
využití ploch občanského vybavení sportovního a to o přípustnost umísťovat zde sběrné dvory. 
Pořizovatel konzultoval tuto změnu s určeným zastupitelem, který potvrdil, že se se 
zpracovatelem na dodatečné změně dohodl. Jelikož ZO o takovém obsahu změny dosud 
nerozhodlo, dohodl se pořizovatel s určeným zastupitelem, že ZO rozhodne dodatečně. 
Požádal proto 4.6.2020 Krajský úřad Jihomoravského kraje o stanoviska dle § 55a odst. 2 
písm. d) a e)  k obsahu této změny. 11.6.2020 tato stanoviska obdržel. Příslušný orgán ve 
stanovisku ze dne 11.6.2020 č.j. JMK 80458/2020 neuplatnil požadavek na   posouzení vlivů 
změny ÚP na životní prostření a konstatoval, že návrh nemůže mít významný vliv na stav 
předmětu ochrany nebo celistvost žádné z evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. 
15.6.2020 pořizovatel přeložil ZO návrh na doplnění obsahu pořizované změny o tuto změnu 
regulativu. 
ZO dle §55a odst. 2 v souladu s § 6 odstavec (5) písmeno a) SZ na svém zasedání dne 
2.7.2020 usnesením č. 45/4/20  rozhodlo o tomto doplnění změny č.1.  
30.6.2020 pořizovatel předal návrh změny územního plánu Krajskému úřadu Jihomoravského 
kraje a obci Sobotovice dle § 55b odst.1SZ. 
1.7.2020 pořizovatel v souladu s § 55b odst. 2 a §52 odst. (1) SZ  návrh změny ÚP spolu 
s oznámením o konání veřejného projednání oznámil veřejnou vyhláškou. Jednotlivě byly také 
téhož dne oznámením o konání veřejného projednání přizvány dotčené orgány, krajský úřad 
a sousední obce. V souladu s § 23a byly o tomto úkonu správního orgánu při projednávání 
návrhu změny územního plánu vyrozuměni oprávnění investoři, v jejichž seznamu obcí je obec 
Sobotovice uvedena, zaznamenaní v seznamu oprávněných investorů, který zveřejnil 
způsobem umožňujícím dálkový přístup Krajský úřad Jihomoravského kraje. 
Veřejná vyhláška byla na úřední desce pořizovatele vyvěšena dne 7.7.2020, doručena tedy 
byla 22.7.2020. Oznámení o konání veřejného projednání obdržely dotčené orgány, obec 
Sobotovice i sousední obce nejpozději 2.7.2020.  Datum konání veřejného projednání bylo 
stanoveno na 26.8.2020. Byly tedy dodrženy zákonné lhůty dle § 55b odst. 1 i § 52 odst. (1) 
SZ;  lhůta 30 dní předem na přizvání pro dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce 
uplynula 1.8.2020, lhůta 15 dní od doručení návrhu a oznámení o konání veřejného projednání 
veřejnou vyhláškou uplynula též 6.8.2020. 
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 odstavce 
(2) SZ námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující 
dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Upozornil také, že k později uplatněným 
připomínkám a námitkám se nepřihlíží v souladu s § 55b odst. (2) stavebního zákona. 
V této veřejné vyhlášce oznámil také lhůtu (tj. od 7.7.2020 do 2.9.2020) a místo (u 
pořizovatele), 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 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. 
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Veřejné projednání se uskutečnilo  26.8.2020 v 16 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 
v Sobotovicích a byl z něj pořízen záznam v souladu s § 22 SZ. Pořizovatel vzhledem 
k epidemiologickým opatřením před jednáním vyznačil místa k sezení tak, aby byly dodrženy 
rozestupy. Všichni přítomní měli ústa i nos chráněny respirátory. 
Lhůta pro uplatnění stanovisek, připomínek a námitek uplynula dnem 2.9.2020. 
 
K návrhu změny ÚP ve veřejném projednání uplatnily svá stanoviska tyto dotčené orgány: 
 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR č.j. MPO 409515/2020 z 13.7.2020, uplatněno 

15.7.2020 
 Ministerstvo vnitra ČR č.j. MV-116735-5/OSM-2020 z 19.8.2020, uplatněno 20.8.2020 
 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje č.j. HSBM-4-144/2020 z 28.8.2020, 

uplatněno 31.8.2020. 
 Ministerstvo obrany ČR č.j. 102556/2020-1150-OÚZ-BR z 29.7.2020, uplatněno 29.7.2020 
 Ministerstvo dopravy ČR č.j. 580/2020-910-UPR/2 z 31.8.2020, uplatněno 2.9.2020 
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, č.j. JMK 118094/2020 z 24.8.2020, 

uplatněno 25.8.2020 
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, č.j. JMK 117806/2020 

z 24.8.2020, uplatněno 25.8.2020 
 
K návrhu změny ve veřejném projednání bylo uplatněno dne 25.8.2020 podání Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu, které není 
stanoviskem, nýbrž informací o nemožnosti koordinovat stanovisko č.j. JMK 117803/2020. 
 
K návrhu změny ve veřejném projednání byly uplatněny námitky: 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12,140 00 Praha  č.j. 4001527/11130/2020 

uplatněno 28.8.2020 
 MND a.s., Úprkova 807/6, 69501 Hodonín, IČO 28483006, č.j. 617/20; V/2020/322  

uplatněno 15.7.2020. 

K návrhu změny ve veřejném projednání bylo uplatněno vyjádření č.j. PM-27561/2020/5203/Ka 
z 20.8.2020 oprávněného investora Povodí Moravy, s.p.,  Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO 
70890013, které není ani připomínkou ani námitkou. 

Dne 15.9.2020 v souladu s § 55b odst. 4 SZ zaslal pořizovatel Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje jako nadřízenému orgánu všechna stanoviska, námitky a připomínku. 
Krajský úřad uplatnil souhlasné stanovisko dle § 55b odst. 4 č.j. JMK 142589/2020 dne 
16.10.2020, v němž neupozornil na žádné nedostatky. 

Dne 9.9.2020 byla pořizovateli předána veřejná vyhláška, kterou byl doručen návrh změny, 
svěšená z úřední desky pořizovatele a 10.9.2020 doručena ta, kterou byl doručen návrh 
změny, svěšená z úřední desky obce Sobotovice. Z nich vyplývá, že obě byly vyvěšeny 
7.7.2020 a svěšeny 3.9.2020 a to jak v listinné podobě tak způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, což je osvědčeno podpisem osoby pověřené zveřejňováním písemností na úřední 
desce pořizovatele a starostou obce Sobotovice. 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí uplatnil nesouhlasné stanovisko 
s vymezením zastavitelných ploch Z22 a Z23. Dne 16.10.2020 se konala konzultační schůzka 
zástupců pořizovatele a tohoto dotčeného orgánu, z níž vyplynulo, že jakékoliv doplnění, 
odůvodnění či zmenšení těchto ploch nepovede k přehodnocení nesouhlasu vyjádřeného ve 
stanovisku. 
Pořizovatel v souladu s §53 odst. (1) SZ vyhodnotil 15.2.2021 částečné výsledky projednání 
návrhu změny ÚP včetně vyhodnocení námitek a připomínek,  konzultoval je s určeným 
zastupitelem téhož dne e-mailem; určený zastupitel s vyhodnocením e- mailem z téhož dne 
souhlasil. 
Pořizovatel zpracoval dne 27.5.2021 návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek dle § 53 odst. 1 SZ včetně odůvodnění. Výzvu dle téhož ustanovení zaslal 
dotčeným orgánům spolu s návrhy dne 28.5.2021; ty ji téhož dne obdržely. Zpracoval též 
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pokyny k úpravám návrhu změny pro opakované veřejné projednání a zaslal je projektantovi, 
aby tak zajistil úpravu návrhu. 
 

K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných ke změně ÚP 
bylo uplatněno 31.5.2021 sdělení Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského 
a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno č.j. SBS 21622/2021/OBÚ-01/1. Podání neobsahovalo 
náležitosti stanoviska dle § 4 odst. 2 SZ a netýkalo se návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek. Dotčený orgán byl na tuto skutečnost upozorněn sdělením č.j. 
OZPSÚ/3128/2019-52 z 2.6.2021, s tím, že nebude-li doplněno, nebude možné je považovat 
za stanovisko k projednávané věci. Dotčený orgán podání nedoplnil ani na sdělení nijak jinak 
nereagoval.  
Dále k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných ke 
změně ÚP uplatnilo dne 7.6.2021 své souhlasné stanovisko č.j. MPO 495040/2021 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 1. 
Tyto dotčené orgány v zákonné lhůtě do 30 dní od obdržení návrhů, tj. do 28.6.2021 ani po ní 
na výzvu pořizovatele k návrhům neuplatnily stanovisko, má se tedy za to, že v souladu s § 53 
odst. 1 s návrhy pořizovatele souhlasí: 
 Krajský úřad Jihomoravského kraje 
 Městský úřad Židlochovice 
 Ministerstvo životního prostředí,   

Ministerstvo dopravy, Ministerstvo obrany,  
 Ministerstvo vnitra,  
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně,  
 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj,  
 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje,  
 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno. 
 
Aktualizace zastavěného území je řešena změnou, protože došlo k jeho změnám vč. změn 
zápisů pozemků vinic na zahradu do KN. Součástí změny je i uvedení ÚP Sobotovice do 
souladu se ZÚR a jejich aktualizacemi a aktualizací PÚR.  Aktualizace ZÚR týkající se polohy 
a statusu koridoru pro vysokorychlostní železnici nabyla účinnosti až po veřejném projednání 
návrhu, jelikož však došlo v návrhu ke změnám, které mají vliv vlastnické vztahy a úpravám 
vymezení zastavěného území, bylo součástí změny i uvedení ÚP do souladu se ZÚR 
z hlediska vymezení koridoru pro vysokorychlostní trať.  
Došlo tedy k úpravám, které bylo nutné považovat za podstatnou úpravu ve smyslu § 53 odst. 
2 SZ. Pořizovatel si proto vyžádal 28.5.2021 stanovisko krajského úřadu dle 53 odst.2 SZ 
k podstatné úpravě návrhu. Příslušný orgán ve svém stanovisku ze dne 2.6.2020  č.j. JMK 
80368/2021 konstatoval, že návrh nemůže mít významný vliv na stav předmětu ochrany nebo 
celistvost žádné z evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí a ve stanovisku č.j. JMK 
90852/2021 z 21.6.2021 neuplatnil požadavek na   posouzení upraveného návrhu z hlediska 
vlivů na životní prostředí. 
Dne 24.6.2021 převzal pořizovatel upravený návrh, při jeho kontrole však zjistil, že nebyly 
všechny jeho pokyny akceptovány a zpracoval další pokyny k úpravě návrhu, které 7.9.2021 
projektantovi změny zaslal. 
Opětovně upravený návrh byl pořizovateli doručen 13.9.2021. Pořizovatel zpracoval tu část 
odůvodnění, která mu v tomto stadiu projednávání náleží a 19.10.2021 zahájil řízení 
k opakovanému veřejnému projednání upraveného návrhu . 
V souladu s ustanoveními § 55b odst. 10, §53 odst. 2 a §52 odst. (1) SZ  dne 20.10.2021 
upravený návrh změny ÚP spolu s oznámením o konání opakovaného veřejného projednání 
oznámil veřejnou vyhláškou. Jednotlivě byly také dne 19.10.2021 oznámením o konání 
veřejného projednání přizvány dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. V souladu 
s § 23a byly o tomto úkonu správního orgánu při projednávání upraveného návrhu změny 
územního plánu vyrozuměni oprávnění investoři, v jejichž seznamu obcí je obec Sobotovice 
uvedena, zaznamenaní v seznamu oprávněných investorů, který zveřejnil způsobem 
umožňujícím dálkový přístup Krajský úřad Jihomoravského kraje. 
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Veřejná vyhláška byla na úřední desce pořizovatele vyvěšena dne 20.10.2021, doručena tedy 
byla 4.11.2021. Oznámení o konání veřejného projednání obdržely dotčené orgány, obec 
Sobotovice i sousední obce 19.10.2021, datová zpráva byla dodána do jejich datové schránky, 
a jelikož jde o orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová 
zpráva tímto okamžikem doručena.  Datum konání veřejného projednání bylo stanoveno na 
2.12.2021. Byly tedy dodrženy zákonné lhůty dle § 52 odst. (1) SZ;  lhůta 30 dní předem na 
přizvání pro dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce uplynula 18.11.2021, lhůta 15 dní 
od doručení návrhu a oznámení o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou uplynula 
19.11.2021. 
V oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upozornil pořizovatel, že nejpozději 
do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. 9.12.2021 může každý uplatnit 
připomínky a dotčené osoby podle §52 odstavce (2) SZ námitky k úpravám návrhu, k nimž 
došlo od 1. veřejného projednání (ty byly v textové části vyznačeny červeně), 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 (tj. od 20.10.2021 do 9.12.2021) a místo 
(u pořizovatele), 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 
upravený návrh způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města 
Židlochovice. Upravený návrh byl od data vyvěšení veřejné vyhlášky vystaven k nahlédnutí u 
pořizovatele a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách 
pořizovatele a to minimálně do data svěšení veřejné vyhlášky. 
Veřejné projednání se uskutečnilo  2.12.2021 v 16 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 
v Sobotovicích a byl z něj pořízen záznam v souladu s § 22 SZ. Pořizovatel vzhledem 
k epidemiologickým opatřením před jednáním vyznačil místa k sezení tak, aby byly dodrženy 
rozestupy. Všichni přítomní měli ústa i nos chráněny respirátory. 
Lhůta pro uplatnění stanovisek, připomínek a námitek uplynula dnem 9.12.2021. 
 
K úpravám návrhu změny ÚP projednávaným v opakovaném veřejném projednání uplatnily svá 
stanoviska tyto dotčené orgány: 
 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR č.j. MPO 619061/2021 z 13.7.2020, uplatněno 

26.10.2021. 
 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje č.j. HSBM-4-191/2021, uplatněno 

3.12.2021. 
 Ministerstvo obrany ČR č.j. 120082/2021-1150-OÚZ-BR, uplatněno 8.11.2021. 
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, OÚPSŘ, č.j. JMK 170188/202, uplatněno 7.12.2021. 
 
K návrhu změny ve veřejném projednání byla uplatněna námitka Ivety Dvořákové, 
nar.28.8.1964, Sobotovice 31 (uplatněno 9.12.2021) a vyjádření oprávněného investora MND 
a.s., Úprkova 807/6, 69501 Hodonín, IČO 28483006, č.j. 984/21; V/2020/322  (uplatněno 
18.11.2021), které není ani připomínkou ani námitkou, nýbrž oznámením, že se k věci 
nevyjadřuje. 

10.12.2021 byly svěšeny z úředních desek pořizovatele a obce Sobotovice veřejné vyhlášky 
k doručení návrhu a konání opakovaného veřejného projednání. Z nich vyplývá, že obě byly 
vyvěšeny 20.10.2021 s doručením 4.11.2020 a to jak v listinné podobě tak způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, což je osvědčeno podpisem osoby pověřené zveřejňováním 
písemností na úřední desce pořizovatele a starostou obce Sobotovice. 

Pořizovatel v souladu s §53 odst. (1) SZ vyhodnotil 24.1.2022 výsledky projednání úprav 
návrhu změny ÚP včetně vyhodnocení řešení námitek,  konzultoval je s určeným zastupitelem 
téhož dne e-mailem; určený zastupitel s vyhodnocením e-mailem z 25.1.2022 souhlasil. 
Pořizovatel zpracoval dne 26.1.2022 pouze návrh rozhodnutí o námitkách dle § 53 odst.1 SZ, 
protože připomínky nebyly uplatněny. Výzvu dle téhož ustanovení doručil dotčeným orgánům 
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spolu s návrhy dne 28.1.2022. Zpracoval též pokyny k úpravám návrhu změny, zaslal je 
projektantovi, aby tak zajistil úpravu návrhu; ve stanovisku Krajského úřadu jihomoravského 
kraje bylo obsaženo upozornění na to, že před vydáním změny je nutno reflektovat požadavek 
stanovený PÚR ČR z hlediska specifické oblasti SOB09. 
Projektant soulad ÚP Sobotovice i s tímto požadavkem doplnil do kapitoly II.2 odůvodnění 
změny a 7.2.2022 jej zaslal pořizovateli. Ten ještě téhož dne požádal o jeho vyhodnocení e-
mailem Krajský úřad Jihomoravského kraje, OÚPSŘ. 10.2.2022 obdržel e-mailovou odpověď, 
že doplněním je SOB09 dostatečně reflektována. 
K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných ke změně ÚP 
bylo uplatněno 23.2.2022 souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru 
Jihomoravského kraje č.j. HSBM-6-30/2022.  
Tyto dotčené orgány v zákonné lhůtě do 30 dní od obdržení návrh, tj. do 28.2.2022 ani po ní na 
výzvu pořizovatele k návrhům neuplatnily stanovisko, má se tedy za to, že v souladu s § 53 
odst. 1 s návrhy pořizovatele souhlasí: 
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, 
 Městský úřad Židlochovice, 
 Ministerstvo životního prostředí, 
 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 Ministerstvo dopravy,  
 Ministerstvo obrany,  
 Ministerstvo vnitra, 
 Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského,  
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně,  
 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj,  
 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno. 
 
Po opakovaném veřejném projednání došlo pouze k výše uvedeným úpravám v odůvodnění 
návrhu změny a doplnění části odůvodnění týkající se přezkoumání návrhu změny dle § 53 
odst. (4) písmeno a) - d), tj. nedošlo k úpravě, kterou by bylo nutné považovat za podstatnou 
úpravu ve smyslu § 53 odst. 2 SZ. 
Pořizovatel tak upravil textovou část návrhu a návrh změny přeložil dne 25.3.2022 
zastupitelstvu obce Sobotovice k vydání v souladu s § 54 odst. (1) SZ. 
 
II.2 Soulad změny č. 1 územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem 
 
II.2.1 Soulad změny č. 1 s politikou územního rozvoje 
 
Změna č. 1 ÚP Sobotovice je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR (dále PÚR ČR) 
ve  znění po aktualizacích č. 1 až 5 (dále jen PÚR ČR), kdy jako poslední Vláda ČR dne 
12.7.2021 svým usnesením č. 618 schválila Aktualizaci č. 4 Politiky územního rozvoje České 
republiky s účinností od 1.9.2021 
Pro řešené území vyplývají z PÚR ČR požadavky respektování obecných republikových priorit územního 
plánování stanovených v kapitole 2. PÚR ČR pro zajištění udržitelného rozvoje území. Republikové 
priority podle článků 14-32) PÚR ČR týkající se řešeného území jsou ve změně č. 1 respektovány a 
plněny takto (pozn: nejsou uvedeny články, které se netýkají řešeného území nebo nemohou být 
změnou č. 1 s ohledem na její obsah plněny): 
 

čl.14) Změna č. 1 respektuje přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území. Plochy změny 
č. 1 nezasahují do chráněných území krajiny, do blízkosti kulturních a přírodních 
památek ani do ploch archeologických nálezů. 

čl.14a) V dílčích změnách Zm3-8 nejsou významně dotčeny požadavky na ochranu 
zemědělské půdy. Jedná se o malé zastavitelné plochy, které navazují na zastavěné 
území. Výraznější dopad na ZPF se předpokládá jen u vysokorychlostní železniční 
tratě, pro kterou je v dílčí změně Zm10 vymezen koridor DZ11-VRT.  Změnou nejsou 
dotčeny kvalitní lesní porosty či vodní plochy. 
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čl.19) Změnou č. 1 je podpořeno hospodárné a účelné využití zastavěného území - 
v dílčích změnách Zm8a-c jsou převedeny již využité části zastavitelných ploch Z1-3, 
Z10 do ploch stabilizovaných, které jsou zahrnuty do zastavěného území. 

čl.20) Změnou č. 1 není ohroženo životní prostředí, nejsou ohrožena chráněná území 
přírody (ta se zde nevyskytují) a není ohrožen krajinný ráz. Je respektován 
vymezený lokální ÚSES a je respektována rozmanitost krajiny. 

čl.20a) Migrační propustnost krajiny není změnou č. 1 nijak narušena, pro dílčí změnu Zm7a, 
kterou je vymezen koridor pro komunikaci s cyklostezkou, je využit tunel toku 
Syrůvky pod dálničním tělesem, kdy komunikace migraci nijak neohrozí. 

čl.22) Sobotovice lze považovat za rekreační zázemí nedalekého Brna. Změnou č. 1 je 
podpořena cyklistická turistika - v dílčích změnách Zm7a-b je vymezen koridor pro 
cyklostezku, což vytváří předpoklad pro využití území pro cykloturistiku, což je jedna 
z forem udržitelného cestovního ruchu. 

čl.23-24) Zastavitelné plochy jsou ve změně č. 1 vymezeny v přímé vazbě na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu, případně je její umístění v plochách již 
vymezených územním plánem možné. 

čl.25) Změna č. 1 nevymezuje plochy, jejichž stanovené využití by bránilo event. rozlivu 
přívalové vody nebo které by bránili přirozené retenci srážkových vod či jiným 
katastrofám. 

čl.26) Změna č. 1 nevymezuje zastavitelné plochy v záplavovém území. 
čl.27) Pro veřejnou dopravní infrastrukturu drážní je v dílčí změně Zm10 vymezen 

zpřesněný koridor pro vysokorychlostní železnici, ozn.ve změně ÚP jako DZ11-VRT, 
stanovený čl. 83c PÚR jako ŽD3. 

čl.28-30) Předmětem změny č. 1 není řešení infrastruktury podle těchto odstavců PÚR ČR. 
 

čl. 42)      Řešené území se nachází v jižní části Metropolitní rozvojové oblasti OB3 Brno se   
zvýšenými požadavky na řešení dopravní sítě. Tento požadavek zapracován 
vymezením koridoru drážní dopravy pro vysokorychlostní trať ozn. ve změně jako 
DZ11-VRT. 

čl.69-75a)Řešené území není zařazeno do specifických oblastí s problémy udržitelného rozvoje 
území uvedených v těchto článcích. 

čl.75b) Řešené území je součástí specifické oblasti SOB09, ve které se projevuje aktuální 
problém ohrožení území suchem. Zde je třeba chránit podzemní vody a zvýšit 
zadržování povrchových vod. Již v původním ÚP jsou vymezeny stávající i navržené 
plochy zeleně krajinné Zk, (Zk1-36), které budou mít též schopnost zvýšit zadržení 
vody v krajině. Tyto plochy jsou ve změně č. 1 doplněny do výkresu základního 
členění podle požadavku vyhl. 13/2018 Sb. 

čl.83c) Území Sobotovic je dotčeno koridorem vysokorychlostní železniční dopravy ŽD3 – 
RS2 úsek Brno-Šakvice-Břeclav-hranice ČR/Rakousko, Slovensko (-Wien/Bratislava. 
Tento požadavek je zapracován vymezením koridoru drážní dopravy pro 
vysokorychlostní trať ozn. ve změně č.1 jako DZ11-VRT  (změnou ozn. Zm10). 

čl.106) Změna č. 1 neomezuje dopravní koridor dálnice R52. Dílčí změna Zm7a vymezuje 
jen koridor pro komunikaci v tunelu Syrůvky pod dálničním tělesem. 

čl.150a) Řešeným územím prochází koridor E12 pro dvojité elektrické vedení VN 400 kV 
Slavětice-Sokolnice. Pro záměr zdvojení vedení a jeho ochranné pásmo je v ÚP 
vymezen koridor o šířce 400 m, který není změnou č. 1 dotčen. 

 
II.2.2 Soulad změny č. 1 s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
 
Pro řešené území jsou územně plánovací dokumentací vydanou krajem Zásady územního 
rozvoje Jihomoravského kraje (dále ZÚR JMK) ve znění  Aktualizací č. 1 a 2. 
ZÚR JMK jsou ve změně č. 1 - v částech, které se týkají území obce Sobotovice, respektovány. 
To podle jednotlivých kapitol (ozn. vekými písmeny s názvy šikmou kurzívou) a článků (ozn. 
čísly) ZÚR JMK s níže uvedeným vyhodnocením (pozn: nejsou uvedeny články, které se 
netýkají řešeného území nebo nemohou být změnou č. 1 s ohledem na její obsah plněny): 
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kapitola A - „Stanovení priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění 
udržitelného rozvoje území vč. zohlednění priorit stanovených v Politice územního rozvoje.“ 
čl.1-3) Změnou č. 1 jsou naplňovány vize udržitelného rozvoje Jihomoravského kraje 

poskytující občanům kvalitní život a vyváženost rozvoje území i v okrajových částech. 
To zejména tím, že v dílčích změnách Zm3-5 jsou vymezeny nové zastavitelné plochy 
bydlení Z24-26, které umožní i relaxaci a rekreaci obyvatel. 

čl.7-9) Dílčí změnou Zm10 je vymezen koridor drážní dopravy pro vysokorychlostní trať ozn. 
ve změně č.1 jako DZ11-VRT v koridoru vymezeném ZÚR JMK jako DZ11, který byl 
po dohodě se Správou železnic, která je oprávněným investorem, zapracován ve 
stejné šíři jako v ZÚR JMK; z konzultací projektanta s touto organizací z července 
2021 vyplynulo, že není dosud zaměřen terén a zpracována dokumentace tak, aby 
bylo možné zpřesnění koridoru dle předběžných odhadů projednávaných se zástupci 
obce a tudíž je nutné šířku koridoru ze ZÚR JMK zachovat. Dopravní koridor dálnice 
D52 je respektován. Předmětem změny č. 1 není technická infrastruktura. 

čl.10) Propustnost krajiny je ve změně podpořena dílčími změnami Zm7a-b, ve kterých je 
vymezen koridor pro cyklostezku vč. části v pod dálničním tělesem. 

čl.15) Je podpořen primární zemědělský sektor tím, že změnou nejsou vymezeny 
zastavitelné plochy vzdálené od sídla (volně v krajině), ale jen v návaznosti na 
zastavěné území či v něm. V nezastavěném území je vymezena pouze malá plocha 
Z26 navazující na zastavěné území na jihovýchodní hranic k.ú. 

čl.16) Jsou vytvářeny územní podmínky pro zabezpečení kvality života i pro sociální 
soudržnost obyvatel kraje tím, že změna vymezuje plochy pro rozvoj bydlení a dále  
koridor pro cyklistickou stezku. Zastavěné území je změnou aktualizováno o již využité 
části zastavitelných ploch Z1-3, Z10, bývalé pozemky vinic převedené na zahrady a 
části oplocených pozemkových parcel tvořících s obytnými a hospodářskými budovami 
souvislý celek. 

čl.18-21)Rešením změny nejsou dotčeny tyto priority územního plánování Jihomoravského 
kraje. 

