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Územní plán  

UNKOVICE 

 
 

II. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  

(I) 

 

Postup při pořízení územního plánu Unkovice 
Údaje o způsobu pořízení územního plánu 

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

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

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

(dále jen ÚP) – usnesení č.4/08/2016, zároveň určilo jako určeného zastupitele pro plnění úkolů 

vyplývajících z § 47 odst. (1) a (4), § 51 odst. (1) a (3)  a § 53 odst.(1) stavebního zákona starostu obce  

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

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

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

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

Pořizovatel zpracoval doplňující průzkumy a rozbory na základě ustanovení § 47 odst. (1) SZ a §11 odst. 

(1) vyhlášky č.500/2006 Sb.. S jejich využitím a ve spolupráci s určeným zastupitelem a jím tlumočenými 

hlavními tezemi rozvoje obce zpracoval návrh zadání ÚP dle § 47 odst.(1) SZ a přílohy č. 6 vyhlášky 

č.500/2006 Sb.   

Projednání návrhu zadání ÚP bylo zahájeno 30.6.2017, pořizovatel zaslal návrh zadání ÚP dotčeným 

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

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

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

vyhlášce uvedl, kde je možno  do návrhu zadání ÚP nahlédnout a zároveň zajistil jeho zveřejnění způsobem 

umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice od data vyvěšení veřejné 

vyhlášky po dobu 30 dnů, tedy do konce lhůty pro uplatnění připomínek dle § 47 odst.(2) SZ. Veřejná 

vyhláška byla vyvěšena rovněž na úřední desce obce Unkovice. 

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

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

uplynulo 2.8.2017. 

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

písemných připomínek uplynula 3.8.2017. 

 

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

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

Dotčený orgán: Číslo jednací vyjádření/stanoviska Datum vydání 

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

Brno 2273-501/2017-8201 7.7.2017 
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Ministerstvo dopravy, nábřeží  Ludvíka Svobody 1222/12, 110 

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

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

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

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

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

Brno JMK 96904/2017 26.7.2017 

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

Obvodní báňský úřad pro území krajů jihomoravského a 

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

 

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

Dotčený orgán/příslušný úřad: Číslo jednací stanoviska Datum vydání 

Krajský úřad Jihomoravského kraje , Žerotínovo nám. 3/5 , Brno JMK 96904/2017 26.7.2017 

 

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

přírody: 

Dotčený orgán/příslušný úřad: Číslo jednací stanoviska Datum vydání 

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

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

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

prostředí.   

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

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

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

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

Odesílatel podání: Číslo jednací vyjádření Datum vydání 

Správa železniční dopravní cesty, generální ředitelství, Dlážděná 

1003/7, 110 00 Praha 1 

28108/2017-SŽDC-GŘ-

O26 4.7.2017 

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

33, 612 54 Brno 001491/11300/2017 11.7.2017 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jej předložil zastupitelstvu obce ke schválení. 

ZO dne 16.10.2017 usnesením č. 15/06/2017 zadání nového ÚP schválilo. Zároveň usnesením č.14/06/2017 

ZO Unkovice rozhodlo o předložení žádosti o změnu ÚPO.  

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

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

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

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

20.2.2018 pořizovatel založil registrační list ÚP. 
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20.6.2018 se konala konzultační schůzka k návrhu ÚP, ze které vyplynul požadavek na úpravu zadání ÚP. 

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

dne 26. 2.2018 na svém zasedání pod číslem usnesení č.21/01/2018. Pořizovatel předal zadání projektantovi 

ke zpracování návrhu. 

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

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

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

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

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

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

2 tištěných vyhotoveních + 1x v elektronické podobě na CD.  

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

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

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

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

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

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

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

12.12.2018 a sousedním obcím bylo oznámeno, že mohou ve stejné lhůtě uplatnit připomínky. Jak dotčené 

orgány, tak sousední obce byly současně upozorněny na to, že k později uplatněným stanoviskům a 

připomínkám se nepřihlíží. Dotčeným orgánům bylo sdělení doručeno nejpozději 20.11.2018, lhůta dle §50 

odst. (2) byla tedy splněna. 

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

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

doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky a že k později 

uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Ve veřejné vyhlášce oznámil také lhůtu a místo, v níž bude návrh 

vystaven k veřejnému nahlížení a upozornil na vystavení návrhu způsobem umožňujícím dálkový přístup 

na webových stránkách města Židlochovice. 

Pořizovatel překontroloval dne 20.11.2018 vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách 

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

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

zveřejnění návrhu učinil záznam do spisu. 

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

 

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

Dotčený orgán: 

Číslo jednací 

stanoviska Datum vydání 

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

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

13, 601 42 Brno SBS 12.11.2018 26.11.2018 

Ministerstvo obrany, SEM,OOUZ, Tychonova 1,Praha6 
87953/2018-1150-OÚZ-

BR 6.12.2018 

Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 

KHSJM 

00784/2019/BO/HOK 10.1.2019 

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

Brno JMK 4644/219 11.1.2019 

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

Krajský úřad Jihomor.kraje, Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82 Brno JMK 4696/2019 11.1.2019 

Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, P.O.BOX 155/OSM, 140 

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

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

3/5 , 601 82 Brno JMK5107/2019 11.1.2019 

 

Svá vyjádření, z nichž některá obsahují připomínky k návrhu ÚP, uplatnili u pořizovatele ve lhůtě dle § 50 odst.(3) SZ 

tyto subjekty: 

Odesílatel podání: Číslo jednací  Datum vydání 
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MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín 317/18/V/2018/229 11.12.2018 

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

nar.27.10.1988, Unkovice 186 

 

19.12.2018 

Město Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice 

 

21.12.2018 

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

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

Zveřejnění vyhlášek  způsobem umožňujícím dálkový přístup  bylo potvrzeno osobami zodpovídajícími za 

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

životního prostředí odbor životního prostředí Z hlediska zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu vydal nesouhlasné stanovisko, pořizovatel po konzultacích a následné úpravě návrhu ÚP 

podal dne 7.5.2019 žádost o přehodnocení tohoto nesouhlasného stanoviska. Dne 31.5.2019 Krajský úřad 

Jihomoravského kraje odbor životního prostředí vydal pod č.j. JMK 79935/2019 upravené stanovisko, ve 

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

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

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

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

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

odbor územního plánování a stavebního řádu uplatnil stanovisko (č.j.JMK 103067/2019)  dne 22.7.2019. 

KrÚ JMK odbor životního prostředí dne 19.7.2019 zaslal pořizovateli sdělení o prodloužení lhůty pro 

uplatnění stanoviska v souladu s ust. §50 odst. (5)SZ, hlůta byla prodloužena o 30 dnů, tj. do 19.8.2019. 

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

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

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

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

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

konzultována dne 16.7.2020 

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

odůvodnění a 10.5.2021 zahájil řízení o územním plánu. 

 

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

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

sousední obce ( č.j OUPSÚ/19457/2016-78). Taktéž byli o konání veřejného projednání vyrozuměni 
jednotlivě oprávnění investoři zapsaní v seznamu oprávněných investorů zveřejněném způsobem 
umožňujícím dálkový přístup Krajským úřadem Jihomoravského kraje, kteří prokázali působnost v 

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

veřejného projednání obdržely dotčené orgány a obce nejpozději 11.5.2021. Veřejné projednání se konalo 
dne 21.6.2021. Byly tedy dodrženy zákonné lhůty dle § 52 odst. (1) stavebního zákona. 
V oznámení o konání veřejného projednání upozornil pořizovatel, že nejpozději do 7 dnů ode dne 
veřejného projednání může každý uplatnit připomínky a dotčené osoby podle §52 odst.(2) námitky, ve 
kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit 
území dotčené námitkou.  Námitky k prvkům náležícím regulačnímu plánu mohou uplatnit i osoby 

uvedené v § 85 odst. 1 a2. Upozornil také, že k později uplatněným připomínkám a námitkám se 
nepřihlíží v souladu s § 52 odst. (3) stavebního zákona.  
V této veřejné vyhlášce oznámil také lhůtu a místo, v níž bude návrh vystaven k veřejnému nahlížení a 
upozornil na vystavení návrhu způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města 
Židlochovice. 
Pořizovatel překontroloval vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách a fotokopie 

úředních desek založil do spisu. Taktéž v den vyvěšení veřejné vyhlášky uveřejnil návrh včetně jeho 
vyhodnocení na udržitelný rozvoj území způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách 
města Židlochovice. Návrh byl od data vyvěšení veřejné vyhlášky vystaven k nahlédnutí u pořizovatele, 
na obci, zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách pořizovatele a to až 
do data svěšení veřejné vyhlášky. 
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Veřejné projednání se uskutečnilo 21.6.2021 a byl z něj pořízen záznam.  

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

Odesílatel podání: Číslo jednací  Datum podání 

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

601 42 Brno SBS 18347/2021 12.5.2021 

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

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

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

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

82 Brno JMK 93031/2021 24.6.2021 

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

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

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

 

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

Odesílatel podání: Číslo jednací  Datum podání 

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

 
 

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

návrhem řešení. 
Odesílatel podání: Číslo jednací Datum podání 

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

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

Josef Feichtinger, nar 5.8.1983, Unkovice 170  24.6.2021 

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

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

Židlochovice 

 27.6.2021 

 

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

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

Doplněná stanoviska dotčených orgánů: 

Dotčený orgán: Číslo jednací  Datum podání 

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

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

601 42 Brno SBS 21067/2021 30.6.2021 

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

úřední desky MěÚ Židlochovice a  8.6.2022 z úřední desky obce Unkovice, na nichž je potvrzeno osobami 

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

umožňujícím dálkový přístup.  

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

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

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

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

stanoviska tyto dotčené orgány. 

Dotčený orgán: Číslo jednací  Datum podání 

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

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

601 42 Brno SBS 33481/2021/2 20.9.2021 

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

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

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

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

uplatnit připomínky, dotčené osoby podle odstavce (2) námitky a dotčené orgány uplatňují stanoviska. Přezkoumání 
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souladu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 

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

úřad je dotčeným orgánem z hlediska zákona 44/1988 a zákona č. 61/1988 je vypořádání jeho stanoviska uvedeno ve 

výše uvedené kapitole. 

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

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

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

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

Na základě návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek a stanovisek dotčených orgánů bylo zřejmé, že 

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

Z tohoto důvodu  pořizovatel v souladu s ust. §53 odst. (2) si pořizovatel dne 18.10. 2021 vyžádal k navrhovaným 

úpravám návrhu ÚP stanovisko příslušného úřadu a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona 

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

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

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

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

prostředí. 

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

nadřízeného orgánu uplatněných k návrhu ve veřejném projednání a stanovisek k návrhu rozhodnutí o námitkách a 

návrhu vyhodnocení připomínek vypracoval pořizovatel pokyny pro úpravu návrhu dle ust. §53 odst. 2 SZ a zaslal jej 

projektantovi k zapracování. 

Dne 1.4.2022 pořizovatel převzal upravený návrh ÚP pro opakované veřejné projednání. Upravený návrh ÚP, 

odůvodnění pořizovatele k opakovanému veřejnému projednání   a veřejnou vyhlášku oznámení o konání 

opakovaného veřejného projednání předal pořizovatel dne 5.4.2022 obci. 

 

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

zákona) 

Pořizovatel v souladu s §52 odst. (1) SZ upravený a posouzený návrh spolu s oznámením o konání 
opakovaného veřejného projednání doručil veřejnou vyhláškou (č.j. OÚPSU/19457/2016-126). Jednotlivě 
byly oznámením o konání opakovaného veřejného projednání přizvány dotčené orgány a krajský úřad 

(č.j. OÚPSU/19457/2016-125), obec Unkovice a sousední obce ( č.j OÚPSÚ/19457/2016-128). Taktéž 
byli o konání veřejného projednání vyrozuměni jednotlivě oprávnění investoři zaznamenaní v seznamu 
oprávněných investorů zveřejněném způsobem umožňujícím dálkový přístup Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje, kteří prokázali působnost v řešeném území ( č.j OÚPSÚ/19457/2016-127). 
Veřejná vyhláška na úřední desce pořizovatele i obce Unkovice byla vyvěšena dne 6.4.2022, doručeny 
tedy byly 21.4.2022 a svěšeny z úřední desky pořizovatele 24.5.2022, z úřední desky obce 25.5.2022. 

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání obdržely dotčené orgány, obce a oprávněný 
investor nejpozději 6.4.2022. Opakované veřejné projednání se konalo dne 16.5.2022. Byly tedy dodrženy 
zákonné lhůty dle § 52 odst. (1) stavebního zákona. 
V oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upozornil pořizovatel, že nejpozději do 7 dnů 

ode dne konání opakovaného veřejného projednání může každý uplatnit připomínky a dotčené osoby 
podle §52 odst.(2) námitky, ale jen k těm částem návrhu, které byly od veřejného projednání změněny. 

Námitky musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a 
vymezení území dotčené námitkou. Upozornil také, že k později uplatněným připomínkám a námitkám se 
nepřihlíží v souladu s § 52 odst. (3) stavebního zákona.  
V této veřejné vyhlášce oznámil také lhůtu a místo, v níž bude návrh vystaven k veřejnému nahlížení a 
upozornil na vystavení návrhu způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města 
Židlochovice. 

Pořizovatel překontroloval vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách a fotokopie 
úředních desek založil do spisu. Návrh byl od data vyvěšení veřejné vyhlášky vystaven k nahlédnutí u 
pořizovatele, na obci, zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách 
pořizovatele a to až do data svěšení veřejné vyhlášky. 
Opakované veřejné projednání se uskutečnilo 16.5.2022 a byl z něj pořízen záznam. Lhůta pro uplatnění 
stanovisek, námitek a připomínek uplynula 23.5.2022 

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

Odesílatel podání: Číslo jednací  Datum podání 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, SBS 14976/2022/OBÚ-01/1 6.4.2022 
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601 42 Brno 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 MPO 33352/2022 11.4.2022 

Krajská hygienická stanice JMK se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno KHSJM 27490/2022/BO/HOK 16.5.2022 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno HSBM-6-103/2022 20.5.2022 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, OÚPSŘ, Žerotínovo nám. 3 , 601 82 Brno JMK 76214/2022 20.5.2022 

K úpravám návrhu projednávaným v opakovaném veřejném projednání nebyly uplatněny ve lhůtě dle §52 
odst. (3) SZ ani po ní žádné námitky ani připomínky. 

Pořizovatel obdržel dne 1.6.2022 svěšenou veřejnou vyhlášku z úřední desky pořizovatele, z úřední desky 
obce pak 7.6.2022. V souladu s s § 53 odst. (1) SZ vyhodnotil výsledky projednání návrhu ÚP, návrh 
vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách nebyl vyhotoven, protože nebyly uplatněny.  
Jelikož nebyla uplatněna žádná nesouhlasná stanoviska, pouze stanoviska s připomínkami, které byly 
zapracovány, pořizovatel zajistil úpravu návrhu v souladu s výsledky projednání, doplnil v části 

odůvodnění své přezkoumání dle § 53 odst. (4) písmeno a) – d) a dne ........... předložil zastupitelstvu obce 
Unkovice k vydání v souladu s § 54 odst. (1) SZ. 
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 (II) 

Odůvodnění zpracovatele ÚP 
  

1. Soulad s PUR a soulad s územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem 
dle § 53 odst. (4) písm. a: 

 

1.1. Politika územního rozvoje 

ÚP Unkovice je v souladu s jednotlivými požadavky PÚR ČR: 

Z Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen „PÚR ČR“), schválené vládou dne 

20.7.2009, usnesením č.929/2009, ve znění jejích Aktualizací č. 1 (usnesení vlády ČR č. 276 ze 

dne 15. 4. 2015), č. 2 (usnesení vlády ČR č. 629 ze dne 2. 9. 2019), č. 3 (usnesení vlády ČR č. 630 

ze dne 2. 9. 2019 , č. 5 (usnesení vlády č. 833 ze dne 17. srpna 2020) a č. 4 ( usnesení vlády ČR č. 

618 ze dne 12. července 2021) vyplývají pro územní plán Unkovice požadavky, které jsou řešeny v 

ÚP Unkovice: 

Unkovice se nachází v jižní části rozvojové oblasti republikového významu OB3 Metropolitní 

rozvojová oblast Brno .  Jedná se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Brna 

s velmi silnou koncentrací obyvatelstva a ekonomických činností, které mají z velké části 

mezinárodní významový přesah. Rozvojově podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak 

dálnicemi a rychlostními komunikacemi, tak I. tranzitním železničním koridorem. Předpokládá se 

tedy vyšší tlak na změny v území a jeho dynamičtější rozvoj. Tato skutečnost je návrhu 

zohledněna  - zejména na ni reaguje rozsah rozvojových ploch – viz bilance využívání zastavěného 

území a návrh zastavitelných ploch – viz kap. 7. 

  

Republikové priority dle PÚR ČR jsou respektovány a zohledněny v ÚP Unkovice takto: 

1) V návaznosti na článek (83a) PÚR - v oblasti železniční dopravy je zajištěna ochrana území pro 

rozvojový záměr koridor vysokorychlostní dopravy vymezením koridoru dopravní infrastruktury 

DZ11 pro stavbu VRT Brno –Šakvice včetně souvisejících staveb (veřejně prospěšná stavba). Jedná se 

o koridor vysokorychlostní železniční dopravy, původně v PÚR ČR označený jako VR1, aktualizací č. 

4 nyní vymezen v č.. (83a)  pod označením ŽD3 jako RS2 úsek Brno – Šakvice – Břeclav -  hranice 

ČR. 

 

2) V návaznosti na článek (14) PÚR: 

Je zajištěna ochrana a rozvoj hodnot: 

- přírodních: původní lužní les povodí Svratky - Unkovické louky a Klínky, Mokřad v pískovně - 

vymezením lokálního biocentra na plochách přírodních, vymezením  plochy přírodě blízkých 

protipovodňová opatření, 

 

- civilizačních: zejména nadřazenou technickou infrastrukturu, veřejná prostranství - vymezením 

koncepce dopravní a technické infrastruktury, 

 

- kulturních: je chráněno okolí kostela, budovy školy-obecního úřadu a památníku obětem války 

jakožto urbanisticky hodnotné území dle UAP ORP, což se odráží v urbanistické koncepci; 

 

-  je zachován ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a lužní krajiny s 

pozůstatky původních luk a lužního lesa, centrální obytnou zónu návesního typu, zemědělský 

charakter obce vymezením koncepce ochrany hodnot v kap. C.1.2 a stanovením podmínek využití dle 

kap. F.2 , podmínky využití nezastavěného území umožňují rozvoj primárního sektoru při zohlednění 

ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 
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Je tedy dbáno na minimalizaci negativních vlivů rozvoje sídel na kulturní a civilizační hodnoty (v 

území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, na přírodní a krajinné 

hodnoty území, územní plán respektuje plochy zeleně a lesních pozemků, navrhuje nové plochy 

přírodní v souvislosti  s vymezením skladebných částí regionálního ÚSES, podmínky prostorové 

regulace jsou stanoveny tak, aby byly ochráněny architektonické a urbanistické hodnoty. 

 

3) v souladu s čl. (14a) je při plánování rozvoje dbáno na rozvoj primárního sektoru při zohlednění 

ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny – zejména 

vymezením ploch zemědělských a ploch zemědělských v dobývacím prostoru a podmínek jejich 

využití 

 

4) v souladu s čl. (15) je předcházeno prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální 

soudržnost obyvatel tím že rozvojové plochy bydlení a smíšené obytné jsou navrhovány v přímé 

návaznosti na stabilizované území, ve vazbě na veřejná prostranství dostatečné kapacity,  rozvoj obce 

je navržen tak, aby bylo mimo jiné zamezeno vytváření satelitů v krajině viz textová část kap. B bod 

13), a kap F.2 zejména tab. 1.1), 1.2), 2.1) a aby rozvoj ploch pro výrobu nebyl navyšován oproti 

rozvoji vymezenému předchozí ÚPD, 

 

5) v souladu s čl. (16) jsou upřednostňována komplexní řešení před uplatňováním jednostranných 

hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují  stav i hodnoty území mimo jiné důsledným 

využíváním budované veřejné infrastruktury, při řešení ochrany hodnot území jsou zohledněny 

požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území vymezením takových 

možností rozvoje, které odpovídají současnému standardu 

 

6) v souladu s čl. (17) jsou vytvářeny v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských 

změn lokalizací zastavitelných ploch  - plochy výroby a skladování - pro vytváření pracovních 

příležitostí 

 

7) V návaznosti na článek (18) a čl. (22) byla prověřena možnost vymezení ploch rekreace vhodných 

druhů ve vhodných lokalitách (zejména vymezením rozvojové plochy pro rekreaci formou 

zahrádkaření na drobné držbě zem.půdy, samozásobitelství, – plocha K6) 

 

9) V návaznosti na článek (19 PÚR): 

V návaznosti na článek (19) je podporována revitalizace území, ochrana nezastavěného území, 

zejména zemědělské půdy, zejména možností využívání proluk zastavěného území, avšak tak, aby 

byla zachována původní urbanistická koncepce, byla prověřena aktuálnost dosud nevyužitých ploch 

vymezených ÚPO – zejména ploch pro bydlení a pro výrobu 

- byla prověřena  změna funkce části plochy stávajícího zemědělského střediska JZ od obce, bylo 

vymezeno její smíšené obytné využití – plocha přestavby 

-  rozvojový potenciál ploch po povrchové těžbě je využit pro nestavební využití – přírodní plochy pro 

prvky ÚSES, část území je vymezen pro koridor dopravní infrastruktury DZ11 pro stavbu VRT Brno - 

Šakvice, v části území jsou respektovány plochy fotovoltaické elektrárny, vymezené předchozí ÚPD  

- zachování veřejné zeleně, zejména na návsi je zajištěno vymezením plochy veřejného prostranství – 

veřejné zeleně s příslušnými podmínkami využití 

 

10) V návaznosti na článek (20) PÚR: 

- rozvojové plochy  v blízkosti VKP Unkovické louky a Klínky jsou navrženy pouze pro využití, která 

nebudou kolidovat s VKP – Z8 je určena pro veřejné přírodní sportoviště, K6 je plochou pro rekreační 

zahrádkáře  
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- jsou vytvořeny územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické 

stability zejména využitím stávajících funkčních prvků krajinné zeleně  a návazností systému na ÚP 

okolních obcí   - viz vymezení ÚSES (kap. E) 

- zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině je zajištěno vymezením vzájemně se 

doplňujících a nekolidujících činností v souvisejících plochách – viz podmínky kap. F.2, tab. 9.1), 9.2) 

a další 

- jsou vytvořen územní podmínky pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných 

územích stanovením podmínek příslušných ploch v kap.F.2 

 

11)  V souladu s s čl. (20a) jsou vytvářeny územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti 

krajiny pro volně žijící živočichy vymezením zejména ploch  přírodních 

 

12)   Dle čl.(24) jsou možnosti nové výstavby podmíněny dostatečnou veřejnou infrastrukturou - 

viz kap. F.3, F.4 

 

13) Dle čl.(24a) je předcházeno dalšímu významnému zhoršování stavu - uspořádáním ploch v 

území jsou vytvořeny podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti 

na bydlení, a to vymezením dostatečného odstupu ploch obsahujících bydlení od ploch výroby a 

skladování – plochy obsahující výrobu jsou lokalizovány zejména v severní části řešeného území  a 

za železniční tratí.  

 

14) Dle čl.(25) jsou vytvořeny podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před 

potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území  - nejsou vymezovány nové zastavitelné 

plochy v záplavových územích. Jsou vytvářeny podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových 

vod v území vymezení ploch zeleně a ploch přírodních, zmírňování účinků povodní je sledováno 

vymezením ploch pro provedení protipovodňových opatření na řekách Litavě a Svratce. Jsou 

vytvořeny podmínky pro ochranu před erozí vodní i vzdušnou stanovením vhodných podmínek 

plošného a prostorového uspořádání.  

 

15) dle čl. (26) územní plán nevymezuje zastavitelné plochy v aktivní zóně záplavových 

územích; pro vodní tok Svratky je stanoveno záplavové území, jeho aktivní zóna nezasahuje do 

řešeného území, záplavové území Q100 však zasahuje část stabilizované zástavby obce. V okraji 

území (lokalita Bahna) jsou vymezeny ve vazbě na stávající objekty a koncepci předešlé ÚPD plochy 

Z8 a K6, podmínky využití ploch ale omezují využití ploch v záplavovém území, plocha Z4a je 

vymezena v okraji území ohroženého záplavou v proluce stávající výstavby v návaznosti na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu. 

 

16) dle čl. (27) vytváří územní plán předpoklad pro koordinované umisťování veřejné 

infrastruktury – zastavitelné plochy jsou vymezeny v území, kde je napojení na tuto infrastrukturu 

jednodušší, protože plochy jsou přimknuty k zastavěnému území - viz textová část kap.C.1.1 

 

17) V návaznosti na článek (28) koncepce veřejné infrastruktury zdůrazňuje vytváření 

kvalitních veřejných prostranství vymezením ploch veřejných prostranství s příslušnými podmínkami 

– kap. F.2, odst.6.1), 6.2) 

 

18) V návaznosti na článek (29)  jsou vymezením ploch dopravní infrastruktury a ploch 

veřejných prostranství vytvořeny podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a 

cyklistických cest pro zvýšení dosažitelnosti území v rámci vymezených veřejných prostranství 

 

19) V návaznosti na článek (31) jsou vytvářeny územní podmínky pro rozvoj decentralizované, 

efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem 
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minimalizace jejich negativních vlivů, - její umisťování je možné  jen v omezené míře v plochách 

výroby a skladování 

 

 

20) V návaznosti na článek (34) je vytvářena územní připravenost na zvýšené požadavky změn 

v území a umožňující využívání území a zachování jeho hodnot vymezením variabilního využití 

ploch dle podmínek kap. F.2 

 

21) V návaznosti na článek (38) je umožněno využití stávající veřejné infrastruktury a její další 

rozvoj a dobudování při současném respektování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot .Je 

upřednostněn rozvoj území uvnitř zastavěného území umožněním zástavby proluk, předcházeno 

fragmentaci krajiny nově vymezenými zastavitelnými plochami návazností těchto ploch na zastavěné 

území a předcházeno záborům ploch veřejné zeleně sloužící svému účelu podmínkami využití – kap. 

F.2 – tab. 6.2) 

 

22) Unkovice jsou součástí specifické oblasti SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje 

aktuální problém ohrožení území suchem.     

ÚP Unkovice vymezením ploch K1 až K5 (obsahujících přírodní a krajinnou zeleň) zlepšuje a 

spoluvytváří podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a zvyšování jejích 

retenčních a akumulačních vlastností, přispívá k tvorbě pestré krajiny nezastavěného území. 

 

 

 

1.2 Územně plánovací dokumentace vydaná krajem - soulad 

Pro území řešené územním plánem platí Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, vydané 

dne 5.10.2016, které nabyly účinnosti 3.11.2016. Aktualizace č. 1 a aktualizace č.2  Zásad 

územního rozvoje Jihomoravského kraje byly vydány 17.9.2020, nabyly účinnosti dne 31.10.2020. 

Z aktualizace č. 1 vyplynula nově ve fázi úpravy ÚP Unkovice po společném jednání potřeba 

vymezit koridor dopravní infrastruktury pro stavbu VRT Brno – Šakvice a současně vymezit 

veřejně prospěšnou stavbu.  

 Z aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje nevyplynuly žádné nové 

požadavky pro území obce.  

 

Dle ZÚR JMK se řešené území nachází v oblasti OB3  - Metropolitní rozvojová oblast Brno 

(rovněž v souladu s PÚR ČR). 

 

Územní plán naplňuje priority stanovené v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje 

(dále také ZÚR JMK) : 

 

1) Jsou vytvářeny územní podmínky pro naplnění vize Jihomoravského kraje jako 

ekonomicky prosperujícího regionu otevřeného vůči mezinárodním výzvám a impulzům – 

vymezením takových podmínek, které umožňují rozvoj zaměstnanosti v regionu – zejména v rámci 

ploch výroby a skladování  – viz kap F.2.  

 

2) Je podporováno snížení územních disparit rozvoje částí kraje eliminací příkrých rozdílů v 

ekonomické výkonnosti a životní úrovni mezi jádrem kraje a jeho periferními, s cílem růstu 

efektivity a udržitelnosti ekonomického rozvoje kraje, stabilizace jeho populace a sídelní struktury 

– zejména vymezením rozvojové  plochy bydlení pro stabilizaci obyvatelstva a vymezením ploch 

výroby a skladování a ploch smíšených výrobních pro růst ekonomické výkonnosti. 

 



                                                                                                                                                                                  ÚP Unkovice 

                                                                                                                                      II. Odůvodnění územního plánu 

 

 

                                                                         II 

 

/12 

3) Jsou vytvářeny územní podmínky pro zvýšení atraktivity a konkurenceschopnost 

venkovského prostoru kraje stanovením podmínek využití ploch v kap. F.2. 

 

4) Jsou řešeny dopady různých forem urbanizace  a hledána vyvážená řešení zohledňující 

ochranu přírody, hospodářský rozvoj i životní úroveň obyvatel, což se odráží ve způsobu vymezení 

ploch – viz Hlavní výkres I/2 a v podmínkách využití ploch zahrnujících prostorovou regulaci. 

 

5) Vzájemnou koordinací území (viz výkres II/1) jsou vytvářeny podmínky k podpoře 

principu integrovaného rozvoje území. 

 

6) Jsou zohledněny rozdílné charakteristiky jednotlivých částí Jihomoravského kraje i 

specifické podmínky pro využívání území – Unkovice se nachází v říční nivě na okraji dobývací 

prostorů štěrkopísku 

 

7) Silniční dopravní spojení je základem dopravní infrastruktury území a jeho propojení pro 

s okolními územími kraje a dalšími evropskými regiony. 

 

8) Jsou vytvořeny územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj provázané dopravní 

infrastruktury vymezením zejména ploch veřejných prostranství (U) 

 

9) Jsou vytvořeny územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti 

technickou infrastrukturou všech částí kraje zejména stanovením podmínek v kap. D.2.  

 

10) Je podporována přístupnost a prostupnost krajiny, zejména vymezením ploch veřejných 

prostranství, zahrnujících síť cest a účelových komunikací 

 

11) Jsou vytvořeny územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti 

občanským vybavením všech částí kraje. Vzhledem k velikosti obce je vybavení pouze základní, 

ostatní škálu občanského vybavení poskytují spádová sídla. 

 

12) Jsou vytvořeny územní podmínky pro zlepšování kvality životního prostředí a ochranu 

zdraví lidí vymezením podmínek využití ploch zejména v kap. F.1, F.2 

 

13) Je podporována minimalizace vlivů nových záměrů, tak aby nedocházelo k významnému 

zhoršování stavu v území, vymezením podmínek využití ploch zejména v kap. F.1, F.2 

 

14) Je podporována péče o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí 

charakteristické znaky území stanovením cílů a ochrany rozvoje hodnot v kap. B a urbanistické 

koncepce v kap. C  

 

15) Jsou vytvořeny územní podmínky pro podporu plánování venkovských území s ohledem na 

možnosti rozvoje primárního sektoru, ochranu kvalitní zemědělské půdy nezabíráním kvalitních 

půd I. a II. třídy pro rozvoj zástavby. 

 

16) Je podporována stabilizace a rozvoj hospodářských funkcí a sociální soudržnosti v území 

kraje – vymezením struktury ploch s rozdílným způsobem využití zahrnujících pestrou škálu 

funkcí, stanoveném podmínek jejich využití 

 

17) Unkovice nejsou součástí specifické oblasti. 
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18) Jsou vytvořeny územní podmínky pro preventivní ochranu území před přírodními 

katastrofami (kap.4. Ochrana obyvatelstva), zástavba obce není rozvíjena  do potenciálně 

rizikových oblastí. 

 

19) Jsou vytvořeny územní podmínky pro využívání ekologicky šetrnějších primárních 

energetických zdrojů nebo obnovitelných zdrojů energie vymezením ploch výroby pro tyto účely. 

 

20) Jsou vytvořeny územní podmínky pro ochranu povrchových a podzemních vod a vodních 

ekosystémů zvyšujících retenční schopnost území s cílem zabezpečit dostatek zdrojů vymezením 

ploch vodních a vodohospodářských, vymezením podmínek využití ploch v kap. F.2 

 

21) Jsou vytvořeny územní podmínky k zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku (zejména 

veřejné dopravní a technické infrastruktury), k zajištění bezpečnosti území a k eliminaci rizik 

vzniklých mimořádnou událostí způsobenou činností člověka - kap.4. Ochrana obyvatelstva 

 

22) Dle bodu. (7) ZÚR jsou vytvořeny územní podmínky pro kvalitní dopravní napojení 

Jihomoravského kraje na evropskou dopravní síť včetně zajištění požadované úrovně a parametrů 

procházejících multimodálních koridorů vymezením koridoru dopravní infrastruktury DZ11 pro 

stavbu VRT Brno - Šakvice 

 

23) Dle bodu (8) ZÚR jsou vytvořeny územní podmínky pro rozvoj a zkvalitnění infrastruktury 

pro cyklistickou dopravu jako alternativní formy každodenní dopravy na kratší vzdálenosti, pro 

podporu rozvoje infrastruktury pro rekreační cyklistickou dopravu ke zpřístupnění a propojení 

oblastí a center cestovního ruchu a rekreace. Území obce Unkovice je dotčeno vedením dálkového 

cyklistického koridoru EuroVelo 9 ,  mezinárodního cyklistického koridoru Brno – Vídeň a 

krajského cyklistického koridoru (Brno –) Vranovice – Dolní Věstonice – Lednice – Břeclav – 

Lanžhot (– Kúty –Bratislava), které jsou v dokumentaci respektovány 
 

24) Dle bodů (9) a (11) ZÚR zastavitelných ploch je dbáno zvláště na dostatečnou kapacitu 

veřejné technické infrastruktury; u zastavitelných ploch pro bydlení je dbáno zvláště na 

dostatečnou kapacitu občanského vybavení v souvislosti s širšími vazbami v území – základní 

vybavení obce je dostačující i pro navržený rozvoj, vyšší občanské vybavení však vzhledem 

k velikosti sídla není vymezováno v obci 

 

25) Dle bodu (12) ZÚR jsou vytvořeny územní podmínky pro zlepšování kvality životního 

prostředí a ochranu zdraví lidí vymezením podmínek využití ploch v kap. F.2, které neumožní 

umisťování takových staveb, které by mohly negativně ovlivňovat prostředí obce 

 

V řešeném území jsou obsaženy (části) ploch a koridorů nadmístního významu: 

POP02 - Opatření na vodním toku Svratka 

POT05 - Řízené inundace Židlochovice a poldr Blučina na vodním toku Svratka včetně 

Ivanovického potoka 

DZ11 – koridor dopravní infrastruktury DZ11 pro stavbu VRT Brno - Šakvice 

 

Nadmístní záměry jsou zapracovány v ÚP Unkovice, jsou vymezeny v rámci ploch a koridorů 

vymezených ÚP Unkovice. 

 

26) ke kap. E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 

civilizačních hodnot území kraje 

Správní území Unkovic  obsahuje vymezení přírodních hodnot území kraje: obsahuje registrované 
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VKP – Unkovické louky, Klínky, mokřad, dále obsahuje pozemky lesů, vodní toka jeho nivu, ÚP 

vytvořil stanovením podmínek ploch podmínky pro ochranu těchto území, pro šetrné formy 

využívání území a zvyšování biodiverzity území, v území se nachází nerostné bohatství - chráněné 

ložiskové území Žabčice, ložisko nerostných surovin Hrušovany u Brna. Nerostné bohatství je 

umožněno využívat v rámci dobývacích prostorů - Hrušovany I, Žabčice a Žabčice I, jsou 

stanoveny podmínky využití v kap.F.2 tak, aby byly minimalizovány střety s využitím okolního 

území 

Správní území Unkovic obsahuje kulturní hodnoty území kraje – kostel Nanebevzetí P. Marie, 

území s archeologickými nálezy. ÚP vytvořil územní podmínky pro zachování výjimečných 

hodnot památkového fondu kraje, území s archeologickými nálezy stanovením podmínek ploch 

v území, kde jsou tyto situovány. Jsou současně vytvářeny územní podmínky k využití kulturních 

hodnot pro udržitelné formy cestovního ruchu. 

Koncepce ÚP respektuje civilizační hodnoty území kraje (zde zejména veřejná infrastruktura). 

 

27) ke kap. F. Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro jejich 

zachování nebo dosažení 

Dle kap. F. jsou vytvořeny podmínky pro zachování nebo dosažení cílových kvalit krajiny, pro 

krajinné celky, které zasahují do řešeného území: 

17 - Dyjsko-svratecký 

ÚP zajistil podmínky pro jejich zachování nebo dosažení : 

- jsou vytvářeny územní podmínky pro zajištění protipovodňové ochrany území,  územní 

podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová i mimolesní zeleň, 

trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půd, územní podmínky pro 

revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách -  a to stanovením podmínek ploch 

nezastavěného území podmínek, podmínek prostorového uspořádání (kap. F.2.) 

21 - Ořechovsko-vranovický 

ÚP respektuje stávající zemědělský charakter území vymezením ploch nezastavěného území – 

zejména ploch zemědělských, stanovil podmínky pro protierozní opatření a opatření k zajištění 

zadržování vody v krajině v rámci podmínek ploch viz kap. F.2, stanovil podmínky revitalizace 

ploch po těžbě štěrkopísků  - viz podmínky ploch v kap. F.2 – tab. 9.2)  

ÚP vytvořil územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny - vymezení ÚSES, 

neomezuje prostupnost krajiny. 

 

28) ke kap. 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 

V řešeném území se nachází veřejně prospěšné opatření dle ZÚR JmK: 

POP02 - Opatření na vodním toku Svratka 

a veřejně prospěšná stavba dle ZÚR JMK: 

POT05 - Řízené inundace Židlochovice a poldr Blučina na vodním toku Svratka včetně 

Ivanovického potoka  

Veřejně prospěšné stavby jsou zapracovány v ÚP Unkovice, jsou vymezeny v rámci ploch a 

koridorů vymezených ÚP Unkovice. 

 

28) ke kap. H. „Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v 

územně plánovací dokumentaci obcí 

Je zajištěna návaznost záměrů ZÚR JMK na správní území sousedních obcí (resp. další katastry) a 

jejich zajištění v platné a rozpracované ÚPD těchto obcí: 

POP02 - Opatření na vodním toku Svratka dále navazuje v k.ú. Židlochovice – zde požadavky 

uvedených opatření na využívání dotčených území korespondují s podmínkami ploch vymezenými 

ÚP Židlochovice a ÚP Židlochovice vymezil také plochy určené pro umístění veřejně prospěšných 
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vodohospodářských staveb protipovodňové ochrany, ve kterých lze práva k pozemkům a stavbám 

vyvlastnit, a to vsv 24 - protipovodňová ochrana v ploše Z46 u Litavy a vsv 25 - protipovodňová 

ochrana v ploše Z47 u silnice II/416 na Blučinu, která jsou zpřesněním VPO dle ZÚR JMK na 

úrovni územního plánu. V k.ú. Nosislav ÚP není vymezení POP02 zajištěno a je řešeno v rámci 

probíhající změny č. 1 ÚP Nosislav. 

POT05 - Řízené inundace Židlochovice a poldr Blučina na vodním toku Svratka včetně 

Ivanovického potoka navazuje severně do k.ú. Hrušovany u Brna, kde ÚP stanovil podmínky 

využití ploch v nezastavěném území, které korespondují s možností realizace POT05 a je 

vymezeno veřejně prospěšné opatření pro zvyšování retenčních schopností území WR4, vymezení 

však zcela nekoresponduje s vymezením dle ZÚR JMK. Jihovýchodně POT05 navazuje  do k.ú. 

Nosislav, kde v ÚP není vymezení POT05 zajištěno a je řešeno v rámci probíhající změny č. 1 ÚP 

Nosislav. 

DZ11 – koridor dopravní infrastruktury DZ11 pro stavbu VRT Brno – Šakvice navazuje severně 

do k.ú. Hrušovany u Brna – avšak fortnou územní rezervy pro plochy dopravní infrastruktury – 

železniční, ÚP dosud nezapracoval aktualizaci č. 1 ZÚR JMK, taktéž jižně je v k.ú. Žabčice 

zapracována územní rezerva – koridor R3, ÚP dosud nezapracoval aktualizaci č. 1 ZÚR JMK. 

 

1.3  Další rozvojové dokumenty Jihomoravského kraje: 

  

Generel dopravy Jihomoravského kraje, Generel krajských silnic Jihomoravského kraje 

- neobsahuje skutečnosti ovlivňující řešení ÚP Unkovice 

 

ÚAP JmK sledují v řešeném území záměry dle PÚR ČR a ZÚR JmK včetně  protipovodňové 

ochrany ve formě přírodě blízkých protipovodňových opatření v záplavovém území Svratky a 

Litavy. ÚP vymezením plochy přírodně blízkých protipovodňových opatření  vytváří územní 

podmínky pro realizaci záměrů. 

Regionální systém ÚSES do řešeného území nezasahuje. 

 

Návrh ÚP Unkovice respektuje síť krajských silnic JMK, tyto však do řešeného území nezasahují - 

viz kap. D.1 textové části a kap. 6.4.1 text. části odůvodnění, respektuje cyklistické stezky a trasy. 

- viz kap. 6.4.1 text. části odůvodnění,  

Návrh ÚP byl koordinován s ÚPD okolních obcí - Hrušovany u Brna, Žabčice, Nosislav a Smolín 

(Pohořelice). Je zajištěna návaznost komunikací (zejména na Žabčice, Hrušovany), rovněž  je 

koordinována i návaznost  VRT severním směrem (Hrušovany u Brna) a směrem jižním (Žabčice), 

jinak nejsou vymezeny takové rozvojové plochy v blízkosti hranic k.ú., které by negativně 

ovlivnily sousední k.ú. 

 

- vymezení plochy P1 (plochy smíšené obytné) na hranicích k.ú. Žabčice je vymezena jako plocha 

přestavby, která je napojená na stávající dopravní infrastrukturu propojenou s Žabčicemi, území 

Žabčic ale nijak neovlivní. 

- vymezení ploch změn v krajině pro ÚSES ( zejména LBK1 až LBK4 )-  ÚSES je vymezen tak, 

aby byl propojen se sousedními k.ú. 

 

Cyklistické trasy vedené po hranici k.ú. jsou promítnuty do výkresu širších vztahů. 
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2. Soulad s cíli a úkoly územního plánování 
dle § 53 odst. (4) písm. b 

ÚP Unkovice naplňuje cíle a úkoly územního plánování dle § 18 a 19 Stavebního Zákona takto: 

 

dle § 18: 

Cíle územního plánování 

 1) Byly vytvořeny předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 

vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 

soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 

ohrožoval podmínky života generací budoucích, a to vymezením rozvoje úměrného velikosti sídla 

a tempu jeho rozvoje - potřeba dalšího rozvoje byla bilancována v textové části odůvodnění kap. 7 

a plochy stavebního rozvoje vymezeny v textové části kap. C.2, C.3 - byly vymezeny rozvojové 

plochy s rozdílným způsobem využití tak, aby rozvoj byl vyvážený. 

 

 2) Územní plán zajistil předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním 

řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 

souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území, a to vymezením koncepce plošného 

uspořádání v text. části kap. C.1.3 a koncepce prostor. uspořádání v kap. C.1.4 - resp. kap. F.2  - 

všechny tab. oddíl e). 

Společenský potenciál rozvoje byl sledován a vyhodnocen, ÚP na tato zjištění reaguje - a to 

vymezením ploch občanského vybavení - v text. části kap. C.1.3 a F.2, tab. 4.1),4.2) veřejných 

prostranství - v text. části kap. C.1.3 a F.2, tab. 6.1), 6.2)  ,  ploch zeleně rekreační - v text. části 

kap. C.1.3 a F.2, tab. 13.2), , hospodářský potenciál je rozvíjen zejména v plochách výroby a 

skladování a plochách smíšených výrobních  - v text. části kap. C.1.3 a F.2, tab. 3.1), 3.2) 

 

 3) Orgán územního plánování postupem dle SZ koordinoval veřejné i soukromé záměry 

změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných 

zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů - viz text. část odůvodnění kap.4. 

  

 4) Územní plán ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 

území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví – v kap. Základní 

koncepce ochrany a rozvoje hodnot obce - v text. části kap. B - body 9) až 12). Přitom chrání 

krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti - vymezení a 

podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití sledují totiž kontinuitu územního plánování 

a plynulost vývoje v řešeném území - viz koncepce uspořádání krajiny - v text. části kap. E.1, E.2, 

s ohledem na to jsou stanoveny určeny podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území, 

zajišťují i ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. - v text. části kap. F.2 - 

zejména tab. 8.1) až 13.2)   

Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití 

zastavěného území (viz kap. 7 text. č. odůvodnění). 

 

 5) Požadavek SZ, že v nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat 

stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu 

nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro 

snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále 

taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a 

cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra 

je respektován - viz podmínky text. části kap F.2 zejména tab. 8.1) až 13.2)   

 

 

http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-1-paragraf-18
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dle § 19 

 

Úkoly územního plánování 

1) byly naplněny úkoly územního plánování: 

 

 a) byl zjištěn a posouzen stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 

především v ÚAP  a pak v rámci doplňujících průzkumů zhotovitele. V kap. C textové části  byly 

vymezeny stabilizované plochy v území (viz kap. B textové části), dále viz výkres I/2 (Hlavní 

výkres), resp. II/1 (Koordinační výkres) a vymezené typy ploch viz text. část kap.C.1.3 

 b) byla stanovena koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na 

hodnoty a podmínky území, - urbanistická koncepce viz text. část kap. C.1.3, C.2, koncepce 

veřejné infrastruktury viz text. část kap. D, koncepce uspořádání krajiny viz text. část kap E. 

 c) byla prověřena a posouzena potřeba změn v území, byla shledána potřeba rozvoje území  

a proto byly vymezeny plochy změn (viz text. část kap. C.2, E.3), byl prověřen a posouzen veřejný 

zájem na jejich provedení a v případech, kde byl nalezen veřejný zájem, byly vymezeny veřejně 

prospěšné stavby - viz text. část kap.G. Byly prověřeny a posouzeny  jejich přínosy, problémy, 

rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na 

veřejnou infrastrukturu a na základě toho byly vymezeny podmínky využití těchto ploch - zejména 

viz text. část kap. F.3. 

 d) byly stanoveny urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a 

prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb - 

podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 

- viz text. část kap.F.2 oddíl e) ve všech tabulkách 

 e) byly stanoveny podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a 

uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území  - viz text. část kap. F.1, F.2, 

F.3 

 f)  Není stanovena etapizace rozvojových ploch, protože to vzhledem ke koncepci rozvoje v 

různých alternativních plochách v rámci území, kde nelze vymezit pořadí využití těchto ploch není 

účelné 

 g) jsou vytvořeny v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků - jsou vymezena zejména opatření pro snižování 

ohrožení území povodněmi - v ploše opatření proti povodním na vodním toku Svratka, jsou 

vymezena zejména opatření pro snižování rizik přívalových srážek vymezením „tras pro odvedení 

přívalových vod“,  řešení havarijních situací - viz text. část odůvodnění kap. 4 odst. "Ochrana 

obyvatelstva" bod g) 

 h) jsou vytvořeny v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských 

změn, a to vymezením možnosti do jisté míry polyfunkčního využívání ploch dle podmínek viz 

text. část kap. F.2 - zejm. u ploch výroby a skladování viz tab. 3.1), 3.2), ploch smíšených viz  tab. 