 
Kapitola B - „Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v PÚR 
ČR a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem 
přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy).“ 
čl.25, 26)  Řešené území je součástí Metropolitní rozvojové oblasti OB3 Brno, z čehož vyplývají 

požadavky na uspořádání a využití území a na úkoly pro územní plánování, které jsou 
ve změně č. 1 plněny podle jedn. písmen článku 26) takto: 
Požadavky na uspořádání a využití území: 
a-c) Vymezenými zastavitelnými plochami pro bydlení Z24-26 jsou vytvořeny územní 
předpoklady pro další rozvoj obce, pro podporu rezidenčních funkcí a tím též pro 
polycentrický rozvoj kraje. 
i-j) Změna č. 1 respektuje stávající silniční síť včetně dálnice D52. Tím je plněn 
i požadavek průchodu nadřazené dopravní sítě metropolitní oblasti i kraje. 
Úkoly územního plánování: 
b) Změnou č. 1 je zpřesněn koridor železniční dopravy DZ11-VRT pro 
vysokorychlostní železnici v koridoru vymezeném ZÚR JMK jako DZ11. Koridor byl po 
dohodě se Správou železnic, která je oprávněným investorem, zapracován ve stejné 
šíři jako v ZÚR JMK; z konzultací projektanta s touto organizací z července 2021 
vyplynulo, není dosud zaměřen terén a zpracována dokumentace tak, aby bylo možné 
zpřesnění koridoru dle předběžných odhadů projednávaných se zástupci obce a tudíž 
je nutné šířku koridoru ze ZÚR JMK zachovat.  
e) Plochy vymezené ve změně č. 1 budou využívat efektivně zdroje místního 
skupinového vodovodu. 

čl.27-42)Obec Sobotovice není součástí rozvojových os vymezených v PÚR ČR a upřesněných 
v ZÚR JMK ani rozvojových oblastí či rozvojových os nadmístního významu. 

čl.43-58)  Obec Sobotovice není centrem osídlení, u kterého by pro řešení změny č. 1 vyplývaly 
požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování. 
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Kapitola C - „Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v PÚR ČR a vymezení 
dalších specifických oblastí nadmístního významu.“ 
čl.61-68) Obec Sobotovice je součástí specifické SOB09 oblasti vymezené v PÚR ČR ve znění 

aktualizací 1,2,3,4 a 5 (10/2021), ve které se projevuje aktuální problém ohrožení 
území suchem. Zde je třeba chránit podzemní vody a zvýšit zadržování povrchových 
vod. Tento požadavek je v ÚP Sobotovice i v jeho změně č. 1 respektován, viz 
předchozí čl. II.2.1 (pozn.: tato oblast není zatím v ZÚR JMK zpřesněna, týká se 
celého JM kraje). 

 
Kapitola D - „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch 
a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního 
systému ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, 
které má být prověřeno.“ 
čl.72-125) Obec Sobotovice není součástí navržených koridorů silniční dopravy vymezených 

v PÚR ČR a zpřesněných a vymezených v ZÚR JMK. 
čl.129a,b) Řešené území je součástí koridoru železniční dopravy DZ11 pro vysokorychlostní 

trať VRT v úseku Brno-Šakvice jako součást mezinárodní železniční sítě. 
Požadavky na uspořádání a využití území: 
Dílčí změnou Zm10 jsou vytvořeny územní podmínky pro vedení koridoru 
vysokorychlostní trati Brno- Šakvice jako součásti mezinárodního spojení Brno –
Břeclav –Wien a Brno –Břeclav –Bratislava včetně všech souvisejících staveb. 
Úkoly územního plánování: 
Pro vysokorychlostní železnici je v dílčí změně Zm10 vymezen koridor ve stejné šíři 
jako v ZÚR JMK; z konzultací projektanta s touto organizací z července 2021 
vyplynulo, není dosud zaměřen terén a zpracována dokumentace tak, aby bylo možné 
zpřesnění koridoru dle předběžných odhadů projednávaných se zástupci obce a tudíž 
je nutné šířku koridoru ze ZÚR JMK zachovat.  
Pro koridor jsou ve změně č. 1 stanoveny podmínky využití v čl. I.4.1, odstavci a).  

čl. 148-179) Řešené území není součástí navržených koridorů vodní, letecké, kombinované, 
integrované a cyklistické dopravy, ze kterých by pro řešení změny č. 1 vyplývaly 
požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování. 

čl.184-186) Řešené území je součástí koridoru technické infrastruktury TEE02 pro nové 
elektrické vedení VN 400 kV (Slavětice-) hranice kraje - Sokolnice vymezeného v PÚR 
ČR a zpřesněného v ZÚR JMK. Z tohoto koridoru vyplývají požadavky na uspořádání 
a využití území, které jsou ve změně č. 1 splněny. 
Požadavky na uspořádání a využití území: 
a) V ÚP vymezený koridor pro elektrické vedení 400 kV a jeho ochranné pásmo 
severně podél hlavního zastavěného území o požadované šířce 400 m není dotčen 
změnou č. 1. 

čl. 213-259)  Řešeným územím neprochází další koridory technické infrastruktury vymezené 
v PÚR ČR a zpřesněné či vymezené v ZÚR JMK (plynárenství, ropovodu, horkovodu, 
vodovodu, opatření na vodních tocích, protipovodňových a inundačních opatření, 
odpadového hospodářství), ze kterých by pro řešení změny č. 1 vyplývaly požadavky 
na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování. 

čl.261-262) Řešeným územím neprochází koridory ani biocentra územního systému ekologické 
stability (ÚSES) nadmístního významu vymezené v ZÚR JMK na nadregionální či 
regionální úrovni, ze kterých by pro řešení změny č. 1 vyplývaly požadavky na 
uspořádání a využití území či další úkoly pro územní plánování. 

čl.264-336) Řešeným územím neprocházejí koridory územních rezerv dopravní ani technické 
infrastruktury vymezené v ZÚR JMK, ze kterých by vyplývaly požadavky na 
uspořádání a využití území či další úkoly pro územní plánování. 

 
Kapitola E - „Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje.“ 
čl.339,340 V řešeném území se nenachází zvláštně chráněná území přírody, přírodní parky, 

přírodní rezervace, prvky soustavy Natura 2000, lokality zvláště chráněných druhů 
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rostlin a živočichů národního významu, vodohospodářská významná území (CHKO, 
CHOPAV), přírodní léčivé minerální vody, těžená ložiska nerostných surovin, ropy 
a zemního plynu, ze kterých by pro řešení změny č. 1 vyplývaly požadavky na 
uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování. 

čl.341,342) Změnou nejsou narušeny územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních 
hodnot území kraje. Návrhem změny č. 1 nejsou dotčeny kulturní památky, válečné 
hroby, pietní místa ani území s doloženými archeologickými nálezy. V obci Sobotovice 
nejsou stanoveny památkové zóny lidové architektury, ze kterých by pro řešení změny 
č. 1 vyplývaly požadavky na uspořádání a využití území. 

čl.343,344) Změnou nejsou dotčeny územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje 
civilizačních hodnot území kraje a není narušen architektonický a venkovský charakter 
zástavby obce ani její krajina. 

 
Kapitola F - „Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro jejich za 
chování nebo dosažení.“ 
čl.347) Území Sobotovic se nachází v krajině s cílovou charakteristikou krajinného typu „21 - 

Ořechovsko-vranovický“ stanovenou v ZÚR JMK. Tomuto krajinnému typu je 
přizpůsoben ÚP i tato jeho změna zejména respektováním ploch zemědělských, které 
převažují v otevřené krajině a ploch s krajinnou zelení v nivách vodotečí. 

čl. 399) Požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování stanovené 
pro krajinný typ č. 21 jsou změnou respektovány tak, že plochy dílčích změn Zm3-8 
nezasahují do zemědělské krajiny ani do vyvezených prvků ÚSES. Dílčí změnou 
Zm10 je vymezen koridor DZ11 železniční dopravy pro vysokorychlostní trať, který 
zasahuje do volné zemědělské krajiny v souladu s vymezením v ZÚR JMK.  
Prostupnost krajiny je zvýšena dílčí změnou Zm7a, která vymezuje cyklostezku v části 
tunelu Syrůvky pod dálnicí. Změnou č. 1 není dotčen krajinný ráz. 

 
Kapitola G - „Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb 
a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které 
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.“ 
čl.426) V k.ú. Sobotovice je Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje vymezen 

koridor pro veřejně prospěšnou stavbu železniční dopravy, pro kterou lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Jedná se o stavbu vysokorychlostní tratě (VRT) 
v úseku Brno-Šakvice v koridoru DZ11. Koridor je vymezen ve změně č. 1 ÚP dílčí 
změnou Zm10  a stavba vysokorychlostní tratě je vymezena jako veřejně prospěšná 
stavba vps 8. 

čl.427) Řešené území je součástí navrženého koridoru veřejně prospěšné stavby technické 
infrastruktury TEE02 vymezeného v ZÚR JMK pro venkovní elektrické vedení VN 400 
kV (Slavětice-) hranice kraje - Sokolnice, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit. Změnou č. 1 ÚP není tento koridor (vymezený již v ÚP) dotčen. 

 
Kapitola H - „Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení 
v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje 
sídelní struktury.“ 
čl.432) V ZÚR JMK je stanoven požadavek na koordinaci územně plánovací činnosti obcí pro 

koridor železniční dopravy DZ11 (vysokorychlostní trať VRT) a pro koridor elektrického 
vedení TEE02 o napětí 400 kV. Na vymezení koridoru DZ11-VRT v ÚP Sobotovice pro 
vysokorychlostní železniční trať navazuje v ÚP sousedních obcí územní rezerva 
v platných ÚP sousedních obcí Holasice, Vojkovice a Ledce. V projednávaném ÚP 
Vojkovice bude koridor zapracován, nyní projednávanou změnou ÚP Ledce taktéž. 
Dle údajů dostupných v evidenci územně plánovací činnosti je v současnosti Obecním 
úřadem Holasice pořizována změna ÚP Holasice, která byla zahájena v roce 2019 
a nebyla dosud dokončena; lze v tedy na koridor vymezený změnou ÚP Sobotovice 
navázat. 

čl.433) Podle ZÚR JMK neprochází řešeným územím cyklistické trasy nadmístního významu. 
čl.434) Územím Sobotovic neprochází územní rezervy vymezené ZÚR JMK. 
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Kapitola I - „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití 
územní studií“ 
čl.437) Obce Sobotovice 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 Sobotovice z povinnosti prověření změn 
nevyplývají žádné konkrétní požadavky. 

 

Závěr: 
Další kapitoly ZÚR JMK se netýkají řešeného území. Změna č. 1 a následně i úplné znění ÚP 
Sobotovice po změně č.1 je v souladu se ZÚR JMK ve znění jejich aktualizací č.1 a 2 dle § 54 
odst. 6) SZ. 
 
Z hlediska souladu změny ÚP s PÚR a ZÚR uplatnil dne 16.10.2020 stanovisko č.j. JMK 
142589/2020 z 13.10.2020 nadřízený orgán Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor 
územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3 , 601 82 Brno dle § 55b odst. 4 
SZ a konstatuje v něm, že: 
 Republikové záměry veřejné infrastruktury jsou řešeny již v platném ÚP Sobotovice, 

návrh změny se jejich vymezení nedotýká; republikové priority územního plánování 
stanovené v PÚR ČR jsou platným územním plánem naplněny, řešením požadavků 
obsažených ve změně č. 1 ÚP Sobotovice nedochází ke změnám, které by podstatným 
způsobem měnily dosud platným územním plánem stanovenou koncepci rozvoje 
území.  

 Nemá připomínky k souladu návrhu změny č. 1 ÚP Sobotovice s PÚR ČR, (Úplné znění 
závazné od 11.09.2020) upozorňuje však, že dne 17.08.2020 byla vládou České 
republiky schválena Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky, z níž 
však nevyplývají pro návrh změny č. 1 ÚP Sobotovice nové požadavky.  

 Z hlediska souladu návrhu změny se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského 
kraje: 
- řešení změny neobsahuje dílčí změny, které by podstatným způsobem měnily 

dosud platným územním plánem stanovenou koncepci rozvoje území a protože 
změnou nedochází ke změně stanovené koncepce rozvoje území obce ani 
k podstatné změně podmínek daných pro využití jednotlivých ploch, bude územní 
plán i po vydání změny naplňovat priority územního plánování, 

- z kapitoly D ZÚR JMK pro obec Sobotovice vyplývají požadavky na vymezení 
a zpřesnění ploch a koridorů nadmístního významu, v platném územním plánu jsou 
zapracovány a zpřesněny plochy a koridory nadmístního významu v souladu se 
ZÚR JMK (ve znění platném v době zpracování návrhu změny) a návrhem změny 
není vymezení těchto ploch a koridorů měněno, dochází pouze k nevýznamné 
úpravě hranice koridoru technické infrastruktury pro elektrické vedení 400 kV 
TEE02 – (Slavětice –) hranice kraje – Sokolnice mimo zastavitelnou plochu Z22, 
což se promítá i do vymezení příslušné VPS, 

- v kapitole I. ZÚR JMK jsou vymezeny plochy, ve kterých se ukládá prověření změn 
jejich využití územní studií, kdy obce Sobotovice 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 Sobotovice 
z povinnosti prověření změn však nevyplývají žádné konkrétní požadavky, ale je 
žádoucí v tomto smyslu upravit text v závěru kap. II.2 odůvodnění návrhu změny. 

 Z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
nemá nadřízený orgán připomínky z hlediska vlivu na koordinaci využívání území 
s ohledem na širší územní vztahy: 
- obcí prochází dálnice D52, na kterou je na území Sobotovic napojena silnicemi III. 

třídy. Pod tělesem dálnice je v dílčí změně Zm7a navržena účelová komunikace, 
která bude sloužit pro pěší a cyklistickou turistiku. Navržená cyklostezka s účelovou 
komunikací navazuje na cyklistickou trasu a účelovou komunikaci v sousedních 
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Syrovicích. Tento záměr je koordinován oběma obcemi i dotčenými orgány. Ostatní 
dílčí změny řeší jen místní problematiku, a to zejména v centrální části území 
Sobotovic, a nemají vliv na koordinaci využívání území s ohledem na širší územní 
vztahy. 

 

Stanovisko bylo souhlasné a návrh byl v době jeho vydání v souladu ním, kdy byl  
upraven text v závěru kap. II.2 odůvodnění návrhu změny z hlediska prověření trasování 
koridoru pro dvojité vedení 400 kV územní studií. 
 
Vláda ČR dne 12.7.2021 svým usnesením č. 618 schválila Aktualizaci č. 4 Politiky územního 
rozvoje České republiky, která mění čl. 83, nově je čl. 83 zrušen a nahrazen čl.83a-83h, kdy 
jsou vymezeny jednotlivé úseky s novými názvy, území Sobotovic se týká ŽD3 v čl. 83c. 
Dne 17.09.2020 byla vydána Aktualizace č. 1 ZÚR JMK a Aktualizace č. 2 ZÚR JMK a návrh 
změny č. 1 ÚP musí být před vydáním uveden do souladu s úplným zněním ZÚR JMK. 
Z dokumentací k veřejným projednáním je zřejmé, že Aktualizace č. 2 ZÚR JMK se vůbec 
netýká ORP Židlochovice. 
Požadavky vyplývající z Aktualizace č. 1 ZÚR JMK pro obec, které se nedotýkají řešení změny 
č. 1, ale dotýkají se území Sobotovic, jsou touto změnou zapracovány do ÚP – koridor pro 
vysokorychlostní železniční trať DZ11-VRT, který byl po dohodě se Správou železnic, která je 
oprávněným investorem, zapracován ve stejné šíři jako v ZÚR, z konzultací projektanta s touto 
organizací z července 2021 vyplynulo, není dosud zaměřen terén a zpracována dokumentace 
tak, aby bylo možné zpřesnění koridoru dle předběžných odhadů projednávaných se zástupci 
obce a tudíž je nutné šířku koridoru ze ZÚR zachovat. 
Upravený návrh s vymezeným koridorem DZ11-VRT byl projednán v opakovaném veřejném 
projednání, k němuž uplatnil nadřízený orgán stanovisko jako součást koordinovaného 
stanoviska č.j.170188/2021 z 3.12.2021. 
Na základě výše uvedených skutečností upravil své předchozí stanovisko a konstatuje, že: 
 z hlediska PÚR ČR je území Sobotovic dotčeno koridorem vysokorychlostní železniční 

dopravy ŽD3 v úseku RS2 Brno-Šakvice-Břeclav-hranice ČR/Rakousko, Slovensko (-
Wien/Bratislava) a tento záměr je v návrhu změny zapracován vymezením koridoru 
drážní dopravy pro vysokorychlostní trať pod označením DZ11-VRT, návrhem změn 
jsou relevantní priority územního plánování stanovené v PÚR ČR respektovány, 

 z hlediska ZÚR JMK je na území Sobotovic vymezen (místo dřívější územní rezervy) 
koridor drážní dopravy pro vysokorychlostní trať (označený jako DZ11-VRT), a to 
v koridoru vymezeném v rámci Aktualizace č. 1 ZÚR JMK jako DZ11 – VRT Brno – 
Šakvice. Koridor je do ÚP zapracován ve stejné šíři jako v ZÚR JMK a stavba 
vysokorychlostní tratě je vymezena jako veřejně prospěšná stavba, na vymezený 
koridor lze navázat v ÚPD okolních obcí. 

Současně však upozorňuje, že dle Aktualizace č. 4 je obec Sobotovice a celý Jihomoravský 
kraj součástí specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území 
suchem. Tuto skutečnost je třeba v návrhu změny č. 1 ÚP Sobotovice před jejím vydáním 
reflektovat – doplnit do textové části odůvodnění v kapitole II.2.1. Soulad změny č. 1 s politikou 
územního rozvoje (+ upravit související text k bodům 61-68 v kap. II.2.2). 
Pořizovatel zajistil úpravu této části odůvodnění a e-mailem ji před vydáním změny zaslal 
7.2.2022 nadřízenému orgánu k případným připomínkám. Ten reagoval též e-mailem a potvrdil, 
že předložené upravené odůvodnění návrhu změny zohledňuje Aktualizaci č. 4 PÚR ČR, dle 
níž je obec Sobotovice součástí specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální 
problém ohrožení území suchem a že je tato skutečnost v odůvodnění návrhu změny 
v dostatečné míře reflektována, doporučil úpravu formulace první věty k v pasáži ke kapitole C 
ZÚR JMK  (k bodům 61 – 68) tak, aby lépe odpovídala dále přidávanému textu, což bylo 
provedeno. 
Nadřízenému orgánu byly též zaslány v rámci projednávání návrhy rozhodnutí o námitkách 
a vyhodnocení připomínek. Stanoviska dle § 53 odst. 1) k návrhům rozhodnutí o námitkách 
a vyhodnocení připomínek po veřejném projednání a po opakovaném veřejném projednání ve 
lhůtě do 30 dní od obdržení ani v jednom případě na výzvu pořizovatele nebyla uplatněna; má 
se tedy za to, že nadřízený orgán v souladu s §53 odst.1 s návrhy pořizovatele souhlasí. 
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Výsledek přezkoumání pořizovatele dle § 53 odst. 4 písm. a) 
Jak z výše v kapitole II.2 uvedeného vyplývá, po úpravách návrhu změny projednaných 
v opakovaném veřejném projednání a provedených následně v odůvodnění návrhu změny je 
tento v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem  
 
II.3 Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území 

 
II.3.1 Soulad změny č. 1 s cíli a úkoly územního plánování 
 
Soulad s cíli a úkoly územního plánování podle jednotlivých článků, odstavců a písmen § 18 
a § 19 stavebního zákona (SZ) v jeho současném znění) je ve změně č. 1 splněn takto (pozn: 
nejsou uvedeny § a odstavce, které se týkají jen činností orgánů nebo nemohou být změnou 
č. 1 plněny): 
 

§18(1,2) Předmětem změny č. 1 není řešení životního prostředí, ani hospodářský rozvoj. Pro 
soudržnost společenství obyvatel jsou v dílčích změnách Zm3-5 vymezeny 
zastavitelné plochy pro bydlení. Pro podporu rekreace je v dílčích změnách Zm7a-b 
vymezen koridor pro cyklostezku. 

§18(4) Dílčími změnami Zm8a-c jsou rozšířeny stabilizované plochy bydlení, čímž je 
posíleno hospodárné využití a je aktualizováno zastavěné území. Zastavitelné plochy 
Z24-26 jsou v dílčích změnách Zm3-5 vymezeny v přímé návaznosti na hlavní 
zastavěné území (nikoliv volně do krajiny). 

§18(5) Ve změně č. 1 nejsou vymezeny plochy s vyloučením staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v tomto článku zákona v nezastavěném území. Změny 
pro záměry jsou v souladu s charakterem území obce Sobotovice i s ochranou jeho 
hodnot. 

§19(1a) Změnou je aktualizováno zastavěné území v dílčích změnách Zm8a-c a Zm9c-d. 
Jedná se zejména o využité plochy Z1-3, Z10 nebo jejich části dle údajů v KN. 

§19(1b) Urbanistická koncepce ÚP se změnou č. 1 nemění, ale jen doplňuje o nové malé 
zastavitelné plochy Z24-27 vymezené na okrajích stávající uliční zástavby a v krajině 
o koridor  DZ11-VRT (v souladu s PÚR a ZÚR JMK). Hodnoty v území nejsou 
změnou č. 1 dotčeny. 

§19(1c) Změna č. 1 vymezuje plochy pro změny v území, jejichž potřeba je prověřena 
z hlediska zájmů vlastníků pozemků (zastavitelné plochy Z24-26), z hlediska potřeby 
rozvoje obce a z hlediska jejich přínosu pro rozvoj bydlení metropolitní oblasti OB3 
Brno. 

§19(1d) Změna č. 1 nemění podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu, 
obsažené v původním ÚP a nevymezuje veřejná prostranství. 

§19(1e) Podmínky pro provedení změn s ohledem na charakter a hodnoty území jsou 
v původním ÚP stanoveny dostatečně a platí i pro plochy změny č. 1. 

§19(1f) Není stanovena etapizace. Není nutno stanovovat vzájemnou návaznost dílčích 
změn, které nebudou veřejnou infrastrukturou. 

§19(1i) Rozvoj sídelní struktury pro kvalitní bydlení je plněn dílčími změnami Zm3-5, které 
vymezují zastavitelné plochy bydlení Z24-26. Dílčími změnami Zm7a-b je vymezena 
cyklostezka na podporu cestovního ruchu. 

§19(1h,j-o)  V těchto článcích uvedené úkoly územního plánování jsou respektovány. Není 
požadavek na vymezení asanací či přestavby území. Změnou č. 1 je vymezen 
koridor železniční dopravy pro vysokorychlostní trať (DZ11-VRT) a zrušena dřívější 
územní rezerva R1. 

§19(2) Protože nebylo příslušným orgánem požadováno vyhodnocení vlivů změny na životní 
prostředí, není v rámci změny č. 1 ani zpracováno posouzení vlivů změny č. 1 na 
udržitelný rozvoj území, jehož součástí by bylo vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí. 
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II.3.2 Soulad změny č. 1 s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 
hodnot území 

 
Změnou č. 1 ÚP nejsou dotčeny architektonické a urbanistické hodnoty území. Plochy změny 
č. 1 nejsou vymezeny v blízkosti kulturních památek či v památkových zónách a jsou mimo 
centrální zónu obce. Podmínky pro ochranu těchto hodnot stanovené v původním ÚP 
Sobotovice jsou dostatečné a odpovídají současné legislativě i požadavkům dotčených orgánů 
ochrany památek, přírody a krajiny. 
 
II.3.3 Soulad změny č. 1 s požadavky na ochranu nezastavěného území 
 
Řešení změny č. 1 je v souladu s obecnými požadavky na ochranu nezastavěného území 
podle § 18, odst. 4 SZ (viz výše). Řešení respektuje produkční zemědělskou hodnotu území 
a velkoplošně obdělávanou zemědělskou půdu. Řešení respektuje krajinné hodnoty a přírodě 
blízké lokality - významné krajinné prvky (VKP) v údolní nivě Šatavy, kde jsou vymezeny 
souvislé plochy zeleně krajinné. - tyto plochy nejsou dotčeny změnou č. 1. 
Ve změně č. 1 jsou vymezeny malé zastavitelné plochy Z24, Z25, Z27 v prolukách uvnitř 
zastavěného území. Jedná se o doplnění zástavby stávajících ulic pod Starou horou, Syrovická 
a Letná. Plocha Z26 je vymezena v lokalitě na Podhrázském, kde navazuje na zastavěné 
území. Pro zvýšení míry využití zastavěného území jsou v dílčích změnách Zm8a-c upřesněny 
jeho hranice o již využité části zastavitelných ploch Z1-3, Z10, které jsou převedeny do ploch 
stabilizovaných. Podmínky ochrany nezastavěného území stanovené v původním ÚP 
Sobotovice se nemění. 
 
Výsledek přezkoumání pořizovatele dle § 53 odst. 4 písm. b) 
Jak z výše v kapitole II.3 uvedeného vyplývá, po úpravách návrhu změny projednaných 
v opakovaném veřejném projednání a provedených následně v odůvodnění návrhu změny je 
tento v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného 
území. 
 
II.4 Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 
 
II.4.1 Soulad změny č. 1 s požadavky stavebního zákona 
 
Změna č. 1 je v souladu s požadavky stavebního zákona (dále jen zákona nebo SZ) 
v současném znění podle ustanovení jednotlivých § a odstavců zákona s následujícím 
vyhodnocením (pozn: nejsou uvedeny § ani odstavce, které se týkají jen činností orgánů nebo 
nemohou být změnou č. 1 plněny): 
 

§18-19 Vyhodnocení souladu s § 18 a § 19 zákona je uvedeno výše v čl. II.3.1. 
§ 20a(1)  Změna č. 1 ÚP je vypracována digitálně a je předávána též ve strojově čitelných 

datových formátech včetně prostorových dat ve vektorové formě. 
§43(1) Koncepce rozvoje území obce a ochrana hodnot řešené krajiny je stanovena již v ÚP 

a zůstane zachována. Změna č. 1 nemění urbanistickou koncepci ani podmínky 
ochrany veřejných zájmů stanovené v ÚP Sobotovice. 
Dílčí změny Zm3-6 vymezují nové malé zastavitelné plochy Z24-27 v zastavěném 
území nebo v těsné návaznosti na něj. Dílčími změnami Zm7a-b je vymezen koridor 
pro cyklostezku podél toku Syrůvka, Dílčí změny Zm8a-b rozšiřují zastavěné území 
o již využité části zastavitelných ploch Z1-3, Z10. Dílčí změna Zm10 vymezuje 
koridor železniční dopravy DZ11-VRT pro vysokorychlostní trať. Předmětem změny 
č. 1 není řešení ploch přestavby ani řešení územních rezerv. 

§43(2) Změna č. 1 nevymezuje plochy ani koridory, v nichž je rozhodování o změnách 
v území podmíněno uzavření dohody o parcelaci, podmínkou zpracování a evidencí 
územní studie nebo vydáním regulačního plánu. 
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§43(3) Soulad s cíly a úkoly územního plánování je vyhodnocen v předchozím čl. II.3.1. 
V dílčí změně Zm10 je vymezen koridor DZ11 vymezený v ZÚR JMK pro 
vysokorychlostní železniční trať včetně její veřejně prospěšné stavby. Změna č. 1 
neobsahuje podrobnosti územního rozhodnutí nebo regulačního plánu. 

§47 Změna č. 1 není pořizována na základě zadání. 
§50-51 Změna č. 1 je pořizována zkráceným postupem, který společné jednání neobsahuje. 
§52-54 Změna č. 1 je pořizována postupem podle § 55a-b, při kterém se přiměřeným 

způsobem použije i postup podle § 52-54. Postup pořizování změny č. 1 je uveden 
v kapitole II.1 odůvodnění „Postup při pořízení změny č. 1 územního plánu 
Sobotovice“. 

§54(6) Dílčí změnou Zm10 je vymezen koridor DZ11-VRT pro vysokorychlostní železniční 
trať a tím je uveden ÚP Sobotovice do souladu se ZÚR JMK. 