2.1) 

 i) jsou stanoveny podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, a 

to vymezením rozvojových ploch pro bydlení v zastav. plochách Z1 až Z4a a Z5  

 j) jsou prověřeny a vytvořeny územní podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z 

veřejných rozpočtů na změny v území, a to zejména soustředěním rozvojových ploch podél 

stávající dopravní a technické infrastruktury, minimalizující nároky na doplnění veřejné 

infrastruktury a v návaznosti na zastavěné území obce 

 k) jsou vytvořeny v území podmínky pro zajištění civilní ochrany tím, že nebyly vymezeny 

nové zastavitelné plochy v území ohroženém povodní ani jinak potenciálně ohrožených územích, 

rozvojová území jsou navrhována s ohledem na možnosti zásahu IZS   (viz text. část odůvodnění 

kap 4.), veřejná prostranství zpřístupňující rozvojová území mají dostatečné parametry pro možný 

zásah IZS.  

http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-1-paragraf-19
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 l)  nejsou vymezeny asanační zásahy, , protože nejsou pro koncepci ÚP nutné, je pouze 

vymezena plocha přestavby P1 tak, aby bylo možné využít pozemky jediného nefunkčního areálu 

původně věnovaného zemědělské výrobě  pro přestavbu pro smíšené obytné využití. Ostatní 

výrobní areály jsou kontinuálně využívány.  

 m) jsou vytvářeny podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před 

negativními vlivy záměrů na území  - vymezením vhodné struktury ploch s rozdílným způsobem 

využití a podmínek jejich využití (textová část kap. E.2, kap. F.2. zejména v záplavovém území 

Svratky a Litavy. Podmínky pro ochranu byly vytvořeny nesměřováním dalšího rozvoje zástavby 

do této oblasti. 

 n)  rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů se omezuje na stanovené dobývací 

prostory, a to v plochách vymezených jako plochy zemědělské v dobývacím prostoru. 

 o) v ÚP Unkovice byly uplatněny poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, 

územního plánování a ekologie a památkové péče, koncepce ÚP dle kap. C respektuje hodnoty 

území (kulturní památky, urbanisticky hodnotné území v centrální části kolem návsi dle ÚAP) 

 

2) Posouzení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1) je předmětem 

samostatné dokumentace, která se promítá do koncepce územního plánu. 

 -  posouzení vlivů na životní prostředí je zpracováno v samostatné dokumentaci – Územní plán 

Unkovice  - vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí, Ageris, 

Jeřábkova 5, 602 00 Brno 

 Závěry SEA jsou zapracovány v kap.5 dále v textu odůvodnění. 

 

- posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast nebyl vypracován, neboť 

orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv vyloučil.  

Koncepce rozvoje území vychází z územně analytických podkladů, doplňujících průzkumů a 

rozborů a rozboru udržitelného rozvoje území, zpracovaného pořizovatelem, jakožto rozhodujících 

podkladů pro vymezení koncepce ÚP Unkovice. 

Hodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území  - viz samostatná příloha 
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3. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 

vyhlášek 
dle  § 53 odst. (4) písm. c 

 

Soulad se stavebním zákonem - 183/2006S. v platném znění: 

1) požadavky  dle § 43 odst.(1) jsou splněny : 

- Územní plán stanovil základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot  - a to v kap. B 

textové části územního plánu - dále stanovil jeho plošné a prostorové uspořádání ("urbanistická 

koncepce") - v kap. C textové části územního plánu ,  

uspořádání krajiny - v kap. E textové části územního plánu a koncepci veřejné infrastruktury - v 

kap. D textové části územního plánu;  

- Územní plán vymezil zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy, veřejně 

prospěšné stavby, plochy a koridory pro územní rezervy - viz výkresy grafické části  I/1, I/2, I/3 a s 

nimi související části textové části ÚP : zejména kap. A (vymezení zastavěného území), kap. C.1.3 

(koncepce plošného uspořádání), ÚP stanovil podmínky pro využití těchto ploch a koridorů - viz 

text. část kap. F. 

Plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití 

znehodnoceného území (dále jen "plochy přestavby") byly vymezeny v ploše P1 s příslušnými 

podmínkami. 

 

2) požadavky  dle § 43 odst.(2) jsou splněny : 

 Možnost územního plánu ve vybraných plochách a koridorech uložit prověření změn jejich využití 

územní studií jako podmínku pro rozhodování o změnách v území byla využita v ploše Z1, kde je 

její zpracování účelné. 

Možnost uložit pořízení regulačního plánu nebyla využita, protože pro plochy v řešeném území se 

to nejeví jako účelné. 

 

3) požadavky  dle § 43 odst.(3) jsou splněny : 

Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesnil a rozvíjí cíle a úkoly územního 

plánování v souladu s politikou územního rozvoje - viz text. část odůvodnění kap. 1. 

 

4) požadavky  dle § 43 odst.(4) jsou splněny : 

Územní plán se vydává pro celé řešené území. Územní plán se vydává formou opatření obecné 

povahy podle správního řádu. 

 

6) požadavky dle § 43 odst.(6) jsou splněny : 

ÚP je zpracován zejména v souladu s vyhl. 500/2006Sb. a 501/2006Sb. v platném znění  

7) požadavky dle § 58 jsou splněny : 

Zastavěné území – bylo vymezeno v souladu s §58 - viz kap.A textové části a kap. 6.1 textové 

části odůvodnění.   

 

Soulad s vyhláškou č. 500/2006 Sb. v aktuálním znění včetně novel s účinností od 1.1. 2013:  
Obsah územního plánu včetně odůvodnění je v souladu s § 13 odst. (1) vyhlášky zpracován podle 

přílohy č. 7 vyhlášky – a to textová i grafická část. Viz. textová část kapitoly A až L, textová část 

odůvodnění kapitoly (I), (II) -  1. až 11., (III). 

Obsah výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací a výkresu koordinačního jsou v 

souladu s § 2.  

Dle § 3 je mapovým podkladem katastrální mapa v digitální podobě poskytnutá pořizovatelem . 

Podle § 13 odst. (2) byl ÚP zpracován a vydán v měřítku 1 : 5000, výkres širších vztahů v měřítku 

1 : 50000.  

http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
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Soulad s vyhláškou č. 501/2006 Sb. v aktuálním znění včetně novel s účinností od 1.1. 2013:  
- V souladu s § 3 odst. (1) byly vymezeny plochy většinou o rozloze větší než 2000 m2, pouze 

některé plochy nezbytně nutné k vymezení zejména ploch občanského vybavení a technické 

infrastruktury (oz. OV, ZV, TI) jsou menší velikosti. Toto je i v důsledku velikosti obce a jí 

přiměřené velikosti potřebných ploch pro veřejnou infrastrukturu s důrazem na zachování určité 

funkce v konkrétním území  

V souladu s § 3 odst. (2) byly vymezeny plochy podle a) stávajícího a požadovaného způsobu 

využití – viz rozlišení stav / plochy změn v grafické části ÚP. a b) podle významu (plochy 

zastavitelné, plochy přestavby) – vše viz grafická část ÚP.  

V souladu s § 3 odst. (5) byly plochy vymezeny tak, aby byla zachovány bezpečně přístupná 

veřejná prostranství a stávající cesty umožňující bezpečný průchod krajinou, a byly vymezeny 

plochy změn – plochy veřejných prostranství pro nové komunikace pro prostupnost území.  

Plochy s rozdílným způsobem využití byly vymezeny v souladu s § 3 odst (3) a v souladu s odst. 

(4) byly dále členěny – členění ploch - typy ploch - viz text. část kap. C.1.3. 

Byly vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití dle § 4, §6 až §8, §10 až §17, protože hlavní 

využití ploch v řešeném území odpovídají využití dle uvedených §§  - viz text. část odůvodnění 

kap. 6.3.1.3. - odstavce dle jednotlivých ploch 1.1) až 13.3) 

Byly vymezeny i plochy s jiným způsobem využití - plochy zeleně, protože toto vymezení bylo 

nezbytné - viz text. část odůvodnění kap. Odůvodnění koncepce plošného uspořádání  - 6.3.1.3.1. 
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4. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů 
 

Územní plán byl zpracován v souladu se zvláštními právními předpisy: 

  Koncepce dopravní infrastruktury zejména v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o 

pozemních komunikacích, 

 Koncepce vodního hospodářství byla zpracována zejména v souladu se zákonem č. 

254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákonem č. 274/2001 Sb. o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů - další legislativa viz 

odůvodnění ÚP kapitola 6.4.2. Koncepce zahrnuje podmínku nezhoršovat odtokové poměry 

v území. 

 Koncepce zásobování plynem a zásobování el. energií byla zpracována zejména v souladu 

se zákonem č. 458/2000 Sb. Energetický zákon, další legislativa viz odůvodnění ÚP kapitola 6.4.2.  

 Koncepce uspořádání krajiny respektuje zvláštní předpisy v souladu s typy ploch s 

rozdílným způsobem využití, které se na k.ú. vyskytují. Zemědělský půdní fond byl řešen v 

souladu zejména se zákonem č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu – viz. text. část 

odůvodnění kap. 6.6.2 tab. 9.1) Plochy zemědělské. 

Plochy lesní jsou v souladu se zákonem č. 298/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů (lesní zákon) – viz. text. část odůvodnění kap. 6.6.2 tab. 10.1) Plochy lesní. Textová část 

odůvodnění v kap.11 obsahuje pasáž týkající se záborů lesních pozemků  

Plochy přírodní, plochy zeleně přírodního charakteru a ochrana přírody a krajiny byla zpracována 

v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny – viz. text. část odůvodnění kap. 

6.6.2 tab. 11.1) Plochy přírodní, rovněž územní systém ekologické stability byl pracován v souladu 

se zákonem 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny – viz. text. část odůvodnění kap. 6.5.4 

Územní systém ekologické stability.  

Při zpracování ÚP byly respektovány požadavky na ochranu zdraví vyplývající z platné legislativy 

– zejména zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změny některých souvisejících 

předpisů, díl.6, ochrana před hlukem a vibracemi a neionizujícím zářením, odstavec Hluk a 

vibrace, § 30, a přípustnými limity hluku podle nařízením vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací – ty byly použity při stanovování podmínek u některých ploch 

s rozdílným způsobem využití - v odůvodnění zejména v kapitole 6.6.1. 

 Při vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu bylo kromě zákona o 

ochraně ZPF postupováno v souladu s vyhláškou č. 48/2011 Sb. – podrobně v kapitole 11. 

(Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 

pozemky určené k plnění funkce lesa)  

Při zohledňování hodnot území bylo postupováno v souladu se zákonem 20/1987 Sb. o státní 

památkové péči – viz odůvodnění ÚP kapitola 6.2 , 6.3.2 

Civilní ochrana byla řešena v souladu se zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a vyhl, č. 380/2002 Sb. – viz odůvodnění kapitola 4 níže - oddíl "Civilní ochrana". 

 

V koordinačním výkrese jsou zakresleny všechny limity, týkající se daného území tak, jak 

vyplývají z platné legislativy a z vydaných správních rozhodnutí (zobrazitelné v měřítku ÚP) 

 

ÚP Unkovice respektuje  a zapracoval požadavky dotčených orgánů státní správy, uplatněné 

při v zadání ÚP:  

 
1) jsou respektovány požadavky dle vyjádření HZS JmK dle platné legislativy z hlediska 

požární ochrany v platném znění, vyhláška č.380/2002 Sb  

Území bylo vyhodnoceno z hlediska potřeb vymezení ploch pro požární ochranu a civilní ochranu 

obyvatelstva takto: 
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Ochrana obyvatelstva 

 

d) -  návrh ploch pro požadované potřeby evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Evakuace obyvatelstva a  jeho ubytování řeší havarijní plán JMK. Způsob provádění evakuace a 

jejího všestranného zabezpečení stanoví § 12 a 13 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a 

provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro 

evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci 

uskladnění. 

Základním plánovacím dokumentem je Havarijní plán Jihomoravského kraje. Jeho zpracovatelem 

je HZS JMK v součinnosti se složkami IZS, orgány kraje, orgány hygienické služby, veterinární 

správy, apod.  

Pro případ neočekávané (neplánované) mimořádné události  lze využít  pro nouzové, případně i 

náhradní ubytování obyvatelstva následující plochy:  

- plochy občanského vybavení (OV) 

g) - návrh ploch pro požadované potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací 

pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace vzniklých při mimořádné 

události, návrh nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

- návrh ploch pro požadované potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro 

odstranění nebo snížení škodlivých účinků, vzniklých při mimořádné události, zejména řešení 

obslužných komunikací tak, aby byl umožněn příjezd zasahujících jednotek i v případě 

zneprůjezdnění části komunikací v obci  - je řešeno umožněním vícesměrné obsluhy většiny 

pozemků zastavěného i rozvojového území obce. Veřejná prostranství pro komunikace v obci jsou 

zpravidla vymezována tak, aby byla vzájemně zokruhována a umožnila příjezd k pozemkům 

alternativní trasou v případě mimořádných událostí. 

Řešení sítí technické infrastruktury s možností operativní úpravy dodávek z jiných nezávislých 

zdrojů je řešeno pouze v podrobnosti, jakou umožňuje územní plán nástroji územního plánování – 

tedy vymezením ploch a stanovením podmínek. Koncepce technické infrastruktury obsahuje také 

možnost zokruhování sítí tam, kde je to možné.  

Výše uvedené skutečnosti jsou zahrnuty do stanovené koncepce dopravy a koncepce technické 

infrastruktury. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1) Jsou respektovány podmínky ochrany zdravých životních podmínek zejména z hlediska 

hluku a vibrací a zapracovány do podmínek kap. F.1 

- Pro plochy s možností umístit chráněné prostory (§ 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.), 

které jsou navrhovány do území zatíženého zdroji hluku, je stanoveno podmíněně přípustné využití 

s podmínkou pro změny v území  a to prokázáním splnění hygienických limitů v oblasti hluku a 

vibrací , popř. budou stanoveny další  podmínky pro omezení střetu vzájemně neslučitelných 

činností – např. prověření změn v území územní studií popř. etapizace, která zajistí, aby 

vybudování protihlukového opatření předcházela realizaci konkrétních záměrů 

- Pro plochy s možností umístit zdroje hluku je stanoveno podmíněně přípustné využití s tím, 

že je stanovena podmínka., že celková hluková zátěž ze záměrů umístěných na ploše nesmí v 

souhrnu kumulativních vlivů překračovat imisní hygienický limit stanovený v prováděcích 

právních předpisech pro stávající chráněné prostory a na hranici ploch (s možností situovat 

chráněné prostory) vymezených v územně plánovací dokumentaci 

- Při vymezení ploch občanského vybavení, příp. při stanovení přípustnosti umístit zařízení 

občanské vybavenosti v ostatních funkčních plochách, je brán v úvahu fakt, že mohou druhy 

staveb, které jsou z hlediska využití taktéž limitovány z hlediska hluku a vibrací právním 

předpisem  
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2) Je respektována platná legislativa o ochraně ovzduší – Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší - viz text. část odůvodnění odst. 6.2 "cíle ochrany a rozvoje hodnot" 

Při zpracování návrhu územního plánu bylo postupováno v souladu se základním požadavkem na 

snižování úrovně znečištění i znečišťování vnějšího ovzduší a byly zohledněny zásady: 

- není navržena těsná návaznost obytné zástavby a ploch pro výrobu, průmysl nebo činnosti 

omezující okolní obytnou zástavbu, zejména z důvodu předcházení problémům obtěžování 

obyvatel hlukem, emisemi z dopravy, případně zápachem 

-  umístění objektů pro stálé bydlení je v dostatečné vzdálenosti od stávajících i nových 

zdrojů znečišťování ovzduší – průmyslových areálů, smíšených výrobních areálů apod. 

- návrh územního plánu Unkovice je v souladu s opatřením obecné povahy Ministerstva 

životního prostředí č. j. 30724/ENV/16 ze dne 27.5.2016, kterým byl vydán Program zlepšování 

kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z  

- do ÚPD se promítají protierozní opatření a podmínky pro ně, travnaté porosty, ÚSES 

3) řešení ÚP (urbanistické koncepce a koncepce krajiny) neovlivňuje negativně zájmy 

vojenského letectva a obrany státu - je respektována skutečnost, že je celé kat.území v ochranném 

pásmu radiolokačního zařízení, celé kat.území je v ochranném pásmu letecké stavby – sektor C - 

koncepce neumožňuje výškové stavby - a to stanovením podmínek prostorového uspořádání - v 

text. části kap. F.2, neumožňuje satelitní zástavbu v krajině, ani třeba zásadní výsadby na 

exponovaných polohách - viz vymezené zastavitelné plochy - viz text. část kap. C.2,  existence 

ochranného pásma je citována i konkrétním upozorněním  - textu v legendě v koordinačním 

výkresu  

4) v ÚP je vyznačeno „manipulační pásmo vyplývající z § 49 odst. vodního zákona“ a to 

v koordinačním výkrese, záplavová území jsou respektována při vymezování nových 

zastavitelných ploch   

5) je minimalizována možnost ohrožení hlukem a vibracemi ploch s chráněnými vnitřními 

prostory budov a chráněnými prostory, zejména u komunikací tak, že tyto nejsou v sousedství 

silnice II. třídy navrhovány.  

6) je snaha návrhem ÚP zabezpečit, aby plochy a to i stabilizované obsahující chráněné 

prostory dle § 30 zákona č. 258/2000 Sb. nebyly v budoucnu vystavovány nadlimitními hodnotami 

hluku a vibrací vyplývajícími z umisťování nových zdrojů hluku a vibrací, což je řešeno návrhem 

podmínek využívání ploch, které v plochách bydlení  nebo smíšených obytných neumožní 

souběžně umisťovat zdroje hluku a vibrací (viz kap. F.1, F.2 textové části), hluk z dopravy na 

průjezdných komunikacích zejména vůči stávající zástavbě eliminovat nelze a je nutno vymezit 

podmínky rozvoje v těchto plochách - opět podm. viz. kap. F.1 textové části 

7)  podmínky stanovené ve vyjádření Krajské hygienické stanice byly zapracovány jako 

podmínky využití ploch do kap. F.1 a F.2 textové části 

8) požadavky ze stanoviska OŽP KrÚ JmK jsou zapracovány v textové části odůvodnění 

kap.11 - Vyhodnocení předpokládaného důsledku navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 

a pozemky určené k plnění funkce lesa, včetně upozornění  na odnímání kvalitních půd I.a II tříd  

9) Je respektováno záplavové území včetně aktivní zóny vodního toku a návrh protierozních 

opatření v k. ú.  Unkovice 

 

10)  Obrana státu 

Protože celé k.ú. Unkovice se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany, byla v textové části 

územního plánu - kap. F.1 odst.4) uvedena podmínka :„Ve všech plochách lze umisťovat jen 

stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského letectva a obrany státu“. 

 Tato podmínka byla zařazena z důvodu, že se celé území obce se nachází v ochranném 

pásmu radiolokačního zařízení, které je zájmovým územím Ministerstva obrany České republiky 

dle § 175 stavebního zákona. Stavby v takto vymezeném území mohou být na základě zákona 

v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti státu zakázány či omezeny, což se týká zejména staveb 
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(včetně rekonstrukcí a přestaveb) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, 

základnových stanic mobilních operátorů, větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad 

terénem a staveb tvořících dominanty v terénu.“ 

 

      11)  položka neobsazena 

12)  V koordinačním výkrese jsou zakresleny všechny limity, týkající se daného území 

tak, jak vyplývají z platné legislativy  

13)  Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
- Je minimalizován negativní vliv na krajinný ráz stanovením podmínek pro umisťování staveb tak, aby 

nedocházelo k vytváření nevhodných výškových a prostorových dominant s ohledem na stávající 

zástavbu – viz kap. F.1 

- Je zapracována prostorové regulace zástavby -  výška zástavby maximálně 2 nadzemní podlaží, u 

výrobních staveb 10m 
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5. zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení 

včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí, 
 

ÚP byl posuzován z hlediska vyhodnocení vlivu územního plánu na vyvážený vztah územních 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 

obyvatel území (dále jen "vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území") – viz samostatná příloha 

Bylo zpracováno vyhodnocení vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí  - viz 

samostatná dokumentace. 

 

Závěry SEA : 

U rozvojových ploch a koridorů se zjištěnými závažnými reálnými či potenciálními zápornými 

vlivy na životní prostředí (příp. působením více mírnějších záporných vlivů) jsou navrhována 

následná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci těchto vlivů: 

- je minimalizován zábor zemědělské půdy s II. třídou ochrany v ploše Z1 - plochy bydlení 

čistého BC a veřejných prostranství U, navazující a související pozemky využitelné jako zahrady 

nejsou zahrnuty do zastavitelné plochy 

- Z6 - plocha smíšená výrobní SV: dopravní obsluha plochy je řešitelná po účelové 

komunikaci mimo dotčení zástavby obce – stávajícím veřejným prostranstvím vymezeným v ÚP, 

podmínky využití plochy neumožní umísťování záměrů s nadměrným imisním a hlukovým 

zatížením obytné zástavby; 

- Z8 - plocha občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení OS: podmínky 

využití plochy umožní případné budovy umístit výhradně v části plochy mimo stanovené 

záplavové území; 

- Z9 - plocha výroby a skladování VS: dopravní obsluhu lze zajistit ze severní strany od 

Hrušovan komunikací ve stávajícím veřejném prostranství tak, aby nedocházelo k nadměrné 

imisnímu a hlukovému zatížení obytné zástavby; 

- Z10 - plocha výroby a skladování VS: je minimalizován zábor zemědělské půdy s II. třídou 

ochrany na nezbytný rozsah rozvoje a dostavby stávajícího areálu výroby tak, aby byla zajištěna 

jeho provozuschopnost 

- Z11 - plocha technické infrastruktury TI: umožní minimalizovat skutečný zábor 

zemědělské půdy s II. třídou ochrany při využití pro uvažovaný psího hřbitov – plocha zůstane 

v podstatné části součástí polní krajiny a nezastavěného území 

- K6 - plocha zeleně rekreační ZR: podmínky využití plochy neumožní umísťovat nadzemní 

objekty v záplavovém území - nezhorší povodňovou situaci v území, využití pro rekreační 

zahrádky v drobné držbě nemá potenciál poškodit významný krajinný prvek (údolní nivu). 
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6. komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 
 

6.1  Odůvodnění vymezení zastavěného území 

zdůvodnění kap.A textové části ÚP: 

Je vymezeno zastavěné území v souladu s §58 odst.1 

Je vymezeno zastavěné území centra Unkovic spolu se spojitě navazujícími částmi obce, protože 

urbanismus obce je kompaktní  - historicky se obec rozvíjela v okolí návsi a kostela a na tato 

prostranství byla postupně napojována síť ulic, které tvoří kompaktní centrální část obce. 

Zastavěné území tvoří zástavba bydlení severně od centra obce směrem k Unkovickému rybníku, 

která vznikla dle koncepce platného ÚPO a není ještě ukončena. 

Zastavěné území je vymezeno v území výroby a skladování - výrobní areál (PREFA k 15.3.2022) 

na severní hranici řešeného území, protože se jedná o ohrazené území průmyslového areálu. 

Zastavěné území je vymezeno v území výroby a skladování -  výrobní areál (drůbežárna k 

15.3.2022) v severní části řešeného území za Unkovickým rybníkem, protože se jedná o ohrazené 

území průmyslového areálu. 