§55(1) Změna ÚP není pořizována na základě zprávy o uplatňování ÚP Sobotovice.  
§55(4) Ve změně č. 1 jsou vymezeny zastavitelné plochy Z24-27. Prokázání potřeby 

vymezení nových zastavitelných ploch je obsaženo níže v článku II.10. 
§55(5) Úplné znění ÚP Sobotovice po změně lze zpracovat až následně po jejím vydání na 

základě vydané změny s využitím textu s vyznačením změn obsaženém na 
konci odůvodnění. 

§55(6) Změna č. 1 je vypracována v rozsahu měněných částí územního plánu na podkladu 
celého území obce v měřítku 1 : 5 000. 

§55a(1) Změna č. 1 je pořízena zkráceným postupem na základě rozhodnutí zastupitelstva 
obce z vlastního podnětu. Jak byly zapracovány jednotlivé požadavky dle obsahu 
změny schváleného ZO, je vyhodnoceno v části odůvodnění II.12. 

§55a(3) -§ 55c Údaje o procesu pořízení změny jsou uvedeny v kapitole II.1 odůvodnění 
„Postup při pořízení změny č. 1 územního plánu Sobotovice“. 

§58(3) Ve změně č. 1 je aktualizováno zastavěné území podle stavu zastavění k 31.8. 2021, 
tj. k datu zpracování upraveného návrhu pro opakované veřejné projednání. To v 
dílčích změnách Zm8a-c,Zm9c,d, kterými jsou do zastavěného území zahrnuty již 
využité zastavitelné plochy Z2-3, a části ploch Z1, Z10, bývalé vinice a pozemky 
související s obytnými a hospodářskými budovami. 

§101(1) Změnou č. 1 není uplatňováno k pozemkům či stavbám pro veřejně prospěšnou 
stavbu nebo veřejné prostranství předkupní právo. 

§170(1) V dílčí změně Zm10 je vymezena  veřejně prospěšná stavba vysokorychlostní tratě 
železniční dopravy ozn. vps 8 v koridoru DZ11-VRT. V dílčích změně Zm7a je 
vymezena veřejně prospěšná stavba komunikace s cyklistickým koridorem ozn. vps 
7. V obou těchto případech lze práva k pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit 
(tj. vyvlastnit). 

 
II.4.2 Soulad s požadavky prováděcích právních předpisů stavebního zákona 
 
a) Změna č. 1 je v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. „o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti“ ve znění 
k 31.8.2021 podle jednotlivých ustanovení a jejich odstavců s následujícím vyhodnocením 
(pozn: nejsou uvedeny články, které se netýkají územního plánu a které nemohou být změnou 
č. 1 plněny): 
§3(1) Dokumentace změny č. 1 je vypracována nad katastrální mapou platnou (KM) 

k 31.8.2021 a  Základní mapou České republiky. 
§13(1) Změna č. 1 je zpracována co do obsahu a struktury dle změn v jednotlivých 

koncepcích a kapitolách textové části ÚP Sobotovice a změn v jednotlivých 
výkresech, odůvodnění pak dle náležitostí podle přílohy č. 7 k této vyhlášce; bylo 
přitom zohledněno od 1.2.2018 neaktuální metodické doporučení „Změna územního 
plánu - obsah“ zveřejněné ÚÚR a MMR ČR 13. 1. 2015, které však nebylo dosud 
jiným metodickým doporučením nahrazeno. Změna č. 1 obsahuje textovou 
a grafickou část včetně odůvodnění. 

§13(2) Použitým mapovým podkladem pro výkresy změny č. 1 je digitalizovaná katastrální 
mapa (KM), která je aktualizována k 31. 8. 2021. Výkresy jsou vypracovány nad 
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celým územím obce v rozsahu, který je měněn, a to v měřítku 1 : 5 000. Nebylo 
požadováno zpracování území s prvky regulačního plánu. Výkres širších vztahů je 
zpracován v měřítku 1 : 50 000. Na výkresech jsou znázorněny hranice ploch 
řešených dílčími změnami Zm3-8, Zm10, což je hranicí území řešeného změnou. 

 

Soulad s přílohou 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.: 
- Změna č. 1 byla pro účely projednání  dle přílohy č. 7 vyhlášky rozdělena na části „Změna 

č.1 Územního plánu Sobotovice“ a  její odůvodnění na „odůvodnění Změny č. 1 Územního 
plánu Sobotovice“, to v textové i ve výkresové části. Texty odůvodnění byly pro opakované 
veřejné projednání rozděleny na část II. odůvodnění řešení, na část III. odůvodnění 
pořizovatele a na část IV. změnový text s vyznačením změny č. 1. 

- Jelikož je změna č. 1 je zpracována co do obsahu a struktury dle změn v jednotlivých 
koncepcích a kapitolách textové části ÚP Sobotovice, tato její část obsahuje jen stručné 
údaje o tom, které části původního textu ÚP se mění. 

- Výkresy změny č. 1 obsahují jen to, co je měněno na podkladu katastrální mapy. Pod 
výkresy odůvodnění je podložen výřez výkresů odůvodnění původního ÚP v šedých 
potlačených barvách (zohledněno metodické doporučení). 

- Změna č. 1 neobsahuje části s prvky regulačního plánu ani nedoplňuje grafickou část ÚP 
o schémata. 

- Protože není změnou stanovena etapizace, není vypracován výkres pořadí změn v území 
(ten není součástí ani v původního ÚP). 

- Z důvodu vymezení koridorů cyklostezek a vysokorychlostní tratí pokračujících na území 
okolních obcí je zpracován výkres širších vztahů. 

 
b) Změna č. 1 je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., „o obecných požadavcích na 
využívání území“ ve znění k 31.8.2021 s následujícím vyhodnocením (pozn: nejsou uvedeny 
články, které se netýkají územního plánu nebo nemohou být změnou č. 1 plněny): 
§3(1) Na rozdíl od pravidla tohoto ustanovení, jsou ve změně č. 1 vymezeny též plochy 

menší, než 2 000 m2 (tj. pod 0,2 ha). Tyto plochy jsou v měřítku 1 : 5 000 patrné 
a slouží pro fixaci způsobu využití na území. 

§3(2) Ve změně č. 1 jsou vymezeny plochy stabilizované po využití (zastavění) částí nebo 
celých původně vymezených zastavitelných ploch Z1-3, Z10. To v rámci aktualizace 
zastavěného území podle § 58 odst. 3 SZ v dílčích změnách Zm8a-c. Jako plochy 
zastavitelné (se změnou využití) jsou v dílčích změnách Zm3-6 vymezeny plochy Z24-
27. Nejsou vymezeny plochy přestavby a plochy územních rezerv; byla zrušena 
plocha územní rezervy R1. 

§3(3-4) Plochy s rozdílným způsobem využití vymezené změnou č. 1 jsou stanoveny 
a podrobněji členěny podle původního ÚP, kde jsou plochy s rozdílným způsobem 
využití dostatečně zdůvodněny. 

§3(5) Obecným požadavkem na vymezování ploch je chránit stávající cesty umožňující 
bezpečný průchod krajinou. Požadované zachování prostupnosti území do krajiny na 
pozemku parc. č. 415/1 není zapracováno, protože obec sama navrhovatelce změny 
pozemek bývalé polní cesty prodala a pro změnu v katastru nemovitostí sama 
poskytla potvrzení, že komunikace již jako cesta a veřejné prostranství neslouží (aby 
bylo možné pozemek zahrnout do ploch bydlení). 

§4-19 Ve změně č. 1 jsou vymezeny plochy označené zkratkou podle druhů ploch 
s rozdílným způsobem využití, které jsou stanoveny v ÚP Sobotovice. Jedná se 
o stabilizované plochy či o plochy s navrženou změnou využití (se zkratkou v závorce). 
Plochy, které jsou předmětem řešení změny č. 1 jsou označeny zkratkami Br, (Br), 
Dm, (Dg), Pk shodně s označením těchto ploch v ÚP. Tyto plochy jsou definovány 
a podrobněji členěny v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., již v původním ÚP 
Sobotovice. 

§ 22 Jelikož ÚP Sobotovice obsahuje plochy veřejných prostranství – komunikace, jsou 
změnou vymezené plochy bydlení posouzeny i z hlediska možnosti jejich zastavění 
v návaznosti na toto ustanovení. Součástí změny č.1 pro veřejné projednání byla 
úprava plochy veřejného prostranství vedoucího k vymezované ploše Z26, kde bylo 
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navrženo její zúžení, takže by veřejné prostranství ošířce požadované dle odst. 2 
nebylo možné v ploše realizovat. Tato změna byla z návrhu a následně změny 
vypuštěna, současně také proto, že nebyla obsahem  změny schváleným 
zastupitelstvem obce. 

 
Výsledek přezkoumání pořizovatele dle § 53 odst. 4 písm. c) 
Jak z výše v kapitole II.3 uvedeného vyplývá, po úpravách návrhu změny projednaných 
v opakovaném veřejném projednání a provedených následně v odůvodnění návrhu změny je 
tento v souladu se stavebním zákonem ( č. 183/2006 Sb.) a jeho prováděcími předpisy, tj. 
vyhláškou č.500/2006 Sb. a vyhláškou 501/2006 Sb.  
 
II.5 Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů, popř. s výsledkem řešení rozporů 
 
II.5.1 Soulad změny č. 1 s požadavky zvláštních právních předpisů 
 
Změna č. 1 ÚP je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů uvedených v poznámce 
č.4) pod ustanovení § 4 SZ, které mají dopad na územní plánování podle následujícího 
vyhodnocení. 
 
a) Soulad s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., „o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon)“, ve znění pozdějších předpisů 
Ve změně č. 1 jsou vymezeny 4 malé zastavitelné plochy, které doplňují uliční zástavbu. I pro 
tyto plochy platí podmínka uvedená v ÚP ve čl. I.4e) „Při rozšiřování či umísťování nové 
kanalizace preferovat oddělený způsob - odvedení odpadních vod do kanalizace a odvedení 
dešťových vod do vodotečí s vysokým podílem jejich vsakování do terénu v místě jejich 
vzniku“. Koncepce nakládání s vodami není měněna. Veřejné zájmy chráněné vodním 
zákonem nejsou změnou č. 1 dotčeny. 
 
b) Soulad s požadavky zákona č. 114/1992 Sb., „o ochraně přírody a krajiny“, ve znění 

pozdějších předpisů 
V dílčích změnách Zm7a-b je vymezen koridor pro cyklostezku podél toku Syrůvky, kterou je 
podpořeno rekreační využití krajiny. V dílčí změně Zm10 je vymezen koridor DZ11 pro 
vysokorychlostní železnici (VRT) v souladu s jeho vymezením v PÚR ČR a ZÚR JMK ve znění 
jejich aktualizací.  Vlivy této koncepce na životní prostředí  a na přírodu a krajinu byly 
posouzeny již současně s vymezením koridoru DZ11 v ZÚR. Další lokality změny č. 1 
nezasahují do krajiny, která je v řešeném území převážně zemědělská. Podle stanoviska 
krajského úřadu k návrhu obsahu změny č. 1 „hodnocený návrh nemůže mít významný vliv na 
stav předmětu ochrany nebo celistvost žádné z evropsky významných lokalit nebo ptačích 
oblastí soustavy Natura 2000“. Plochy změny č. 1 nezasahují do blízkosti chráněných území 
přírody. Veřejné zájmy chráněné tímto zákonem a navazujícími předpisy nejsou změnou č. 1 
dotčeny. 
c) Soulad s požadavky zákona č. 201/2012 Sb., „o ochraně ovzduší a o změně některých 

dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)“, ve znění pozdějších předpisů 
Ve změně č. 1 jsou vymezeny 3 malé zastavitelné plochy bydlení a 1 malá plocha pro garáže, 
které doplňují uliční zástavbu. Dále je vymezena komunikace s cyklistickou stezkou a je 
aktualizováno zastavěné území podle požadavku § 58 SZ.  Tyto plochy se nebudou podílet na 
znečištění ovzduší. Ve změně č. 1 je vymezen koridor železniční dopravy pro vysokorychlostní 
železnici v souladu s jeho vymezením v PÚR ČR a ZÚR JMK ve znění jejich aktualizací. Vlivy 
tohoto této koncepce na ovzduší byly posouzeny již současně s vymezením koridoru DZ11 
v ZÚR JMK. Veřejné zájmy chráněné tímto zákonem a navazujícími předpisy nejsou změnou 
č. 1 dotčeny. 
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d) Soulad s požadavky zákona č. 334/1992 Sb., „o ochraně zemědělského půdního fondu“, 
ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhlášky č. 271/2019 Sb. „o stanovení postupů 
k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu“ 

Splnění požadavků tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů je vyhodnoceno samostatně 
v článku II.14.1 odůvodnění řešení. 
 
e) Soulad s požadavky zákona č. 20/1987 Sb., „o státní památkové péči“, ve znění 

pozdějších předpisů 
Plochy změny č. 1 nejsou vymezeny v blízkosti kulturních nebo přírodních památek či 
památkových zón, ani v lokalitách s doloženými archeologickými nálezy. Změnou č. 1 nejsou 
dotčeny veřejné zájmy chráněné tímto zákonem. 
 
f) Soulad s požadavky zákona č. 289/1995 Sb., „o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů (lesní zákon)“, ve znění pozdějších předpisů 
Splnění požadavků lesního zákona je vyhodnoceno samostatně v článku II.14.2 odůvodnění 
řešení. Změna č. 1 ÚP je v souladu s tímto zákonem. 
 
g) Soulad s požadavky zákona č. 13/1997 Sb., „o pozemních komunikacích“, ve znění 

pozdějších předpisů 
Ve změně č. 1 jsou vymezeny 3 malé zastavitelné plochy bydlení a 1 plocha pro garáže, které 
doplňují uliční zástavbu. .Vzhledem k jejich velmi malému plošnému rozsahu velikosti 
a způsobu využití nebude významně navýšen provoz na pozemních komunikacích. Všechny 
nově vymezované plochy navazují na stávající místní komunikace. Zastavitelné plochy jsou 
vymezeny mimo ochranné pásmo dálnice D52. Ve změně č. 1 je vymezen koridor pro 
vysokorychlostní železniční trať, která kříží v k.ú. Sobotovice silnici  III/15266. Podmínky tohoto 
křížení nejsou zapracovány v podmínkách pro umístění tohoto druhu dopravní infrastruktury, 
protože v době vymezování koridoru nebyla zpracována žádná podrobnější dokumentace, z níž 
by mohly vyplynout. Dále je vymezen koridor pro komunikace s cyklistickou stezkou podél 
potoka Syrůvka, která zlepší turistickou a pěší dopravu. Cyklistická trasa je navržena mimo  
silnice. Změnou č. 1 nejsou dotčeny další zájmy chráněné tímto zákonem. 
 
h) Soulad s požadavky zákona č. 44/1988 Sb., „o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon)“, ve znění pozdějších předpisů a soulad se zákonem č. 62/1988 Sb., „o geologických 
pracích a o Českém geologickém úřadu“ 

Změnou č. 1 nejsou dotčeny veřejné zájmy chráněné těmito zákony. Zatím netěžená ložiska 
nerostných surovin a jejich dobývací prostory jsou vyznačeny na koordinačním výkrese ÚP 
a nejsou dotčeny plochami změny č. 1. Rekultivace po těžbě písků v lokalitě Za pastviskem již 
proběhla. 
 
ch) Soulad s požadavky zákona č. 164/2001 Sb., “o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích 

přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně 
některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)“, ve znění pozdějších předpisů 

Změnou č. 1 ÚP nejsou dotčeny veřejné zájmy chráněné tímto zákonem. 
 
i) Soulad s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., „o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů“, ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády ČR 
č. 217/2016 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Podmínky na ochranu veřejného zdraví podle zmíněných předpisů jsou stanoveny v původním 
ÚP ve společných podmínkách B, C, D na začátku čl. I.6.2 dostatečným způsobem, a ty se 
změnou č. 1 nemění. 
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j) Soulad s požadavky zákona č. 239/2000 Sb., „o integrovaném záchranném systému a o 
změně některých zákonů“, a s požadavky vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 
380/2002 Sb., „k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva“ 

Změnou č. 1 ÚP nejsou dotčeny veřejné zájmy chráněné tímto zákonem a vyhláškou. 
Požadavky ochrany obyvatelstva obsažené v čl. II.5.1 odst. k) odůvodnění platného ÚP, ve 
smyslu § 20 písm. d), g) zmíněné vyhlášky jsou dostatečné a ty se změnou č. 1 nemění. 
 
k) Soulad s požadavky zákona č. 222/1999 Sb., „o zajišťování obrany České republiky“ 

a zákona č. 49/1997 Sb., „o civilním letectví“ vč. souvisejících předpisů 
Na koordinačním výkrese změny č. 1 v odstavci legendy limitů je uvedena informace, že 
„Území změny č 1 je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany, a je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 stavebního zákona.“  
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR 
Podmínky vymezené v textové části ÚP v kap. I.6.2 odst. F a kap. I.6.4.odst. a3 se změnou 
nemění. Změna ÚP ani ÚP samotný nemůže zužovat podmínky či zasahovat do povinností 
stanovených § 175 SZ při umísťování a povolování staveb v územích vymezených správními 
úřady v ustanovení uvedenými. 
 
l) Soulad s požadavky 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  

Viz následující články II.6-7 odůvodnění. Dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhům obsahů 
změny č. 1 neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a tím ani na 
posouzení vlivů změny č. 1 na životní prostředí. Změnou č. 1 nejsou dotčeny zájmy chráněné 
tímto zákonem. 
 
m) Soulad s požadavky zákona č. 541/2020 Sb., „o odpadech“, a s požadavky obecně 

závazná vyhlášky Jihomoravského kraje č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná část 
„Plánu odpadového hospodářství JMK 2016 - 2025“. 

Změnou č. 1 nejsou dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem ani požadavky zmíněné vyhlášky 
Jihomoravského kraje, změna nemění koncepci odpadového hospodářství. 
 
n) Soulad s požadavky zákona č. 458/2000 Sb., „o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích (energetický zákon)“  
Energetická zařízení vč. jejich ochranných pásem jsou respektována. Změnou č. 1 nejsou 
dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem. 
 
o) Soulad s požadavky zákon č. 224/2015 Sb., „o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi“ 
Změnou č. 1 nejsou dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem. 
 
II.5.2 Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 

popř. s výsledkem řešení rozporů 
 
Soulad změny se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů 
Žádný rozpor nebyl v průběhu projednávání změny řešen.  
Soulad změny se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů je 
přezkoumán a vyhodnocen pořizovatelem dle jednotlivých veřejných zájmů a zvláštních 
právních předpisů. 
 
Ochrana životního prostředí 
Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, § 22 písm. d) 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3,  Brno 
Obsah stanovisek dle § 55a odst. 2 písm. d) a e): 
Dotčený orgán ve stanoviskách k obsahu změny a jeho doplnění  č.j. JMK 42756/2019  
z 15.3.2019, č.j. JMK 111053/2019 z 30.7.2019  a č.j. JMK 80458/2020 z 11.6.2020 konstatuje, 
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že vzhledem ke svému charakteru navrhované změny nestanoví rámec pro budoucí povolení 
záměrů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Obsah stanoviska dle § 55b odst. 2): 
Dotčený orgán uplatnil z hlediska tohoto zákona dne 25.8.2020 dle § 55b odst. 2) stanovisko 
č.j. JMK 117900/2020 z 24.8.2020. Dotčený orgán ochrany přírody nemá k návrhu žádné 
připomínky. 
Obsah stanoviska přísl. úřadu a stanovisko přísl. orgánu ochrany přírody dle § 53 odst. 2): 
Orgány uplatnily dne 25.8.2020 stanovisko č.j. JMK 90852/2021 z 21.6.2021, v němž byl 
z hlediska zákona č.114/1992 vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti soustavy Natura 2000 a z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. není uplatněn  
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů návrhu podstatné úpravy návrhu Z1 ÚP 
Sobotovice na životní prostředí. 
Obsah stanoviska dle § 53 odst. 2) k podstatné úpravě návrhu změny: 
Dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. § 22 písm. d) zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí nemá ve svém stanovisku, které je součástí 
koordinovaného stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. 170188/2021 
z 3.12.2021 k částem řešení změny, které byly od předchozího veřejného projednání změněny, 
žádné připomínky. 
Obsah stanovisek dle § 53 odst. 1) k návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek po veřejném projednání a po opakovaném veřejném projednání: 
Ve lhůtě do 30 dní od obdržení návrhů ani v jednom případě na výzvu pořizovatele neuplatnil 
dotčený orgán stanovisko, má se tedy za to, že v souladu s §53 odst.1 s návrhy pořizovatele 
souhlasí. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu se stanovisky tohoto dotčeného orgánu. 
 
Ochrana přírody a krajiny 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 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, Brno 
Obsah stanoviska dle § 55a odst. 2 písm. d) a e): 
Dotčený orgán ve stanoviskách k obsahu změny a jeho doplnění  č.j. JMK 42756/2019  
z 15.3.2019, č.j. JMK 111053/2019 z 30.7.2019  a č.j. JMK 80458/2020 z 11.6.2020 konstatuje, 
že navrhovaný obsah změny nemůže mít významný vliv na stav předmětu ochrany nebo 
celistvost žádné z evropsky významných lokalit nebo ptačích oblasti soustavy Natura 2000 
Hodnocený návrh nemůže mít významný vliv  na stav předmětu ochrany nebo celistvost žádné 
z evropsky významných lokalit nebo ptačích oblasti soustavy NATURA 2000, které jsou 
v působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje s odůvodněním, že 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. 
Dotčený orgán uplatnil z hlediska tohoto zákona dne 25.8.2020 dle § 55b odst. 2)  stanovisko 
č.j. JMK 117900/2020 z 24.8.2020. Dotčený orgán ochrany přírody nemá k návrhu žádné 
připomínky. 
Obsah stanoviska přísl. úřadu a stanovisko přísl. orgánu ochrany přírody dle § 53 odst. 2): 
Orgány uplatnily dne 25.8.2020 stanovisko č.j. JMK 90852/2021 z 21.6.2021, v němž byl 
z hlediska zákona č.114/1992 vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti soustavy Natura 2000 a z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. není uplatněn  
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů návrhu podstatné úpravy návrhu Z1 ÚP 
Sobotovice na životní prostředí. 
Obsah stanoviska dle § 53 odst. 2) k podstatné úpravě návrhu změny: 
Dotčený orgán nemá ve svém stanovisku, které je součástí koordinovaného stanoviska 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. 170188/2021 z 3.12.2021 k částem řešení změny, 
které byly od předchozího veřejného projednání změněny, žádné připomínky. 
Obsah stanovisek dle § 53 odst. 1) k návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek po veřejném projednání a po opakovaném veřejném projednání: 
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Ve lhůtě do 30 dní od obdržení návrhů ani v jednom případě na výzvu pořizovatele neuplatnil 
dotčený orgán stanovisko; má se tedy za to, že v souladu s §53 odst.1 s návrhy pořizovatele 
souhlasí. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu se stanovisky tohoto dotčeného orgánu. 
 
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 a stavební úřad, Masarykova 100, 
Židlochovice 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko k návrhu ani k upravenému návrhu. 
Obsah stanovisek dle § 53 odst. 1) k návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek po veřejném projednání a po opakovaném veřejném projednání: 
Ve lhůtě do 30 dní od obdržení návrhů ani v jednom případě na výzvu pořizovatele neuplatnil 
dotčený orgán stanovisko; má se tedy za to, že v souladu s §53 odst.1 s návrhy pořizovatele 
souhlasí.  
Soulad změny se zvláštním právním předpisem  - viz. kap. II.5.1. 
 
Ochrana vod 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách  (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů ,§ 107 odst. 1 písm. a)  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odb. životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 
Uplatnil z hlediska tohoto zákona stanovisko č.j. JMK 117900/2020 z 24.8.2020 dne 25.8.2020  
a orgán v něm konstatuje, že není věcně a místně příslušným orgánem, kterým je obecní 
úřad obce s rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo stavby, v daném případě 
se jedná o Městský úřad Židlochovice. 
Obsah stanoviska dle § 53 odst. 2) k podstatné úpravě návrhu změny: 
Dotčený orgán ve svém stanovisku, které je součástí koordinovaného stanoviska Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje č.j. 170188/2021 z 3.12.2021 opět konstatuje, že není v tomto 
případě věcně příslušným orgánem. 
Obsah stanovisek dle § 53 odst. 1) k návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek po veřejném projednání a po opakovaném veřejném projednání: 
Ve lhůtě do 30 dní od obdržení návrhů ani v jednom případě na výzvu pořizovatele neuplatnil 
dotčený orgán stanovisko; má se tedy za to, že v souladu s §53 odst.1 s návrhy pořizovatele 
souhlasí. 
 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,§ 106 odst. 2  
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, Masarykova 
č.p. 100,667 01  Židlochovice 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko k návrhu ani k upravenému návrhu. 
Obsah stanovisek dle § 53 odst. 1) k návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek po veřejném projednání a po opakovaném veřejném projednání: 
Ve lhůtě do 30 dní od obdržení návrhů ani v jednom případě na výzvu pořizovatele neuplatnil 
dotčený orgán stanovisko; má se tedy za to, že v souladu s §53 odst.1 s návrhy pořizovatele 
souhlasí.  
Soulad změny se zvláštním právním předpisem  - viz. kap. II.5.1. 
 