Zastavěné území je vymezeno na  pozemcích čistírny odpadních vod pro splaškovou kanalizaci 

obec Hrušovany u Brna, protože se jedná o uzavřený areál technologické stavby. 

Zastavěné území tvoří území vodojemu severozápadně od zástavby centra obce , protože se jedná 

o ohrazené území průmyslového areálu. 

Zastavěné území je vymezeno v území výroby a skladování -  areál výroby jižně od zástavby 

centra obce (západně od příjezdové komunikace do Unkovic), protože se jedná o ohrazené území 

průmyslového areálu. 

Zastavěné území tvoří řadové garáže západně od zástavby centra obce směrem k trati protože se 

jedná o pozemky staveb. 

Zastavěné území je graficky vyjádřeno ve výkresech grafické části ÚP č. I/1, I/2. 

 

 

6.2  Odůvodnění základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

zdůvodnění kap.B textové části ÚP: 

V kap. B jsou uvedeny pojmy užité v textových i grafických částech ÚP Unkovice tak, aby byl 

zřejmý jejich význam v souvislosti s užitím v ÚP Unkovice. 

 

Základní koncepce rozvoje území obce   - hlavní cíle rozvoje  

jsou stanoveny z následujících důvodů:  

1) Cíl: vytvořit územní podmínky pro rozvoj bydlení v obci zejména severozápadně od 

zastavěného území a tím podpořit hlavní funkci této obce,  protože Unkovice je dynamicky 

se rozvíjející obec s výrazným podílem bydlení, plochy pro rozvoj lze vymezit pouze 

v plochách na okraji stávající zástavby, protože severně a východně od obce je záplavové 

území Svratky a Litavy, západně území centrální části obce odděluje od volné krajiny 

železnice, jižně již přímo navazuje zástavba Žabčic.  Důvodem vymezení těchto ploch je 

také kontinuita s původní ÚPD, která rozvoj bydlení uvedeným směrem  již vymezila. 

2) Cíl: vytvořit územní podmínky pro rovnoměrný rozvoj funkčních složek, protože 

nerovnoměrný a nadměrný rozvoj území není žádoucí a je v rozporu s principy 

udržitelného rozvoje 

3)  Cíl: vytvořit územní podmínky pro dobudování a zokruhování místních komunikací, 

protože je nezbytné zajistit dostatečnou obsluhu pozemků bydlení, výroby i dalších 

funkčních složek 

4)  Cíl: vytvořit územní podmínky pro výrobní činnosti včetně zemědělství tak, aby nebyly 

negativně ovlivňovány plochy bydlení v obci, protože výrobní funkce v obci zaujímají 

významný podíl ploch stabilizovaných i rozvojových, plochy jsou proto situovány 
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v dostatečné vzdálenosti od ploch obsahujících bydlení, je nutno předcházet střetům mezi 

těmito využitími 

5) Cíl: vytvořit územní podmínky pro rekreační funkce v krajině – nepobytovou rekreaci, 

protože zejména oblast pozůstatků lužních lesů a přirozené lužní krajiny umožňuje relaxaci 

v přírodním prostředí. 

6) Cíl: vytvořit územní podmínky pro rozvoj zeleně vymezením nových přírodních ploch 

zeleně rekreační v oblasti Klínky pro doplnění přírodního prostředí ve vazbě na stávající 

VKP 

7) Cíl: vytvořit územní podmínky pro dobudování technické a dopravní infrastruktury 

zejména pro rozvojové plochy byl stanoven, protože rozvojové plochy zejména výrobní 

povahy vyžadují vzhledem k poloze mimo centrální zástavbu obce a vzhledem ke 

specifické povaze vybudování nové technické infrastruktury. 

8) Cíl: vytvořit územní podmínky pro revitalizaci ploch těžby byl stanoven proto, aby plochy 

v dobývacích prostorech byly bezodkladně rekultivovány a těžba tak neznehodnocovala 

krajinu a krajinný ráz – zejména stanovením podmínek ploch zemědělských v dobývacím 

prostoru 

 

 

Základní koncepce ochrany a rozvoje hodnot obce 

9)  Cíl: zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a plochy v 

centrální části obce využívat tak, aby byla zachována centrální obytná zóna návesního typu 

a zemědělský charakter obce, a to zejména zachováním výškové hladiny zástavby a 

zamezením nežádoucímu přetvoření prostředí tak, bylo chráněno urbanisticky hodnotné 

území centra obce, a to zejména zachováním výškové hladiny zástavby a zamezením 

nežádoucímu přetvoření prostředí např. výstavbou nových dominant, je v územním plánu 

naplňován, a to zejména zachováním výškové hladiny zástavby  a zamezením nežádoucímu 

přetvoření prostředí např. výstavbou nových dominant (stanovením podmínek prostorového 

uspořádání omezujících maximální výšku zástavby - viz kap. F.2 textové části odst e) v 

tabulkách). Cíl byl stanoven,  protože kvalita prostředí v obci  je předurčena také velikostí, 

urbanismem sídla a měřítkem jeho zástavby, je tudíž nutné zachování kvalitního životního 

prostředí, a to z pohledu zdravého a estetického prostředí, které směřuje další vývoj obce 

pozitivním směrem.  Cíl byl stanoven. protože území návsi spolu s navazující zástavbou 

bylo vyhodnoceno dle ÚAP ORP jako urbanisticky hodnotné území 

 Centrální část obce je také prostředím chráněných kulturních památek, a to proto je třeba 

chránit jejich prostředí. 

10) Cíl: zachovat ráz lužní krajiny s pozůstatky původních luk a lužního lesa je stanoven 

z důvodu ochrany nejcennějších přírodních prvků řešeného území 

11) Cíl: chránit obec a její obyvatele proti povodním vytvořením podmínek pro realizaci 

protipovodňových opatření ve východní části území  je stanoven, protože část území se 

nachází v záplavovém území Šatavy a Svratky a jsou i v rámci ZÚR řešena protipovodňová 

opatření 

12) Cíl: umožnit využití ploch v okolí Šatavy a oblasti Klínky tak, aby bylo chráněno přírodní 

prostředí omezením rozvoje zástavby směrem do přírodních oblastí a stanovením výškové 

hladiny zástavby zastavěného území a zastavitelných ploch,  protože se jedná o 

ojedinělé prvky přírodního prostředí v jinak zemědělsky obdělávané krajině 

 

Základní koncepce rozvoje území obce  - zásady  

Byly stanoveny zásady: 

13) Bydlení lze rozvíjet pouze v přímé návaznosti na zastavěné území, protože je nutný soulad 

s §18 odst.(4). 
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14) při umísťování ploch pro dopravní a technickou infrastrukturu jako např. pro obchvat obce 

je třeba zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny, protože 

je nezbytné zachovat územní a prostorové vazby        

15)  rozvoj zástavby obce nelze směřovat do severovýchodní části území, protože se jedná o 

plochy v záplavovém území  

16) zajistit podmínky pro vzájemně se doplňující, podmiňující nebo nekolidující činnosti  u 

ploch s rozdílným způsobem využití, a to zejména v případech, kdy spolu sousedí plochy 

obsahující bydlení a plochy obsahující výrobu, protože je potřeba územně předcházet 

možným konfliktům, plynoucím z lokalizace vzájemně neslučitelných činností ve vzájemné 

blízkosti, tyto podmínky jsou pak předmětem kap. F.2 textové části územního plánu a jsou 

vymezeny k jednotlivým plochám s rozdílným způsobem využití a jsou také uvedeny 

v kap. F.1  

17) vymezit plochy výroby pouze v přímé návaznosti na plochy umožňující dopravní obsluhu, 

dopravní obsluha nesmí být umožněna průjezdem smíšenou a obytnou zástavbou obce, 

protože zátěž plynoucí z dopravy by centrum obce ohrozila nadlimitním hlukem a prašností 

18)  umisťováním záměrů v  řešeném území zabezpečit podmínky pro zvýšení ekologické 

stability území vymezením ploch pro funkční a v budoucnosti realizovatelný ÚSES, 

protože ÚP respektuje vymezení regionálního systému ÚSES dle ZÚR Jihomoravského 

kraje – územní systém ekologické stability  

 

 

 

6.3  Odůvodnění urbanistické koncepce, urbanistické koncepce, včetně urbanistické 

kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch 

přestavby a systému sídelní zeleně 

(zdůvodnění kap.C textové části ÚP) 

 

6.3.1   Odůvodnění urbanistické koncepce 

(zdůvodnění kap.C.1 textové části ÚP) 

6.3.1.1  Odůvodnění základní koncepce rozvoje území obce 

zdůvodnění kap. C.1.1  textové části ÚP: 

 

1) Rozvíjena bude původní urbanistická kompozice obce, a to v plochách změn, nejsou 

navrhovány podstatné zásahy do původní koncepce v zastavěném území, protože dlouhodobě 

historicky vytvářená struktura  jádra obce je funkční a nevyžaduje zásadní změny. 

 

2)  Zástavba obce je nadále rozvíjena jako kompaktní sídlo jehož charakter zůstane zachován. 

Tvar obce bude doplněn soustředěně okolo zastavěného území obce. Převažující část 

řešeného území zaujímají plochy stabilizované, plochy změn jsou vymezeny zejména na 

okraji zastavěného území.  

 

Toto vymezení vychází z následujících skutečností: 

Unkovice jsou sídlo, jehož sídelní strukturu do značné míry ovlivnily geomorfologické podmínky. 

Využití území v mnoha ohledech limitují přírodní a technické limity, z nichž nejpodstatnější jsou: 

- záplavové území v severovýchodní části správního území s pozůstatky lužního lesa  s VKP 

Unkovické louky a VKP Klínky  

- železnice  západně od centra obce a za ní polní krajina poznamenaná těžbou štěrkopísků 

- zástavba obce Žabčice, která na řešené území a zástavbu Unkovic přímo navazuje z jižní starny 
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Původní jádro obce, tvořené selskými grunty, je návesního typu s  podélně polokruhovou a na 

východě  uzavřenou návsí. Významnou sídelní a zároveň krajinnou dominantou je kostel 

Nanebevzetí P. Marie v blízkosti návsi.  

Kostel je významný také jako krajinná dominanta v lužni krajině a orientační bod.  

Další dominantou na návsi je budova školy - obecního úřadu a památník obětem válek. V prostoru 

centra obce se nachází převážně tradiční obytná zástavba drobného měřítka. Obec se dále rozvíjela 

podél uliční sítě vycházející z centra – zejména západním směrem, který nebyl ohrožován 

záplavami, formou oboustranné sevřené ulicové zástavby. Ulice ve směru východ - západ tvoří 

páteřní osu obce, dále navazují kratší ulice směrem k trati Zelné zahrádky (na východ),  k trati 

Bahna (na sever) a na jih k nádraží v Žabčicích. Novější zástavba již nerespektuje základní ráz 

tradiční zástavby, ani její výškovou hladinu, je v prodloužení těchto ulic a v paralelní ulici s ulicí 

hlavní. 

Zástavba v obci je tvořena obytnými domy do 2 nadzemních podlaží tradičně v sevřeném typu 

zástavby, který vytváří charakter obytné ulice. Převýšená nová zástavba již znehodnotila typický 

charakter obce, nezbytné je uplatňovat navržená regulační opatření. 

 

Z hlediska tvarosloví se v obci vyskytuje výšková hladina původně přízemní zástavby, dnes 

od přízemních po patrové objekty, převážně tradičně kryté sedlovými souměrnými střechami, 

orientovanými v uliční frontě hřebeny souběžně s ulicí v převážně sevřeném typu zástavby. 

Ojediněle se v celé obci vyskytuje odlišný typ střechy (novotvary s různým sklonem střešních 

rovin, rovné střechy). Novější zástavba v okrajových částech obce je individualistická a nevytváří 

tradiční uliční obytný prostor.  

Z hlediska kompozice se obec vzhledem k centru rozšiřuje excentricky vlivem přírodních 

limitů, v ostatních směrech se podle možností rozvíjí rovnoměrně formou rozšiřování zástavby 

jejich prodlužováním. Rozsáhlejší možnosti jsou pouze severním směrem formou paralelní ulice k 

hlavní ose obce.  

 

3) Zástavba obce je podstatnou měrou využita pro obytnou a smíšenou obytnou funkci. 

vymezení těchto ploch s rozdílným využitím v tomto území vychází z dosavadního 

historického vývoje území a jeho dosavadní koncepce.  

Plochy smíšené obytné - jsou vymezeny v centrální části – v oblasti kolem návsi, protože 

zejména starší objekty zahrnují zpravidla větší škálu funkcí nežli pouze bydlení. 

Plochy bydlení navazují na centrální zástavbu, jsou proto vymezeny v plochách navazující 

na původní jádro. Jedná se totiž mimo jiné o lokality s drobnějším pozemkovým členěním - 

zástavba je zde většinou užívaná pouze pro bydlení a jeho zázemí, lokality, kde není vhodná větší 

smíšenost funkcí také  z důvodů omezené dopravní obslužnosti. 

Rozvoj zástavby zastavitelnými plochami bydlení je vymezen v přímé návaznosti na 

centrální zastavěné území, protože takto lze účelně využít veřejnou infrastrukturu obce, je 

směřován severozápadně od centra do oblastí, které nejsou zasaženy záplavovým územím a 

poskytují kvalitní prostředí pro bydlení. Rozvoj smíšené obytné funkce je navržen v ploše 

přestavby, která má vzhledem ke své poloze i potenciál rozvíjení dalších funkcí (služby, 

vybavení). 

Plochy výroby a skladování jsou vymezeny ve stabilizovaných plochách zejména severně 

od centrálního zastavěného území jádra obce a rozvíjeny v přímé návaznosti na rozvoj dopravní 

infrastruktury proto, aby zejména dopravní obsluhou nebyla narušována pohoda bydlení a užívání 

ostatních ploch. 

 Plochy výroby elektrické energie  - fotovoltaická elektrárna jsou samostatně vymezeny 

v pozemcích západně od železniční trati, kde je umožněn také jejich rozvoj, protože se jedná o 

pozemky vytěženého dobývacího prostoru, kde tato výrobní funkce nemůže nekolidovat s funkcí 

bydlení, výroba je vůči zástavbě centra obce skryta tělesem trati a nenarušuje tak krajinný rámec 

ani negativně neovlivní urbanisticky hodnotné území obce. 
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Plochy občanského vybavení  jsou samostatně vymezeny tam, kde je situování 

konkrétních druhů vybavenosti nutné k zachování funkčnosti obce, k rozvoji území - jsou proto 

vymezeny zejména na pozemcích s objekty obecního úřadu, základní a mateřské školy, církevních 

objektů. Ostatní občanské vybavení, pokud se vyskytuje, je včleněno v plochách smíšených 

obytných.  

Občanské vybavení obce je jen základní - vzhledem k dobrému dopravnímu propojení 

okolních sídel a dojížďce obyvatel za prací.  

Je umožněno umisťování občanského vybavení v rámci vymezených ploch s různým 

způsobem využití včetně ploch smíšených obytných a v omezené míře i bydlení tak, aby se různé 

druhy vybavení daly umisťovat  dle aktuální potřeby. Při velikosti sídla není účelné vymezovat 

další plochy tohoto využití . 

Zázemí pro každodenní rekreaci představuje především oblast severně od zástavby směrem 

k Unkovickém rybníku a Unkovickým loukám, zde jsou proto vymezeny plochy občanského 

vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení, veřejná prostranství v okolí rybníka, a krajinné 

zázemí – proto jsou lokalizovány pávě v dané poloze. Rozvoj této funkce v území je vymezen 

v ploše Z8, která je určena pro veřejné přírodní sportoviště. Podstatná část plochy se sice nachází 

v záplavovém území, ale využití pro zatravněné sportoviště neznemožní odtok povodňových vod 

z území, malá část se nachází mimo záplavové území, kde lze případně realizovat zázemí 

sportoviště ve stavebních objektech. Spektrum ploch denní rekreace doplňují plochy zeleně 

rekreační, které mohou poskytnout pěstební pozemky zahrádek v docházkové vzdálenosti 

k obydlím (nejedná se o možnost pobytové rekreace – plocha se nachází v záplavovém území a 

nelze zde realizovat zahradní chaty). 

Rozvoj občanského vybavení pro tělovýchovu a sport v zastavitelné ploše mezi železniční tratí a 

zástavbou centrální části obce je vymezen pro sportoviště blíže nespecifikované, jedná se o hlavní 

možnost rozvoje rekreačních funkcí v obci.  

Plochy technické infrastruktury  bylo nutno vymezit samostatně, protože povaha ČOV, 

regulační stanice plynu, vodojemu nebo jiných technických zařízení neumožní jejich začlenění do 

jiných funkčních ploch. Specifická plocha technické infrastruktury pro likvidaci odpadu je 

vymezena na pozemku pro psí hřbitov – připravovaný záměr v lokalitě za tratí, kde nekoliduje 

s dalším využitím 

Plochy veřejných prostranství  jsou vymezeny na pozemcích náměstí, ulic, koridorech místních 

komunikací a zahrnují i pozemky chodníků, zeleně, odpočinkových prostranství, menších hřišť 

apod. Rozsáhlejší charakter má plocha veřejného prostranství na návsi, která obsahuje i veřejnou 

zeleň v rozsahu, který lze vyznačit v ÚP. 

Jako plochy veřejných prostranství jsou i veřejně přístupné účelové komunikace – mimo zastavěné 

území. Plochy veřejných prostranství jsou vymezeny z důvodu užívání veřejných prostranství v 

souladu s jejich účelem a významem a z důvodu zajištění prostupnosti krajiny. 

Plochy dopravní infrastruktury jsou vymezeny na pozemcích železnice včetně souvisejících 

pozemků, protože jejich využití je specifické a mají nadmístní význam. 

Plochy s jiným způsobem využití představují plochy zeleně, které  jsou vymezeny z důvodu 

nutnosti zachování objemu veřejné i soukromé zeleně v obci tam, kde je to účelné - z důvodu 

dostatečnosti veřejné zeleně uvnitř obce, soukromé zeleně tam, kde má zároveň funkci 

hygienického a estetického filtru. Jedná se zejména o plochy sídelní zeleně soukromé a vyhrazené, 

plochy zeleně rekreační.  

 Způsoby využití a podmínky prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití jsou 

stanoveny pro jednotlivé druhy ploch - viz kap. F.2 textové části a kap. 6.6.1, 6.6.2 text. části 

odůvodnění 

 

6.3.1.2  Odůvodnění koncepce ochrany hodnot území obce 

zdůvodnění kap. C.1.2  textové části ÚP: 
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1)  Urbanisticky hodnotné jádro obce bude zachováno respektováním výškové úrovně stávající 

zástavby a respektováním stávajícího způsobu zastavění, protože je nutná jeho ochrana z 

důvodu koncentrace památkových objektů (kostel Nanebevzetí Panny Marie a další - viz 

níže v této kap. - ochrana památek). 

Bude respektována struktura osídlení s převážně řadovou zástavbou vytvářející prostory 

ulic, protože je charakteristickou urbánní hodnotou sídla. 

  Bude zachován ráz jedinečné urbanistické struktury území, jsou proto vymezeny podmínky 

prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu v kap. F.2 

textové části, a to zejména v tab. 1.1), 1.2), 2.1),3.1) - 3.3), 4.1) - 4.3), vždy oddíl tab. e). 

2) Bude respektována jedinečná kulturní krajina v údolní  poloze říční nivy s vodními toky a 

kanály, s pozůstatky lužních lesů, protože je přírodní hodnotou území a přirozeným 

zázemím obce 

3) Bude chráněn je zemědělský charakter obce – nová výstavba se musí přizpůsobit 

tradičnímu způsobu zastavění obce (usedlosti v řadové zástavbě ulice, se sklonitými 

střechami, okapem souběžným s uliční čárou), protože je základem identity obce, jeho 

hodnotou.  

4) Je respektováno záplavové území Svratky, využití ploch v severovýchodní části řešeného 

území vytváření podmínky pro opatření proti povodním na vodním toku Svratka pro 

snižování ohrožení území povodněmi, protože severovýchodní část území je ohrožena 

povodněmi - je zde stanoveno záplavové území - Q100). 

5) Bude respektováno přírodní území v záplavovém území Svratky zejména též z důvodu  

potencionálních záplav a nebude zde rozvíjena zástavba – z důvodu souladu s PÚR ČR, čl. 

(26)  

6)  Jsou vymezeny plochy změn v krajině pro plochy přírodní zejména v západní části 

řešeného území a v oblasti VKP Unkovické louky a dále v západní části řešeného území – 

ozn. K1 až K5, protože jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti  a spolupůsobení prvků 

ÚSES v tomto území  

 

 

Koncepce ochrany hodnot území obce vychází z požadavku na ochranu a tvorbu životního 

prostředí: 

Půda 

Na spraších a píscích, které v zájmovém území převažují, se vyskytují černozemě nebo drnové 

půdy černozemní. Ve spodních částech mírných svahů vznikly na svahovinách hnědozemě 

illimerizované a hnědé půdy včetně slabě oglejených forem. V nivě Šatavy se na nivních 

uloženinách vyvinuly nivní půdy glejové. 

Zemědělská půda zabírá cca 74,3% výměry katastrálního území Unkovic. 55,6% je orná půda. 

Zahrady (2,9%) se nacházejí zejména kolem zastavěné části obce. 

V území jsou poměrně četně zastoupeny vinohrady, které tvoří 7,6% území. Velký podíl v území 

tvoří plochy ostatní – 20,2%. Zčásti se jedná o pozemky dobývacího prostoru, u kterých není 

dokončena rekultivace a nejsou navráceny do ZPF nebo jinému dalšímu využití. 

Malý podíl ploch náleží i sadům (3,6%), trvalému travnímu porostu, minimum vodním plochám, 

které jsou zastoupeny v severovýchodní části území (vodní toky, plochy, svodné kanály) 

Ochrana půd nezastavěného území je zajištěna vymezením ploch nezastavěného území  - zejména 

ploch zemědělských, ploch s jiným způsobem využití – různé plochy zeleně - viz textová část  - 

kap. C.1.3 a podmínek využití těch ploch v text. části kap. F.2 

Lesní pozemky tvoří minoritní podíl – 2,2%, nacházejí se pouze v několika menších ostrůvcích 

v krajině. 

Ochrana lesních pozemků je zajištěna vymezením ploch nezastavěného území  - zejména ploch 

lesních - viz textová část  - kap. C.1.3 a podmínek využití těch ploch v text. části kap. F.2 
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V zájmu zvýšení ekologické stability území dle vymezeného ÚSES (kap. 6.5.4) jsou v části 

zemědělských půd na západě správního území obce vymezeny plochy přírodní  

Vodní eroze  

Území obce obsahuje více svažité pozemky zemědělské půdy pouze v západní části za tratí, kde je 

krajina zčásti přetvořena těžební činností a postupně má být navracena do ZPF. 

Podmínky ploch zemědělských stanovují protierozní opatření jako přípustné využití - viz kap. F.2 

textové části tab. 9.1), 9.2), protože je to vzhledem ke způsobu využívání těchto ploch účelné.  

 

Větrná eroze  

Větrnou erozi je ohrožena většina pozemků s velkoplošným způsobem obdělávaní. K omezení 

erozních vlivů přispívají výsadby liniových stromových porostů, proto podmínky ploch 

nezastavěného území  - zejména ploch zemědělských  - umožňují realizaci krajinné zeleně  - viz 

kap. F.2 textové části tab. 9.1) až 9.2)., plochy přírodní jsou vymezeny pro prvky ÚSES, které také 

zejména v podobě biokoridorů omezují působení větrné eroze. 

 

Voda 

Ke znečištění vod dochází v nevýznamné míře splachy z okolních pozemků - nutno eliminovat 

systémem opatření a záchytných ploch a příkopů, drobných retenčních nádrží a sedimentačních 

jímek, projektovaných v rámci revitalizace vodních toků, které mají významnou funkci 

ekologickou, toto je umožněno v rámci podmínek ploch nezastavěného území – viz kap. F.2. Podíl 

na znečištění mají zčásti dosud nezachycené odpadní vody z obce - navrženo je doplnění systému 

kanalizace a likvidace odp. vod v rámci řešení odkanalizování obce – viz koncepce odkanalizování 

v kap. D. 