Ochrana ovzduší 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší § 11 odst. 2 písm. a) 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 
Dle § 55b odst. 2) z hlediska tohoto zákona uplatnil stanovisko č.j. JMK 117900/2020 
z 24.8.2020 dne 25.8.2020. Dotčený orgán ochrany ovzduší nemá k návrhu žádné připomínky. 
Obsah stanoviska dle § 53 odst. 2) k podstatné úpravě návrhu změny: 
Dotčený orgán nemá ve svém stanovisku, které je součástí koordinovaného stanoviska 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. 170188/2021 z 3.12.2021 k částem řešení změny, 
které byly od předchozího veřejného projednání změněny, připomínky. 
Obsah stanovisek dle § 53 odst. 1) k návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek po veřejném projednání a po opakovaném veřejném projednání: 
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Ve lhůtě do 30 dní od obdržení návrhů ani v jednom případě na výzvu pořizovatele neuplatnil 
dotčený orgán stanovisko; má se tedy za to, že v souladu s §53 odst.1 s návrhy pořizovatele 
souhlasí. 
Vyhodnocení: 
Změna je v souladu se stanovisky tohoto dotčeného orgánu. 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu 
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ,§ 17a písm. a) v souvislosti s § 5 odst. 2  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 
uplatnil dne 25.8.2020 dle § 55b odst. 2) SZ stanovisko č.j. JMK 117900/2020 z 24.8.2020. 
Z hlediska ochrany ZPF uplatnil souhlasné stanovisko s plochami Z24, Z25, Z26 
a nesouhlasné stanovisko k navrhovaným zastavitelným plochám Z22 a Z23. 
Své stanovisko odůvodnil takto: 
Jak vyplývá z textové části odůvodnění, jmenovitě z kapitoly II.10 Vyhodnocení účelného 
využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch“, ze 
stávajících zastavitelných ploch pro bydlení Z1 – Z10, Z12 – Z15 o celkové výměře 3,7995 ha 
bylo od vydání územního plánu (prosinec 2017) zastavěno cca 30 % (1,1155 ha). Výměra 
dosud nevyčerpaných zastavitelných ploch pro bydlení tak činí 2,6840 ha. Vzhledem k této 
skutečnosti lze z hlediska zájmů ochrany ZPF akceptovat z nově požadovaných návrhových 
ploch po bydlení, jako určitou kompenzaci na úkor ploch již zkonzumovaných, pouze plochy 
Z24 (Zm3), Z25 (Zm4), Z26 (Zm5), neboť jsou situovány uvnitř zastavěného území. Dle 
základní zásady plošné ochrany ZPF zakotvené v ust. § 4 odst. 1 zákona o ochraně ZPF „je 
nutno pro nezemědělské účely použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a 
nedostatečně využité pozemky v zastavěném území… Musí-li v nezbytném případě dojít k 
odnětí zemědělské půdy ze ZPF, je nutno (podle písm. a) téhož ustanovení zákona o ochraně 
ZPF) odnímat zemědělskou půdu přednostně v zastavitelných plochách“. 
Vzhledem k rozsahu dosud nevyčerpaných stávajících zastavitelných ploch pro bydlení, které 
jsou rovněž ze značné části situovány uvnitř zastavěného území, již nelze s ohledem na výše 
citované zásady plošné ochrany považovat návrhové plochy Z22 (Zm1), Z23 (Zm2) za 
„nezbytný případ“, kdy by mělo dojít k odnětí. Rozpor s touto základní zásadou ochrany ZPF je 
dále umocněn tím, že jsou obě tyto návrhové plochy situovány na zemědělských půdách I. a II. 
třídy ochrany, jejichž ochrana je dle ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF ve veřejném zájmu. 
Prokázání jiného převažujícího veřejného zájmu v případě, kdy nelze relevantně prokázat v 
první řadě potřebu a nezbytnost navrhovaného nezemědělského využití, je dle názoru orgánu 
ochrany ZPF krajského úřadu de facto nemožné. 
Z konfrontace výkresu záborů ZPF s ortofotomapou KN (viz obrázek níže) je dále vysoce 
pravděpodobná kolize návrhové plochy Z23 (Zm2) s dalšími základními zásadami plošné 
ochrany ZPF, tj. co nejméně narušovat organizaci a obhospodařování ZPF (viz ust. § 4 odst. 1 
písm. c) a e) zákona o ochraně ZPF). 

 
Plocha Z23 (Zm2) je navržena sice v přímé návaznosti na stávající zastavitelnou plochu Z19 
Vs – výroba a skladování, která však toho času není zastavěna; navíc v trojúhelníkovém tvaru 
ve stávajícím velkoplošně obdělávaném půdním bloku. V případě, že by nebyla zachována 
kontinuita výstavby v dané lokalitě od zastavěného území směrem do volné krajiny, nebo 
v případě, že by se zcela upustilo od výstavby v ploše Z19, došlo by ke zcela zásadnímu 
narušení organizace a obhospodařování zemědělských pozemků v dané lokalitě. 
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Obsah stanoviska dle § 53 odst. 2) k podstatné úpravě návrhu změny: 
Dotčený orgán jako součást koordinovaného stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje č.j. 170188/2021 z 3.12.2021 uplatnil k částem řešení změny, které byly od předchozího 
veřejného projednání změněny souhlasné stanovisko s odůvodněním, že návaznosti na 
stanovisko uplatněné v rámci prvního veřejného projednání dospěl orgán ochrany ZPF 
krajského úřadu k závěru, že předložené změny nejsou v rozporu se základními zásadami 
ochrany ZPF vyplývajícími z ust. § 4 zákona a lze je tudíž z hlediska zájmů ochrany ZPF 
akceptovat. 
Obsah stanovisek dle § 53 odst. 1) k návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek po veřejném projednání a po opakovaném veřejném projednání: 
Ve lhůtě do 30 dní od obdržení návrhů ani v jednom případě na výzvu pořizovatele neuplatnil 
dotčený orgán stanovisko; má se tedy za to, že v souladu s § 53 odst. 1 s návrhy pořizovatele 
souhlasí. 
Vyhodnocení: 
Dne 16.10.2020 se konala konzultační schůzka s tímto dotčeným orgánem za účelem 
dosažení dohody a případné změny stanoviska uplatněného k 1. veřejnému projednání. 
Pořizovatel prověřil ze svých záznamů (tj. vyjádření ke změnám v území dle § 6 dle SZ do 
1.1.2018, závazná stanoviska a poskytnuté územně plánovací informace) i případná 
povolení staveb v k.ú. Sobotovice v zastavitelných plochách pro bydlení jako informace od 
SÚ od doby vydání ÚP Sobotovice a byl nucen konstatovat, že ani plánovaná výstavba 
nepřevyšuje předpoklad orgánu ochrany ZPF. K vymezení nových ploch pro bydlení je tedy 
sice prokázána soukromá potřeba jejich vymezení v souladu s § 55 odst. 4, nikoliv však 
natolik, aby veřejný zájem na jejich provedení převyšoval veřejný zájem ochrany ZPF na 
půdách I. a II. třídy ochrany, kdy se v návaznosti na zastavěné území vyskytují v k.ú. půdy 
s nižším stupněm ochrany (jižně od rozvojových ploch pro hřbitov). 
Plochy Z22 a Z23 byly ze změny ÚP vyjmuty a toto vyjmutí bylo projednáno 
v opakovaném veřejném projednání. K tomuto vyjmutí uplatnil dotčený orgán souhlasné 
stanovisko. 
Změna je v souladu se stanovisky tohoto dotčeného orgánu. 
 
Ochrana lesa 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů § 48a odst. 2 písm. b) 
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, Masarykova č.p. 
100,667 01  Židlochovice 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko k návrhu ani k úpravám návrhu. 
Obsah stanovisek dle § 53 odst. 1) k návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek po veřejném projednání a po opakovaném veřejném projednání: 
Ve lhůtě do 30 dní od obdržení návrhů ani v jednom případě na výzvu pořizovatele neuplatnil 
dotčený orgán stanovisko; má se tedy za to, že v souladu s §53 odst.1 s návrhy pořizovatele 
souhlasí.  
Soulad změny se zvláštním právním předpisem  - viz. kap. II.5.1. 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 
Ve stanovisku dle § 55b odst. 2) SZ č.j. JMK 117900/2020 z 24.8.2020, které bylo uplatněno 
25.8.2020 orgán konstatuje, že není věcně a místně příslušným orgánem. 
Obsah stanoviska dle § 53 odst. 2) k podstatné úpravě návrhu změny: 
Orgán ve stanovisku, které je součástí koordinovaného stanoviska Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje č.j. 170188/2021 z 3.12.2021 opět konstatuje, že není v tomto případě 
věcně příslušným orgánem. 
Obsah stanovisek dle § 53 odst. 1) k návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek po veřejném projednání a po opakovaném veřejném projednání: 
Ve lhůtě do 30 dní od obdržení návrhů ani v jednom případě na výzvu pořizovatele neuplatnil 
dotčený orgán stanovisko; má se tedy za to, že v souladu s §53 odst.1 s návrhy pořizovatele 
souhlasí. 
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Odpady 
Zákon č. č. 541/2020 Sb., o odpadech ,§ 102 odst. 1 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 nám. 3, 601 82 Brno 
Ve stanovisku odboru č.j. JMK 117900/2020 z 24.8.2020, uplatněném 25.8.2020 nebylo 
uplatněno z hlediska tohoto zákona stanovisko. 
Obsah stanoviska dle § 53 odst. 2) k podstatné úpravě návrhu změny: 
Dotčený orgán nemá ve svém stanovisku, které je součástí koordinovaného stanoviska 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. 170188/2021 z 3.12.2021 připomínky k návrhu 
změny. Upozornil na kompetenci  OÚ ORP. 
Obsah stanovisek dle § 53 odst. 1) k návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek po veřejném projednání a po opakovaném veřejném projednání: 
Ve lhůtě do 30 dní od obdržení návrhů ani v jednom případě na výzvu pořizovatele neuplatnil 
dotčený orgán stanovisko; má se tedy za to, že v souladu s §53 odst.1 s návrhy pořizovatele 
souhlasí. 
 
Zákon č. č. 541/2020 Sb., o odpadech, § 146 odst. 1 písm. e) 
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, Masarykova č.p. 
100,667 01  Židlochovice 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko k návrhu ani k úpravám návrhu. 
Obsah stanovisek dle § 53 odst. 1) k návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek po veřejném projednání a po opakovaném veřejném projednání: 
Ve lhůtě do 30 dní od obdržení návrhů ani v jednom případě na výzvu pořizovatele neuplatnil 
dotčený orgán stanovisko; má se tedy za to, že v souladu s §53 odst.1 s návrhy pořizovatele 
souhlasí.  
Soulad změny se zvláštním právním předpisem  - viz. kap. II.5.1. 
 
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,  § 13 odst. 2  
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 z hlediska: 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko k návrhu ani k úpravám návrhu. 
Obsah stanovisek dle § 53 odst. 1) k návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek po veřejném projednání a po opakovaném veřejném projednání: 
Ve lhůtě do 30 dní od obdržení návrhů ani v jednom případě na výzvu pořizovatele neuplatnil 
dotčený orgán stanovisko; má se tedy za to, že v souladu s §53 odst.1 s návrhy pořizovatele 
souhlasí.  
Soulad změny se zvláštním právním předpisem  - viz. kap. II.5.1. 
 
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 
Dle § 55b odst. 2) SZ vydalo souhlasné stanovisko č.j. MPO 409515/2020 dne 13.7.2020 
bez připomínek.  
Obsah stanoviska dle § 53 odst. 2) k podstatné úpravě návrhu změny: 
Dotčený orgán ve svém stanovisku č.j. MPO 619061/2021 z 25.10.2021 souhlasí bez 
připomínek s odůvodněním, že  změny k nimž došlo od prvního veřejného projednání nijak 
neomezí ochranu a využití nerostného bohatství na území obce.  
Obsah stanovisek dle § 53 odst. 1) k návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek po veřejném projednání a po opakovaném veřejném projednání: 
K prvnímu návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách uplatnil 
souhlasné stanovisko č.j. MPO 495040/2021 z 3.6.2021 bez připomínek s tím, že 
s vypořádáním námitky souhlasí. 
K druhému návrhu rozhodnutí o námitkách ve lhůtě do 30 dní od obdržení návrhu na výzvu 
pořizovatele neuplatnil stanovisko; má se tedy za to, že v souladu s §53 odst.1 s návrhem 
pořizovatele souhlasí. Změna je v souladu se stanovisky tohoto dotčeného orgánu. 
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Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2, 
zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, § 41 odst. 2, písm.1) 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko dle § 55b odst. 2) SZ k návrhu změny ÚP 
projednávanému ve veřejném projednání ve lhůtě k tomu určené. Následně bylo pořizovateli 
doručeno sdělení k výzvě  k uplatnění stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek. 
Podání orgánu k návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách 
neobsahovalo náležitosti stanoviska dle § 4 odst. 2 SZ a netýkalo se návrhu rozhodnutí 
o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek, jelikož bylo podáním k ÚP, nikoliv k návrhům 
pořizovatele o rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek ani ke změně a jelikož lhůta 
pro uplatnění stanoviska k návrhu v době podání již marně uplynula a podání se netýkalo 
projednávané věci, nebylo možné jej ve smyslu § 52 odst.3 a § 55 odst. 6 mít za stanovisko 
uplatněné k návrhu změny a proto se k němu nepřihlíží. Dotčený orgán byl na tuto skutečnost 
upozorněn sdělením č.j. OZPSÚ/3128/2019-52 z 2.6.2021. Podání nebylo nijak doplněno.  
Dle § 53 odst. 2) SZ k podstatné úpravě návrhu změny orgán neuplatnil stanovisko 
K druhému návrhu rozhodnutí o námitkách ve lhůtě do 30 dní od obdržení návrhu na výzvu 
pořizovatele neuplatnil stanovisko; má se tedy za to, že v souladu s §53 odst.1 s návrhem 
pořizovatele souhlasí. 
 
Památková péče 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,§ 28 odst. 2 písm. c)  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kultury a památkové péče, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 
Orgán neuplatnil dle § 55b odst. 2)SZ stanovisko. 
Obsah stanoviska dle § 53 odst. 2) k podstatné úpravě návrhu změny: 
Dotčený orgán ve svém stanovisku, které je součástí koordinovaného stanoviska Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje č.j. 170188/2021 z 3.12.2021 konstatuje, že nejsou dotčeny zájmy 
v jeho kompetenci.  
Stanoviska dle § 53 odst. 1) k návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek po 
veřejném projednání a po opakovaném veřejném projednání ve lhůtě do 30 dní od obdržení ani 
v jednom případě na výzvu pořizovatele nebyla uplatněna; má se tedy za to, že dotčený orgán 
v souladu s §53 odst.1 s návrhy pořizovatele souhlasí. 
 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, § 29 odst. 2 písm. c)  
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, Masarykova 
č.p. 100,667 01  Židlochovice 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko k návrhu ani k úpravám návrhu. 
Stanoviska dle § 53 odst. 1) k návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek po 
veřejném projednání a po opakovaném veřejném projednání ve lhůtě do 30 dní od obdržení ani 
v jednom případě na výzvu pořizovatele nebyla uplatněna; má se tedy za to, že dotčený orgán 
v souladu s §53 odst.1 s návrhy pořizovatele souhlasí. 
Soulad změny se zvláštním právním předpisem  - viz. kap. II.5.1. 
 
Doprava na pozemních komunikacích 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40 odst. 2 písm. g) z hl. řešení dálnic a silnic I. třídy  
Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 
Dotčený orgán ve svém stanovisku č.j.  580/2020 – 910-UPR/2 z 13.10.2020 uplatněném 
16.10.2020 z hlediska  dopravy na pozemních komunikacích - sledovaných dálnic  souhlasí 
s projednávaným návrhem změny  a žádné požadavky neuplatňuje, neboť zájmy jím hájené 
jsou respektovány. 
Dle § 53 odst. 2) SZ k podstatné úpravě návrhu změny orgán neuplatnil stanovisko 
Stanoviska dle § 53 odst. 1) k návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek po 
veřejném projednání a po opakovaném veřejném projednání ve lhůtě do 30 dní od obdržení ani 
v jednom případě na výzvu pořizovatele nebyla uplatněna; má se tedy za to, že dotčený orgán 
v souladu s §53 odst.1 s návrhy pořizovatele souhlasí. 
Změna je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 
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Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40 odst. 3 písm. f) z hl. 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): 
Ve stanovisku č.j. JMK 118094/2020 z 24.8.2020, uplatněném 25.8.2020 podminuje svůj 
souhlas tím, že  vymezení plochy Z23 bude podmíněno jediným dopravním napojením plochy 
na silnici III/39514.Orgán odůvodnil svůj požadavek takto: 
Návrh změny ÚP vymezuje plochu Z23/Br pro bydlení situovanou po pravé straně silnice 
III/39514 na vjezdu do obce ve směru od dálnice D52. Plocha Z23/Br je vymezena podél silnice 
III/39514 vedené ve volné krajině, tj. mimo průjezdní úsek silnice a mimo území, kde platí 
pravidla pro provoz v obci. Využití plochy Z23/Br musí být podmíněno z hlediska zachování 
bezpečnosti a plynulosti provozu na silnici III/39514 jediným dopravním napojením plochy na 
silnici. 
Obsah stanoviska dle § 53 odst. 2) k podstatné úpravě návrhu změny: 
Dotčený orgán ve svém stanovisku, které je součástí koordinovaného stanoviska Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje č.j. 170188/2021 z 3.12.2021 souhlasí bez dalších požadavků s 
částmi řešení, které byly od předchozího veřejného projednání změněny.  
Stanoviska dle § 53 odst. 1) k návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek po 
veřejném projednání a po opakovaném veřejném projednání ve lhůtě do 30 dní od obdržení ani 
v jednom případě na výzvu pořizovatele nebyla uplatněna; má se tedy za to, že dotčený orgán 
v souladu s §53 odst.1 s návrhy pořizovatele souhlasí. 
Vyhodnocení: 
Jelikož plocha Z23 spolu s plochou Z22 již není součástí změny, podmínky stanoviska 
uplatněného k veřejnému projednání nebylo k čemu zapracovat. Bez Z23 je návrh 
v souladu se stanovisky tohoto dotčeného orgánu. 
 
Doprava drážní 
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, § 56 písm. d) 
Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 
Dotčený orgán ve svém stanovisku č.j.  580/2020 – 910-UPR/2 z 13.10.2020 uplatněném 
16.10.2020 z hlediska drážní dopravy souhlasí s projednávaným návrhem změny  a žádné 
požadavky neuplatňuje, neboť zájmy jím hájené jsou respektovány. 
Dle § 53 odst. 2) SZ k podstatné úpravě návrhu změny orgán neuplatnil stanovisko 
Stanoviska dle § 53 odst. 1) k návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek po 
veřejném projednání a po opakovaném veřejném projednání ve lhůtě do 30 dní od obdržení ani 
v jednom případě na výzvu pořizovatele nebyla uplatněna; má se tedy za to, že dotčený orgán 
v souladu s §53 odst.1 s návrhy pořizovatele souhlasí. 
Změna je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 
 
Doprava letecká 
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví § 88 odst. 1 písm. k) a l) 
Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 
Dotčený orgán ve svém stanovisku č.j.  580/2020 – 910-UPR/2 z 13.10.2020 uplatněném 
16.10.2020 z hlediska drážní dopravy souhlasí s projednávaným návrhem změny  a žádné 
požadavky neuplatňuje, neboť zájmy jím hájené jsou respektovány. 
Dle § 53 odst. 2) SZ k podstatné úpravě návrhu změny orgán neuplatnil stanovisko 
Stanoviska dle § 53 odst. 1) k návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek po 
veřejném projednání a po opakovaném veřejném projednání ve lhůtě do 30 dní od obdržení ani 
v jednom případě na výzvu pořizovatele nebyla uplatněna; má se tedy za to, že dotčený orgán 
v souladu s §53 odst.1 s návrhy pořizovatele souhlasí. 
Změna je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 
 
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví § 88 odst. 1 písm. k) a l)ve věcech vojenského letectví 
v souvislosti s § 87 odst. 2 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor územních zájmů, a státního 
odborného dozoru, Tychonova 1, Praha 6,16001,IDDS:hjaavk 
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Dotčený orgán uplatnil dne 29.7.20200 stanovisko č.j. 102556/2020-1150-OÚZ-BR za více 
právních předpisů, z hlediska tohoto zákona uvedl, že vydává stanovisko,“ ve kterém ve 
veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací 
dokumentace před vydáním úplného znění. 
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany:  
 v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích 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 vymezeném území lze umístit a povolit 
níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) 
– viz. ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných 
elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních 
operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových 
staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena 
nebo zakázána.  

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do 
textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva 
obrany (celý text). V grafické části pod legendou koordinačního výkresu je textová poznámka 
týkající se tohoto vymezeného území zapracovaná, požadujeme však změnit text na: "Celé 
správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany" z důvodu změny názvu ochranného pásma.  
Stanovisko odůvodňuje dotčený orgán takto:  
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: 
Koordinační výkres platného ÚP obsahuje poznámku týkající se limitu, poznámka byla 
upravena dle výše uvedeného. Zbylé poznámky byly vynechány, jelikož se jedná o 
podmínky, které jsou součástí ÚP. Požadované změny se nedotýkají ani koncepce 
technické infrastruktury. 
§ 55 odst. 6 SZ stanoví, že změna územního plánu včetně zkráceného postupu pořizování 
změny se zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí. Stejně nelze 
odůvodněním změny měnit odůvodnění již vydaného a účinného územního plánu.  
Koordinační výkres tak obsahuje pouze poznámku o limitech a to těch týkajících se změny: 
 „Území změn je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany a je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 stavebního zákona.“ 
Úplné znění koordinačního výkresu pak bude obsahovat v bodě 1) poznámku: 
„Řešené území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany a je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 stavebního zákona.“ 
Dle § 53 odst. 2) SZ k podstatné úpravě návrhu změny orgán uplatnil souhlasné stanovisko 
s tím, že posuzované ÚPD jsou respektovány a zapracovány zájmy Ministerstva obrany 
v souladu s uplatněnými požadavky MO k návrhu zadání ÚPD. 
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Stanoviska dle § 53 odst. 1) k návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek po 
veřejném projednání a po opakovaném veřejném projednání ve lhůtě do 30 dní od obdržení ani 
v jednom případě na výzvu pořizovatele nebyla uplatněna; má se tedy za to, že dotčený orgán 
v souladu s §53 odst.1 s návrhy pořizovatele souhlasí. 
Změna je v souladu se stanovisky tohoto dotčeného orgánu. 
 
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 ve svých stanoviscích (viz výše stanoviska k Ochrana ložisek nerostných surovin) 
k návrhu změny neuplatnil stanovisko z hlediska tohoto zákona. 
Soulad změny se zvláštním právním předpisem  - viz. kap. II.5.1. 
 
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,§ 13 odst. 5  
Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, P.O.BOX 155/OSM, 14020  Praha 4 
Orgán ve svém stanovisku (viz výše stanoviska k Bezpečnost státu) k návrhu změny neuplatnil 
stanovisko z hlediska tohoto zákona. 
Soulad změny se zvláštním právním předpisem  - viz. kap. II.5.1. 
 
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, a státního 
odborného dozoru, Tychonova 1, Praha 6,16001,IDDS:hjaavk 
Dotčený orgán uplatnil 29.7.20200 stanovisko č.j. 102556/2020-1150-OÚZ-BR za více právních 
předpisů, z hlediska tohoto zákona uvedl, že celé toto stanovisko vydává dle Zákona č. 
222/1999 Sb. 
Stanovisko je vyhodnoceno v oddílech Letecká doprava a Bezpečnost státu. 
 
Civilní ochrana 
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému § 12 odst. 2 písm. i)  
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p.685/1,614 00  Brno 14 
Dotčený orgán vydal 28.8.2020 souhlasné stanovisko č.j. HSBM-4-144/2020, které bylo 
uplatněno 31.8.2020 s odůvodněním, že záměry změny a charakter využití ploch  nevyžadují 
řešení opatření, uvedených v ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění 
úkolů ochrany obyvatelstva. 
Dle § 53 odst. 2) SZ k podstatné úpravě návrhu změny orgán uplatnil souhlasné stanovisko. 
K prvnímu návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách neuplatnil 
orgán stanovisko a má se tedy za to, že v souladu s §53 odst.1 s návrhy pořizovatele 
souhlasí. 
K druhému návrhu rozhodnutí o námitkách vydal 28.8.2020 souhlasné stanovisko č.j. HSBM-
6-30/2022, které bylo uplatněno 22.2.2022 s odůvodněním, návrhem rozhodnutí o námitkách 
uplatněných k předmětnému návrhu Změny č.1 ÚP Sobotovice, nejsou dotčeny požadavky 
uvedené v ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva. 
Změna je v souladu se stanovisky tohoto dotčeného orgánu. 
 
Bezpečnost státu 
Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, § 175 odst.1 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor územních zájmů, Oddělení 
ochrany územních zájmů Brno, Tychonova 1, Praha 6,16001,IDDS:hjaavk 
Dotčený orgán uplatnil dne 29.7.20200 stanovisko č.j. 102556/2020-1150-OÚZ-BR za více 
právních předpisů, z hlediska tohoto zákona uvedl, že:  
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)  
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Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva 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 VVN  
 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) 
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do 
textové části návrhu změny územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy 
Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte 
následující textovou poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany 
z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“. 
Stanovisko odůvodňuje dotčený orgán takto:  
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:  Požadavky nemohly být zapracovány. 
V odůvodnění nemohou být ve vztahu k § 175 uváděny konkrétní stavby, jelikož stavební 
zákon neumožňuje územním plánem vymezit stavby, které budou posuzovány, pouze ukládá 
v § 175 v území takto vymezeném umístit a povolit stavbu jen na základě závazného 
stanoviska orgánu, který území vymezil. Jelikož věcná kompetence k umisťování a povolování 
staveb dle stavebního zákona náleží stavebnímu úřadu a nikoliv zastupitelstvu obce, nelze tuto 
podmínku, nadto procesní, ukládat územním plánem, je-li procesně upravena přímo 
legislativou. Jedná se o podmínku s podrobností územního řízení, která je jako taková dle ust. 
§ 43 od.3 v ÚP nezákonná. Současně nemůže zastupitelstvo obce, které není orgánem věcně 
příslušným k povolování staveb zasahovat do kompetence jiného správního orgánu, zde 
stavebního úřadu a určovat územním plánem, jaké stanoviska má stavební úřad při povolování 
stavby vyžadovat. Jednalo by se tak o porušení § 2 odst. 2 správního řád, který správnímu 
orgánu ukládá uplatňovat svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo 
na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. 
Textová poznámka tedy nebude zapracována a to ani do koordinačního výkresu, jelikož 
změnou  č. 1 ÚP nedošlo ke změnám, které by generovaly jakoukoliv z výše uvedených 
staveb. Požadavek se tedy netýká projednávané změny, protože § 55 odst. 6 stavebního 
zákona stanoví, že změna územního plánu včetně zkráceného postupu pořizování změny se 
zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí. 
Změny, které orgán požaduje, se netýkají projednávané změny nýbrž celého správního 
území obce a tudíž se netýkají projednávané věci dle § 55 odst. 6 SZ. 
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Dle § 53 odst. 2) SZ k podstatné úpravě návrhu změny orgán uplatnil souhlasné stanovisko 
s tím, že posuzované ÚPD jsou respektovány a zapracovány zájmy Ministerstva obrany 
v souladu s uplatněnými požadavky MO k návrhu zadání ÚPD. 
Stanoviska dle § 53 odst. 1) k návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek po 
veřejném projednání a po opakovaném veřejném projednání ve lhůtě do 30 dní od obdržení ani 
v jednom případě na výzvu pořizovatele nebyla uplatněna; má se tedy za to, že dotčený orgán 
v souladu s §53 odst.1 s návrhy pořizovatele souhlasí. 
Změna je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu uplatněnému 
k opakovanému veřejnému projednání. 
 
Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, P.O.BOX 155/OSM, 14020  Praha 4 
Dotčený orgán ve svém stanovisku dle § 55b odst. 2 SZ č.j. MV-116735-5/OSM-2020z 
19.8.2020 konstatuje, že sám nevymezil území dle § 175 odst. 1 v lokalitách změny. 
Dle § 53 odst. 2) SZ k podstatné úpravě návrhu změny orgán neuplatnil stanovisko. 
Stanoviska dle § 53 odst. 1) k návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek po 
veřejném projednání a po opakovaném veřejném projednání ve lhůtě do 30 dní od obdržení ani 
v jednom případě na výzvu pořizovatele nebyla uplatněna; má se tedy za to, že dotčený orgán 
v souladu s §53 odst.1 s návrhy pořizovatele souhlasí. 
Změna je v souladu se stanovisky tohoto dotčeného orgánu. 
 