 

Ovzduší 

Ke znečištění ovzduší v obci Unkovice dochází : 

- exhalacemi a prašností z dopravy, vzhledem ke koncové poloze obce v dopravním systému není 

závažná 

- zemědělskou výrobou a dopravou – je vymezena síť veřejných prostranství pro účelové 

komunikace, mimo zástavbu a negativní ovlivnění sídla.  Rozvoj výroby je směřován výlučně do 

mimo plochy obsahující bydlení. 

Stanovené podmínek pro využití ploch výroby a skladování neumožňují umisťovat nové zdroje 

znečištění ovzduší.  

 

Hluk 

V obci se nevyskytuje žádný stacionární významnější zdroj hluku, nejvýznamnějším zdrojem 

hluku je hluk z dopravy - z provozu  silnici II. tř. (mimo k.ú.) 

Jsou vymezeny podmínky v textové části, které podmiňují umisťování staveb obsahující chráněné 

prostory v blízkosti komunikací - viz podm. textové části F.1 odst.1)  

 

Lokality ohrožené sesuvy 

Nevyskytují se. 

 

Ochrana přírody a krajiny 

V řešeném území se nenacházejí zvláště chráněná území. Krajina obsahuje cenné prvky v podobě  

pozůstatků lužních lesů, jinak se jedná o dlouhodobě obdělávanou polní krajinu. 

V řešeném území se nacházejí 3 registrované významné krajinné prvky: 

VKP Unkovické louky 

VKP Mokřad v pískovně 

VKP Klínky 
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Kromě těchto registrovaných VKP jsou dle Zák. 114/92 Sb. jsou významnými krajinnými prvky 

též všechny lesní plochy a údolní nivy. 

 

ÚSES vymezuje v území struktury ploch, které již mají nebo na kterých mohou být vytvořeny 

nejlepší podmínky pro uchování a rozvoj společenstev odpovídajících původním (žádoucím) 

přírodním podmínkám v návaznosti na vymezení systému regionálního ÚSES dle ZÚR JmK. 

 

Při vymezení ÚSES (viz textová část odůvodnění dále v kap.6.5.4) byly respektovány tyto funkční 

segmenty krajiny, mezi které patří i výše uvedené významné krajinné prvky a přírodní památka 

(jakožto limity přírodní, zapracované ve výkresu II/1 grafické části). 

 

 

Krajinný ráz   

Z krajinářského hlediska se obec nachází v nepříliš pohledově exponované poloze v lužni poloze 

široké nivy Svratky. Pohledově se uplatňuje ze západní části katastru. Horizonty krajiny v pohledu 

z obce jsou tvořeny na západě převážně zemědělskou půdou ve struktuře ploch orné půdy, sadů a 

zahrad s lesními remízy, na severovýchodě tvoří horizont krajiny lužni les. Na východě se nachází 

zemědělská nivní krajina s nízkým zastoupením rozptýlené a doprovodné zeleně se vzdáleným 

horizontem. Na jihu navazuje obec na urbanizované plochy sousedních Žabčic, se kterými je obec 

stavebně i komunikačně provázána. 

V katastrálním území se vyskytují typy krajiny dle ZÚR JmK: 

17 - Dyjsko-svratecký 

21 - Ořechovsko-vranovický 

 

Jsou respektovány zásady (pravidla) pro ochranu, správu a plánování (dosažení cílové 

charakteristiky) v těchto typech krajin. 

 

Intenzifikace zemědělské výroby se výrazně negativně projevila v celkovém snížení ekologických 

a estetických hodnot krajiny, koncepce ÚP naopak směřuje k celkovému zvýšení hodnot krajiny: 

Tento problém ÚP řeší stanovením podmínek nezastavěného území, umožňujících realizaci 

krajinné zeleně v rámci např. zemědělských ploch - viz textová část kap. F.2 tab. 9.1) a další. 

 

 

Koncepce ochrany hodnot území obce vychází z požadavku na ochranu památek: 
 

Ve správním území obce Unkovice  jsou zmapována archeologická naleziště. 

Celé katastrální území Unkovic je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 

22 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

 

Stavební památky 

Památkově chráněné objekty:  

kulturní památka rejst. č. ÚSKP 49069/7-1745 kostel Nanebevzetí Panny Marie   -  na návsi 
 

 

V zastavěném území obce se nachází objekty se zachovalým architektonickým výrazem původní 

lidové architektury, ÚAP vyhodnotily urbanisticky hodnotné území v jádrové oblasti obce. 

 

 

6.3.1.3 Odůvodnění koncepce plošného uspořádání 

zdůvodnění kap. C.1.3  textové části ÚP: 
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6.3.1.3.1 Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití s příslušnými 

podmínkami využití na všech plochách řešeného území (viz hlavní výkres - č. I/2 a text kapitoly 

F.2), protože tímto vymezuje v území plošné celky, ve kterých jsou stanoveny podmínky využití 

v souladu se základní urbanistickou koncepci území. 

 

Základní druhy ploch s rozdílným způsobem využití dle §4 - §19 vyhlášky č.501/2006Sb. byly 

rozšířeny o další druh plochy, což umožňuje §3 odst.4 vyhl. č.501/2006Sb. Tímto druhem jsou 

"plochy s jiným způsobem využití". Tyto jsou dále členěny na plochy zeleně soukromé a 

vyhrazené  (ozn. v graf. části ZZ), plochy zeleně rekreační (ozn. v graf. části ZR),  

Vymezení těchto ploch bylo nezbytné , mimo jiné pro vymezení systému sídelní zeleně dle přílohy 

č.7, část I., odst.1, písm.c) vyhlášky č. 500/2006 Sb. , protože vyhláška 501/2006Sb. neobsahuje v 

§4 až §19 žádný nástroj - druh plochy, který by obsahoval jako hlavní využití zeleň (sídelní či 

krajinnou zeleň). Charakter řešeného území vyžaduje vymezení ploch, ve kterých by zeleň byla 

hlavním využitím, protože pro kvalitu života v obci je nutné zachování objemu zeleně jako 

hygienického a estetického filtru. 

 

1) PLOCHY BYDLENÍ 

1.1)  plochy bydlení venkovského typu (BV) 

Jsou vymezeny v souladu s § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Jsou vymezeny stávající plochy bydlení v lokalitách, které jsou určeny výhradně nebo podstatnou 

měrou pro funkci bydlení a kde se očekává zachování tohoto funkčního využití i nadále. Jedná se 

zejména o lokality navazující na jádro obce. Vymezení ploch bydlení umožňuje využití pro další 

funkce v souladu s vymezenými podmínkami využití za předpokladu, že bude dodržena primárně 

funkce bydlení. 

Koncepce řešení : 

- rozvojová plocha Z4a, Z5 -  v lokalitě „Bahna“ protože jde o lokalitu navazující na koncepci 

dřívější ÚPD (nedostavěná plocha - pův. ozn. A1), A3) 

 

1.2) plochy bydlení čistého (BC)  

Jsou vymezeny v souladu s § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Plochy bydlení čistého byly samostatně vymezeny, protože se jedná o specifické plochy bydlení, 

které zejména z důvodu způsobu zástavby a velikostních parametrů pozemků neumožní některé 

druhy využití, jinak obvyklé pro venkovské prostředí (např. hospodaření) a vyžadují proto 

stanovení specifických podmínek -  viz textová část kap. F.2, tab. 1.2) 

Stávající stav : 

Jsou vymezeny stávající plochy bydlení v lokalitách, které jsou určeny výhradně pro funkci 

bydlení a kde se očekává zachování tohoto funkčního využití i nadále. Velikost a poloha pozemků 

v plochách neumožní situování jiných využití (např. hospodářského zázemí). 

Koncepce řešení : 

ÚP vymezuje zastavitelné plochy určené pro bydlení čisté tam, kde není vzhledem k poloze a 

pozemků možné umisťování jiných staveb (např. hospodářského zázemí).  

Jsou vymezeny: 

- rozvojová plocha Z1 poblíž vodojemu, navazující na stávající plochy bydlení, protože se jedná o 

jediný možný zásadnější směr rozvoje zástavby bydlení v obci – plocha není dotčena limity využití 

s výjimkou vodovodu, který je včleněn do veřejného prostranství vymezené plochy, je v blízkosti 

centra obce i rekreačního zázemí, zahrnuje i plochy dle koncepce původního ÚP – ozn. B1, A2  

 

2) PLOCHY SMÍŠENÉ  

2.1) plochy smíšené obytné  (SO) 

Jsou vymezeny v souladu s §8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
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Stávající stav : 

Jsou vymezeny stávající plochy smíšené obytné v lokalitách, které obsahují nebo mohou obsahovat 

více funkcí, které se vzájemně doplňují. Je předpoklad zachování tohoto funkčního využití i 

nadále. Jedná se o většinu ploch původní zástavby v centru obce v okolí návsi.  Vymezení ploch 

smíšených obytných umožňuje umisťování různých využití v souladu s podmínkami využití za 

předpokladu, že nedojde k vzájemnému negativnímu ovlivnění., což vyjadřují podmínky stanovené 

ve kap. F.2 v textové části (tab. 2.1)  

Tyto funkční plochy byly vymezeny proto, že obsahují obytné stavby - zejména rodinné domy, ale 

tradičně také další funkční využití (občanskou vybavenost, drobné hospodaření, služby) a je 

předpoklad, že v průběhu času se využití ploch a objektů v nich může měnit. Není tedy účelné v 

rámci těchto ploch jednotlivé funkce odlišovat. Jelikož však podstatná část ploch je věnována 

bydlení, je nezbytné, aby ostatní funkční využití bylo v souladu s touto skutečností. 

Koncepce řešení : 

Návrh ÚP vymezuje plochy smíšené obytné – plochu přestavby P1. 

Rozvojová plocha P1 v jižní části území poblíž Žabčic. Jedná se o plochu přestavby, s pozůstatky 

původních výrobních objektů, které již neplní tuto funkci a vzhledem k návaznosti na bydlení ji 

nelze v dané poloze rozvíjet. 

Jednotlivé podmínky podmínečně přípustného využití  v plochách byly stanoveny z důvodu 

zachování priority bydlení a proto aby byl umožněn nerušený a bezpečný pobyt a každodenní 

relaxace obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanské vybavení. 

 

 

3) PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

3.1) plochy výroby a skladování (VS) 

Jsou vymezeny v souladu s §11 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Jsou vymezeny stávající plochy výroby a skladování ve stávajících areálech  - v severní a jižní  

části řešeného území. Areály obsahují zejména halové objekty  - využívané pro různé druhy 

výroby nebo skladové využití,  areály mají i omezené plošné rezervy pro dostavby. 

Koncepce řešení : 

Plocha Z9 je dílčím rozšířením plochy výroby v severní části území, neovlivní celkovou koncepci 

území, doplňuje pouze stávající plochy. 

Plocha Z10 je dílčím rozšířením plochy výroby v jižní části území, kde umožní rozvoj stávajícího 

areálu, je v dostatečném odstupu od ploch bydlení a má přímo vazbu na dopravní obsluhu 

z nadřazené silniční sítě.  

 

3.2) plochy smíšené výrobní (SV) 

Jsou vymezeny v souladu s §11 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Nejsou vymezeny nové plochy s touto funkcí, nevyskytují se. 

Koncepce řešení : 

Plocha Z6 je navržena pro rozvoj smíšeného využití s výrobou, protože v navazujícím objektu je 

již tato funkce umístěna (služby – autoopravna) a protože jde o lokalitu navazující na koncepci 

dřívější ÚPD (plocha K1, K2) 

 

3.3) plochy výroby elektrické energie  - fotovoltaická elektrárna (VF) 
Jsou vymezeny v souladu s §11 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Jsou vymezeny stávající plochy výroby elektrické energie  - fotovoltaická elektrárna tam, kde je 

takto elektrárna realizována a využívána – v severní a v západní části k.ú.  

Koncepce řešení : 
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Plocha Z19 je navržena pro rozvoj výroby elektrické energie  - fotovoltaickou elektrárnu, protože 

se jedná o lokalitu navazující na koncepci dřívější ÚPD (část plochy pův ozn.  Zm1a), která nebyla 

dosud využita 

 

 

4)  PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

4.1) plochy občanského vybavení - veřejné  (OV) 

Jsou vymezeny v souladu s §6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Jsou vymezeny stávající plochy občanského vybavení : 

- v centru obce v pozemcích obecního úřadu apod., protože je potřebné samostatně vymezit plochy 

pro tyto funkce tak, aby byly vytvořeny podmínky pro jejich dlouhodobou fixaci v obci v dané 

poloze.  

Koncepce řešení : 

Nejsou vymezeny nové plochy s touto funkcí, neboť není aktuální potřeba pro jejich vymezení. 

Může nastat potřeba zřizování nového základního občanského vybavení, nelze však bez 

konkrétního záměru jednoznačně lokalizovat tato zařízení ve stávajících nebo rozvojových 

plochách. Je proto prostřednictvím podmínek využití ploch umožněno lokalizovat související 

občanskou vybavenost dle potřeby v plochách jiného funkčního využití - především plochách 

bydlení a plochách smíšených obytných (viz textová část kap. F.2, tab. 1.1, tab. 2.1) 

 

4.2) plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 

Jsou vymezeny v souladu s §6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Stávající plochy nejsou vymezeny, protože sportovní aktivity jsou v omezeném rozsahu součástí 

ploch veřejných prostranství a občanského vybavení. 

Koncepce řešení : 

Je navržen rozvoj v zastavitelných plochách Z7 a Z8, tak aby bylo možno rozvíjet rekreační a 

sportovní aktivity v obci v adekvátně velkém území, možnosti využití plochy Z8 jsou limitovány 

podmínkami záplavového území a směřuje proto spíše k využití pro přírodní hřiště. 

 Veřejná hřiště menšího rozsahu je přístupné zřizovat v plochách veřejných prostranství, případně 

jako související občanské vybavení  v plochách bydlení a posílit tak tato zařízení na základě 

postupného rozvoje obce.  

  

5)   PLOCHY  DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY 

5.1) plochy dopravní infrastruktury železniční (DZ) 

Jsou vymezeny v souladu s §9 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

V rámci správního území obce jsou vymezeny stávající plochy dopravní infrastruktury železniční, 

 které zahrnují pozemky železniční trati, neboť tyto pro svou monofunkčnost nelze zařadit do 

jiných funkčních ploch. Stávající železnice je respektována. 

Koncepce řešení : 

Je vymezen koridor dopravní infrastruktury DZ11 pro stavbu VRT Brno - Šakvice 

 

 

6)   PLOCHY  VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

6.1) plochy veřejných prostranství (U)  

Jsou vymezeny v souladu s §7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

V rámci správního území obce jsou vymezeny plochy stávajících veřejných prostranství, které 

zahrnují: 
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- veřejné prostory ulic, místních komunikací, prostranství, náměstí apod. 

- chodníky, pěší cesty 

 - parky a jiné úpravy veřejné zeleně 

- síť účelových komunikací v katastrálním území, která zabezpečuje prostupnost krajiny 

Tyto pozemky jsou veřejně přístupné a obsahují místní komunikační systém obce. Plochy 

veřejných prostranství obsahují zpravidla také veřejnou technickou infrastrukturu.  

Součástí ploch veřejných prostranství jsou i parkoviště a odstavné plochy, veřejná zeleň. 

Do těchto ploch nejsou zahrnuty pozemky ploch silniční dopravy - silnice a dálnice, protože tyto 

jsou vymezeny v plochách dopravní infrastruktury. 

Koncepce řešení : 

Síť veřejných prostranství je doplněna v souvislosti s rozvojovými plochami pro novou zástavbu, a 

to v ploše Z1, kde je v části vymezen koridor DU pro tento účel. 

 

6.2) plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň (ZV) 

Jsou vymezeny v souladu s §7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Samostatně jsou vymezeny plochy zeleně veřejné zejména tam, kde je nezbytné jejich zachování a 

kde je jejich plošné vymezení natolik velké, že je zobrazitelné v měřítku územního plánu. 

Je vymezeno na pozemcích, které jsou dlouhodobě věnovány veřejně přístupné zeleni a je 

nanejvýš žádoucí ji v těchto plochách stabilizovat tak, aby nemohla být v rámci veřejných 

prostranství využita např. pro rozšiřování parkovišť atd., což je  v souladu s § 3 odst.5 vyhlášky 

č.501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Veřejná zeleň stávající se také ale nachází v podobě  parkových úprav v rámci veřejných 

prostranství - zejména prostoru návsi. 

Koncepce řešení : 

Nadále bude zachována  stávající  veřejná zeleň (plochy stavu), nové plochy s touto funkcí jsou 

vymezeny v rámci plochy Z1 tak, aby bylo vytvořeno dostatečné veřejné prostranství pro rozvoj 

ploch bydlení – dle požadavku §7 vyhl.501/2006Sb. 

V plochách veřejných prostranství (U) je přípustné umisťovat další zeleň ve veřejném prostoru 

(podm. kap. F.2 text. části tab. 6.2) 

Realizace další zeleně je umožněna ve funkčních plochách v zastavěném území ve vazbě na hlavní 

funkci plochy podmínkami využití ploch dle kap. F.2 textové části. 

 

 

7)  PLOCHY  TECHNICKÉ  INFRASTRUKTURY 

7.1) plochy technické infrastruktury (TI) 

Jsou vymezeny v souladu s §10vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Jsou vymezeny stávající plochy technické infrastruktury na pozemcích s objekty ČOV, regulační a 

čerpací stanice, vodojemu a obdobných technických objektů, protože tyto plochy jsou svou 

povahou specifické a je třeba je samostatně vymezit, protože mohou být ve svém užívání ve střetu 

s plochami okolními, nadále slouží svému účelu nebo bude jejich další užívání obdobného 

charakteru. 

Koncepce řešení : 

Je vymezena rozvojová plocha této funkce, a to Z11, která má sloužit zřízení psího hřbitova, je 

technickou infrastrukturou pro odpadové hospodářství a musí být vymezena samostatně, neboť 

toto využití není slučitelné s jiným využitím.  

Jsou vymezeny koridory pro odvod přívalových vod TD1 a TD2 v severozápadní části zástavby 

centra obce a ve vymezené zastavitelné ploše Z1.  
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Ostatní technická infrastruktura bude v souladu s podmínkami kap. F.2 text. části ÚP umístěna v 

plochách s rozdílným způsobem využití a není třeba ji samostatně plošně vymezovat, protože její 

užívání není v rozporu s využitím těchto ploch. 

 

  

 

8)   PLOCHY  VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

8.1) plochy vodní a vodohospodářské (W) 

Jsou vymezeny v souladu s §13vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

V rámci správního území obce jsou vymezeny stávající plochy vodní a vodohospodářské. Zahrnují 

pozemky vodních ploch, toků a recipientů, jejich koryt a břehových porostů. Stávající pozemky 

vodohospodářských opatření typu poldru se ve správním území nevyskytují.  

Koncepce řešení : 

Nejsou vymezeny rozvojové plochy této funkce. Vodní plochy a koryta toků (úpravy a rekultivace 

koryt) lze dále umisťovat v souladu s podmínkami s podmínkami zejména v plochách 

zemědělských - kap. F.2 text. části, tab. 9.1 přípustné a podmínečně přípustné využití i tam, kde je 

v současnosti nelze jednoznačně lokalizovat. 

 

  

9)   PLOCHY  ZEMĚDĚLSKÉ 

9.1) plochy zemědělské (NZ) 

Jsou vymezeny v souladu s §14vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Jsou vymezeny stávající plochy zemědělské na pozemcích zemědělského půdního fondu, které 

pokrývají podstatnou část řešeného území mimo zastavěné území. 

Struktura zemědělského půdního fondu je v řešeném území dlouhodobě stabilizovaná. Jedná se 

zejména o intenzívně zemědělsky využívanou ornou půdu. 

Koncepce řešení : 

Nejsou navrženy rozvojové plochy s tímto využitím, stávající rozsah zemědělského půdního fondu 

(ZPF) je vyjma vymezených rozvojových ploch (včetně prvků ÚSES) respektován. 

Z hlediska dopadu na krajinu a životní prostředí je žádoucí provádění protierozních úprav, které 

jsou proto v těchto plochách vymezeny jako přípustné. Změna využití v území plochy ve smyslu 

zalesnění je možná pouze tehdy, je-li výsledkem pozitivní dopad na krajinu - není tedy žádoucí 

využívání tradičně zemědělských půd např. na produkci dřevoštěpky -  kap. F.2 textové části, tab. 

9.1.c) 

  

9.2) plochy zemědělské v dobývací prostoru (NZD) 

Jsou vymezeny v souladu s §14vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Jsou vymezeny v plochách zemědělsky obdělávaných, kde je dočasně na základě stanovení 

dobývacích prostorů umožněna těžba nerostných surovin. Způsob rekultivace těžených oblastí je 

součástí schválených rekultivačních plánů. V části území již těžba proběhla, část pozemků stále 

nemá dokončenu rekultivaci. 

Koncepce řešení : 

Nejsou vymezeny rozvojové plochy této funkce. 

  

 

10)   PLOCHY  LESNÍ 

10.1) plochy lesní (NL) 

Jsou vymezeny v souladu s §15 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
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Stávající stav : 

Pozemky určené k plnění funkce lesa jsou v katastrálním území Unkovic zastoupeny pouze 

ojedinělými ostrůvky lesů.  

Koncepce řešení : 

Stávající rozsah lesních ploch je respektován, zpravidla jsou zahrnuty do prvků ÚSES. Územní 

plán nenavrhuje k zalesnění žádné pozemky.  

  

 

11)   PLOCHY  PŘÍRODNÍ 

11.1) plochy přírodní (NP) 

Jsou vymezeny v souladu s §16vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Jsou vymezeny stávající plochy s tímto využitím v plochách, kde krajinná zeleň plní funkce 

ochrany krajiny a je zahrnuta do systému ÚSES.  

Rozsah ploch přírodních je i v rámci prvků ÚSES omezen, protože mimo plochy přírodní plní 

funkci ochrany krajiny i stávající plochy lesní, plochy vodní a vodohospodářské.  

Koncepce řešení : 

Jsou vymezeny rozvojové plochy přírodní v území, kde je třeba zajištění podmínek pro ochranu 

přírody a krajiny - pro prvky ÚSES - zejména je třeba posílit plochy, které je třeba zapojit do 

regionálního systému ÚSES, neboť plochy lesů a přírodě blízkých ploch nejsou dostatečné pro 

zajištění funkčního systému (více viz kap. 6.5.4 v text. části odůvodnění ÚP). 

 

  

12)   PLOCHY  SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

12.1) plochy smíšené nezastavěného území (NS) 

Jsou vymezeny v souladu s §17 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Stávající stav : 

Stávající plochy smíšené nezastavěného území jsou vymezeny na pozemcích, jejichž využití není 

zcela vyhraněné. Jedná se o pozemky ostatních ploch v nezastavěném území nebo plochy 

zemědělské, které již plní spíše funkci krajinné zeleně nebo jsou zčásti zemědělsky obdělávány 

spolu se sousedící ornou půdou,  ale také zahrady a sady, které mají spíše funkci krajinnou nežli 

produkční.  

Koncepce řešení : 

Nejsou navrženy plochy změn s tímto způsobem využití 
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13)   PLOCHY S JINÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

13.1) plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZZ) 

Jsou vymezeny v souladu s §3 odst.4. vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

protože jejich vymezení bylo nezbytné -  viz textová část odůvodnění, odst. 6.3.1.3.1  

Stávající stav : 

Samostatně jsou vymezeny plochy zeleně soukromé a vyhrazené na pozemcích zahrad i 

záhumenků v rámci zastavěného území obce i mimo něj, tyto plochy nejsou bezprostředně 

zázemím zastavěných ploch smíšených či bydlení a zároveň se nejedná o plochy proluk nebo 

pozemků využitelných pro novou zástavbu typu bydlení, neboť jsou vymezeny zpravidla v okraji 

zástavby, uprostřed vnitrobloků, v sousedství přírodního prostředí. Plochy zeleně lze jen omezeně 

doplňovat stavebními objekty jako zahradními domky apod., protože hlavním využitím plochy je 

zeleň, vymezení těchto ploch zajistí její zachování jako součásti sídelní zeleně - viz podmínky  

v kap. F.2 textové části tab. 13.1). 

Stávající sídelní zeleň je také zahrnuta  v podobě zahrad a předzahrádek do ploch více typů:  ploch 

pro bydlení,  ploch smíšených obytných, ploch občanského vybavení i jiných, které tvoří rámec 

stávající zástavby. Zeleň napomáhá plynulému začlenění zástavby do krajiny. 

Koncepce řešení : 

Nejsou vymezeny rozvojové plochy s tímto způsobem využití, protože objem sídelní zeleně je 

zachován a vytvářen i v rámci ploch bydlení, smíšených obytných, občanského vybavení a není a 

není účelné ji proto vymezovat . 

 

13.2) plochy zeleně rekreační (ZR) 

Jsou vymezeny v souladu s §3 odst.4. vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

protože jejich vymezení bylo nezbytné -  viz textová část odůvodnění, odst. 6.3.1.3.1  

Stávající stav : 

Nejsou samostatně vymezeny. 

Koncepce řešení : 

Jsou vymezeny rozvojové plochy s tímto způsobem využití v rámci plochy K6,  protože se v rámci 

plochy původně vymezené pro rekreační účely předpokládá další využití pro drobné zahrádkaření 

jako rekreační aktivitu. 

 

 

6.3.1.3.2 Odůvodnění ploch s rozdílným způsobem využití  
pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území, protože je to v souladu s požadavky § 43 

odst.(4) SZ 

 

 

6.3.1.3.3 Na plochách s rozdílným způsobem využití se stanovuje: 

a) typ plochy,  

b) typ plochy dle stabilizace či rozvoje funkcí,  

c) podmínky pro využití ploch, podmínky prostorového uspořádání 

A to z důvodů níže uvedených : 

 

ad a) Přehled typů ploch s rozdílným způsobem využití  

je uveden, protože uvádí úplný přehled typů ploch s rozdílným využití, vymezených v ÚP 

Unkovice a vztah textové a grafické části (vyznačení názvy ploch a kódovými značkami v grafické 

části - zejména výkresy I/2, II/1) - vymezené typy ploch viz výše v této kap.  

 

ad b) typ plochy dle stabilizace či rozvoje funkcí 

V územním plánu se rozdělují plochy z hlediska pořadí změn v území: 

1) stav (stávající využití):  

http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
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- plochy, jejichž způsob využití je již realizovaný, intenzivní rozvoj využití se nevymezuje, jedná 

se o plochy bez zásadních plánovaných změn, protože není žádoucí zásadní změna využívání 

těchto ploch a je třeba je odlišit od ploch naopak určených pro rozvoj obce: 

 

2) plochy změn (rozvojové plochy): 

- plochy, u nichž je požadována změna budoucího využití v území  – je vymezen její rozvoj dle 

požadovaného způsobu využití, (zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy změn v krajině) 

protože vymezují možný rozsah rozvoje obce v následujících letech. 

 

ad c) podmínky pro využití ploch, prostorové regulace  jsou  vymezeny v kap. F textové části 

územního plánu a odůvodněny v kap. 6.6.2 tohoto odůvodnění 

 

 

6.3.1.4 Odůvodnění koncepce prostorového uspořádání 

zdůvodnění kap. C.1.4  textové části ÚP: 

je uvedeno v kap. 6.6.2 tohoto odůvodnění - u jednotlivých využití vždy oddíl e). 

 

6.3.1.4 Odůvodnění urbanistické kompozice 

 

Při dostavbě proluk bude respektována poloha navazujících objektů v uliční čáře a výstavba ve 

stavebních pozemcích navazujících na stávající řadovou zástavbu musí navazovat na tuto zástavbu, 

protože původní struktura zástavby je hodnotou obce  a nelze umožnit její narušování. 

Nové zásahy je proto potřeba plynule navázat na kontinuální vývoj urbanizace území, uchovat 

původní koncepci a zamezit rušivým zásahům, které by znamenaly nejen porušení kompaktní 

kompozice území, ale i ovlivnění okolních pozemků a narušení hierarchie prostorů např. 

nevhodnými zásahy do klidového prostředí vnitrobloků.  

 

V částech území vymezených v grafické části  - zastavitelná plocha Z1 - jsou vymezeny prvky 

regulačního plánu : 

Výstavba v ploše Z1 bude respektovat navržené stavební čáry, protože je žádoucí, aby tímto 

vymezila a  zformovala nové prostory ulic – veřejných prostorů. 

 

Zastřešení nové výstavby ve stavebních pozemcích zastavěného území musí respektovat sklon 

střech navazujících pozemků. Zastřešení nové výstavby ve stavebních pozemcích v zastavitelné 

ploše Z1 musí být při využití sklonitých střech stanoveno a provedeno v rozmezí 24 až 44 stupňů 

proto, aby byl zachován charakter  zástavby v obci, která využívá krajově obvyklý způsob stavění 

a zastřešení zpravidla pálenou taškovou krytinou uvedeného sklonu. 
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6.3.2 Odůvodnění vymezení jednotlivých zastavitelných ploch 

zdůvodnění kap. C.2 textové části ÚP: 

Urbanistická koncepce územního plánu vymezuje rozvojové plochy, které jsou vymezeny jako 

zastavitelné: 

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

území, které umožňuje jen omezený rozvoj  - je omezeno ze severovýchodu přírodními prvky a 

záplavovým územím, z jihu stávající zástavbou a ze západu železniční tratí. 

V takto limitovaném území lze plochy pro rozvoj zástavby  - zastavitelné plochy vymezit  pouze 

obdobným způsobem, jako v předchozí platné ÚPD, aktuálnost vymezení těchto ploch byla  

prověřena a naprostá většina rozvojových ploch je proto vymezena v návaznosti na předchozí 

ÚPD, neboť nebyly nalezeny jiné možnosti vymezení zastavitelných ploch.  

Byly proto vymezeny : 

Z1  - plochy bydlení čistého a veřejných prostranství v severozápadně od zástavby centra 

obce ve směru na Klínky, protože se jedná a o jediný možný zásadní směr rozvoje 

zástavby, navazuje na koncepci předchozí ÚPD (plochy A2, B1) a zokruhuje dopravní síť 

obce. 

Z4a, Z5 - plochy bydlení venkovského - doplnění  zástavby podél komunikace směrem na 

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

zástavby 

Z6 - plochy smíšené výrobní  západně od zástavby centra obce směrem k trati, protože 

umožní v rámci obce i rozvoj drobného podnikání, vybavenosti, služeb v ploše dle pův. 

ÚPD ozn.K1, K2  

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

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

rozvoje sportovně rekreační složky přímo v obci, řešené již předchozí ÚPD – jako Zm2b 

pro shodný účel a rozsah 

Z8 - plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení u Unkovického 

rybníka jakožto logické rekreační využití území v hlavní rekreační oblasti obce – dle 

předchozí ÚPD část lokality R,  

Z9 - plochy výroby a skladování vedle drůbežárny za Unkovickým rybníkem, protože 

doplňují stávající plochu výroby tam, kde byl vypuštěn záměr silničního obchvatu obce 

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

rozvoje stávajícího výrobního areálu v dostatečné vzdálenosti od zástavby obce 

Z11 - plochy technické infrastruktury –  západně od trati směrem k dobývacímu prostoru 

z důvodu záměru odpadového hospodářství – psí hřbitov 

Z19 - plochy výroby elektrické energie  - fotovoltaická elektrárna  
–  západně od trati ve vytěženém dobývacímu prostoru (v ploše řešeném předchozí ÚPD 

jako Zm1a) nevyužité dosud pro vymezený záměr 

 

Podmínky pro změny v území v jednotlivých zastavitelných plochách jsou stanoveny v kap. F.3. 

 

6.3.3 Odůvodnění vymezení jednotlivých  ploch přestavby 

zdůvodnění kap. C.3 textové části ÚP: 

Urbanistická koncepce územního plánu vymezuje rozvojové plochy, které jsou vymezeny jako 

zastavitelné: 

P1  - plochy smíšené obytné v jihozápadní části zastavěného území širšího centra obce - 

původní plochy výroby, protože areál již nadále neslouží účelu výroby a je třeba provést 

jeho celkovou revitalizaci směřující k jinému využití, výrobu již nelze v návaznosti na 

zástavbu bydlení rozvíjet 

Podmínky pro změny v území v ploše přestavby jsou stanoveny v kap. F.4. 
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6.3.4 Odůvodnění vymezení systému sídelní zeleně 

zdůvodnění kap. C.4 textové části ÚP: 

Do systému sídelní zeleně byly zařazeny tyto druhy ploch: 

-  plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň (ozn.v grafické části ZV)  

 - viz výše kap. 6.3.1 

- plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZZ),  

- plochy zeleně rekreační (ZR) 

protože tvoří významné plochy zeleně ve veřejných prostranstvích a protože tvoří rámec 

zeleně zastavěného území. 

 

 

6.4  Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, 

vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro 

jejich využití 

(zdůvodnění kap.D textové části ÚP) 

 

6.4.1      Dopravní infrastruktura 

zdůvodnění kap. D.1  textové části ÚP: 

1) Je respektována stávající koncepce dopravy. Místní doprava  je stabilizována vymezením  

stávajících ploch veřejných prostranství, pozemky pro železniční dopravu jsou stabilizovány 

vymezením ploch dopravní infrastruktury železniční, tak, aby byly vytvořeny územní podmínky 

pro užívání stávajícího dopravního systému. 

 

2) 

Vymezují se plochy veřejných prostranství – (plochy ozn. v grafické části U), na kterých je 

umístěna anebo lze v souladu s podmínkami využití umisťovat dopravní infrastruktura, a to 

zejména:               

                 

Místní  komunikace 

Místní komunikace jsou veřejně přístupné pozemní komunikace, které slouží převážně místní 

dopravě na území obce. Místní komunikace umožňují dopravní obsluhu území, jsou veřejné a ve 

správě lokální samosprávy. Stávající síť místních komunikaci navazuje na silnici II. třídy.  

Místní komunikace jsou převážně ve vlastnictví obce, zajišťují dopravní obsluhu objektů. 

Místní komunikace jsou situovány a navrhovány v plochách veřejných prostranství, pro novou 

zástavbu budou doplněny úseky místních komunikací, protože je to v souladu s §22 vyhl 

501/2006Sb. 

  

Územním plánem obce jsou respektovány stávající místní komunikace v současných trasách. Síť je 

možno doplnit v rámci vymezených veřejných prostranstvích i v rámci ostatních funkčních ploch, 

jejichž podmínky využití to umožňují.  

  

Návrhové zastavitelné plochy jsou obsluhovány prostřednictvím stávajících místních komunikací a 

MK, které budou navrhovány v plochách navržených veřejných prostranství (navazujících na 

stávající MK) v souladu s §22 vyhl 501/2006Sb. 

 

Pěší  doprava 

Pěší doprava v řešeném území se děje na chodnících, v profilech silnic a místních komunikacích, 

po účelových komunikacích a pěších stezkách.  

Plochy pěší dopravy jsou převážně zahrnuty ve vymezených veřejných prostranstvích.  
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Částečně jsou realizovány chodníky podél místních komunikací, nové lze v prostorech veřejných 

prostranství doplnit. Stávající chodníky musí být zachovány. 

Stávající pěší komunikace (místní a účelové) jsou respektovány.  

   

Účelové komunikace 

Účelové komunikace jsou pozemní komunikace sloužící ke spojení jednotlivých nemovitostí pro 

potřeby vlastníků těchto nemovitostí, nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními 

komunikacemi, nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Účelové komunikace 

jsou ve správě právnických a fyzických osob.  

Veřejně přístupné jsou všechny účelové komunikace (bez ohledu na vlastnické poměry), s 

výjimkou komunikací v uzavřených areálech. Jedná se zejména o síť polních a lesních cest. 

V území neproběhly komplexní pozemkové úpravy a některé zemědělské komunikace nejsou 

vymezeny pozemky a jsou proto  zahrnuty do ploch zemědělských nebo jiných druhů ploch 

s různým způsobem využití, což je umožněno podmínkami využití příslušných ploch. 

ÚP respektuje  stávající účelové komunikace. 

Účelové komunikace veřejně přístupné budou řešeny tak, aby umožňovaly bezpečný pohyb pěších, 

cyklistů, techniky zemědělské a lesnické. 

Neveřejné účelové komunikace nejsou v ÚP řešeny a zakresleny  a nachází se v uzavřených 

objektech a prostorech. 

 

 

3) Je vymezen koridor DU v ploše Z1 pro veřejné prostranství pro obsluhu bydlení v této 

rozvojové lokalitě, současně propojí severní a západní okraj obce.   

Minimální šíře koridoru je 12m, protože tato šířka koresponduje s potřebnou šířkou veřejného 

prostranství pro obsluhu bydlení v rodinných domech se zohledněním umístění trasy nadmístního 

vodovodu. 

Koridor je určen pro komunikaci, chodníky, parkování a zeleň a jiná využití veřejného prostranství 

– tedy pro stavby potřebné pro obsluhu pozemků bydlení. 

Další stavby v tomto koridoru přípustné: stavby technické infrastruktury, které neztíží či 

neznemožní vybudování komunikací a jsou v souladu s užíváním veřejného prostranství, protože 

právě v koridoru bude ukládána veřejná technická infrastruktura pro obsluhu bydlení 

Po vybudování staveb veřejného prostranství bude celý koridor užíván jako veřejné prostranství. 

 

5) K dopravní obsluze zastavitelných ploch jsou vymezeny nápojné body a linie: 

Plocha Z1 v nápojných bodech 1 a 2, protože zpřístupńují  veřejné prostranství vymezené v rámci 

plochy  

Plocha Z10 v nápojném bodě 3, protože se jedná o stávající sjezd do areálu 

Plocha Z6 v nápojném bodě 4, protože přiléhá k stávajícímu veřejnému prostranství 

Plocha Z7 v nápojné linii 5, protože přiléhá k stávajícímu veřejnému prostranství 

Plocha P1 v nápojné linii 6, protože přiléhá k stávajícímu veřejnému prostranství 

 

Nápojné body a linie byly vymezeny v ÚP proto, aby bylo umožněno optimální využití 

zastavitelných ploch a aby byla omezena přímá dopravní obsluha z krajských silnic. 

 

6)  Podmínky dopravní obsluhy rozvojových ploch byly stanoveny tak, aby bylo umožněna 

dopravní obsluha umožňující příslušné využití ploch : 

 

Plocha Z1 bude obsloužena dopravní infrastrukturou umístěnou v rámci této plochy ve 

vymezeném veřejném prostranství, protože je nezbytné zajištění obsluhy všech pozemků v rámci 

plochy, v návaznosti na stávající prostranství a protože takto bude formována struktura zástavby 

po obou stranách nové ulice. 
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Plochy Z4a, Z5, Z6, Z7, Z8, Z10 a P1  budou dopravně obslouženy dopravní 

infrastrukturou umístěnou v přiléhajících veřejných prostranstvích, protože je účelné využití 

dopravní infrastruktury budované pro okolní výstavbu a její doplnění v rámci stávajících veřejných 

prostranství. 

 

Plocha Z9 bude dopravně obsloužena přes navazující stávající plochy výroby a skladování, 

protože má být součástí stávajících ploch pro výrobu se shodným režimem dopravní obsluhy. 

 

7)  Doprava  v  klidu 

ve stávajícím stavu nejsou vymezeny plochy parkovišť. 

Plochy dopravy v klidu jsou převážně zahrnuty ve vymezených veřejných prostranstvích.  

Nadále lze odstavovat vozidla v plochách přilehlých k místním komunikacím. Vzhledem k nízké 

dopravní zátěži na obslužných komunikacích je možno navrhnout odstavná stání v rámci projektů 

rekonstrukcí místních komunikací, na veřejných prostranstvích. 

Pro zástavbu je nezbytné zajistit odstavování vozidel na vlastních pozemcích v souladu s 

legislativou. Umístění dopravy v klidu umožňuje regulace řady funkčních ploch, kde je žádoucí 

zajištění parkovacích ploch v rámci funkční plochy (související dopravní infrastruktura). 

U navržené zástavby pro bydlení a smíšené je třeba  zajistit potřebné kapacity parkovacích stání v 

rámci návrhových ploch. 

Kapacitu  parkovišť je nutno řešit v podrobnější dokumentaci, v souladu s ČSN 736110. 

 

8) Cyklostezky a cyklotrasy budou umisťovány v rámci ploch veřejných prostranství, protože 

tato mají dostatečnou kapacitu pro jejich trasování. Byly vymezeny nové cyklotrasy pro rozvoj 

cyklistické dopravy, protože rovinaté území je hojně využíváno cyklisty a stávající stav nezahrnuje 

značené cyklotrasy na území obce.  

 

Cyklistické  trasy 

Na jižním okraji se řešeného území dotýká vedení dálkového cyklistického koridoru EuroVelo 9 

(Balt – Jadran), 6  mezinárodního cyklistického koridoru Brno – Vídeň a krajského cyklistického 

koridoru (Brno –) Vranovice – Dolní Věstonice – Lednice – Břeclav – Lanžhot (– Kúty –

Bratislava).  

Jedná se o stávající cyklistické stezky a trasy, které jsou v širším území stabilizovány. 

Byly prověřeny územní podmínky, územní vymezení krajských cyklistických koridorů v souladu s 

dokumentací rozvojových záměrů kraje a s ohledem na koordinaci koridorů cyklistické dopravy v 

širších návaznostech. Je zajištěna územní koordinace a ochrana mezinárodních a krajských 

cyklistických koridorů.  

Uvedené nadmístní cyklistické koridory jsou nyní trasovány v souběhu - vně jižního okraji 

řešeného území po tělese samostatné funkční cyklostezky, která je umístěna již v sousedním k. ú. 

Žabčice. Do k.ú. Unkovice tedy řešení nadmístní cyklodopravy nezasahuje a stávající stav ani 

nevyžaduje úpravy, protože vedení koridorů je provedeno mimo dopravní prostor silnice II. třídy, 

zařazené do tahů krajského významu dle Generelu krajských silnic JMK. Současný stav odpovídá 

požadavkům ZÚR JMK. Koordinace a návaznost je již zajištěna jižním směrem dále přes k.ú. 

Žabčice i směrem východním – dále do k.ú. Nosislav, kde je cyklotrasa vedena po stávajících 

účelových komunikacích.  

 

9)  Je vymezen koridor dopravní infrastruktury DZ11 pro železnici - vysokorychlostní trať 

v západní části katastrálního území, protože se jedná o záměr PÚRa ZÚR (DZ11). Tento 

není v ÚP upravován ani zmenšován vzhledem k tomu, že je záměr veden volnou polní 

krajinou, šířka koridoru je vymezena s ohledem na návaznosti na sousední katastrální 

území. – ÚP Žabčice zapracoval požadavky ZÚR JMK v rámci poslední změny. Vymezený 
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koridor představuje ochranu území pro dopravní stavbu vysokorychlostní trati i z hlediska 

nutné koordinace s těžbou nerostných surovin v dobývacím prostoru. 

 

10)  Komunikace  budou dle specifických lokálních podmínek zokruhovány tak, aby dopravní 

síť obce umožnila alternativní způsob obsluhy co nejvíce pozemků proto, aby byla 

v případě nenadálé události umožněna více směrná obsluha pozemků v území. 

 

11)  Je stanovena podmínka, že jakýmkoliv využitím plochy nesmí být znemožněno vedení 

průjezdního úseku silnice v plynulé trase a šířce odpovídající funkční skupině dle Návrhové 

kategorizace krajských silnic JMK“ a zatížení silnice, která zajistí, že nebude možné jinými 

stavbami či opatřeními v ploše znemožnit úpravy silnice dle koncepčního dokumentu „Návrhová 

kategorizace krajských silnic JMK“. 

 

12) K ostatní dopravní infrastruktuře 

Veřejná linková doprava 

Železniční doprava 

Řešeným územím prochází severojižně železniční trať č. 250 : (Praha -) Havlíčkův Brod - Brno – 

Kúty, vlak územím pouze projíždí. Nejbližší stanice je v Hrušovanech u Brna (přestupní uzel), 

zastávka pak v Žabčicích. 

 

Autobusová doprava  

Do blízkých měst a obcí vyššího významu je organizováno autobusové spojení pravidelnou 

autobusovou dopravou, tato se děje v trase stávající silnice a nevyžaduje vymezení dalších ploch 

pro vytvoření územních podmínek. 

Linky jsou směřovány zejména na krajské město. 

Spojení je zajišťováno autobusovou dopravou se zastávkami při sil. II/416 (mimo k.ú.) 

 

15) Ochranná pásma dopravy a negativní účinky hluku 

Ve výkresové části odůvodnění územního plánu jsou vykreslena silniční ochranná pásma jako 

limit pro silnice II. třídy  mimo zastavěnou část obce. 

Silnice II. třídy sice obcí neprochází, ale hluková zátěž silnice II. tř. může mít dopad na stávající 

zástavbu. Je proto v kap. F.1 stanovena podmínka, že stavby a plochy obsahující chráněné prostory 

a přiléhající k silnici budou umožněny pouze při nepřekročení přípustné hladiny hluku 

v chráněných prostorech, což je třeba doložit v rámci územního řízení pro konkrétní stavby, což 

vyplývá z požadavku platných právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví.  

 

 

6.4.2 Technická infrastruktura 

zdůvodnění kap. D.2 textové části ÚP: 

 

1) Stavby ke snižování ohrožení území povodněmi 

 Východní částí území protéká říčka Šatava (p.č. 4-15-03-125) pravostranný přítok řeky 

Svratky. Tok je upaven ale kvalita vody v toku je horší (je málo vodnatý, splachy s polí a pod.). 

Okrajem zástavby protéká náhon ústící do Šatavy. Východní část území patří do ploch 

ovlivněných povodněmi. Jsou zde navrženy protipovodňová opatření dle ZUR řeky Svratky (POP 

02) a na řízené inundace-poldry (POT 05) a nová zástavba do těchto ploch není navrhována.  

 Opatření proti vodní erozi se týkají především způsoby hospodaření na pozemcích při orbě, 

výběru kultur, ap., což nelze postihnout řešením ÚP. 

Podél vodních toků je vyznačeno v koordinačním  výkresu vzdálenost 6,0 m od břehu, daná 

zákonem č. 254/2001 Sb. v pozdějším znění, pro umožnění údržby toků. 
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Jsou vymezeny koridory pro odvod přívalových vod TD1 a TD2 v šířce 5m, včetně terénních 

úprav souvisejících stavebních úprav protože je třeba zajistit odvodnění přívalových vod tak, aby 

byla chráněna zástavba obce.  

Je vymezen koridor pro odvod přívalových TD2 proto, aby byla nová rozvojová plocha bydlení a 

její veřejná prostranství zabezpečena před přívalovými srážkami, a to převážně na pozemcích této 

lokality Z1. 

Další stavby v těchto koridorech přípustné:  

-  ostatní stavby technické infrastruktury, které neztíží či neznemožní stavbu odvodnění 

dešťových vod, protože je třeba účelně umisťovat technickou infrastrukturu tak, aby 

nedocházelo ke zbytečné fragmentaci navazujících pozemků 

- v koridoru TD2 zemědělské obhospodařování bez jakýchkoliv staveb pro zemědělství, 

protože v současnosti je využíván jako orná půda. 