Prevence závažných havárií 
Zákon č. č. 224/2015 Sb. – o prevenci závažných havárií § 49 odst. 2  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 
Dotčený orgán dle § 55b odst. 2) ve stanovisku č.j. JMK 117900/2020 z 24.8.2020 uplatněném 
25.8.2020 neuplatnil stanovisko z hlediska tohoto zákona. 
Obsah stanoviska dle § 53 odst. 2) k podstatné úpravě návrhu změny: 
Dotčený orgán ve svém stanovisku, které je součástí koordinovaného stanoviska Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje č.j. 170188/2021 z 3.12.2021 konstatuje, že při uplatňování změny 
č. 1 územního plánu ve smyslu ust. § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. není potřeba 
zohledňovat z hlediska zákona č. 224/2015 Sb. žádná omezení. V zájmovém území není 
stanovena zóna havarijního plánování, respektive zde není evidován žádný provozovatel 
zařazený do skupiny “A” a ani do skupiny “B”. 
Stanoviska dle § 53 odst. 1) k návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek po 
veřejném projednání a po opakovaném veřejném projednání ve lhůtě do 30 dní od obdržení ani 
v jednom případě na výzvu pořizovatele nebyla uplatněna; má se tedy za to, že dotčený orgán 
v souladu s §53 odst.1 s návrhy pořizovatele souhlasí. 
Změna je v souladu se stanovisky tohoto dotčeného orgánu. 
 
Pozemkové úpravy 
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech ,§ 19 písm. c) 
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno, 
Kotlářská 931/53, Veveří, 602 00 Brno 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko k návrhu ani k úpravám návrhu. 
Stanoviska dle § 53 odst. 1) k návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek po 
veřejném projednání a po opakovaném veřejném projednání ve lhůtě do 30 dní od obdržení ani 
v jednom případě na výzvu pořizovatele nebyla uplatněna; má se tedy za to, že dotčený orgán 
v souladu s §53 odst.1 s návrhy pořizovatele souhlasí. 
Soulad změny se zvláštním právním předpisem: 
V katastrálním území Sobotovice byly zahájeny dne 20. 9. 1994 komplexní pozemkové úpravy, 
které byly dne 5. 8. 2002 zapsány do katastru nemovitostí. Plán společných zařízení byl 
schválen zastupitelstvem obce dne 24. 3. 1999. Výsledky pozemkových úprav slouží jako 
neopomenutelný podklad pro územní plánování a jako takový je respektován již platným ÚP. 
Změna ÚP není s komplexními pozemkovými úpravami a PSZ v rozporu. 
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Ochrana veřejného zdraví 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, §82 odst.2 písm. i) v souv. s §77,§82 odst. 2 písm. j)  
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00  Brno 2 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko k návrhu ani k úpravám návrhu. 
Stanoviska dle § 53 odst. 1) k návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek po 
veřejném projednání a po opakovaném veřejném projednání ve lhůtě do 30 dní od obdržení ani 
v jednom případě na výzvu pořizovatele nebyla uplatněna; má se tedy za to, že dotčený orgán 
v souladu s §53 odst.1 s návrhy pořizovatele souhlasí. 
Soulad změny se zvláštním právním předpisem  - viz. kap. II.5.1. 
 
Veterinární správa 
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, § 49 odst. 1 písm. j)  
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, Palackého třída  
č.p. 174,612 00  Brno 12 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko k návrhu ani k úpravám návrhu. 
Stanoviska dle § 53 odst. 1) k návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek po 
veřejném projednání a po opakovaném veřejném projednání ve lhůtě do 30 dní od obdržení ani 
v jednom případě na výzvu pořizovatele nebyla uplatněna; má se tedy za to, že dotčený orgán 
v souladu s §53 odst.1 s návrhy pořizovatele souhlasí. 
Soulad změny se zvláštním právním předpisem: 
Dotčený orgán nebyl k veřejnému projednání návrhu vyzván k uplatnění stanoviska vzhledem 
k tomu, že zákon z hlediska veterinární péče stanovuje požadavky  na chov a zdraví zvířat a na 
živočišné produkty, na podnikání v oblasti chovu zvířat. Účely využití, které jsou v území 
měněny, se netýkají ani zvířat, ani jejich chovu a nejsou situovány do území, které by chov 
zvířat umožňovalo. 
Následně byl k uplatnění stanovisek vyzván v rámci opakovaného veřejného projednání a též 
k návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek. Na tom, že změnou není dotčen 
veřejný zájem, který je zvláštním právním předpisem hájen, se nic nemění.  
 
Využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, § 208 písm. n)  
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí  č.p. 936/3, 170 00 Praha Holešovice 
Dotčený orgán nebyl k uplatnění stanoviska vyzýván vzhledem k tomu, že změna koncepci ÚP 
v tomto směru nemění. Neumisťuje plochy pro nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým 
jaderným palivem či plochy pro výrobny energií a zabezpečení jaderného zařízení, jaderného 
materiálu a zdroje ionizujícího záření. 
 
Výsledek přezkoumání pořizovatele dle § 53 odst. 4 písm. d) 
Jak z výše v kapitole II. 5. uvedeného vyplývá, po úpravách návrhu změny projednaných 
v opakovaném veřejném projednání a provedených následně v odůvodnění návrhu změny je 
tento v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů. 
 
II.6 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní 

informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí 

 
Návrh změny č. 1 územního plánu Sobotovice nebyl posuzován z hlediska vlivů na udržitelný 
rozvoj území. Krajský úřad Jihomoravského kraje s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany 
přírody jako příslušný dotčený orgán neuplatnil ve svém stanovisku (č. j. JMK 42756/2019 ze 
dne 15. 3. 2018 ani č. j. JMK 111053/2019 ze dne 30. 7. 2019) k návrhu obsahu Změny č. 1 ÚP 
Sobotovice požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle § 55a odst. 2 písm. d), 
e) stavebního zákona. Ani ve stanovisku k opakování veřejného projednání č.j. JMK 
90852/2021 z 21.6.2021 nebyl příslušným orgánem uplatněn požadavek na tto vyhodnocení. 
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II.7 Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
 
Stanovisko nebylo vydáno, neboť Krajský úřad Jihomoravského kraje jako příslušný orgán 
ochrany přírody a krajiny a dle zákona č.100/2001 Sb. ve svých stanoviscích k obsahu změny, 
jeho doplněním ani k úpravám návrhu v opakovaném veřejném projednání neuplatnil 
požadavek na posouzení vlivů změny ÚP na životní prostředí a konstatoval, že návrh nemůže 
mít významný vliv na stav předmětu ochrany nebo celistvost žádné z evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí. 
 
II.8 Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, 

s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky 
zohledněny nebyly 

 
Stanovisko nebylo vydáno, viz výše kap. II.7. 
 
II.9 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 
 
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení změny č. 1 je provedeno po jednotlivých dílčích 
změnách ozn. Zm1-10. Návrh změn byl řešen jako invariantní, proto se o výběru variant 
nerozhodovalo. 
 
Společná část odůvodnění 
Měněný územní plán Sobotovice účinný od 3.1.2018 byl pořízen jako úprava původního ÚPO 
(z roku 1998 včetně jeho změn č. I-X) na ÚP podle § 188 odst. 1) stavebního zákona (dále SZ). 
Při tomto postupu nebylo možno měnit ani upravovat původní urbanistické řešení z let 1998-
2011.  
Změna je reakcí zastupitelstva obce na podněty občanů, vlastníků nemovitostí a potřeby 
rozvoje obce. Jedná se o dílčí změny ozn. Zm3-6, které vymezuji malé zastavitelné plochy ozn. 
Z24-27. Z toho zastavitelné plochy Z24-26 jsou vymezeny pro bydlení v rodinných domech. 
Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch je prokázána v části c) článku II.10 
„Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch“ níže v odůvodnění podle § 55 odst. 4) SZ. 
Dílčími změnami Zm7a-b je zapracován cyklistický koridor, který vychází rovněž z rozhodnutí 
ZO Sobotovice o obsahu změny. Součástí změny č. 1 je aktualizace zastavěného území podle 
požadavku § 58 odst. 3) SZ provedená v dílčích změnách Zm8a-c, Zm9b-c. Dílčí změna Zm10 
vymezuje koridor DZ11-VRT pro vysokorychlostní železniční trať podle znění aktualizací č. 1, 
č. 2 a č. 3  ZÚR JMK, čímž je ÚP Sobotovice uveden do souladu s  nadřazenou územně 
plánovací dokumentací, tj. ZÚR JMK podle § 54, odstavce 6 SZ. 
Dále je ÚP upraven dle současné právní úpravy SZ a jeho prováděcích vyhlášek po novelách, 
kterými je tato úprava vyžadována, zejména vyhlášky č. 500/2006 a její přílohy č. 7. 
 
Zm1 Zastavitelná plocha Z22 - rozšíření plochy bydlení pod Starou horou vč. návrhu 

místní komunikace (Lokalita Šťastná) 
Součástí návrhu k veřejnému projednání byla v dílčí změně Zm1 vymezená zastavitelná plocha 
Z22 (Br/2) pro bydlení pod Starou horou a s tím související návrh koridoru místní komunikace 
podél potoka. Byla navrhována změna stávajícím ÚP vymezených ploch zemědělských - 
polních (Zo) na plochy bydlení v rodinných domech. 
Způsob využití území v této lokalitě není měněn a to z důvodu nesouhlasného stanoviska 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje jako příslušného orgánu ochrany zemědělského 
půdního fondu (viz textová část odůvodnění v části věnované souladu se stanovisky dotčených 
orgánů)a není součástí změny ÚP. 
 
Zm2 Zastavitelná plocha Z23 - plocha bydlení Za dědinou na konci Syrovické 

(Lokalita Dvořáková) 
Součástí návrhu k veřejnému projednání byla v dílčí změně Zm2 vymezená zastavitelná plocha 
Z23 (Br/2) pro bydlení na konci Syrovické směrem k dálnici v lokalitě Za dědinou. Jednalo se 
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o změnu vyplývající z obsahu změny č. 1 schváleného zastupitelstvem obce. Byla navrhována 
změna stávajícím ÚP vymezených ploch zemědělských – polních (Zo) na plochy bydlení 
v rodinných domech. 
Způsob využití území v této lokalitě není měněn a to z důvodu nesouhlasného stanoviska 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje jako příslušného orgánu ochrany zemědělského 
půdního fondu (viz textová část odůvodnění v části věnované souladu se stanovisky dotčených 
orgánů) a není součástí změny ÚP. 
 
Zm3 Zastavitelná plocha Z24 bydlení v rodinných domech u křižovatky Syrovická 

a Letná (Lokalita Jungovi) 
V dílčí změně Zm3 je vymezena zastavitelná plocha Z24 (Br/1) pro bydlení v rodinných domech 
u křižovatky Syrovická a Letná. Jedná se o doplnění uliční zástavby v zastavěném území. 
Plocha je vymezena částečně na pozemku sídelní zahrady a částečně na pozemku veřejného 
prostranství - veřejná zeleň. Pozemky neslouží k zemědělskému využití ani nejsou již užívány 
jako veřejné prostranství. Přiléhající plocha veřejné zeleně na veřejném prostranství okolo 
křižovatky o velikosti cca 1500m2 je dostatečná k zachování veřejných prostranství a 
výstavbou v ploše Z24 nedojde ke zhoršení rozhledového pole křižovatky.  Dopravní napojení 
není změnou stanoveno, je však možné ze silnice III/39514 nebo též z Letné. Napojení plochy 
Z24 na technickou infrastrukturu lze provést na stávající uliční rozvody. Jedná se o změnu 
vyplývající z obsahu změny č. 1 schváleného zastupitelstvem obce. 
 
Zm4 Zastavitelná plocha Z25 bydlení v rodinných domech na začátku Letné (Lokalita 

Švandová) 
V dílčí změně Zm4 je vymezena zastavitelná plocha Z25 (Br/1) pro bydlení na začátku Letné. 
Jedná se o doplnění proluky uliční zástavby v zastavěném území. Plocha byla vymezena na 
pozemku sídelní zahrady a pozemku veřejného prostranství. Oba pozemky jsou ve vlastnictví 
soukromé osoby, jsou již nyní pozemky zahrad (protože proběhla změny druhu pozemku v KN) 
a neslouží k zemědělskému využití. Na plochy bydlení v rodinných domech se tak mění 
stávajícím ÚP vymezené plochy veřejných prostranství – komunikace (Pk)  a plochy zeleně 
sídelních zahrad (Zs). Požadované zachování prostupnosti území do krajiny na pozemku parc. 
č. 415/1 není zapracováno, protože obec sama navrhovatelce pozemek bývalé polní cesty 
prodala a pro změnu v katastru nemovitostí sama poskytla potvrzení, že komunikace již jako 
veřejné prostranství neslouží (aby bylo možné pozemek zahrnout do ploch bydlení). 
Plocha Z25 je vymezena jen do hloubky okolních stabilizovaných ploch pro bydlení. Dopravní 
napojení plochy je možné z přiléhající stávající místní obslužné komunikace. Napojení plochy 
Z25 na technickou infrastrukturu lze provést na stávající uliční rozvody, které procházejí před 
plochou. Jedná se o změnu vyplývající z obsahu změny č. 1 schváleného zastupitelstvem 
obce. 
 
Zm5 Zastavitelná plocha Z26 bydlení v rodinných domech na Podhrázském (Lokalita 

Válková) 
V dílčí změně Zm5 je vymezena zastavitelná plocha Z26 (Br/1) pro bydlení v rodinných domech 
v lokalitě na Podhrázském. Jedná se o prodloužení zástavby na konci stávající komunikace, 
která odbočuje ze silnice III/39515 směrem za biocentrum LBC 3 Vinohrádek. Plocha Z26 je 
vymezena zejména na pozemku, který je dle údajů v KN veden jako ostatní plocha a  který je 
nyní v ÚP zařazen v plochách zeleně krajinné (která není zapojena do ÚSES) a dále na části 
pozemku veřejného prostranství - komunikace, malou částí v zastavěném území, ale převážně 
mino zastavěné území. Pozemky jsou v soukromém vlastnictví a neslouží k zemědělskému 
využití ani k lesní výrobě nebo k ekologickému posílení krajiny. Na plochy bydlení v rodinných 
domech se tak mění stávajícím ÚP vymezené plochy veřejných prostranství – komunikace (Pk)  
a plochy zeleně krajinné (Zk). Měněná část plochy zeleně krajinné nebyla součástí ÚSES 
veřejný zájem zachování přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu tak 
není změnou dotčen.“ 
Dopravní dostupnost plochy je možná z plochy veřejných prostranství – komunikace (Pk)  
vymezené již nyní v platném ÚP Sobotovice, technická infrastruktura k ploše dovedena není, 
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její zajištění je možné ze sítí uložených v silnici III/39515 a v její blízkosti, tj. cca 80 m od 
plochy. Jedná se o změnu vyplývající z obsahu změny č. 1 schváleného zastupitelstvem obce. 
Zm6 Zastavitelná plocha Z27 pro garáže na konci Cihelní (Lokalita Lemon)  
V dílčí změně Zm6 je vymezena zastavitelná plocha Z27 (Dg) pro rozšíření řadových garáží na 
konci Cihelní. Jedná se o lokalitu v zastavěném území, která navazuje na stávající soukromé 
garáže v souvislé řadě. To naproti stávající obytné zástavby před lesním porostem u okraje 
biocentra LBC 2. Malou plochou Z27 budou doplněny řadové garáže, které nemohou být 
umístěny na pozemcích rodinných domů s ohledem na svažitý terén v této části obce. Dopravní 
napojení plochy Z27 je možné ze stávající místní komunikace Cihelní, kde jsou provedeny též 
inženýrské sítě.  
Požadovaná změna stejného využití pozemku parc. č. 832/46 není zapracována, protože tento 
pozemek je v ÚP již zahrnutý do stabilizované plochy pro garáže Dg a není nutno jej měnit, 
bylo požadováno i okolní území, pro příjezd na pozemek 832/46 je zařazení některých okolních 
pozemků do stejných ploch nutné, protože dle žádosti nemá plocha potřebnou hloubku. Jedná 
se o změnu vyplývající z obsahu změny č. 1 schváleného zastupitelstvem obce. 
 
Zm7a Vymezení koridoru cyklostezky podél toku Syrůvky v části od Syrovic a pod 

dálničním tělesem 
V dílčí změně Zm7a je vymezen koridor s komunikací pro cyklistickou dopravu a pro pěší podél toku 
potoka Syrůvka směrem ze severu od Syrovic k dálničnímu tělesu, pak v tunelu Syrůvky pod 
dálničním tělesem. Tato cyklistická trasa pak pokračuje po stávající účelové komunikaci do 
Sobotovic a přes mostek až na Syrovickou (k silnici III.39514). Jedná se o změnu v krajině. 
Cyklostezka je zde vymezena jako veřejně prospěšná stavba vps 7. Koridor pro cyklistickou 
dopravu a pro pěší je zde vymezen o šířce 5 m a jsou pro něj stanoveny podmínky vyžití v čl. I.4.1, 
odstavci h).  
Koridor pro cyklostezku v části Zm7a umožní doplnit místní síť cyklistické dopravy a podpoří 
turistické využití území, které je součástí rekreačního zázemí nedalekého Brna. Zejména dojde k 
odklonění části cyklistické dopravy z vozovky silnice III/39514 směrem od Syrovic do vhodnější 
a bezpečnější trasy podél potoka. Jedná se o změnu vyplývající z obsahu změny č. 1 schváleného 
zastupitelstvem obce. 
 
Zm7b Vymezení koridoru cyklostezky podél toku Syrůvky v části U Potoka a na 

Podhrázském 
V dílčí změně Zm7b je vymezen koridor s komunikací pro cyklistickou dopravu a pro pěší podél toku 
potoka Syrůvka v části od konce lokality U potoka, pak souběžně vedle biokoridoru LBK 3, za 
zastavitelnou plochou Z10 směrem na jih na Podhrázské. Cyklistická trasa pak pokračuje po 
stávajících komunikací směrem na Ledce souběžně se silnicí III/39515. Jedná se o změnu v krajině.  
Cyklostezka není v tomto úseku vymezena jako veřejně prospěšná stavba s možností vyvlastnění, 
protože je koridor pro ni vymezen na pozemcích ve vlastnictví obce. Koridor pro cyklistickou 
dopravu a pro pěší je zde vymezen o šířce 5 m a jsou pro něj stanoveny podmínky vyžití v čl. I.4.1, 
odstavci h). Koridor je vymezen na pozemku bývalého toku Syrůvky, který byl přeložen. 
Koridor pro cyklostezku v části Zm7b umožní doplnit místní síť cyklistické dopravy a podpoří 
turistické využití území, které je součástí rekreačního zázemí nedalekého Brna. Zejména dojde k 
odklonění části cyklistické dopravy z vozovky silnice III/39515 směrem od Sobotovic na Ledce do 
vhodnější a bezpečnější trasy podél potoka. Jedná se o změnu vyplývající z obsahu změny č. 1 
schváleného zastupitelstvem obce. 
 
Zm8a Aktualizace hranice zastavěného území a převod již využitých částí 

zastavitelných ploch Z1-2 do ploch stabilizovaných pod Starou horou 
V dílčí změně Zm8a je rozšířena hranice zastavěného území o již využité 3 části zastavitelných 
ploch Z1-2 bydlení v rodinných domech na severním okraji obce po obou stranách místní 
komunikace Pod Starou horou. Do zastavěného území je přidána zastavitelná plocha Z2 a dvě 
okrajové části zastavitelné plochy Z1, kde došlo ke změně  údajů v KN a jedná se o zastavěný 
stavební pozemek dle stavebního zákona. Již využité části ploch Z1-2 jsou převedeny do 
stabilizovaných ploch bydlení ozn. Br/2. Dosud nevyužitá malá zbývající část plochy Z1 zůstává 
vymezena jako redukovaná zastavitelná plocha bydlení (Br/2). Dopravní napojení i napojení na 
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technickou infrastrukturu je již provedeno. Aktualizace zastavěného území při změně ÚP vychází 
z § 58, odstavce 3 SZ. 
 
Zm8b Aktualizace zastavěného území - převod již využité zastavitelné plochy Z3 do 

plochy stabilizované na Syrovické 
V dílčí změně Zm8b je převedena již využitá zastavitelná plocha Z3 bydlení v rodinných domech do 
plochy stabilizované ozn. Br/1 na Syrovické, kde došlo ke změně  údajů v KN a jedná se 
o zastavěný stavební pozemek dle stavebního zákona. Aktualizace zastavěného území při změně 
ÚP vychází z § 58, odstavce 3 stavebního zákona. 
 
Zm8c Aktualizace hranice zastavěného území a převod již využité části zastavitelné plochy 

Z10 do ploch stabilizovaných na Podhrázském 
V dílčí změně Zm8c je rozšířena hranice zastavěného území o již využitou severní část zastavitelné 
plochy Z10 bydlení v rodinných domech na jižním okraji obce v lokalitě na Podhrázském (mezi 
silnicí na Ledce a potokem Syrůvka). Došlo ke změně  údajů v KN a jedná se o zastavěný stavební 
pozemek dle stavebního zákona a k realizaci místní obslužné komunikace vč. obratiště na jejím 
konci. Již využitá část plochy Z10 je převedena do 2 stabilizovaných ploch bydlení ozn. Br/1 a do 
stabilizované plochy veřejného prostranství ozn. Pk. Výstavbou místní komunikace došlo 
i k realizaci části veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury vps 5, vymezené v ÚP. Dosud 
nevyužitá zbývající část plochy Z10 zůstává vymezena jako redukovaná zastavitelná plocha bydlení 
(Br/1). Zastavitelná plocha Z10 i její již využitá stabilizovaná část je upravena tak, že nezasahuje do 
pozemku s vymezeným koridorem pro cyklostezku. Aktualizace zastavěného území při změně ÚP 
vychází z § 58, odstavce 3 SZ. 
 
Součástí návrhu byly původně dílčí změny Zm9a-b, které řešily změny dle současného využití ploch 
podle požadavku určeného zastupitele: 
 
Zm9a Vymezení plochy změny v krajině vedle suché nádrže 
Dílčí změnou Zm9a byla v návrhu pro veřejné projednání vymezena stabilizovaná plocha s účelem 
využití „plocha zemědělská – zatravněná.“ ozn. Zt vedle suché nádrže v lokalitě Na kopcích 
a rovněž byla vymezena jako změna v krajině. Změna v této lokalitě nebyla součástí obsahu změny 
č. 1 schváleného zastupitelstvem obce. Zdůvodněním změny v ploše bylo zvýšení ochrany 
zastavěného území před dešťovou vodou a veřejný zájem zvýšení retenční schopnosti území.  
Jelikož se jedná o plochu již takto využitou, nejde o změnu plochy v krajině, současně není 
opodstatněná změna způsobu využití území, jelikož je pozemek v KN veden jako orná půda. Dílčí 
změna již není součástí změny ÚP. 
 
Zm9b Změna ve stabilizované ploše podle skutečného stavu území - plocha Dm u LBC 1 

Na rybníkách 
Dílčí změnou Zm9b byla vymezena velmi malá stabilizovaná plocha dopravní infrastruktury ozn. Dm 
mimo zastavěné území na okraji biocentra LBC 1 Na rybníkách. Plochou mělo být stabilizováno 
umístění mostu přes vodní tok Šatavy se stávající účelovou komunikací, způsob využití byl však 
graficky označen současně jako stabilizovaná plocha Dm a měněná pro účelovou komunikaci. 
Stávajícím platným ÚP vymezené plochy vodní a vodohospodářské navíc stanovenými podmínkami 
využití související dopravní infrastrukturu za podmínky minimalizace jejího plošného střetu s 
plochami vodními připouští.  Změna v této lokalitě nebyla součástí obsahu změny č. 1 schváleného 
zastupitelstvem obce a vzhledem k přípustnému využití ÚP stanovených ploch nebyla potřebná. 
Změna využití stabilizované plochy na Dm není součástí změny. 
 
Zm9c Aktualizace hranice zastavěného území na Podhrázském s vymezením 

stabilizované plochy Zs 
Dílčí změnou Zm9c byla v návrhu pro veřejné projednání vymezena stabilizovaná plocha zeleně 
sídelních zahrad ozn. Zs v zahradě za obytnou zástavbou na Podhrázském. Důvodem této změny 
bylo uvedení do souladu se skutečným využitím dotčených pozemků. Plocha je již delší dobu 
zastavěna rekreačními stavbami souvisejícími s bydlením a její využití odpovídá plochám Zs. 
Změna způsobu využití v této lokalitě nebyla součástí obsahu změny č. 1 schváleného 
zastupitelstvem obce. Stavby byly vybudovány v rozporu s účelem využití ploch jako orné půdy či 
zahrad stanoveným v původním ÚPO. Nicméně bylo vymezeno zastavěné území, protože jde ve 
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smyslu § 2 odst. 1 písm. o zastavěný stavební pozemek (soubor stavebních parcel a dalších 
pozemkových parcel pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými 
budovami. 
Zastavěné území je v této lokalitě aktualizováno, změna využití stabilizované plochy na Zs není 
součástí změny. 
 
Zm9d Aktualizace hranice zastavěného území u suché nádrže Na kopcích  
Dílčí změnou Zm9d byla upravena hranice zastavěného území na upozornění vlastníka pozemku 
až po veřejném projednání a to v době, kdy aktuálně ke změně ve využití území v KN došlo. 
Pozemek vinice byl převeden na pozemek zahrady, který dle § 58 náleží (na rozdíl od vinice) do 
zastavěného území. 
 
Zm10 Zapracování ZÚR JMK, zejména koridoru DZ11-VRT pro vysokorychlostní trať, 

požadavků současné legislativy a změn regulativů ÚP 
Po veřejném projednání změny dne 31.10.2020 nabyla účinnosti aktualizace ZÚR JMK, která 
vymezila místo dříve vymezené územní rezervy koridor o šířce 200 pro vysokorychlostní trať ozn. 
DZ11. 
Dílčí změnou Zm10 je zrušena v ÚP územní rezerva R1 pro tuto trať a je vymezen koridor drážní 
dopravy pro vysokorychlostní trať ozn. ve změně č. 1 ÚP jako DZ11-VRT v koridoru vymezeném 
ZÚR JMK jako DZ11. Koridor byl po dohodě se Správou železnic, která je oprávněným investorem, 
zapracován ve stejné šíři jako v ZÚR JMK; z konzultací projektanta s touto organizací z července 
2021 vyplynulo, že není dosud zaměřen terén a zpracována podrobnější dokumentace tak, aby bylo 
možné zpřesnění koridoru dle předběžných odhadů projednávaných se zástupci obce a tudíž je 
nutné šířku koridoru ze ZÚR JMK zachovat, přestože se v koridoru takto vymezeném nachází 
zastavěná území. 
Tím je splněn též požadavek § 54, odst. 6 SZ na uvedení ÚP Sobotovice do souladu s nadřazenou 
územně plánovací dokumentací – ZÚR JMK.  
V rámci uvedení ÚP do souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., jsou do textu ÚP doplněny některé 
nové pojmy (např. urbanistická kompozice), jsou doplněny a upraveny názvy a čísla článků textu 
podle vyhláškou požadované struktury. Součástí změny č. 1 je aktualizace limitů využití území 
podle ÚAP ORP Židlochovice a požadavků dotčených orgánů. Do výkresů je podložena současná 
katastrální mapa. O uvedení ÚP do souladu se ZÚRJMK rozhodlo  zastupitelstvo obce v obsahu 
změny č. 1 na základě povinnosti takto stanovené v § 54, odst. 6 SZ. 
 
Sběrné odpadové dvory 
Dle doplnění obsahu změny schváleného usnesením ZO č.45/4/20 byla provedena úprava 
přípustného využití v plochách občanského vybavení – sportovní o sběrné odpadové dvory. 
 
II.10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 

vymezení zastavitelných ploch 
 
a)  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 
Hlavní zastavěné území (dále ZÚ) je v Sobotovicích účelně využito, to včetně farmy a lokality na 
Podhrázském. Zastavěné území je ve změně č. 1 aktualizováno v dílčích změnách Zm8a,c o již 
využitou zastavitelnou plochu bydlení Z2 a o již využité části zastavitelných ploch bydlení Z1 a Z10 
dle záznamu v KN. V dílčí změně Zm8b je zapracováno využití zastavitelné plochy bydlení Z3 
v zastavěném území dle záznamu v KN. Zastavitelné plochy bydlení Z5-7, Z9, Z12-15 vymezené 
v ÚP uvnitř zastavěného území v zahradách za stávajícími domy (v prolukách) nejsou dosud 
zastavěny, ale již slouží pro „rekreaci a relaxaci obyvatel“ jako zázemí stávající zástavby podle 
ustanovení § 4 odst. 1) „plochy bydlení“ vyhlášky č. 500/2006 Sb. Zastavitelné plochy bydlení Z4 
a Z8 vymezené v ÚP mimo zastavěné území nejsou dosud využity. 
Zastavitelné plochy občanského vybavení Z16-17 nejsou dosud využity. Rovněž tak i zastavitelné 
plochy výroby a skladování Z18-21 nejsou zatím využity (stav 06/2021). 
 
b)  Vyhodnocení využití vymezených zastavitelných ploch 
Změna č. 1 je pořizována na základě rozhodnutí obce podle § 55a) SZ o obsahu změny. Změna 
č. 1 není pořizována na základě zprávy pořizovatele o uplatňování ÚP, která by obsahovala 
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vyhodnocení využití zastavitelných ploch za uplynulé období. Vyhodnocení je proto níže provedeno 
k datu 31.8.2021. 
 

 

označení 
plochy: 

zkratka 
způsobu 
využití: 

 

lokalita - název 
a umístění plochy: 

 

plocha 
v ha: 

 

z toho využito 
v ha (v %): 

zbývá 
k využití 

v ha: 
Z1 (Br) Pod Starou horou 

- zadní část 
0,3795 0,1990 (52,4%) 0,1805 

Z2 (Br) Pod Starou horou 
- přední část 

0,3893 0,3893 (100%) _ 

Z3 (Br) Syrovická 0,1444 0,1444 (100%) -- 
Z4 (Br) U bytovky - Za humny 0,3812 -- 0,3812 
Z5 (Br) na konci Cihelní 0,1655 -- 0,1655 
Z6 (Br) na Cihelní 0,0480 -- 0,0480 
Z7 (Br) U střediska 0,0800 -- 0,0800 
Z8 (Br) na konci U střediska 0,3360 -- 0,3360 
Z9 (Br) na konci U potoka 0,0463 -- 0,0463 

Z10 (Br) Na Podhrázském 0,8723 0,3828 (43,9%) 0,4895 
Z12 (Br) naproti bytovky 0,0861 -- 0,0861 
Z13 (Br) U bytovky 0,5542 -- 0,5542 
Z14 (Br) na konci U bytovky 0,0990 -- 0,0990 
Z15 (Br) Za sokolovnou 0,2177 -- 0,2177 

celkem plochy bydlení - v rodinných domech 3,7995 1,1155 (29,4%) 2,6840 
Z16 (Oh) V sádcích 0,2345 -- 0,2345 
Z17 (Os) za hřištěm 0,8034 -- 0,8034 

celkem plochy občanského vybavení 1,0379 -- (0 %) 1,0379 
Z18 (Vd) na konci Syrovické 0,5205 -- 0,5205 
Z19 (Vs) mezi Syrovickou 

a Letnou 
0,6984 _ 0,6984 

Z20 (Vz) Za humny vedle farmy 1,9665 -- 1,9665 
Z21 (Vs) na rohu U střediska 0,1578 -- 0,1578 

celkem plochy výroby a skladování 3,3432 -- (0 %) 3,3432 
celkem zastavitelné plochy 8,1806 1,1155 (13,6%) 7,0651 

 
c)  Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch 
Od doby vydání ÚP došlo v Sobotovicích k výstavbě 13 rodinných domů. Tím je nyní využito 
cca 30 % vymezených zastavitelných ploch bydlení. 
Zastavitelné plochy bydlení Z5-7, Z9, Z12-15 vymezené v zastavěném území v zahradách za 
stávajícími domy slouží pro obyvatele jako zázemí stávající obytné zástavby (viz výše). ÚP 
Sobotovice byl vypracován jako úprava ÚPO postupem podle § 188 odst. 1, kdy bylo nutno 
zachovat všechny zastavitelné plochy vymezené v ÚPO postupně od roku 1998 do r. 2011. 
Pokud by v r. 2017 pořizoval zcela nový ÚP, byly by plochy Z5-7, Z9, Z12-15 s velkou 
pravděpodobností vymezeny jako plochy stabilizované. Za zcela nevyužité zastavitelné plochy 
bydlení je třeba považovat jen zastavitelné plochy bydlení Z4 a Z8 vymezené mimo zastavěné 
území o velikosti cca 0,71 ha. Vlastníci pozemků v těchto zastavitelných plochách 
pravděpodobně stavět budou, ale později nebo nehodlají stavební pozemky prodat. 
V Sobotovicích je příznivý demografický vývoj a je zde zájem o výstavbu pro bydlení. Jedná se 
o součást Metropolitní rozvojové oblasti OB3 Brno s předpokladem rozvoje residenční 
zástavby. Za 4 roky bylo realizováno 13 rodinných domů, což znamená 3,25 domů za rok. Pro 
nejbližší období cca dalších 4 let lze teoreticky počítat s podobným nárůstem obytné výstavby, 
tedy pro dalších 13 rodinných domů. 
Při velikosti pozemků 800 m2 na 1 dům je třeba mít k dispozici 13 x 800 = 10 400 m2. 
To znamená, že aktuální potřeba odpovídá vymezení cca 1,04 ha zastavitelných ploch bydlení, 
které budou minimálně polovinou odpovídat současným požadavkům o výstavbu rodinných 
domů. Další polovina může být uspokojena v již vymezených zastavitelných plochách. Polovina 
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z uvedené bilance činí: 1,04 ha : 2 = 0,52 ha nově vymezených zastavitelných ploch bydlení, 
které lze vymezit změnou č. 1 ÚP Sobotovice. Potřebu vymezení dalších zastavitelných ploch 
bydlení o velikosti cca 0,52 ha (ve smyslu požadavku § 55 odst. 4) SZ lze považovat odborným 
odhadem za prokázanou. 
Změna je reakcí zastupitelstva obce na podněty občanů, vlastníků nemovitostí a potřeby 
rozvoje obce a v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva obce Sobotovice o obsahu změny jsou 
ve změně č. 1 vymezeny následující zastavitelné plochy bydlení ozn. Z24-26 (Br) a 1 
zastavitelná plocha pro dostavbu garáží Z27 (Dg). 
 

 

označení 
plochy: 

zkratka 
způsobu 
využití: 

 

lokalita - název 
a umístění plochy: 

výměra 
plochy 
v ha: 

z toho v ha: 

v zastavě-
ném území 

mimo zasta-
věné území 

Z24 (Br) u křižovatky ulic 
Syrovická a Letná 

0,04 0,04 _ 

Z25 (Br) na začátku ulice Letná 0,06 0,06 -- 
Z26 (Br) na Podhrázském 0,10 0,02 0,08 

celkem plochy bydlení - v rodinných domech 0,20 0,12 0,08 
Z27 (Dg) na konci ulice Cihelní 0,01 0,01 -- 

celkem zastavitelné plochy změny č. 1 0,21 0,13 0,08 
 
Změny v lokalitách Z22 a Z23, které jsou součástí obsahu změny, o němž rozhodlo 
zastupitelstvo, nebyly od opakovaného veřejného projednání z důvodu nesouhlasného 
stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje jako příslušného orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu (viz textová část odůvodnění v části věnované souladu se 
stanovisky dotčených orgánů) a nejsou tak již součástí  změny ÚP. 
 V dílčích změnách Zm3-6 jsou vymezeny 4 malé zastavitelné plochy o celkové výměře cca 
0,21 ha, což je o hodně méně, než výše uvedené bilance potřeby vymezení zastavitelných 
ploch 0,52 ha. 
 
II.11 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů 
 
a) Postavení a význam obce v sídelní struktuře 
Řešené území je součástí Jihomoravského kraje, okresu Brno-venkov a nachází se ve 
správním obvodu ORP Židlochovice. Řešené území je v jižní části Metropolitní rozvojové 
oblasti OB3 Brno. Správní území tvoří 1 katastrální území Sobotovice (okres Brno-venkov; 
752142) o velikosti 553,35 ha. Postavení a význam Sobotovic v sídelní struktuře je místní 
a odpovídá velikosti obce s trvalým počtem cca 620 obyvatel. Demografická situace je příznivá, 
počet obyvatel Sobotovic je v posledních letech mírně vzrůstající. Za posledních cca 4 roky 
bylo postaveno 13 rodinných domů. Zemědělské pozemky činí cca 80 % výměry obce, lesy 
tvoří jen 0,17% výměry obce. Význam využívání řešeného území z hlediska širších vztahů je 
zemědělský a ten se změnou č. 1 nemění. S ohledem na polohu ve struktuře osídlení 
v rozvojové oblasti OB3 nedaleko krajského města Brna, se jedná o obec s vyšším potenciálem 
dalšího rozvoje, což je ve změně č. 1 zohledněno vymezením zastavitelných ploch Z24-27 pro 
bydlení, jejichž vymezení je zdůvodněno výše. 
 
b)  Koordinace vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace - návaznost 

území na dopravní a technickou infrastrukturu 
Sobotovice se nacházejí v jižní části Metropolitní rozvojové oblasti OB3 Brno vymezené v PÚR 
ČR, která byla zpřesněna Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje (podle čl. 25-26 
ZÚR JMK). Rozvojová oblast OB3 je ovlivněna rozvojovou dynamikou krajského města 
s důrazem na podporu dopravy, podporu podnikatelských aktivit, na rozvoj bydlení a na 
rekreační potenciál území jako zázemí krajského města. Území obce má dobrou dopravní 
dostupnost zejména do Brna, protože obcí prochází dálnice D52, na kterou je na území 
Sobotovic napojena silnicemi III. třídy. Koridor dálnice D52 není změnou č. 1 dotčen. 
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Ve změně č. 1 je na území Sobotovic vymezen koridor železniční dopravy DZ11-VRT pro 
vysokorychlostní trať (VRT, úsek Brno - Šakvice) podle požadavku ZÚR JMK. Koridor byl po 
dohodě se Správou železnic, která je oprávněným investorem, zapracován ve stejné šíři jako 
v ZÚR JMK; z konzultací projektanta s touto organizací z července 2021 vyplynulo, že není 
dosud zaměřen terén a zpracována podrobnější dokumentace tak, aby bylo možné zpřesnění 
koridoru dle předběžných odhadů projednávaných se zástupci obce a tudíž je nutné šířku 
koridoru ze ZÚR JMK zachovat, přestože se v koridoru takto vymezeném nachází zastavěná 
území. 
Na vymezení koridoru DZ11-VRT v ÚP Sobotovice pro vysokorychlostní železniční trať 
navazuje v ÚP sousedních obcí územní rezerva v platných ÚP sousedních obcí Holasice, 
Vojkovice a Ledce. V projednávaném ÚP Vojkovice bude koridor zapracován, nyní 
projednávanou změnou ÚP Ledce taktéž. Dle údajů dostupných v evidenci územně plánovací 
činnosti je v současnosti Obecním úřadem Holasice pořizována změna ÚP Holasice, která byla 
zahájena v roce 2019 a nebyla dosud dokončena; lze v tedy na koridor vymezený změnou ÚP 
Sobotovice navázat.  
Řešeným územím prochází stávající elektrické vedení 400 kV nadmístního významu, pro jehož 
posílení a zdvojení je v ÚP (podle PÚR ČR a v souladu se ZÚR JMK) vymezen severně podél 
hlavního zastavěného území též návrhový koridor. Jedná se o „koridor pro elektrické vedení 
400 kV a jeho ochranné pásmo“ TEE02 o šířce 400 m (samotné ochranné pásmo bude 
pravděpodobně činit jen 72 m). Tento koridor není dotčen změnou č. 1 (není upravován). 
Změna č. 1 nezasahuje do sítě silnic, to s výjimkou dílčí změny Zm10 s koridorem DZ11 pro 
vysokorychlostní železnici, která kříží v k.ú. Sobotovice silnici  III/15266. Podmínky tohoto 
křížení nejsou zapracovány v podmínkách pro umístění tohoto druhu dopravní infrastruktury, 
protože v době vymezování koridoru nebyla zpracována žádná podrobnější dokumentace, z níž 
by mohly vyplynout. 
 
c) Přírodní zdroje, územní systém ekologické stability a cyklostezky 
Do jižní a západní části řešeného území zasahují netěžená ložiska nerostných surovin 
s chráněným ložiskovým územím a dobývacími prostory. V ÚP ani ve změně č. 1 nejsou 
vymezeny plochy pro dobývání nerostů. Pro dobývání nerostů jsou v ÚP stanoveny podmínky, 
které se změnou č. 1 nemění. Řešeným územím protéká říčka Šatava a její levobřežní přítok 
Syrůvka, pro jejichž toky jsou v ÚP vymezeny stabilizované plochy vodní a vodohospodářské, 
a jejichž vymezení se změnou č. 1 rovněž nemění. 
Do řešeného území nezasahují prvky nadregionálního či regionálního územního systému 
ekologické stability (ÚSES). Vymezené prvky lokálního ÚSES navazují na prvky vymezené 
v okolních obcích, což bylo v ÚP prověřeno podle ÚAP správního obvodu ORP Židlochovice 
a rovněž i v územních plánech okolních obcí. Lokální biocentra LBC 1-4 jsou v ÚP vymezena 
celá na území Sobotovic bez přesahu do jiných území. Lokální biokoridory vymezené v ÚP 
u hranic řešeného území pokračují do území sousedních obcí. Plochy změny č. 1 nezasahují 
do ploch pro ÚSES. Podél biokoridoru LBK 3 je v dílčích změnách Zm7a-b vymezena 
cyklostezka místního významu na podporu turistického využití území. 
 
d)  Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 
Sousedními obcemi jsou od severu ve směru hodin: Syrovice, Holasice, Vojkovice, Ledce, 
Medlov a Bratčice. Dílčí změny Zm3-6, Zm8a-c řeší místní problematiku, to zejména v centrální 
části území a nenavazují na záměry vymezené na území okolních obcí. Dílčími změnami 
Zm7a-b je navržena cyklostezka, která navazuje na cyklistickou trasu v sousedních Syrovicích 
a v sousedních Ledcích.  
Dílčí změnou Zm10 je vymezen koridor DZ11-11 drážní dopravy pro vysokorychlostní železnici 
(VRT), na jehož vymezení koridoru v ÚP Sobotovice navazuje v ÚP sousedních obcí územní 
rezerva v platných ÚP sousedních obcí Holasice, Vojkovice a Ledce. V projednávaném ÚP 
Vojkovice bude koridor zapracován, nyní projednávanou změnou ÚP Ledce taktéž dle 
informací pořizovatele. Dle údajů dostupných v evidenci územně plánovací činnosti je 
v současnosti Obecním úřadem Holasice pořizována změna ÚP Holasice, která byla zahájena 
v roce 2019 a nebyla dosud dokončena; lze v tedy na koridor vymezený změnou ÚP 
Sobotovice navázat.  
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II.12 Vyhodnocení splnění požadavků rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny 
územního plánu pořizované zkráceným způsobem 

 
Změna č. 1 ÚP Sobotovice je pořizována zkráceným způsobem. 
Text rozhodnutí o obsahu změny č. 1 je uveden níže odlišným typem písma šikmou kurzívou. 
Vyhodnocení splnění jednotlivých požadavků obsahu změny č. 1 je uvedeno kolmým písmem 
a je nadepsáno Splnění. 
 
Lokalita Švandová - parc č. 394 a 415/1 k. ú. Sobotovice a nejbližší okolí, vyplyne-li potřeba 
jeho změn v návaznosti na požadovanou změnu 
- platný ÚP Sobotovice vymezuje na těchto pozemcích plochy zeleně sídelních zahrad 

a plochy veřejných prostranství - komunikace  
- lokalita je situována v zastavěném území a navazuje na stabilizované plochy bydlení 

a dopravní infrastruktury  
- navrhuje se změna způsobu využití pro bydlení v rodinných domech s podmínkou zachování 

minimální prostupnosti území do krajiny na parc. č. 415/1 
Splnění: 
Požadavek je řešen dílčí změnou Zm4 „Zastavitelná plocha Z25 bydlení v rodinných domech 
na začátku Letné (Lokalita Švandová)“. Změna Zm4 vymezuje zastavitelnou plochu pro bydlení 
v rodinných domech Z25 (Br/1) v zastavěném území. Na plochy bydlení v rodinných domech se 
tak mění stávajícím ÚP vymezené plochy veřejných prostranství – komunikace (Pk)  a plochy 
zeleně sídelních zahrad (Zs). Požadované zachování prostupnosti území do krajiny na 
pozemku parc. č. 415/1 není zapracováno, protože obec sama navrhovatelce pozemek bývalé 
polní cesty prodala a pro změnu v katastru nemovitostí sama poskytla potvrzení, že 
komunikace již jako veřejné prostranství neslouží (aby bylo možné pozemek zahrnout do ploch 
bydlení). 
 
Lokalita Dvořáková - část parc. č. 1107 k. ú. Sobotovice a nejbližší okolí, vyplyne-li potřeba 
jeho změn v návaznosti na požadovanou změnu 
- platný ÚP Sobotovice vymezuje na těchto pozemcích plochy zemědělské - orná půda  
- lokalita je situována v nezastavěném území a navazuje na zastavitelnou plochu výroby 

a skladování, plochy bydlení a dopravní infrastruktury  
- navrhuje se změna způsobu využití pro bydlení v rodinných domech s podmínkami: 
- území bude prověřeno z hlediska účinků na zdraví obyvatel (hluk, prach, doprava) a to 

z důvodu blízkosti D52 a přímé návaznosti na zastavitelnou plochu výroby a skladování pro 
lehkou výrobu Z19, kde vliv účinků využití plochy na okolní prostředí nesmí přesáhnout 
hranice vlastního pozemku. 

- změna nebude prověřována na celém pozemku, ale jen na jeho části mimo ochranné pásmo 
dálnice D52 

Splnění: 
Požadavek byl řešen dílčí změnou Zm2 „Zastavitelná plocha Z23 - plocha bydlení Za dědinou 
na konci Syrovická (Lokalita Dvořáková)“ v návrhu změny projednávaném ve veřejném 
projednání 26.8.2020. Na plochy bydlení v rodinných domech se měnily stávajícím ÚP 
vymezené plochy zemědělské - polní (Zo). 
Změna v této lokalitě nebyla nadále pořizována z důvodu nesouhlasného stanoviska Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje jako příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu  
a není  součástí změny ÚP.  
 
Lokalita Lemon -  parc. č. 832/46 k. ú. Sobotovice a nejbližší okolí, vyplyne-li potřeba jeho 
změn v návaznosti na požadovanou změnu 
- platný ÚP Sobotovice vymezuje na těchto pozemcích plochy veřejných prostranství – 

komunikace 
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- lokalita je situována v zastavěném území a navazuje na stabilizované plochy dopravní 
infrastruktury - garáže a plochy veřejných prostranství -  komunikace 

- změna způsobu využití přiléhající části plochy veřejných prostranství - komunikace na 
plochu dopravní infrastruktury - garáže  

Splnění: 
Požadavek je řešen dílčí změnou Zm6 „Zastavitelná plocha Z27 pro garáže na konci Cihelní 
(Lokalita Lemon)“. Dílčí změna Zm6 vymezuje zastavitelnou plochu pro garáže Z27 (Dg) v 
zastavěném území. Pozemek parc. č. 832/46 již je součástí „ploch dopravní infrastruktury – 
garáže (Dg)“ ve stávajícím platném ÚP. 
 
Lokalita Jungová - parc. č. 368/1 a 370/3  k. ú. Sobotovice a nejbližší okolí, vyplyne-li potřeba 
jeho změn v návaznosti na požadovanou změnu 
- platný ÚP Sobotovice vymezuje na těchto pozemcích plochy zeleně sídelních zahrad 

a plochy veřejných prostranství  
- lokalita je situována v zastavěném území a navazuje na stabilizované plochy bydlení 

a dopravní infrastruktury  
- navrhuje se změna způsobu využití pro bydlení v rodinných domech  
Splnění: 
Požadavek je řešen dílčí změnou Zm3 „Zastavitelná plocha Z24 - bydlení v rodinných domech 
u křižovatky Syrovická a Letná (Lokalita Jungovi)“. Změna Zm4 vymezuje zastavitelnou plochu 
pro bydlení v rodinných domech Z24 (Br/1) v zastavěném území. 
 
Lokalita Šťastná - parc. č. 1145 a 1146 k. ú. Sobotovice a nejbližší okolí, vyplyne-li potřeba 
jeho změn v návaznosti na požadovanou změnu 
- platný ÚP Sobotovice vymezuje na těchto pozemcích plochy zemědělské polní, plochy zeleně 

krajinné v lokálním biokoridoru a koridor pro elektrické vedení 400 kV 
- lokalita je situována v nezastavěném území a v blízkosti zastavitelné plochy bydlení  
- navrhuje se změna způsobu využití pro bydlení v rodinných domech s podmínkami: 
- území bude prověřeno z hlediska účinků na zdraví obyvatel (hluk, prach, doprava) a to 

z důvodu blízkosti dálnice D52 a blízkosti zastavitelné plochy Z18 pro výrobu a skladování - 
dopravní podnikání. 

- území bude prověřeno z hlediska vlivu změny na územní systém ekologické stability 
Splnění: 
Požadavek byl řešen dílčí změnou Zm1 „Zastavitelná plocha Z22 - rozšíření plochy bydlení pod 
Starou horou vč. návrhu místní komunikace (Lokalita Šťastná)“ v návrhu změny 
projednávaném ve veřejném projednání 26.8.2020. Na plochy bydlení v rodinných domech se 
měnily stávajícím ÚP vymezené plochy zemědělské - polní (Zo). 
Změna v této lokalitě nebyla nadále pořizována z důvodu nesouhlasného stanoviska Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje jako příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 
a není součástí změny ÚP.  
 
Lokalita Válková - parc. č. 1508/1 a 1510/3 k. ú. Sobotovice a nejbližší okolí, vyplyne-li 
potřeba jeho změn v návaznosti na požadovanou změnu 
- platný ÚP Sobotovice vymezuje na těchto pozemcích plochy zeleně krajinné a Pk - plochy 

veřejných prostranství - komunikace 
- lokalita je situována v zastavěném i nezastavěném území a v návaznosti na stabilizované 

plochy bydlení  
- navrhuje se změna způsobu využití pro bydlení v rodinných domech s podmínkami: 
- bude prověřena dostupnost dopravní infrastruktury (místní komunikace) a technické 

infrastruktury 
Splnění: 
Požadavek je řešen dílčí změnou Zm5 „Zastavitelná plocha Z26 bydlení v rodinných domech 
na Podhrázském (Lokalita Válková)“. Změna Zm5 vymezuje zastavitelnou plochu pro bydlení 
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v rodinných domech Z26 (Br/1) na jihovýchodní hranici k.ú. částečně uvnitř i mimo zastavěné 
území a to v návaznosti na stabilizovanou plochu bydlení. Na plochy bydlení v rodinných 
domech se tak mění stávajícím ÚP vymezené plochy veřejných prostranství – komunikace (Pk)  
a plochy zeleně krajinné (Zk) Měněná část plochy zeleně krajinné nebyla součástí ÚSES, 
veřejný zájem zachování přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu tak 
není změnou dotčen.  
Dopravní obsluha plochy je možná z plochy veřejných prostranství – komunikace (Pk)  
vymezené již nyní v platném ÚP Sobotovice, technická infrastruktura k ploše dovedena není, 
její zajištění je možné ze sítí uložených v silnici III/39515 a v její blízkosti, tj.cca 80 m od plochy. 
 
Změny vyplývající z uvedení ÚP Sobotovice  do souladu se Zásadami územního rozvoje 
Jihomoravského kraje (ZÚR) a to zejména prověření územního plánu z hlediska potřeby: 
a) případného zpřesnění koridoru územní rezervy VRT 
b) případného zpřesnění koridoru technické infrastruktury pro vedení 400 kV 
c) zachování a dosažení cílových charakteristik krajiny pro krajinný typ krajinný typ 

Ořechovsko-vranovický, zachování rozsahu a případného doplnění podmínek zejména pro 
revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách, pro revitalizační opatření na 
plochách po těžbě štěrkopísků 

d) souladu i s ostatními částmi ZÚR, pokud se řešeného území dotýkají 
Splnění: 
Po veřejném projednání změny dne 31.10.2020 nabyla účinnosti aktualizace ZÚR JMK, která 
vymezila místo dříve vymezené územní rezervy koridor o šířce 200 pro vysokorychlostní trať 
DZ11. 
Požadavek je tak řešen v dílčí změnou Zm10, kterou je zrušena v ÚP územní rezerva R1 pro 
tuto trať a je vymezen koridor drážní dopravy pro vysokorychlostní trať ozn. ve změně č. 1 ÚP 
jako DZ11-VRT v koridoru vymezeném ZÚR JMK jako DZ11. Koridor byl po dohodě se 
Správou železnic, která je oprávněným investorem, zapracován ve stejné šíři jako v ZÚR JMK; 
z konzultací projektanta s touto organizací z července 2021 vyplynulo, není dosud zaměřen 
terén a zpracována podrobnější dokumentace tak, aby bylo možné zpřesnění koridoru dle 
předběžných odhadů projednávaných se zástupci obce a tudíž je nutné šířku koridoru ze ZÚR 
JMK zachovat. 
Tím je splněn též požadavek § 54, odst. 6 SZ na uvedení ÚP Sobotovice do souladu 
s nadřazenou územně plánovací dokumentací – ZÚR JMK. Jelikož dílčí změna Zm1 (s plochou 
Z22 pod Starou horou) není součástí změny ÚP, není již důvod upravovat koridor TEE02 pro 
elektrické vedení 400 kV. Tento koridor není změnou č. 1 dotčen. 
Změna č. 1 uvádí ÚP do souladu s vydanými ZÚR JMK i v dalších částech. Do textu ÚP je 
doplněna charakteristika krajinného typu Ořechovsko-vranovického a je doplněno vyhodnocení 
souladu ÚP Sobotovice s požadavky na územní plánování týkající se tohoto krajinného typu. 
Do využití ploch ozn. Zz, Zo, Zt, Zk je doplněno podmíněně přípustné využití „revitalizační 
opatření na vodních tocích a jejich nivách“. Na plochách po těžbě štěrkopísků v lokalitě Za 
pastviskem je rekultivace již provedena a byla zapracována do ÚP. 
 