Využití zbývající části koridoru po vybudování stavby, pro niž je vymezen: 

- veřejné prostranství, protože je nezbytné ponechat budovanou infrastrukturu veřejně 

přístupnou. 

 

2) Zásobování pitnou vodou 

 Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Židlochovice (Vírský oblastní 

vodovod). Přívodní řad DN 150-200 z vodojemu Židlochovice (400+650 m
3
, 255,0 m n.m.) od 

Hrušovan a rozvody v obci DN jsou DN 100 (80).  

Převážně nízkopodlažní zástavba je na kotě terénu 185 m n.m. Tlakové poměry by byly 

převážně v rozmezí 0,65-0,70 MPa a proto je před obcí redukce. Vodovod včetně vodojemu 

vyhovuje i jako požární.  

 Orientační spotřeba vody: 

Současná průměrná spotřeba pro 747 obyvatel včetně vybavenosti kolísá průměrně Qp = 60 m
3
/den 

(0,7 l/s), Qm=1,04 l/s. Teoretický nárůst průměrné spotřeby při využití všech rozvojových ploch 

pro obyvatele a vybavenost bude Qp= 19,4 m
3
/den (0,22 l/s = 216 obyv.x90 l/obyv/den)) a pro 

průmysl Qp = 3,2 m
3
/den (0,04 l/s = 80 zam. x 40 l/zam./den). Celkem Qp = 82,6m

3
/den (1,0 l/s), 

Qm = 1,5 l/s. Je to teoreticky o něco více než předpokládal PRVKJmK (70 l/s). 

 Stávající systém zásobení pitnou vodou vyhoví i pro navržený rozvoj, do nové zástavby 

postačí rozvést nové řady.  

 Ochranné pásmo vodovodu do DN 500 a hloubky do 2,5 m je dle zákona 274/2001 Sb. v 

pozdějším znění 1,5 m od okraje potrubí.  

Vymezené zastavitelné plochy budou napojeny na vodovodní síť ve stanovených nápojných 

bodech a liniích, protože je potřebné napojovat pozemky z veřejných prostranství v souběhu 

s ostatní infrastrukturou.  

 

3) Odvádění a čištění odpadních vod 

 V obci není soustavná dešťová kanalizace a srážkové vody většinou povrchově (rigoly)z 

veřejných ploch odtékají do blízké vodoteče, nebo z vlastních soukromých pozemků vsakují u 

objektů. Tento stav se nebude měnit. 

V obci je nová splašková kanalizace (r.2000-2004) a vody jsou přečerpávány na ČOV 

Žabčice, která je dostatečně dimenzované i pro rozvoj obce. Na kanalizační síti jsou tři čerpací 

stanice. Množství splaškových vod odpovídá spotřebě pitné vody. Stávající počet obyvatel  je 747 

a teoreticky se může zvýší o 216 obyvatel a 80 zaměstnanců při využití všech rozvojových ploch. 

Zatížení ČOV tak vroste teoreticky  o 235 EO. Pro rozvojové plochy postačí stávající řady 

splaškové kanalizace jen rozšířit. 

Pro nové objekty a rekonstrukce je nutné dodržovat vyhlášku č. 501/2006 Sb. v pozdějším 

znění na snížení odtoku z těchto ploch i s hledem na hydrogeologické poměry v této lokalitě. 

Nebude pak nutné zvětšovat dimenze stávajících stok.   
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 Ochranné pásmo kanalizace do DN 500 a hloubky do 2,5 m je dle zákona 274/2001 Sb. v 

pozdějším znění 1,5 m od okraje potrubí, pro větší dimenze a hloubky pak 2,5 m.  

Vymezené zastavitelné plochy budou napojeny na kanalizační síť  ve stanovených nápojných 

bodech a liniích, protože je potřebné napojovat pozemky z veřejných prostranství v souběhu 

s ostatní infrastrukturou.  

 

4) Zásobování plynem (teplem) 

 Obec je v zcela plynofikovaná od r. 1994, včetně průmyslových a zemědělských areálů. 

Zemní plyn je využíván pro vaření, přípravu TUV a vytápění. Hlavním zdrojem je odbočka DN 

150 z VTL 300/4 Němčice-Znojmo do Hrušovan. Na ní jsou do obce odbočky ke třem RS 

VTL/STL. Pro obec je to DN 100 k RS 1200 VTL/STL. Rozvody v obci jsou převážně STL, 

doplněné NTL (50-100) s výjimkou řadu STL DN 150, který vede do Žabčic.    

Dimenze zdroje a rozvodů je dostatečná i pro rozvoj obce. Pro novou zástavbu postačí rozšířit 

stávající rozvody. 

 Současná spotřeba plynu (průměrně 550 m
3
/hod) v rozvojových plochách může teoreticky 

vrůst o 90 m
3
/hod (60 obj. x 1,5 m

3
/hod) pro domácnosti a vybavenost a odhadem o 10 m

3
/hod pro 

průmyslovou zónu, ale bude ovlivněna dodržováním  zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 

148/2007 Sb. (obě v pozdějším znění) přikazující snížení energetické náročnosti staveb a 

využívání především alternativních zdrojů energie na vytápění a přípravu TUV (solární panely na 

objektech, tepelná čerpadla, biopaliva, štěpku apod.). 

 Ochranná pásma a bezpečností pásma plynovodů jsou daná zákonem č. 458/2000 Sb. v 

pozdějším znění a výjimky může povolit jen správce daného potrubí.  

Vymezené zastavitelné plochy budou napojeny na rozvod plynu ve stanovených nápojných bodech 

a liniích, protože je potřebné napojovat pozemky z veřejných prostranství v souběhu s ostatní 

infrastrukturou.  

 

5) Zásobování elektrickou energií 

 

Nadřazené rozvodné sítě 

Budou respektována stávající elektrizační vedení a zařízení nadřazené veřejné technické 

infrastruktury. Východní a západní částí řešeného území procházejí vedení nadřazené 

infrastruktury VVN a VN. 

Západně od obce za železniční tratí Brno-Břeclav ve směru S-J prochází je dvojité vedení na 

společných stožárech  VVN 110 kV č. 527 spojující rozvodny Hrušovany u Brna-Hrušovany nad 

Jevišovkou.  

 

Zásobování el. energií 

Bude zachována stávající koncepce zásobování elektrickou energií ze stávající distribuční 

sítě, a to prostřednictvím transformačních stanic. Obec je zásobována ze dvou primárních 

venkovních vedení VN 22 kV, a to z VN č. 388 trasovaného východním okrajem ve směru sever-

jih z odbočky Unkovice - připojena TS1 U Kostela a z VN č. 855, které je trasováno katastrálním 

územím západně od obce ve směru S-J. Z tohoto hlavního vedení jsou připojeny venkovními 

přípojkami další dvě TS v k.ú.-TS 2 u MŠ a TS 3 Botex+ČOV. Dále je do území na jeho SZ okraji 

v prostoru bývalé pískovny zaústěno venkovní vedení 22 kV odbočka Hrušovany. 

Z transformačních stanic jsou prostřednictvím rozvodné sítě NN připojené všechny bytové 

jednotky – rodinné domy, občanské vybavení, služby, podnikatelské provozovny a výrobny. 

Stávající distribuční rozvodná síť NN v obci byla částečně v polovině 90. let 

modernizována, jednalo se o její posílení a možnost vzájemného propojení obou DTS. Síť je 

provedena nadzemním venkovním vedením s úseky kabelového rozvodu.  
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          Územním plánem jsou vymezeny zastavitelné plochy pro cca 60 nových rodinných domů. Z 

energetického hlediska se u nové výstavby předpokládá dvojcestné zásobování energiemi, a to 

elektřinou a plynem (vaření + topení + TUV). 

Návrh nových kapacit pro bydlení představuje nárůst instalovaného příkonu Pi = 570 kW. 

Soudobost B = 0,31. Nárůst soudobého příkonu (požadovaného) je cca 177 kW.  

Dále jsou vymezeny plocha pro občanské vybavení, smíšené obytné využití, ale zejména 

pro komerční aktivity - plochy  výroby a skladování Nárůst el. odběru v těchto plochách je velmi 

závislý od typu komerční či výrobní aktivity a odhad lze stanovit jen velmi nepřesně - nárůst el. 

odběru cca 500 kW. Pak celkové soudobé zvýšení el. příkonu pro nově navrhovanou výstavbu 

bude cca 677 kW. 

 Bude zachována stávající koncepce zásobování el. energií. Zásobování el.energií bude 

zajištěno rozšířením stávající sítě NN a zesílením stávajících trafostanic, pro ploch výroby a 

skladování bude třeba postavit trafostanice (nebo trafostanice) nově. Lokalizace nových TS je 

umožněna jakožto související technická infrastruktura ve všech funkčních typech rozvojových 

ploch. 

 Kapacitní údaje využití ploch lze chápat jen jako orientační, funkční regulace ploch 

umožňuje určitou variabilitu způsobu užití pozemků (připouští drobné hospodaření, umisťování 

služeb a občanského vybavení v plochách bydlení i smíšených obytných) a toto ovlivní skutečné 

nároky na kapacitní pokrytí rozvojových ploch.  

 Jsou vymezeny nápojné body na veřejnou technickou infrastrukturu tak, aby byly 

vymezené rozvojové plochy napojeny z veřejných prostranství, protože to usnadňuje přípravu 

staveb technické infrastruktury a jejich následnou údržbu a neomezuje soukromé vlastníky ve 

využívání jejich pozemků nutností zdržet se některých činností v ochranných pásmech těchto 

staveb. 

 

6) Elektronické komunikace 

 

Spoje a zařízení spojů 

Budou respektována stávající elektronická komunikačních zařízení a zařízení nadřazené veřejné 

technické infrastruktury včetně radioreleových tras, protože řešeným územím prochází kabelová 

vedení elektronické komunikace různých správců. Jejich trasy jsou respektovány a  zakresleny 

v koordinačním výkrese II/1. V katastrálním území obce se nachází stávající trasa DOK 

Židlochovice-Dolní Kounice, kabelová vedení CETIN a v souběhu se železniční tratí Brno-Břeclav 

v jejím OP sdělovací, zabezpečovací a silová kabelová zařízení ČD. 

Nejbližší  provozovna pošty je mimo řešené území - Žabčice. 

Telefonní účastníci jsou připojení pomocí kabelové místní sítě. Počet telefonních přípojek je 

dostačující. Kapacita sítě pokrývá i případné výhledové potřeby.  

Lokalizace nových vedení je umožněno v rozdílných typech ploch s rozdílným způsobem využití 

jakožto technická infrastruktura – liniové stavby, protože nekolidují s hlavním využitím v těchto 

plochách. 

 

Radiokomunikace 

V řešeném území se nachází RR trasy radioreléových spojů. 

Územím prochází radioreléová trasa ve směru Hrušovany, Jiřího z Poděbrad 26 - RS Děvín (k.ú. 

Pavlov - u Dol. Věstonic). 

Vysílače mobilních operátorů nelze umisťovat ve vyjmenovaných typech ploch z důvodu možného 

střetu s těmito funkcemi, , také je nelze umístit tam, kde by se nacházely v pohledově významných 

plochách, zejména v konkurenci s kulturními a přírodními dominantami. 

.Celé území obce nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je zájmovým územím 

Ministerstva obrany České republiky dle § 175 stavebního zákona - tuto skutečnost reflektuje 
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podmínka v části F.1 textové části územního plánu. Projednávání staveb v tomto území podléhá 

platné legislativě z hlediska obrany ČR. 

 

7) Odpadové hospodářství - sběr a třídění odpadu. 

Bude zachována stávající koncepce likvidace komunálního odpadu.: 

Nakládání s komunálním odpadem v obci Unkovice je upraveno obecní vyhláškou, vycházející ze 

platných zákonných předpisů.  

Kromě běžného svozu komunálního odpadu, obec organizuje obec separovaný sběr tříděného 

odpadu. Sběrný dvůr se nachází v sousedních Žabčicích. 

V řešeném území není dle požadavku zadání přípustné skládkování odpadů kromě sběrných dvorů, 

sběrné dvory lze umisťovat pouze tam, kde nekolidují s hlavním využitím ploch, v řešeném území 

není přípustné odstraňování nebezpečných odpadů proto, aby bylo předcházeno případným střetům 

při využívání ploch. 

 

8) Podmínky umisťování sítí a objektů technické infrastruktury: 

Podmínka, že  technická infrastruktura bude umisťována přednostně v plochách veřejných 

prostranství, byla stanovena, protože je nezbytné zajistit přístupnost veřejných řadů technické 

infrastruktury ve shodě s legislativními požadavky, protože to usnadňuje přípravu staveb technické 

infrastruktury a jejich následnou údržbu a neomezuje soukromé vlastníky ve využívání jejich 

pozemků nutností zdržet se některých činností v ochranných pásmech těchto staveb. 

Podmínka, že veřejná technická infrastruktura v zastavitelných plochách bude umísťována 

zejména v plochách ponechaných jako veřejně přístupné je stanovena, protože je nezbytné zajistit 

přístupnost veřejných řadů TI ve shodě s legislativními požadavky. 

Požadavek, aby sítě veřejné technické infrastruktury byly dle specifických podmínek území 

zokruhovány je stanoven proto, aby bylo možné zajištění alternativního zásobování objektů při 

nenadálých událostech. 

 

6.4.3 Občanské vybavení 

zdůvodnění kap. D.3 textové části ÚP: 

Jsou  vymezeny stávající plochy pro občanské vybavení v  plochách s rozdílným způsobem 

využití: 

- plochy občanského vybavení - veřejné (ozn. v graf. části OV), 

a to proto, že každá z těchto ploch obsahuje specifický druh občanského vybavení, který je třeba v 

dané poloze stabilizovat, protože se jedná o základní druhy vybavení, potřebné pro fungování 

obce. 

Související občanské vybavení je vymezeno jako přípustné využití i v plochách bydlení 

venkovského typu a smíšených obytných, protože je třeba umožnit umístění základní související 

vybavenosti i v těchto plochách dle potřeby. 

Jsou vymezeny plochy změn - plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení 

(ozn. v graf. části OS), protože obec nemá dostatečné plochy pro rekreačně sportovní aktivity, byly 

vymezeny v předchozí ÚPD a dosud nerealizovány a z hlediska rovnovážného rozvoje všech 

složek území je jejich vymezení potřebné. 

 

6.4.4 Veřejná prostranství  
zdůvodnění kap. D.4 textové části ÚP: 

 

Jsou vymezeny stávající plochy veřejných prostranství- zejména v plochách návesních a uličních 

prostranství v celém zastavěném území obce, v plochách komunikací a cest v rámci celého 

řešeného území, protože jsou pozemky veřejně přístupnými umožňujícími komunikaci v rámci 

obce i v návaznosti na obce sousední, či pobyt ve veřejném prostoru.  
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Je vymezen koridor DU pro veřejné prostranství - v části plochy Z1, západně od centrálního 

zastavěného území proto, aby byl zajištěn přístup k potenciálním objektům bydlení veřejným 

prostranstvím o parametrech odpovídajících vyhl. 501/2006Sb. 

 

Jsou vymezeny stávající plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň v centru obce z důvodu 

ochrany hlavního parkového prostranství obce a v rámci plochy Z1 z důvodu splnění požadavku 

§7 od.2 vyhl 501/2006. 

 

Vyhodnocení z hlediska § 7 od.2 vyhl 501/2006: 

Plocha Z4a, Z5 má rozlohu 0,28ha, nevyžadují proto vytvoření veřejného prostranství z hlediska 

§7 od.2 vyhl 501/2006.  

 

Veřejná prostranství je možno umisťovat i v dalších plochách s rozdílným využitím, protože je 

umožněno modifikovat rozsah veřejných prostranství tak, aby vyhovovala konkrétním záměrům, 

které mohou mít pozitivní dopad na prostupnost území, aniž by došlo k narušení soukromí 

vnitrobloků nebo porušení struktury zástavby. 

 

Jsou vymezeny plochy veřejných prostranství v místě stávajících účelových komunikací a 

komunikací mimo zastavěné území v rámci celého správního území, protože se v nich nachází 

veřejně přístupné komunikace. 

  

 

6.5  Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným 

způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního 

systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před 

povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně, 

zdůvodnění kap.E textové části ÚP: 

 

6.5.1  Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny 

zdůvodnění kap.E.1 textové části ÚP: 

 

Uspořádání krajiny je určeno charakterem obce na rozhraní krajinných systémů. Odlišný charakter 

má území říčních niv na východě a zvlněná polní krajina zasažená těžkou štěrkopísků na západě. 

Do řešeného území zasahují krajinné celky:  

17 - Dyjsko-svratecký 

21 - Ořechovsko-vranovický 

 

Koncepce uspořádání krajiny zajišťuje účelné využívání ploch nezastavěného území, protože 

vymezuje škálu ploch s rozdílným způsobem využití v souladu se skutečným či požadovaným 

využitím těchto ploch, zvyšuje ekologickou stabilitu krajiny, protože vymezuje plochy přírodní - 

tedy koncepce uspořádání krajiny je určena vymezením ploch s rozdílným způsobem využití 

v nezastavěném území správního území obce v souladu s přírodním charakterem - přírodními 

podmínkami  území, jakožto základním předpokladem vývoje obce. 

  

Přírodní podmínky 

Klima 

Řešené území leží v klimatické oblasti T4, (dle E. Quitta). charakterizované teplým, suchým 

podnebím s mírně teplou zimou. 

 

Geologická stavba a reliéf 
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Zájmové území náleží dle geomorfologického členění do provincie Západních Karpat, 

subprovincie Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západní vněkarpatské sníženíny, geomorfologického 

celku Dyjsko-svrateckého úvalu, podcelku Rajhradská pahorkatina v západní části a Dyjsko 

svratecká niva ve východní části území. Relief katastrálního území obce je plochý, mírně se 

zvedající západním směrem. 

 

Hydrologické poměry 

Řešené území náleží do povodí řeky Svratky. 

Území je z hlediska vodní bilance deficitní s nevyrovnaným vodním režimem, vodnost toku 

Šatavy je poměrně nízká. Severně od obce se nachází prameniště a malá vodní plocha. Ve 

východní části je dostatek průlinových vod a vyšší hladina podzemních vod, vytvářející příznivou 

bilanci zásobování území pro vegetaci. 

Severovýchodní částí řešeného katastru protéká Šatava, která je pravostranným přítokem řeky 

Svratky. Šatava je regulovaný, znečistěný vodní tok s vodním režimem bezprostředně závislým na 

srážkách. V nivě toku se nachází v mělké depresi prameniště a malý rybník. 

Podle regionalizace povrchových vod (V.Vlček, 1971) se řešené území vyznačuje málo příznivými 

charakteristikami. Patří do oblasti nejméně vodné se specifickým odtokem do 3 1/s/km2 s malou 

retenční schopností a silně rozkolísaným odtokem během roku.  

 

Půdní podmínky  

Výskyt půdních typuje vázán na mateřskou horninu. Na spraších a píscích, které v zájmovém 

území převažují, se vyskytují černozemě nebo drnové půdy černozemní. Ve spodních částech 

mírných svahů vznikly na svahovinách hnědozemě illimerizované a hnědé půdy včetně slabě 

oglejených forem. V nivě Šatavy se na nivních uloženinách vyvinuly nivní půdy glejové. 

 

 

6.5.2  Odůvodnění vymezení ploch a stanovení podmínek pro změnu ve využití ploch 

zdůvodnění kap.E.2 textové části ÚP: 

 

Nezastavené území v k.ú. Unkovice z podstatné části tvoří polní krajina (orná půda), tato část 

ploch je proto vymezena jako plochy zemědělské (NZ)   

plochy zemědělské v dobývacím prostoru  (NZD) - jsou vymezeny na území stanovených 

dobývacích prostorů, protože zde proběhla či může nadále probíhat těžba  a následná rekultivace, 

které dočasně zamezí užívání pozemků pro zemědělské účely 

Plochy lesní (NL) jsou vymezeny v plochách pozemků určených pro plnění funkcí lesa tam, kde 

jeho užívání pro les je stabilizované. 

Plochy přírodní (NP) stávající i navržené byly vymezeny pro funkčnost struktur ÚSES, ochranu 

zeleně v území. 

Plochy smíšené nezastavěného území (NS) jsou vymezeny zejména v západní části řešeného 

území, protože se zde vyskytují pozemky, které postupnou sukcesí přecházejí do stavu krajinné 

zeleně – přírodního prostředí, ale nejsou využity pro prvky ÚSES  

   

Plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZZ) vytvářejí rámec obce a jsou vymezeny jako přirozený 

přechod zástavby do krajiny na hraně zastavěného území. 

V krajině řešeného území se uplatní výrazně vodní toky, recipienty a plochy, proto jsou vymezeny 

Plochy vodní a vodohospodářské  (W). 

Plochy technické infrastruktury (TI) jsou vymezeny zejména na pozemcích  s technickými  

objekty, protože charakter těchto objektů vylučuje možnost jejich začlenění do ploch s jiným 

využitím 

Plochy dopravní infrastruktury (DZ) protože je součástí nadřazené dopravní koncepce  
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Plochy veřejných prostranství (U) v krajině představují především účelové komunikace, které 

zabezpečují prostupnost krajiny 

Plochy zeleně rekreační (ZR) jsou vymezeny v lokalitě Bahna severozápadně od okraje zástavby 

centra obce (ozn. K6), protože území je určeno pro drobné zahrádkaření jakožto rekreační činnost 

 

Podrobněji vymezení ploch viz text. části odůvodnění kap. 6.3.1.3 "Koncepce plošného 

uspořádání", podmínky využití viz text. části kap. F.2   a textová část odůvodnění kap.6.6.2 

 

6.5.3  Odůvodnění ploch změn v krajině 

zdůvodnění kap.E.3 textové části ÚP: 

 

V krajině jsou plochy, které jsou vymezeny pro změny v území.  

Jsou vymezeny jako plochy změn v krajině, které jsou označeny K1-K5: 

-  Plochy změny v krajině označená K1 –K5 jsou vymezeny pro způsob využití  - plochy 

přírodní z důvodu funkčnosti územního systému ekologické stability v řešeném území 

v návaznosti na okolní katastrální území, jsou vymezeny z důvodu nezbytnosti pro prvky lokálního 

ÚSES 

Plocha změny v krajině označená K6 je vymezena pro způsob využití  - plochy zeleně 

rekreačního charakteru, je takto vymezena z důvodu polohy v záplavovém území, navazuje na 

koncepci plochy vymezené v původní platné ÚPD. 

 

6.5.4  Odůvodnění územního systém ekologické stability  
zdůvodnění kap.E.4 textové části ÚP: 

Podklady 

Hlavními výchozími podklady pro řešení územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) 

jsou: 

 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje z roku 2016 (dále jen " ZÚR JMK"); 

 Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Židlochovice ve 

znění 4. úplné aktualizace z roku 2016 (dále jen "ÚAP ORP"); 

 Územní plán obce Unkovice z roku 2007, ve znění změn č. I-A, I-B a II z let 2009 a 2010 (dále 

jen "původní ÚPO"); 

 Řešení ÚSES v platné či rozpracované územně plánovací dokumentaci (ÚPD) okolních obcí. 

Výchozí stav řešení 

Pro řešení nadregionální a regionální úrovně ÚSES jsou hlavním výchozím podkladem ZÚR JMK, 

dle kterých nezasahují do území žádné skladebné části nadmístní (tj. nadregionální či regionální) 

úrovně ÚSES. 

Relevantní výchozí řešení místní úrovně ÚSES obsahují původní ÚPO a aktualizované ÚAP ORP. 

Příslušné výkresy původního ÚPO a ÚAP ORP (výkresy limitů využití území a problémů k řešení 

v ÚPD) obsahují v území vymezení dvou lokálních biocenter a příslušných úseků tří lokálních 

biokoridorů. 