Změny  vyplývající zejména z přechodných ustanovení vyhlášky č. 13/2018 bod 3,  tj. doplnění 
obsahu a struktury ÚP dle novelizované přílohy č. 7 vyhl. č. 500/2006 Sb.  
Splnění: 
Požadavek týkající se vyhlášky č. 13/2018 je splněn. Na výkrese základního členění změny 
č. 1 (i v úplném znění) jsou vyznačeny „hranice ploch změn v krajině“ se všemi návrhy zeleně 
krajinné podle ÚP. Ve změně č. 1 jsou vymezeny plochy změn v krajině v dílčí změně Zm7a-b 
(koridor pro cyklostezku) a v dílčí změně Zm10 (koridor pro železnici VRT). Změna č. 1 uvádí 
ÚP do souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2001 Sb. Jsou upraveny názvy článků ÚP a je 
upraven obsah i struktura jeho textové části. Též viz část a) článku II.4.2 „Soulad s požadavky 
prováděcích právních předpisů stavebního zákona“. 
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Cyklostezka  
- vymezení ploch pro cyklostezku - vedení trasy označené dle schématu v příloze k rozhodnutí 

jako č. 1 (jednička v kroužku) - barva trasy červená 
- a vedení trasy  označené  dle schématu jako č. 5 (pětka v kroužku) - barva trasy červená 
Splnění: 
Požadavek na vymezení cyklostezky podél potoka Syrůvka je řešen v dílčích změnách Zm7a-
b. Severní část koridoru cyklostezky je vymezena v dílčí změně Zm7a, jižní část koridoru 
cyklostezky je vymezena v dílčí změně Zm7b. V rámci dílčích změn Zm7a-b jsou vymezeny 2 
koridory pro komunikace pro cyklisty a pro pěší podél biokoridoru LBK 3 vč. části v tunelu 
Syrůvky pod tělesem dálnice. Cyklostezka navazuje na stávající (již v ÚP vyznačené) 
cyklistické koridory a odvádí cyklistickou dopravu mimo vozovku silnice. Koridory cyklistické 
dopravy jsou vymezeny ve větším rozsahu, než v materiálu schváleném zastupitelstvem jako 
podklad pro vymezení cyklostezek, protože bylo nutné jejich propojení. 
 
II.13 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 

rozvoje s odůvodněním potřeby jejich vymezení 
 
Změnou č.1 nejsou vymezeny ani řešeny záležitosti nadmístního významu, které by nebyly 
řešeny v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění aktualizací č.1 a  č. 2 . 
 
II.14 Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení změny č. 1 na zemědělský půdní 

fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 
III.14.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení změny č. 1 na zemědělský 

půdní fond (ZPF) 
 
Vyhodnocení je provedeno podle vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupu k zajištění 
ochrany ZPF vydané k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
v současném znění (po novele zákonem č. 41/2015 Sb.) a dalších předpisů. 
 
 Vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF ve změně č. 1 
 

1) Ve změně č. 1 jsou navrženy zábory zemědělské půdy pro zastavitelné plochy bydlení Z24-
26 vymezené v dílčích změnách Zm3-5 a zábory pro koridor vysokorychlostní železnice DZ11-
VRT (v rozsahu předpokládaného drážního tělesa) vymezené v dílčí změně Zm10. 
Dílčí změny Zm6, Zm7a-b, nejsou na zemědělské půdě. 
Změna v této lokalitách Z22 a Z23 nebyla nadále pořizována z důvodu nesouhlasného 
stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje jako příslušného orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu  a není součástí změny ÚP.  
Součástí změny č. 1 je aktualizace zastavěného území v dílčích změnách Zm8a-c, Zm9c-d vč. 
převedení již využitých (zastavěných) zastavitelných ploch Z2-3 a částí zastavitelných ploch Z1 
a Z10 do ploch stabilizovaných, a nejedná se o zábory ZPF. 
 

2) Podle metodického doporučení MMR ČR a MŽP ČR ze srpna 2013 se nevyhodnocuje zábor 
ploch bydlení v zastavěném území a zábor pro lokality do výměry 2 000 m2 v zastavěném 
území. Zmíněné metodické doporučení je v současné době již neaktuální. Krajský úřad 
upozornil, že tato ustanovení doporučení jsou sporná. Dne 15. 11. 2019 nabyla účinnosti 
vyhláška č. 271/2019 Sb., týkající se způsobu vyhodnocení dopadů na ZPF, která se o velikosti 
ploch záborů k vyhodnocení nezmiňuje. Proto je na výkrese záborů i v tabulce uveden též 
zábor ploch bydlení Z24-26 v zastavěném území, které jsou menší než 0,2 ha. 
 

3) V souladu s přílohou k vyhlášce č. 271/2019 Sb., je níže uvedeno vyhodnocení dopadů 
změny č. 1 na řešení záborů ZPF v následující tabulce podle jednotlivých tříd ochrany půdy. 
Protože se jedná o změnu ÚP, je formálně přihlédnuto k tabulce záborů původního ÚP. 
V prostředním sloupci tabulky jsou zábory dosud nevyužitých částí původních zastavitelných 
ploch uvedeny v závorce. V ostatních částech se vyhodnocení důsledků navrženého řešení 
původního ÚP na ZPF (obsažené v tabulkách záborů a na výkrese 6 ÚP Sobotovice z r. 2017) 
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nemění. Upravená část vyhodnocení pro opakované veřejné projednání byla uvedena 
červeným písmem. 
 

5) Ve změně č. 1 nejsou řešeny plochy, u kterých by se po ukončení nezemědělské činnosti 
provedla rekultivace zpět na zemědělskou půdu. Nejedná se o dočasné zábory ZPF. 
Plochy změny č. 1 nezasahují do provedených závlah ani do provedených meliorací (uměle 
odvodněných území). Vymezený koridor DZ11-VRT a budoucí drážní těleso zasahují do sítě 
účelových zemědělských komunikací ve východní části území obce. Tyto kolize nemohou být 
řešeny změnou ÚP jako podmínky křížení v podmínkách pro umístění tohoto druhu dopravní 
infrastruktury, protože v době vymezování koridoru nebyla zpracována žádná podrobnější 
dokumentace, z níž by mohly vyplynout. 
 
 Grafické znázornění záborů ZPF ve změně č. 1 
 

Grafické znázornění předpokládaných dopadů změny č. 1 na ZPF je provedeno na výkrese č. 6 
v měřítku 1 : 5 000. Výkres je vyhotoven v rozsahu vymezených změn nad šedou kopií výkresu 
záborů ZPF původního ÚP Sobotovice v potlačených barvách (zohledněno metodické 
doporučení „Změna územního plánu - obsah“ (MMR ČR a ÚÚR Brno z prosince 2014), které 
bylo zveřejněn 13. 1. 2015). Doporučení je sice nyní neaktuální, ale není dosud nahrazeno 
jiným, které by řešilo změny ÚP. Barevně je znázorněno to, co se změnou č. 1 mění. Zábory 
ZPF jsou pro zastavitelné plochy vyznačeny červenou mřížkou a pro koridor DZ11-VRT 
červenou šikmou šrafou. V koridoru DZ11 pro železniční VRT je čárkovaně vyznačen 
a v následující tabulce vyhodnocen předpokládaný trvalý zábor drážního tělesa vč. výkopů 
a násypů ohraničený čárkovanou rudou čarou (podle studie proveditelnosti SUDOP a.s., Praha 
12/2020). 
Pro přehlednost jsou na výkrese modře lemovány a označeny všechny dílčí změny, tzn. i ty bez 
záborů ZPF (bez záborů jsou Zm6 - plocha Z27 pro garáže, Zm7a-b - cyklostezka, Zm8a-c - 
aktualizace zastavěného území). 
Navržené zábory se týkají zemědělské půdy v I., II., IV. a V. třídě ochrany. S ohledem na 
skutečnost, že velmi hodnotné půdy v I. a II. třídy ochrany se nacházejí v převážné části 
řešeného území, nebylo možné se těmto půdám vyhnout. 
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TABULKA - ČÍSELNÉ VYHODNOCENÍ DOPADU ZMĚNY Č. 1 NA ZPF (S OHLEDEM NA PŮVODNÍ ÚP SOBOTOVICE) 
 
 

značka 
plochy 

/změny: 

navržený hlavní 
způsob 

využití plochy: 

 

název lokality: zábor ZPF 
podle ÚP 

v ha: 

úprava ZPF ve 
změně č. 1 či 

nový zábor v ha: 

zábor ZPF ve změně č. 1 podle tříd ochrany:  
poznámky: I. třída: II. třída: III. třída: IV. třída: V. třída: 

Z1 
/Zm8a 

bydlení (Br) pod Starou horou 
- zadní část 

0,3795 2 části využity 
(zbývá 0,1805) 

-- -- -- -- -- postaveny 
4 domy 

Z2 
/Zm8a 

bydlení (Br) pod Starou horou 
- zadní část 

0,3893 celá plocha 
již využita 

     postaveno 
5 domů 

Z3 
/Zm8b 

bydlení (Br) proluka 
Syrovická 

nevyhodno
-cen (v ZÚ) 

celá plocha 
již využita 

     postaven 
1 dům 

Z10 
/Zm8c 

bydlení (Br) Na Podhrázském 0,8723 část již využita 
(zbývá 0,4895) 

     postaveny 
3 domy 

  ve výše uvedených plochách a změnách nejsou vymezeny zábory ZPF, ale je aktualizováno zastavěné území po realizaci 13 rodinných domů 
Z24 
/Zm3 

bydlení (Br) u křižovatky 
Syrovická - Letná 

-- vymezeno 
0,0284 

-- 0,0284 -- -- -- nová plocha 
IN 

Z25 
/Zm4 

bydlení (Br) na začátku Letné -- vymezeno 
0,0552 

-- 0,0552 -- -- -- nová plocha 
IN 

Z26 
/Zm5 

bydlení (Br) na Podhrázském -- vymezeno 
0,0048 

-- 0,0048 -- -- -- nová plocha 
IN 

 celkem zábory ZPF ve změně č. 1 pro plochy bydlení 0,0884 ha -- 0,0884 -- -- --  
DZ11-
VRT 

/Zm10 

koridor pro 
vysokorychlostní 

železniční trať 

přes východní 
část území obce 

-- předpokládaný, 
trvalý zábor 
4,6376 ha 

 
2,9922 

 
0,4157 

 
-- 

 
0,6144 

 
0,6153 

nový koridor 
podle ZÚR 
JMK - EX 

 celkem zábory ZPF ve změně č. 1 vč. železnice 4,7260 ha 2,9922 0,5041 -- 0,6144 0,6153  
 
Vysvětlivka: IN = zábor uvnitř zastavěného území, EX = zábor mimo zastavěné území 
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 Zdůvodnění vyhodnocení dopadů změny č. 1 na ZPF 
 

PROKÁZÁNÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH BYDLENÍ 
V Sobotovicích je příznivý demografický vývoj a je zde v současné době zájem o další výstavbu 
pro bydlení. Jedná se o součást Metropolitní rozvojové oblasti OB3 Brno s předpokladem 
rozvoje zástavby pro bydlení. Od doby vydání ÚP cca za 4 roky bylo v Sobotovicích 
realizováno 13 rodinných domů, což znamená 3,25 domů za rok. Pro nejbližší období cca 4 let 
lze teoreticky počítat s podobným nárůstem obytné výstavby. 
V dílčích změnách Zm3-5 jsou na zemědělské půdě vymezeny zastavitelné plochy bydlení 
Z24-25 s předpokládaným záborem ZPF o celkové velikosti jen 884 m2 (0,0884 ha), což je 
o hodně méně, než teoretická potřeba pro dalších 13 domů na 4 roky dopředu. Zastavitelné 
plochy Z22-23 pro bydlení vymezené v dílčích změnách Zm1-2 na ZPF o I. a II. třídě ochrany  
nejsou součástí změny (a to od návrhu změny pro opakované veřejné projednání). 
 

PROKÁZÁNÍ POTŘEBY VYMEZENÍ KORIDORU DZ11-VRT PRO ŽELEZNICI VRT 
Podle § 54, odstavce 6 stavebního zákona je nutno uvést ÚP Sobotovice do souladu se ZÚR 
JMK. Územní rezerva R1 je proto zrušena a v dílčí změně Zm10 vymezen koridor pro VRT 
o šířce 200 m (v ZÚR JMK je koridor vymezen o stejné šířce). Koridor byl po dohodě se 
Správou železnic, která je oprávněným investorem, zapracován ve stejné šíři jako v ZÚR JMK; 
z konzultací projektanta s touto organizací z července 2021 vyplynulo, není dosud zaměřen 
terén a zpracována dokumentace tak, aby bylo možné zpřesnění koridoru dle předběžných 
odhadů projednávaných se zástupci obce a tudíž je nutné šířku koridoru ze ZÚR JMK 
zachovat. 
 

NEJVÝHODNĚJŠÍ ŘEŠENÍ 
Nejsou uvedeny jiné alternativy pro nejvýhodnějšího řešení vymezených ploch a koridorů 
požadované zákonem na ochranu ZPF. To proto, že o obsahu dílčích změn Zm3-5 se záborem 
ZPF bylo v zastupitelstvu obce rozhodnuto (podle § 52a odst. 1 SZ) na konkrétních pozemcích. 
Při dodržení studie proveditelnosti mezinárodní železniční tratě, nebylo možno vymezení 
koridoru DZ11  pro vysokorychlostní železnici nijak alternovat do nejvýhodnějšího řešení. 
 

VEŘEJNÝ ZÁJEM 
Rozvoj bydlení je veřejným zájmem. Ochrana zemědělské půdy je rovněž veřejným zájmem 
podpořený zákonem. Z judikatury vyplývá, že žádný veřejný zájem nepřevyšuje jiný veřejný 
zájem a dojde–li k rozporu, v případě bezvýslednosti dohodovacího řízení rozhoduje nejbližší 
společný nadřízený správní úřad. Rozhoduje umístění ploch, jejich návaznost na zastavěné 
území, využití již vymezených ploch a kvalitu dotčené zemědělské půdy (třídy ochrany). Řízení 
o rozporu nebylo vedeno. 
Koridor DZ11 pro mezinárodní vysokorychlostní trať je veřejným zájmem nadřazené dopravní 
infrastruktury, který vychází z Politiky územního rozvoje PÚR ČR a ze Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje v současných zněních. 
 
ZDŮVODNĚNÍ DOPADŮ JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH ZMĚN č. 1 NA ZPF 
 

Měněný územní plán Sobotovice účinný od 3.1.2018 byl pořízen jako úprava původního ÚPO 
(z roku 1998 včetně jeho změn č. I-X) na ÚP podle § 188 odst. 1) stavebního zákona (dále SZ). 
Při tomto postupu nebylo možno měnit ani upravovat původní urbanistické řešení z let 1998-
2011. Změna je reakcí zastupitelstva obce na podněty občanů, vlastníků nemovitostí a potřeby 
rozvoje obce. 
 
Zm3 Zastavitelná plocha Z24 bydlení v rodinných domech u křižovatky 

Syrovická a Letná (Lokalita Jungovi) 
V dílčí změně Zm3 je vymezena zastavitelná plocha Z24 (Br/1) pro bydlení u křižovatky 
Syrovická a Letná. Jedná se o doplnění uliční zástavby na nároží 2 ulic v zastavěném území. 
Část plochy Z24 je vymezena na zemědělském pozemku a část na pozemku zařazeném jako 
ostatní plocha . Je zde navržen zábor jen o velikosti cca 0,0284 ha na zemědělské půdě ve II. 
třídě ochrany ZPF - viz tabulka. Zemědělský pozemek je v ÚP zahrnut do ploch zeleně 
sídelních zahrad a neslouží k zemědělskému využití. Plochou Z24 nedojde k narušení sítě 
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zemědělských komunikací, plocha nenarušuje obhospodařování ZPF ani odtokové poměry 
v území. Jedná se změnu vyplývající z obsahu změny č. I ÚP schváleného zastupitelstvem 
obce. 
 
Zm4 Zastavitelná plocha Z25 bydlení v rodinných domech na začátku Letné (Lokalita 

Švandová) 
V dílčí změně Zm4 je vymezena zastavitelná plocha Z25 (Br/1) pro bydlení na začátku Letné. 
Jedná se o doplnění proluky souvislé uliční zástavby v zastavěném území. Část plochy Z25 je 
vymezena na zemědělském pozemku a část na pozemku dříve zařazeném jako ostatní plocha, 
nyní je to zahrada. Je zde navržen zábor o velikosti 0,0552 ha na zemědělské půdě ve II. třídě 
ochrany ZPF - viz tabulka. Pozemek zahrady je v ÚP zahrnut do ploch zeleně sídelních zahrad 
a neslouží k zemědělskému využití. Plochou Z25 nedojde k narušení sítě zemědělských 
komunikací, cesta na pozemku dříve zařazeném jako ostatní plocha se již nepoužívá a 
pozemek byl obcí prodán soukromému vlastníkovi. Plocha Z25 nenarušuje obhospodařování 
ZPF ani odtokové poměry v území. Jedná se změnu vyplývající z obsahu změny č. I ÚP 
schváleného zastupitelstvem obce. 
 
Zm5 Zastavitelná plocha Z26 bydlení v rodinných domech na Podhrázském (Lokalita 

Válková) 
V dílčí změně Zm5 je vymezena zastavitelná plocha Z26 (Br/1) pro bydlení v lokalitě na 
Podhrázském částečně uvnitř, většinou mimo zastavěné území. Jedná se o prodloužení 
zástavby na konci stávající komunikace, která odbočuje ze silnice III/39515 směrem za 
biocentrum LBC 3 Vinohrádek. Jen malá část plochy Z26 je vymezena na zemědělském 
pozemku v zastavěném území. Je zde navržen zábor jen o velikosti cca 0,0048 ha na 
zemědělské půdě ve II. třídě ochrany ZPF - viz tabulka. Pozemek neslouží k zemědělskému 
využití, plochou Z26 nedojde k narušení sítě zemědělských komunikací, plocha nenarušuje 
obhospodařování ZPF ani odtokové poměry v území. Jedná se změnu vyplývající z obsahu 
změny č. I ÚP schváleného zastupitelstvem obce. 
 
Zm6 Zastavitelná plocha Z27 pro garáže na konci Cihelní (Lokalita Lemon)  
Tato dílčí změna je vymezena na nezemědělských pozemcích bez záboru ZPF. 
 
Zm7a Vymezení cyklostezky podél toku Syrůvky v části od Syrovic a pod dálničním 

tělesem 
Tato dílčí změna je vymezena na nezemědělských pozemcích bez záboru ZPF. 
 
Zm7b Vymezení cyklostezky podél toku Syrůvky v části U Potoka a na Podhrázském 
Tato dílčí změna je vymezena na nezemědělských pozemcích bez záboru ZPF. 
 
Zm8a Aktualizace hranice zastavěného území a převod již využitých částí 

zastavitelných ploch Z1-2 do ploch stabilizovaných pod Starou horou 
V dílčí změně Zm8a je rozšířena hranice zastavěného území o již využité 3 části zastavitelných 
ploch Z1-2 bydlení na severním okraji obce po obou stranách pod Starou horou. Do 
zastavěného území je přidána celá zastavitelná plocha Z2 a dále 2 okrajové části zastavitelné 
plochy Z1. Celkem zde došlo k výstavbě 9 rodinných domů. Již využité části ploch Z1-2 jsou 
převedeny do stabilizovaných ploch bydlení ozn. Br/2. Dosud nevyužitá zbývající část 
zastavitelné plochy bydlení Z1 (Br/2) zůstává vymezena o zmenšené velikosti se záborem 
0,1805 ha na pozemcích ZPF. Upravený zábor plochy Z1 je v tabulce i na výkrese č. 6 uveden 
v závorce. 
 
Zm8b Aktualizace zastavěného území - převod již využité zastavitelné plochy Z3 do 

plochy stabilizované na Syrovické 
V dílčí změně Zm8b je již využitá zastavitelná plocha Z3 bydlení v proluce na Syrovické 
převedena do ploch stabilizovaných ozn. Br/1. Došlo zde k výstavbě rodinného domu a zábor 
ZPF zde byl již realizován. 
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Zm8c Aktualizace hranice zastavěného území a převod již využité části zastavitelné 
plochy Z10 do ploch stabilizovaných na Podhrázském 

V dílčí změně Zm8c je rozšířena hranice zastavěného území o již využitou severní část 
zastavitelné plochy Z10 bydlení na jižním okraji obce v lokalitě na Podhrázském. Došlo zde 
k výstavbě 3 rodinných domů a k realizaci části místní komunikace vč. obratiště. Již využitá 
část plochy Z10 je převedena do 2 stabilizovaných ploch bydlení ozn. Br/1 a do 1 stabilizované 
plochy veřejného prostranství ozn. Pk s místní komunikací mezi plochami Br. 
Dosud nevyužitá zbývající část zastavitelné plochy bydlení Z10 (Br/1) zůstává vymezena 
o zmenšené velikosti se záborem 0,4895 ha na pozemcích ZPF. Upravený zábor plochy Z10 je 
v tabulce i na výkrese č. 6 uveden v závorce. 
 
Zm9c Aktualizace hranice zastavěného území na Podhrázském 
Změnou bylo vymezeno zastavěné území, které bylo přidáno ke stávajícímu vymezenému na 
stavebních parcelách, protože je již delší dobu zastavěna rekreačními stavbami souvisejícími s 
bydlením  a jde ve smyslu § 2 odst. 1 písm. o zastavěný stavební pozemek (soubor stavebních 
parcel a dalších pozemkových parcel pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s 
obytnými a hospodářskými budovami. 
 
Zm9d Aktualizace hranice zastavěného území u suché nádrže Na kopcích  
Dílčí změnou Zm9d byla upravena hranice zastavěného území na upozornění vlastníka 
pozemku až po veřejném projednání a to v době, kdy aktuálně ke změně ve využití území v KN 
došlo. Pozemek vinice byl převeden na pozemek zahrady, který dle § 58 náleží (na rozdíl od 
vinice) do zastavěného území. 
 
Zm10 Zapracování ZÚR JMK, zejména koridoru DZ11-VRT pro vysokorychlostní trať, 

požadavků současné legislativy a změny regulativů ÚP 
V dílčí změně Zm10 je vymezen koridor železniční dopravy DZ11 pro vysokorychlostní trať 
(VRT). Koridor DZ11 je v ZÚR JMK vymezen o šířce 200 m. Koridor byl po dohodě se Správou 
železnic, která je oprávněným investorem, zapracován ve stejné šíři jako v ZÚR JMK; z 
konzultací projektanta s touto organizací z července 2021 vyplynulo, není dosud zaměřen terén 
a zpracována podrobnější dokumentace tak, aby bylo možné zpřesnění koridoru dle 
předběžných odhadů projednávaných se zástupci obce a tudíž je nutné šířku koridoru ze ZÚR 
JMK zachovat. 
Koridor je vymezen o zpřesněné velikosti 9,7762 ha na ZPF v I., II., IV. a V. třídě ochrany. 
V tabulce je bilancován trvalý zábor 4,6376 ha podle vnějšího obrysu budoucí stavby vč. 
zářezů a násypů, který je na výkrese č. 6 znázorněn čárkovaným obrysem o délce cca 1300 m 
a průměrné šířce cca 36 m. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu celostátního významu, jejíž 
polohu není možno měnit či alternovat. 
 
 Etapizace předpokládaných záborů ZPF 
Není určeno pořadí realizace jednotlivých záměrů, a proto není stanovena etapizace 
předpokládaných záborů ZPF. Není nutné stanovovat vzájemnou etapizaci záměrů, které 
nejsou veřejnou infrastrukturou. 
 
III.14.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení změny č. 1 na 

pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) 
 
Plochy změny č. 1 nezasahují do pozemků určených k plnění funkce lesa - do lesní půdy, která 
v řešeném území představuje jen 0,17 % výměry katastru Sobotovic. Nejedná se o území, kde 
by měly lesy hospodářský význam. 
Malá zastavitelná plocha Z27 vymezená v dílčí změně Zm6 pro garáže na konci Cihelní je 
umístěna v pásmu do 50 m od okraje lesa, který je součástí lokálního biocentra LBC 2. 
Správcem sousedního lesního pozemku jsou Lesy ČR s. p. Hradec Králové. Jedná se úzký o 
náletový porost v příkrém svahu podél východní okraje úvozové komunikace Cihelní. 
Plocha Z27 je vymezena na nezemědělském a nelesním pozemku o velikosti jen 57 m2 pro 
možnost dostavby (rozšíření) stávajících řadových garáží na v zastavěném území. 
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II.15 Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění 
 
Ve lhůtě k tomu určené (tj. do 2.9.2020) žádný z vlastníků pozemků a staveb dotčených 
návrhem řešení ani zástupce veřejnosti neuplatnil námitku k návrhu změny. 
Ve lhůtě určené k uplatnění námitek a připomínek k úpravám návrhu  (tj. do 9.12.2021) žádný 
oprávněný investor ani zástupce veřejnosti neuplatnil námitku k návrhu změny. 
Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek zaslaný dotčeným orgánům po 1. 
veřejném projednání obsahoval vyhodnocení podání Ředitelství silnic a dálnic ČR jako 
připomínky s tím, že není oprávněným investorem, protože není zapsán v seznamu 
zveřejněném krajským úřadem. Pořizovatel byl v souvislosti s výkonem své činnosti v jiném 
případu upozorněn na dikci § 23a, který tento záznam jako podmínku pro oprávněného 
investora neobsahuje. Proto je podání Ředitelství silnic a dálnic ČR vyhodnoceno jako námitka 
a je o ní rozhodnuto, rozhodnutí má stejný závěr jako vyhodnocení a taktéž podobné 
odůvodnění. 
 

K návrhu, který byl projednán ve veřejném projednání, byly uplatněny tyto námitky: 
 
Oprávněný  investor MND, a.s. , IČ 28483006, Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín  uplatnil dne 
15.7.2020 námitku: 

 

 
Návrh rozhodnutí: Námitka se zamítá. 
Odůvodnění: 
V souladu s § 55 odst. 6 stavebního zákona se změna územního plánu včetně zkráceného 
postupu pořizování změny zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí. 
Obsahem změny č.1 ÚP Sobotovice jsou změny na zastavitelné plochy, nezasahuje se tedy do 
podmínek ploch stanovených v území nezastavěném. 
Námitka, jak je uvedeno ve 2.odstavci směřuje proti územnímu plánu, nikoliv proti jeho právě 
projednávané změně. Námitku tudíž nelze považovat za námitku uplatněnou k projednávané 
změně. 
Současně těžba jako taková není v  platném ÚP Sobotovice výslovně vyloučena (jak vyplývá 
z jeho textové části v odst. I.6.3.) v žádných plochách nezastavěného území. Námitka je 
shodná s námitkami podávaným oprávněným investorem v jiných změnách ÚP a není 
konkretizována v žádném řešeném území. Namítá se tedy proti něčemu, co není ve změně ÚP 
ani v ÚP obsaženo. 
 



(Změna č. 1 ÚP Sobotovice)  
 

57 
 

Dne 10.3.2021 organizace MND a.s., zaslala Ministerstvu životního prostředí oznámení, jímž 
se vzdává stanovení části průzkumného území (PÚ) Svahy Českého masívu pro vyhledávání a 
průzkum ložisek vyhrazených nerostů ropy a hořlavého zemního plynu stanoveného na území 
Jihomoravského a Zlínského kraje v okresech Brno město, Brno venkov, Vyškov, Hodonín, 
Břeclav, Kroměříž a Uherské Hradiště, to potvrdilo změnu PÚ od 10.3.2021 rozhodnutím č.j. 
ZP/2021/560/466 Obec Sobotovice se tak dle tohoto rozhodnutí již od 10.3.2021 v PÚ 
nenachází. 
K opakovanému veřejnému projednání zaslal oprávněný investor vyjádření č.j.984/2021; 
V/2020/322 z 27.10.2021, že v zájmové lokalitě se nenachází žádné technické zařízení, ani 
zájmy společnosti MND a.s., a tedy k návrhu změny nevyjadřuje. 
 
Oprávněný  investor Ředitelství silnic a dálnic ČR, odd. koncepce a ÚP Morava, Šumavská 33, 
602 00  Brno, IČO 65993390, uplatnil dne 28.8.2020 toto podání, nazvané vyjádřením, které 
však obsahuje podmínky a proto bylo vyhodnoceno jako námitka: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR podává na základě Oznámení o veřejném projednání návrhu 
změny č. 1 územního plánu Sobotovice (k.ú. Sobotovice), která je pořizována zkráceným 
postupem, následující vyjádření jako majetkový správce dálnic a silnic I. třídy (oprávněný 
investor):  
Projednávaná změna ÚP obsahuje několik dílčích změn řešících rozsah ploch, změny 
funkčního využití, aktualizaci zastavěného území a zapracování požadavků vyplývajících ze 
ZÚR JMK, současné legislativy a ÚAP.  
Zájmů ŘSD ČR se dotýká dílčí změna Zm7a „Vymezení cyklostezky podél toku Syrůvky v části 
od Syrovic, pod dálničním tělesem až k ulici Syrovická“, která se dotýká stávající dálnice D52. 
Dle doplněné textové části je navržena účelová komunikace podél vodoteče Syrůvky a 
biokoridoru od Syrovic k dálnici a pod dálnicí D52, po které bude veden cyklokoridor. Účelové 
komunikace budou navrhovány a umisťovány v parametrech umožňujících přepravu 
zemědělské techniky s výjimkou části v „tunelu Syrůvky“ pod dálnicí D52, která bude sloužit pro 
turistiku / cyklotrasu. K uvedenému nemá ŘSD ČR námitky.  
Lze tedy shrnout, že ŘSD ČR souhlasí s převedením plánované cyklotrasy pod dálničním 
tělesem s využitím stávající mostní konstrukce (most evidenční číslo D52-031.3, v provozním 
staničení 14,930 km). Upozorňujeme však, že při realizaci účelové komunikace nesmí být v 
žádném případě dotčena konstrukce mostu. Veškeré případné úpravy musí být 
konzultovány a odsouhlaseny ŘSD ČR.  
Obecně k projednávaným dílčím změnám připomínáme:  
Vlastník pozemku v blízkosti dálnice D52 se musí zdržet všeho, čím by vážně ohrožoval výkon 
práv vlastníka dálnice.  
Je třeba respektovat limity využití území kolem dálnice D52, tzn. silniční ochranné pásmo 
(viz § 30, zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění). Ochranná 
pásma jsou území se zvláštním režimem, jejichž využití podléhá souhlasu silničního správního 
úřadu (§ 32, § 40 Výkon státní správy, zákona č.13/1997 Sb.).  
Plochy nacházející se v blízkosti dálnice musí splňovat podmínky §77 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 
Návrh rozhodnutí: Námitka se zamítá. 
Odůvodnění: 
Přestože není Ředitelství silnic a dálnic ČR oprávněným investorem, zapsaným v seznamu dle 
§ 23a, tj. oprávněný investor s právem být o úkonech správního orgánu při projednávání 
návrhů územního plánu vyrozuměn jednotlivě, je oprávněným investorem jako správce a 
provozovatel veřejné dopravní infrastruktury a je ve smyslu § 52 odst. 2 oprávněn k uplatnění 
námitky. 
Namítající s částí změny ÚP, týkající se přímo infrastruktury jím spravované souhlasí, 
připomínky a upozornění však mají formu těchto podmínek, které nelze z níže uvedených 
důvodů zapracovat do změny ÚP: 
a) ke změně Zm7: 

1. při realizaci účelové komunikace nesmí být v žádném případě dotčena konstrukce 
mostu, 

2. veškeré případné úpravy musí být konzultovány a odsouhlaseny ŘSD ČR. 
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b) obecně k projednávaným dílčím změnám: 
1. Vlastník pozemku v blízkosti dálnice D52 se musí zdržet všeho, čím by vážně ohrožoval 

výkon práv vlastníka dálnice. 
2. Je třeba respektovat limity využití území kolem dálnice D52, tzn. silniční ochranné 

pásmo (viz § 30, zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění). 
Ochranná pásma jsou území se zvláštním režimem, jejichž využití podléhá souhlasu 
silničního správního úřadu (§ 32, § 40 Výkon státní správy, zákona č.13/1997 Sb.).  

3. Plochy nacházející se v blízkosti dálnice musí splňovat podmínky § 77 zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 

Všechna upozornění a připomínky se vztahují k dokumentacím pro územní rozhodování či 
povolení stavby, ustanovení § 43 odst. 3 stavebního zákona však stanoví, že ÚP nesmí 
obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním 
rozhodnutím. Požadavky jsou svým obsahem směřovány k rozhodnutím, které budou 
v budoucnu činit stavební úřady, či jiné správní orgány k povolování záměrů příslušné 
a zastupitelstvo obce, jako orgán vydávající změnu ÚP k nim není příslušné. Zapracování 
takových požadavků do ÚP by pak bylo v rozporu s § odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., tj. 
zásahem do pravomoci jiného správního orgánu nezákonným postupem. 
Současně v souladu s § 55 odst. 6 stavebního zákona se změna územního plánu včetně 
zkráceného postupu pořizování změny zpracovává, projednává a vydává v rozsahu 
měněných částí. Obsahem změny č.1 ÚP Sobotovice nejsou již žádné plochy či pozemky, 
které by se týkaly dálnice či jejího ochranného pásma. Kontrola plnění podmínek dle § 77 
zákona č. 258/2000 Sb. není svěřena zastupitelstvu obce, nýbrž právě dle uváděného 
ustanovení orgánům ochrany veřejného zdraví a stavebním úřadům. 
 
Oprávněný  investor Povodí Moravy, s. p.,IČ70890013,Dřevařská 11, 602 00 Brno, uplatnil dne 
20.8.2020 toto podání, nazvané vyjádřením, které však neobsahuje připomínky, podmínky či 
námitky a naopak obsahuje souhlas;  proto bylo vyhodnoceno, že nejde ani o námitku ani o 
připomínku: 
Veřejné projednání změny č. 1 územního plánu Sobotovice 
(k. ú. Sobotovice, ORP Židlochovice, kraj Jihomoravský, ČHP 4-15-03-0272, 4-15-03-1230,..) 
Charakteristika akce: 
Dopisem ze dne 1. 7. 2020 jste nám předložili oznámení o projednávání návrhu změny č. I 
územního plánu Sobotovice, která byla zpracována k březnu 2020. 
Změna č. 1 zahrnuje tyto dílčí změny: 
Zm1 Zastavitelná plocha Z22 - rozšíření plochy bydlení pod Starou horou vč. návrhu místní 
komunikace (Lokalita Šťastná) 
Zm2 Zastavitelná plocha Z23 - plocha bydlení Za dědinou na konci ulice Syrovická (Lokalita 
Dvořáková) 
Zm3 Zastavitelná plocha Z24 - rozšíření plochy bydlení u křižovatky ulice Syrovická a ulice 
Letná (Lokalita Jungovi) 
Zm4 Zastavitelná plocha Z25 - rozšíření plochy bydlení na začátku ulice Letná (Lokalita 
Švandová) 
Zm5 Zastavitelná plocha Z26 - rozšíření plochy bydlení na Podhrázském vč. úpravy místní 
komunikace (Lokalita Válková) 
Zm6 Zastavitelná plocha Z27 - rozšíření plochy pro garáže na konci ulice Cihelní (Lokalita 
Lemon) 
Vymezení ploch pro cyklostezku vč. její návaznosti na stávající cyklistické koridory (Zm7a-b). 
Ke studii proveditelnosti jsme vydali sdělení zn. PM-22491/2019/5203/Vrab ze dne 26. 6. 2019: 
Zm7a Vymezení cyklostezky podél toku Syrůvky v části od Syrovic, pod dálničním tělesem až 
k ulici Syrovická. 
Zm7b Vymezení cyklostezky podél toku Syrůvky v ulici U Potoka, za plochou Z1 až k ulici Na 
Podhrázském. 
Aktualizace zastavěného území podle odst. 3) § 58 stavebního zákona (Zm8a-c, Zm9c): 
Zm8a Aktualizace hranice zastavěného území a převod již využitých 3 částí zastavitelných 
ploch Z1-2 do ploch stabilizovaných vč. komunikace Pod Starou horou a části silnice. 
 



(Změna č. 1 ÚP Sobotovice)  
 

59 
 

Zm8b Aktualizace zastavěného území - převod již využité zastavitelné plochy Z3 do plochy 
stabilizované na ulici Syrovická. 
Zm8c Aktualizace hranice zastavěného území a převod již využité části zastavitelné plochy Z10 
do ploch stabilizovaných na Podhrázském. 
Zm9a-c Změny ve stabilizovaných plochách podle skutečného stavu území - plocha Zt u suché 
nádrže Na kopcích, plocha Dm u LBC 1 Na rybníkách a plocha Zs na Podhrázském. 
Zm10 Zapracování požadavků vycházejících ze ZÚR JMK, ze současné legislativy a územně 
analytických podkladů. 
Koncepce zásobování vodou - Jako stávající „plochy technické infrastruktury“ jsou vymezeny 
pozemky vodního zdroje na severním okraji obce a pozemky vodojemu u silnice na Bratčice. 
Nejsou vymezeny změny v trasách vedení vodovodu či v plochách zařízení pro zásobování 
pitnou vodou. Zastavitelné plochy budou zásobeny vodou z vodovodní sítě skupinového 
vodovodu pro obce Sobotovice - Ledce - Bratčice. Tento vodovod lze použít i pro hašení 
požárů. 
Koncepce odkanalizování - Nejsou vymezeny změny v trasách kanalizace, která vede přes 
obec až do skupinové čistírny odpadních vod (ČOV) v sousední obci Ledce. Systém 
odkanalizování zůstává zachován. Podmínka pro umísťování: Při rozšiřování či umísťování 
nové kanalizace preferovat oddílný způsob – odvedení odpadních vod do kanalizace a 
odvedení dešťových vod do vodotečí s vysokým podílem jejich vsakování do terénu v místě 
jejich vzniku. 
Protipovodňová opatření – U severovýchodního okraje hlavního zastavěného území je 
vymezena plocha vodní a vodohospodářská (v místech, kde se nachází suchá nádrž) pro 
zadržení povrchových vod. 
Vodohospodářské stavby či opatření vedoucí ke zvýšení ochrany území před povodněmi jsou 
podmíněně přípustným využitím všech druhů ploch zemědělských. Jako součást systému 
ochrany před povodněmi jsou zejména v plochách vodních a vodohospodářských vymezeny 
„hlavní odtokové trasy odvodnění“, které budou respektovány k ochraně pozemků před erozní 
činností vody (dle zákona i podmínky G v čl. 1.6.2). 
Počítá se s možností revitalizace vodních toků v jejich nivách, zejména v místech nevhodně 
regulovaných. 
Řešeným územím protékají vodní toky Šatava (IDVT 10100141) a Syrůvka (IDVT 10203055), 
které jsou ve správě Povodí Moravy, s.p. Návrh záplavového území Šatavy byl zpracován na 
útvaru hydroinformatiky  a geodetických informací Povodí Moravy, s.p., záplavové území 
nebylo dosud stanoveno. 
Řešená lokalita se nachází převážně ve vodním útvaru povrchových vod „Šatava od pramene 
po ústí do toku Svratka“ DYJ_0790 a „Svratka od toku Svitava po tok Litava (Cézava)“ 
DYJ_0670 a ve vodním útvaru podzemních vod „Dyjsko-svratecký úval“ ID 22410. 
Vyjádření správce povodí a správce vodních toků 
Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, z hlediska zájmů daných platným 
Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] a z hlediska dalších zájmů 
chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, vydává Povodí 
Moravy, s. p., jako správce povodí a správce vodních toků k uvedenému návrhu následující 
vyjádření: S uvedenou změnou č. I ÚP Sobotovice souhlasíme. 
Vyhodnocení: nejde ani o námitku ani o připomínku. 
Odůvodnění: 
Z podání jednoznačně vyplývá, že jde o vyjádření, v němž jsou shrnuty údaje týkající se k.ú. 
Sobotovice z hlediska vodního hospodářství, poskytované  a poskytnuté zejména do územně 
analytických pokladů ORP. Nic se tedy ani nepřipomíná ani nenamítá. Ze závěru podání pak je 
jednoznačné, že oprávněný investor s návrhem změny ÚP souhlasí bez připomínek či 
podmínek. 
 
K upravenému návrhu, který byl projednán v opakovaném veřejném projednání v rozsahu 
svých úprav, byla  dne 9.12.2021 uplatněna vlastníkem pozemku dotčeného návrhem řešení 
Ivetou Dvořákovou, narozenou 28.8.1964, bytem Sobotovice 31, zastupovanou na základě 
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plné moci JUDr. Ivou Petrovou, advokátní kancelář  Skopalíkova 11, 615 00 Brno, IČ 
66203759, tato námitka 
V právním zastoupení paní Ivety Dvořákové, nar. 28.8.1964, bytem Sobotovice, podávám 
připomínky a námitky ke změně č. I. ÚP Sobotovice, které se z důvodu nesouhlasného 
stanoviska KÚ JMK - jako příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu - dotýká 
změny Zm2 (zastavitelné plochy Z23 Za dědinou), které byly vymezeny dle KÚ na půdách I. 
a II. třídy ochrany ZPF. 
Klientka je vlastnicí pozemku par. č. 1107 zaps. na LV č. 314 pro obec a k.ú. Sobotovice. Dne 
12.2.2018 podala klientka paní Iveta Dvořáková, návrh na pořízení změny územního plánu 
podle § 46 zák. č. 183/2006 Sb. 
Dne 3.1.2020 obdržela informaci o výsledku jednání Zastupitelstva obce Sobotovice ze dne 
12.12.2019 o návrhu na změnu č. 1 ÚP Sobotovice. 
Tímto přípisem byla klientka vyzvána k úhradě částky 33.429,- Kč vč. DPH. 
Tato částka byla klientkou uhrazena dne 28.2.2020. 
Krajský úřad JMK jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle zák. 
č. 334/1992 Sb. vydal nesouhlasné stanovisko č.j. JMK 11790/2020 s vymezením zastavitelné 
plochy ve shora uvedené lokalitě. Z tohoto důvodu byl změněn návrh územního plánu s tím, že 
lokalita Z23 nebude součástí návrhu změny. 
Na základě žádosti společnosti ATET s.r.o. se sídlem Sobotovice 30, IČ 28278500, ze dne 
12.3.2021, vydal MěÚ Dolní Kounice, stavební úřad, rozhodnutí č.j. MUDK0904/2021, kterým 
podle § 94p odst. 1 staveb. zák. a § 13a vyhl. č. 503/2006 Sb. ve znění pozd. předpisů schválil 
stavební záměr „Novostavby skladové haly f. ATET s.r.o. na parcele 1114 v k.ú. Sobotovice“ na 
pozemku par. č. 1108/2, 1114/2 (oba orná půda), 1095, 1116, 1115, 169/1 (vše ostatní plocha) 
a 350, 1108/1, 1114/1 (vše orná půda) v k.ú. Sobotovice. 
Jedná se přitom o půdu stejných tříd ochrany ZPF, tedy I. a II. třídy jako má ve vlastnictví 
klientka a pozemky jsou v těsném sousedství s pozemkem klientky. Klientka je dotčeným 
vlastníkem pozemku navrhovanou změnou a výstavba na jejím pozemku měla navazovat na 
ostatní zástavbu. Klientka nemůže souhlasit s rozdílným přístupem stavebních úřadů. 
A nesouhlasí s vyloučením jejího pozemku z budoucí zástavby. 
Klientka hodlala použít pozemek pro stavbu rodinných domů pro své syny za účelem založení 
rodiny a vynaložila již finanční prostředky v souvislosti s tímto záměrem. Zaplatila shora 
uvedenou částku 33.429,- Kč a dále zaplatila studii potřebnou pro zákres budoucích 
nemovitostí. Pro výstavbu RD nelze použít jiný zastavitelný pozemek v obci. 
Ze všech shora uvedených důvodů klientka se změnou nesouhlasí a navrhuje, aby o jejích 
námitkách bylo rozhodnuto. 
Návrh rozhodnutí o námitce: Námitka se zamítá. 
Odůvodnění: 
K provedené úhradě částečných nákladů na pořízení změny územního plánu, úhradě nákladů 
na studii potřebnou pro zákres budoucích nemovitostí a k vyloučení pozemku namítající ze 
zástavby: 
Namítající jako navrhovatelka  změny ÚP dne 12.2.2018 navrhla částečnou úhradu nákladů na 
pořízení změny, dále svým podpisem pod návrhem vzala rovněž na vědomí, že úhrada těchto 
nákladů nezakládá právo na vydání změny v souladu s podaným návrhem. 
Ustanovení § 46 odst. 1 písmeno e) stavebního zákona jednoznačně stanoví, že se navrhuje 
úhrada nákladů na pořízení změny, nikoliv na její vydání. Výsledkem pořizování změny ÚP 
může být po prověření návrhu dotčenými orgány a následně pořizovatelem návrh na její 
zamítnutí, viz § 53 odst. 6 stavebního zákona. Tzn. je-li návrh v rozporu  se stanoviskem 
dotčeného orgánu podle zvláštního právního předpisu, má pořizovatel povinnost předložit 
návrh či jeho část k zamítnutí, protože je jeho povinností zajistit soulad návrhu nejen se 
stavebním zákonem, jeho prováděcími předpisy ale současně se zvláštními právními předpisy 
a stanovisky dotčených orgánů vydanými dle těchto předpisů ( vyplývá z § 4 odst.2 písm. b), 
který stanoví, že obsah stanovisek dotčených orgánů je závazný pro opatření obecné povahy; 
pokud by stanovisko bylo zjevně nezákonné, postup pořizovatele se řídí § 136 zákona č. 
500/2004 Sb.). Současně tuto povinnost ukládá stavební zákon i zastupitelstvu obce 
vydávajícímu změnu ÚP a to ustanovením § 54 odst. 2. 
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Žádná studie (ani zastavovací) nebyla a nemůže být pořizovatelem jako součást návrhu 
navrhovatele změny ÚPD požadována a ani žádná taková nebyla pořizovateli v rámci řízení o 
změně ÚPD předložena. 
MěÚ Židlochovice jako pořizovatel změny ÚP Sobotovice dle § 6 odst. 1 písm. c), ani 
zastupitelstvo obce Sobotovice jako orgán příslušný k rozhodnutí o pořízení změny, o obsahu 
změny a následně k vydání změny není orgánem věcně či místně příslušným dle § 13 
stavebního zákona k povolení stavby. Tím je místně příslušný stavební úřad MěÚ Dolní 
Kounice. 
Ani obci ani pořizovateli nepřísluší dle stavebního zákona přezkoumání zákonnosti povolení 
jakékoliv stavby. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí stavebního úřadu je dle § 178 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb. správní řád  a § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, 
krajský úřad, který je rovněž orgánem přezkumným v řízení dle hlavy IX stavebního zákona. 
Pořizovatelem změny ÚP není stavební úřad, nýbrž jak výše uvedeno úřad územního 
plánování. 
Nelze tedy vytýkat rozdílný postup stavebních úřadů, jelikož k povolení záměru je příslušný 
místně příslušný stavební úřad (zde MěÚ Dolní Kounice), k pořizování změny na základě 
žádosti obce místně příslušný úřad územního plánování (zde MěÚ Židlochovice) a k vydání 
změny zastupitelstvo obce (zde zastupitelstvo obce Sobotovice). Jedná se tedy o 3 naprosto 
odlišné orgány veřejné správy s rozdílnými kompetencemi dle stavebního zákona. 
Změnou ÚP se vymezují plochy a stanovují se pro ně podmínky z hlediska způsobů využití – 
nejsou jí umisťovány stavby (za předpokladu, že nejde o vymezenou část územního plánu 
s prvky regulačního plánu, kdy v tomto případě nejde, protože ÚP Sobotovice žádnou takovou 
část vymezenu nemá), povolením záměru je umístění stavby. Z hlediska stavebního zákona 
jde o naprosto jinou věcnou příslušnost. 
K ploše Z19, vymezené v ÚP Sobotovice jako zastavitelná plocha pro“ výrobu a skladování - 
lehká výroba“ a nesouhlasnému stanovisku orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 
s plochou Z23 vymezenou v návrhu na změnu ÚP Sobotovice projednávanému ve veřejném 
projednání, u níž bylo její vymezení zrušeno v návrhu na změnu ÚP Sobotovice 
projednávanému v opakovaném veřejném projednání: 
Plocha byla převzata do ÚP Sobotovice z ÚPO Sobotovice, který nabytím účinnosti ÚP 
Sobotovice pozbyl platnosti. ÚP Sobotovice byl pořizován jeho úpravou dle § 188 odst. 1 
stavebního zákona, kterou nebylo možné nově plochy vymezovat ani měnit jejich způsob 
využití. 
Plocha označená v ÚP Sobotovice jako Z19 byla do ÚPO Sobotovice  přidána změnou č. IV 
ÚPO jako plocha Zm8 o stejném způsobu využití, tedy jako plocha pro výrobu a skladování. 
Tato změna ÚPO nabyla účinnosti 29.9.2006, tj. před nabytím účinnosti stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb. 
V době pořizování ÚP Sobotovice vydal dne 18.3.2013 k plochám jím vymezeným Krajský úřad 
Jihomoravského kraje koordinované stanovisko č.j. JMK 8199/2013, jehož součástí bylo 
i souhlasné stanovisko z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu. V době vydání stanoviska tento zákon neobsahoval v § 4 ustanovení odst. 3 a odst. 5, tj. 
neobsahoval ustanovení o povinnosti zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odnímat pouze v 
případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany 
zemědělského půdního fondu a že se toto ustanovení nevztahuje na plochy, které jsou již 
součástí ÚPD a nemění se jejich způsob využití. 
K opakovanému veřejnému projednání ÚP Sobotovice vydal tento orgán  souhlasné stanovisko 
č.j. JMK 135717/2017 z 3.11.2017. 
Při vydání stanoviska k projednávání ÚP z roku 2017 zákon ochraně ZPF již obsahoval výše 
zmiňované ustanovení odst.3, ale také odst. 4, který stanoví, že se  ustanovení odst. 3 
nevztahuje na plochy, které jsou již součástí územně plánovací dokumentace a nemění se 
jejich způsob využití. 
Mezi podmínkami při vymezení plochy, v níž se  nachází záměr společnosti ATET s.r.o., 
o jehož povolení se namítající zmiňuje (nyní zastavitelná plocha Z19 v ÚP z roku 2019 , v ÚPO 
dříve plocha ozn. Zm8 z roku 2006) a podmínkami při vymezení plochy pro bydlení dle návrhu 
namítající (zrušená plocha Z23 z roku 2020) existuje z hlediska legislativy výrazný rozdíl. 
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Ve vydání stanoviska z roku 2017 orgán ochrany ZPF neměl jinou možnost, než plochu Z19, 
jako plochu již v ÚPD vymezenou, neposuzovat z hlediska ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně 
ZPF. V případě vymezení namítající navrhované plochy Z23 pak naopak dle § 4 odst. 3 
postupovat musel  (jelikož plocha nebyla v ÚP nikdy dříve vymezena jako zastavitelná) a své 
stanovisko, proč vymezení plochy pro bydlení na půdách I. a II. nepovažuje za veřejný zájem, 
který výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu, také 
zdůvodnil. 
K návrhu namítající, aby o jejích námitkách bylo rozhodnuto: 
Zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách, byly–li uplatněny, je dle ustanovení § 53 odst. 1 
stavebního zákona povinnou náležitostí procesu pořízení změny ÚP a současně obligatorní 
náležitostí (byla-li námitka uplatněna) odůvodnění opatření obecné povahy dle § 172 odst. 5 
správního řádu, kterým je změna ÚP vydávána. 
Ke konstatování, že pro výstavbu RD nelze použít jiný zastavitelný pozemek v obci: 
Z odůvodnění změny v kapitole II.10 vyplývá, že nejsou zastavěny všechny vymezené 
zastavitelné plochy pro bydlení, současně stejný závěr vyplývá i z odůvodnění nesouhlasného 
stanoviska orgánu ochrany ZPF: 
 „Jak vyplývá z textové části odůvodnění, jmenovitě z kapitoly II.10 Vyhodnocení účelného využití 
zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch“, ze stávajících zastavitelných 
ploch pro bydlení Z1 – Z10, Z12 – Z15 o celkové výměře 3,7995 ha bylo od vydání územního plánu 
(prosinec 2017) zastavěno cca 30 % (1,1155 ha). Výměra dosud nevyčerpaných zastavitelných ploch pro 
bydlení tak činí 2,6840 ha. Vzhledem k této skutečnosti lze z hlediska zájmů ochrany ZPF akceptovat z 
nově požadovaných návrhových ploch po bydlení, jako určitou kompenzaci na úkor ploch již 
zkonzumovaných, pouze plochy Z24 (Zm3), Z25 (Zm4), Z26 (Zm5), neboť jsou situovány uvnitř 
zastavěného území. Dle základní zásady plošné ochrany ZPF zakotvené v ust. § 4 odst. 1 zákona o 
ochraně ZPF „je nutno pro nezemědělské účely použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a 
nedostatečně využité pozemky v zastavěném území… Musí-li v nezbytném případě dojít k odnětí 
zemědělské půdy ze ZPF, je nutno (podle písm. a) téhož ustanovení zákona o ochraně ZPF) odnímat 
zemědělskou půdu přednostně v zastavitelných plochách“. 
„Vzhledem k rozsahu dosud nevyčerpaných stávajících zastavitelných ploch pro bydlení, které jsou 
rovněž ze značné části situovány uvnitř zastavěného území, již nelze s ohledem na výše citované zásady 
plošné ochrany považovat návrhové plochy Z22 (Zm1), Z23 (Zm2) za „nezbytný případ“, kdy by mělo 
dojít k odnětí. Rozpor s touto základní zásadou ochrany ZPF je dále umocněn tím, že jsou obě tyto 
návrhové plochy situovány na zemědělských půdách I. a II. třídy ochrany, jejichž ochrana je dle ust. § 4 
odst. 3 zákona o ochraně ZPF ve veřejném zájmu. 
Prokázání jiného převažujícího veřejného zájmu v případě, kdy nelze relevantně prokázat v první řadě 
potřebu a nezbytnost navrhovaného nezemědělského využití, je dle názoru orgánu ochrany ZPF 
krajského úřadu de facto nemožné.“ 
 
II.16 Vyhodnocení připomínek ke změně č. 1 územního plánu 
 
Žádná ze sousedních obcí neuplatnila připomínku ani žádná jiná připomínka ani k návrhu ani 
k jeho úpravě uplatněna. 
 
II.17 Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení 
 
Žádná z lokalit změny č. 1 není pořizována jako vymezená část územního plánu s prvky 
regulačního plánu. 
 
II.18 Úpravy dokumentace provedené po 1. veřejném projednání 
 
Na základě výsledků veřejného projednání byly ve změně č. 1 ÚP Sobotovice provedeny 
následující úpravy pro opakované veřejné projednání: 
Výkresy jsou provedeny v rozsahu celého správního území obce Sobotovice (nikoliv jen na výřezu), 
protože bylo nutno zapracovat koridor pro VRT a změny v krajině a byl dopracován výkres širších 
vztahů. 