Hlavním problémem výchozího řešení ÚSES jsou nedostatečné návaznosti řešení s okolními 

katastry. 

Odůvodnění řešení 

Nadregionální ani regionální úroveň ÚSES nejsou v území v souladu se ZÚR JMK zastoupené. 

Řešení místní úrovně ÚSES koncepčně vychází především z řešení obsaženého v původním ÚPO a 

v aktualizovaných ÚAP ORP s tím, že zpřesňuje vymezení jednotlivých lokálních biocenter a 
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biokoridorů a zároveň obsahuje některé koncepční úpravy. Podstatnými faktory ovlivňujícími 

inovovanou koncepci řešení jsou především:  

 řešení ÚSES v platné či aktuálně rozpracované ÚPD okolních obcí; 

 potřeba vytváření funkčně ucelených větví ÚSES; 

 zohlednění aktuálního stavu využití území; 

 metodickými nástroji stanovené limitující prostorové a funkční parametry pro jednotlivé typy 

skladebných částí ÚSES; 

 vlastnické vztahy k pozemkům. 

K zásadnějším koncepčním změnám a úpravám vymezení patří: 

 dílčí úpravy vymezení lokálního biocentra LBC 1 Unkovické louky (místy redukce, většinou 

však rozšíření), situovaného v nivě Šatavy ze severní až severovýchodní strany Unkovic - 

úpravy zohledňují aktuální stav využití území (rozsah stávajících porostů dřevin a jiných ladem 

ležících ploch) a částečně i vlastnické vztahy k pozemkům (zahrnutí některých obecních 

pozemků); 

 rozšíření lokálního biocentra LBC 2 Koválovské (situovaného západně od Unkovic) na 

východní a jižní straně, zohledňující aktuální stav využití území - plocha biocentra je nově 

důsledně přimknuta ke stabilizovaným polním cestám; 

 redukce lokálního biokoridoru LBK 2 navazujícího z jižní strany na LBC 2 Koválovské o část 

nově zahrnutou do LBC 2 Koválovské a naopak prodloužení biokoridoru podél hranice s k. ú. 

Žabčice tak, aby došlo k jeho napojení na lokální biokoridor K1 vymezený v ÚP Žabčice; 

 vymezení nového lokálního biokoridoru LBK 4 v závěrném svahu bývalého těžebního prostoru 

v západní části unkovického katastru - biokoridor funkčně navazuje na lokální biocentrum LBC 

2 Koválovské a na lokální biokoridor LBK 3 vymezený v návrhu nového ÚP Hrušovany u Brna  

přitom vhodně využívá stávající ladem ležící plochy s hojným náletem dřevin. 

Cílem provedených změn a úprav je posílení ekologického a krajinotvorného významu ÚSES a 

podpoření reálných opatření k jeho vytváření. 

Řešení ÚSES a vymezení jeho dílčích skladebných částí je plně provázáno s řešeními ÚSES v 

rámci platné či rozpracované ÚPD sousedních obcí. 

 

6.5.5  Prostupnost krajiny 
zdůvodnění kap.E.5 textové části ÚP: 

Jsou vymezeny plochy veřejných prostranství v nezastavěném území, zajišťující prostupnost 

krajiny - ozn. v graf. části U, protože se v těchto plochách nacházejí účelové komunikace, 

propojující obec s okolním územím. 

Plochy změn pro plochy veřejných prostranství jsou vymezovány pouze tam, kde jsou vymezeny 

pro místní komunikace.  

V podstatné části ploch nezastavěného území lze vytvořit nová veřejná prostranství  - cesty - dle 

podmínek těchto ploch. 

 

6.5.6  Odůvodnění protierozních opatření 
zdůvodnění kap.E.6 textové části ÚP:  

Plochy nezastavěného území obdobně jako i plochy veřejných prostranství mají stanoveny takové 

přípustné způsoby využití (viz kap.F.2), které umožňují umístění protierozních opatření. 

Větrnou erozi je ohrožena většina pozemků s velkoplošným způsobem obdělávaní, t.j. jak 

pozemky v nivě, tak v západní části území. Erozi lze omezit výsadbou polopropustných větrolamů, 

v souladu s podmínkami využití ploch dle kap. F.2. Funkci větrolamů plní i břehové porosty 

vodotečí, jsou-li zapojené. Stejnou funkci jsou schopny plnit biokoridory navržené v USES. 



                                                                                                                                                                                  ÚP Unkovice 

                                                                                                                                      II. Odůvodnění územního plánu 

 

 

                                                                         II 

 

/55 

Vodní erozí jsou ohrožovány více sklonité polohy. Problematické jsou pozemky velkoplošně 

obdělávané. Rozhodujícím opatřením by mělo být omezení soustředěného odtoku ze zemědělských 

ploch. 

Plošnou erozi zemědělských pozemků je třeba řešit na základě vyhodnocení půdních podmínek 

(náchylnost jednotlivých půdních typů a druhů k erozi) a sklonitostních poměrů, stanovit limitní 

délky nepřerušených svahů a pozemky, které tuto limitní délku svahu překračují, je nutno rozdělit - 

nejlépe zatravněnými pásy, což je umožněno v rámci podmínek zejména ploch zemědělských – viz 

kap. F.2 – odst. 9.1), 9.2) 

ÚSES vymezuje prvky, které mají  také funkci protierozních opatření, protože vzrostlá zeleň těchto 

prvků bude působit jednak proti smyvům půdy vodní erozí, jednak zamezí unášení prachových 

částic (působí proti vzdušné erozi). 

 

6.5.7 Ochrana před povodněmi 

zdůvodnění kap.E.7 textové části ÚP:  

V řešeném území bylo stanoveno záplavové území řeky Svratky.  

Je proto vymezena plocha opatření proti povodním na vodním toku Svratka tak ,aby 

podmínky funkčních ploch v tomto územím zahrnuté umožňoval y realizaci přírodě blízkých 

protipovodňová opatření  - řízené inundace - v souladu se ZÚR JMK. 

Protipovodňová opatření jsou přípustná v plochách vodních a vodohospodářských, plochách 

veřejných prostranstvích,  plochách zemědělských, plochách přírodních proto, aby bylo možné 

účinně realizovat protipovodňová opatření v plochách, které jsou dotčeny záplavovým územím. 

Ohrožení rozvojové plochy Z1 je řešeno vymezením koridoru  TD2 pro odvodnění přívalových 

vod, protože přívalové srážky mohou ohrozit rozvojovou plochu Z1 i navazující stávající zástavbu 

obce.  

Koridor TD1 pro odvádění přívalových vod přes stávající zástavbu je veden zejména po hranách 

pozemků  z důvodu minimalizace zásahu do pozemků - zpravidla při hranici veřejných 

prostranství, tak, aby nebyla dotčena stávající zástavba a tam kde je to nezbytné je veden na 

hranici pozemků tak, aby využitelnost pozemků zůstala optimálně zachována. 

Šíře koridorů 5m byla stanovena z důvodu zobrazitelnosti v měřítku územního plánu (1:5000) 

Záplavové území Q100, je zakresleno v koordinačním výkrese, širších vztazích - grafické části ÚP.  

 

6.5.8 Rekreace 
zdůvodnění kap.E.8 textové části ÚP: 

Nejsou samostatně vymezeny plochy rekreace.  

Denní rekreace obyvatel je umožněna v rámci řešeného území, protože je jedním ze způsobů 

využití slučitelným s hlavním využitím zejména ploch veřejných prostranství a ploch občanského 

vybavení, ploch rekreační  

Rekreace pobytová je podmínečně přístupným využitím ploch bydlení venkovského typu a ploch 

smíšených obytných, protože při splnění podmínek dle textové části, kap. F.2, tab. 2.1). lze 

využívat stavby v těchto plochách pro rekreaci 

Nejsou vymezeny plochy rodinné rekreace, protože v území se nenacházejí vhodné plochy pro toto 

využití. 

V obci se nevyskytují zařízení cestovního ruchu. V obci se nenachází žádné turistické, ani jiné 

ubytovací zařízení. 

Nepobytová rekreace je stanovena jako přípustné využití ploch zeleně rekreačního charakteru, 

protože potenciál těchto ploch slouží k rekreačnímu účelu. 

 

6.5.9 Dobývání ložisek nerostných surovin 

zdůvodnění kap.E.9 textové části ÚP: 

Dobývání nerostů ve stanovených dobývacích prostorech je podmíněně přípustné v plochách 

zemědělských v dobývacím prostoru ozn. v graf. části NZD v západní části k.ú., protože se 
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nacházejí ve stanovených dobývacích prostorech, kde je těžba umožněna. Je podmíněná následnou 

bezodkladnou rekultivací proto, aby bylo nadále možno území využívat k původní – zemědělské 

funkci.  
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6.6  Odůvodnění podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 

převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, 

nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování 

staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), 

popřípadě odůvodnění podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek 

prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například 

výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro 

vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 

zdůvodnění kap.F textové části ÚP: 

 

 

6.6.1 Odůvodnění podmínek využití ploch ÚP Unkovice 
zdůvodnění kap.F.1 textové části ÚP: 
požadavky kap. F.1 odst..1), 2), 3) a 7)  textové části sledují hygienickou přípustnost dějů v území a jsou 

vymezeny proto, aby se takto předcházeno následným případným střetům v území,  protože se jedná 

podmínky stanovené Krajskou hygienickou stanicí (KHS JMK) dle platné legislativy na úseku ochrany 

zdraví (splnění předpisů v oblasti ochrany zdraví § 30 zákona č. 258/2000 Sb.). 

 

podmínka 4) : ve všech plochách lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského 

letectva a obrany státu  byla stanovena, protože se celé řešené území nachází v ochranném pásmu 

radiolokačního zařízení, je tudíž zájmovým územím armády České republiky dle § 175 stavebního zákona 

č.183/2006 Sb 

 

podmínka 5):  plochy v okolí komunikací silnic II.  třídy je nutno využívat tak, aby nemohlo být  - 

znemožněno vedení průjezdního úseku silnice v plynulé trase a šířce odpovídající funkční skupině a 

zatížení silnice je stanovena, protože musí být umožněny bezproblémové úpravy silnic dle „Návrhové 

kategorizace krajských silnic JMK“ a v zastavěném území obce v šířce odpovídající funkční skupině a 

zatížení silnice. 

 

podmínka 6):  Nová zástavba stavbami hlavními je přípustná pouze za podmínky, že bude pro ni zajištěna 

dostatečně kapacitní veřejná infrastruktura, a to pro stavby jakéhokoli hlavního, přípustného nebo 

podmínečně přípustného využití, jejichž funkce vyžaduje využití technické infrastruktury, protože nelze 

připustit nekoncepční zásahy do území, které jsou potenciálním zdrojem střetů. 

 

podmínka 8): viditelné konstrukce zařízení technické infrastruktury nelze umisťovat v pohledově 

významných plochách, zejména v konkurenci s kulturními a přírodními dominantami, protože by tak mohla 

znehodnotit krajinný ráz a narušit strukturu území. 

 

6.6.2   Zdůvodnění podmínek využití ploch dle typů ploch s rozdílným způsobem využití, 

zdůvodnění kap.F.2 textové části ÚP: 

 

V textové části ÚP se stanovují podmínky využití ploch dle typů ploch s rozdílným způsobem 

využití v tabulkách dle vymezených ploch s rozdílným způsobem využití. 

Hlavní využití charakterizuje to, k čemu je plocha primárně určena – určuje převažující 

účel. 

Přípustné využití zahrnuje obdobné využití nebo slučitelné s hlavním způsobem využití, a 

také je v něm zařazeno vše, co je potřebné k tomu, aby mohl být dobře naplněn účel stanovený 

hlavním využitím (např. dopravní a technická infrastruktura apod.). 

V případě, že nebylo možno stavby, pozemky apod. činnosti související s hlavním využitím apod. 

jednoznačně zařadit jako přípustné nebo nepřípustné, protože takováto změna v území  plochy je 

podmíněna dalšími skutečnostmi, byly zařazeny jako podmíněně přípustné využití a stanovena 

podmínka tohoto využití a v následujících odstavcích jsou jednotlivé podmínky odůvodněny. 

Stejně tak je odůvodněno i to, co je nepřípustné využití. 
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Plochy s rozdílným způsobem využití uvedené ve vyhlášce 501/2006 Sb. byly v souladu s § 3 odst. (4) s 

ohledem na specifické podmínky a charakter území dále členěny, a to proto, že je nezbytná specifikace 

podmínek využití oddílně pro jednotlivé tyto podtypy. 

 

 – viz. níže u jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. 
 

1.) PLOCHY BYDLENÍ 

1.1)  Plochy bydlení venkovského typu (BV) 

Jsou vymezeny v souladu s § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
b) Přípustné využití: 

zahrnuje zejména bydlení v rodinných domech, související zeleň, související parkoviště a garáže rodinných 

domů, související občanské vybavení (např. mateřská škola),související dopravní a technickou 

infrastrukturu, protože tyto způsoby využití představují komplex vzájemně se doplňujících funkcí, 

poskytujících v souhrnu podstatu hlavního využití plochy a dále vyjmenované využití s hlavním využitím 

nekolidující  

c) Podmínečně přípustné využití: 

- stávající využití za podmínky,  že  nemá negativní vliv na užívání okolních pozemků a že neomezuje  

využití okolních pozemků k bydlení, protože nelze umožnit takové užívání pozemků - byť stávající, které 

má negativní vliv na užívání okolních pozemků, dále nelze stávajícím využitím omezit využití pozemků 

k účelu změny, např. způsobem obhospodařování, terénních úprav apod. znemožnit využití  pro vymezený 

účel tam, kde je plocha určena ke změně 

- veřejná prostranství za podmínky, že neumožní  zavádění automobilové dopravy do vnitrobloků zástavby 

a dělení blokové zástavby novými ulicemi, protože není přípustné tříštění stávající  nebo navržené blokové 

struktury území a realizace novostaveb uvnitř vnitrobloků, které slouží především jako rekreační zázemí 

v prostředí zahrad 

- stavby a opatření pro odvedení přívalových vod a snižování ohrožení území přívalovými srážkami jsou 

přípustné za podmínky, že  půjde o stavby a opatření  v koridorech pro odvod přívalových vod vyznačených 

v grafické části , protože uvedené koridory byly takto vymezeny s ohledem na optimální polohu  - viz 

textová část odůvodnění kap. 6.5.7 

- rodinná rekreace má podmínku: umístění ve stávajících objektech bydlení a objektech, které měřítkem a 

charakterem odpovídají okolnímu prostředí proto, aby nebyla možná např. drobná chatová výstavba, která 

je v prostředí zástavby obce urbanisticky nevhodná 

- obchody, služby a další obdobná zařízení 

za podmínek, že objem zástavby pro tyto funkce nepřesáhne objem zástavby pro bydlení,  pouze 

provozovny, které nemohou zahrnovat zdroje zápachu, hluku či jiné využití potenciálně obtěžující  bydlení 

proto, aby nebyly v ploše umisťovány rozsáhlé provozovny např. nadmístního významu, protože §4 odst. 2 

vyhl. č.501/2006 Sb. stanoví, že v těchto plochách nesmí být pozemky pro budovy  obchodního prodeje o 

výměře větší než 1 000 m2 a současně byly vyloučeny potenciální střety jiných využití s bydlením. 

- hospodářské zázemí kterým je vybavení pro údržbu nemovitostí, pěstitelské a obdobné činnosti má 

stanovenu za podmínky, že nesnižují svým provozem a technickým zařízením (a to zejména hlukem, pachy, 

dopravou)  kvalitu prostředí a užívání  staveb ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího 

území, protože zázemí je v plochách bydlení situováno v sousedství ostatních objektů bydlení, kde není 

přípustné z hygienického hlediska negativní ovlivnění pozemků obytných staveb a jejich zázemí vzájemně 

- jednotlivá zařízení administrativy mají stanovenu za podmínky, že budou umístěna v objektech sloužícím  

převážně k bydlení jako doplňková funkce, protože se v daných objektech může jednat pouze o jednotlivá 

pracoviště - např. domácí kancelář fyzické osoby - účetní, projektant apod. , větší pracoviště nelze připustit 

s ohledem na celkovou velikost ploch bydlení a s ohledem na další možné důsledky - dopravní zátěž apod. 

d) Nepřípustné využití: 

- jako nepřípustné jsou vymezeny bytové domy, protože urbanistická struktura zástavby je venkovská, 

neobsahuje bytové domy, jejichž charakter by mohl nežádoucím způsobem urbanismus obce poškodit, 

dopravní obsluha je možná pouze přes stávající veřejná prostranství, kde nelze zvýšit kapacitu pro nárůst 

průjezdů vozidel spojený s bytovou výstavbou  
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- jako nepřípustné jsou vymezeny jiné způsoby využití, které mohou být potenciálně ve střetu s hlavním 

využitím,  zahrnující zejména činnosti výrobní povahy, zemědělská výroba,  nadmístní dopravní  

infrastruktura, protože funkce bydlení je zde primární,  nelze připustit takové funkční využití, které by se 

mohlo dostat do střetu s bydlením - ať již z důvodu hluku, prašnosti nebo jiné zátěže a je nezbytné tento 

parametr sledovat ve vymezených zastavitelných plochách , ale zejména při změnách v rámci stávající 

zástavby, dostavbě proluk, takové využití představují právě vyjmenované činnosti výrobní povahy, 

zemědělská výroba,  nadmístní dopravní  infrastruktura 

- nepřípustná je  nová výstavba bez zajištění dostatečné kapacity veřejné infrastruktury, protože ta je 

podmínkou realizace staveb. 

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

- maximální výška zástavby 2 plná nadzemní podlaží a limitní  výměra stavebního pozemku je stanovena s 

ohledem na velikostní parametry okolní zástavby a zachování urbanistické koncepce. Výška v plných 

nadzemních podlažích nezahrnuje obytné podkroví, pokud toto zaujímá méně než 60% plochy plného 

podlaží (započitatelná plocha podkroví) ,  protože menší - dílčí využití podkroví neovlivní celkovou 

velikost stavby, naopak vyšší procento využití podkroví z něj činí naopak plnohodnotně užívané podlaží a 

má vliv na kapacitu objektu a jeho vizuální objem. 

- Minimální velikost pozemků 600m2 byla stanovena s ohledem na obvyklou velikost nejmenších pozemků 

pro venkovskou obytnou zástavbu v prostředí obce, kterou je žádoucí zachovat s ohledem na urbanistické 

hodnoty. Při 50% zastavitelnosti pozemků (včetně zpevněných ploch - viz níže) lze na pozemku dané 

velikosti umístit stavbu úměrnou velikosti obvyklých staveb venkovského bydlení v rámci obce. Stanovení 

velikostních parametrů pozemků směřuje k zajištění kvalitního prostředí pro bydlení  

- hmotový a prostorový soulad s okolní zástavbou - měřítko staveb musí být uzpůsobeno okolnímu 

prostředí, objekty v ploše nesmí vytvářet dominanty vůči okolí sleduje požadavek zachování urbanistické 

koncepce dle zadání, protože vytváření nových dominant nebo umístění objektů působících nadměrně 

(např. velké dílny) nebo příliš drobně (rekreační chatky) poruší dosavadní výraz obce jako sídla, narušují 

nejen původní urbanistickou koncepci, ale i krajinný ráz 

- stavby musí respektovat venkovské prostředí obce, v pozemcích navazujících na ulicovou řadovou 

zástavbu musí nová zástavba doplnit uliční řadu proto, aby byla zachována hodnotná původní urbanistická 

koncepce  

- intenzita využití stavebního pozemku v rozvojových plochách (plochách změn) je 50%, intenzitou využití 

stavebního pozemku jsou myšleny jak stavby, tak zpevněné plochy je stanovena jako limitní, protože je 

nezbytné zástavbě ponechat rámec zeleně v podobě zahrad na nezastavěných částech parcel - toto je 

podstatou bydlení venkovského typu, spoluvytváří obraz obce v krajině. 
 

1.3) Plochy bydlení čistého (BC)  

Jsou vymezeny v souladu s § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Plochy bydlení čistého byly samostatně vymezeny, protože se jedná o specifické plochy bydlení, 

které zejména z důvodu způsobu zástavby a velikostních parametrů pozemků neumožní některé 

druhy využití, jinak obvyklé pro venkovské prostředí (např. hospodaření) a vyžadují proto 

stanovení specifických podmínek.  
b) Přípustné využití: 

zahrnuje zejména bydlení v rodinných domech, zeleň, související parkoviště a garáže rodinných domů, 

protože tyto způsoby využití představují komplex vzájemně se doplňujících funkcí, poskytujících v souhrnu 

podstatu hlavního využití plochy a dále vyjmenované využití s hlavním využitím nekolidující  

c) Podmínečně přípustné využití: 

- stávající využití za podmínky,  že  nemá negativní vliv na užívání okolních pozemků a že neomezuje 

využití okolních pozemků k bydlení, protože nelze umožnit takové užívání pozemků - byť stávající, které 

má negativní vliv na užívání okolních pozemků, dále nelze stávajícím využitím omezit využití pozemků 

k účelu změny, např. způsobem obhospodařování, terénních úprav apod. znemožnit využití  pro vymezený 

účel tam, kde je primárně  plocha určena ke změně 

- veřejná prostranství za podmínky, že neumožní  zavádění automobilové dopravy do vnitrobloků zástavby 

a dělení blokové zástavby novými ulicemi, protože není přípustné tříštění stávající  nebo navržené blokové 

struktury území a realizace novostaveb uvnitř vnitrobloků, které slouží především jako rekreační zázemí 

v prostředí zahrad 
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- jednotlivá zařízení administrativy za podmínky, že budou umístěna v objektech sloužícím  převážně 

k bydlení jako doplňková funkce, protože se v daných objektech může jednat pouze o jednotlivá pracoviště 

- např. domácí kancelář fyzické osoby - účetní, projektant apod. , větší pracoviště nelze připustit s ohledem 

na celkovou velikost ploch bydlení a s ohledem na další možné důsledky - dopravní zátěž apod. 

d) Nepřípustné využití: 

jako nepřípustné jsou vymezeny bytové domy, protože urbanistická struktura zástavby je venkovská, 

neobsahuje bytové domy, jejichž charakter by mohl nežádoucím způsobem urbanismus obce poškodit, 

dopravní obsluha je možná pouze přes stávající veřejná prostranství, kde nelze zvýšit kapacitu pro nárůst 

průjezdů vozidel spojený s bytovou výstavbou  

jako nepřípustné jsou vymezeny jiné způsoby využití, které mohou být potenciálně ve střetu s hlavním 

využitím,  zahrnující zejména činnosti výrobní povahy, zemědělská výroba,  nadmístní dopravní  

infrastruktura, protože funkce bydlení je zde primární,  nelze připustit takové funkční využití, které by se 

mohlo dostat do střetu s bydlením - ať již z důvodu hluku, prašnosti nebo jiné zátěže a je nezbytné tento 

parametr sledovat ve vymezených zastavitelných plochách , ale zejména při změnách v rámci stávající 

zástavby, dostavbě proluk, takové využití představují právě vyjmenované činnosti výrobní povahy, 

zemědělská výroba,  nadmístní dopravní  infrastruktura 

- nepřípustná je  nová výstavba bez zajištění dostatečné kapacity veřejné infrastruktury, protože ta je 

podmínkou realizace staveb. 

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

- maximální výška zástavby 2 plná nadzemní podlaží je stanovena s ohledem na velikostní parametry okolní 

zástavby a zachování urbanistické koncepce. Výška v plných nadzemních podlažích nezahrnuje obytné 

podkroví, pokud toto zaujímá méně než 60% plochy plného podlaží (započitatelná plocha podkroví) , ), 

protože menší - dílčí využití podkroví neovlivní celkovou velikost stavby, naopak vyšší procento využití 

podkroví z něj činí naopak plnohodnotně užívané podlaží a má vliv na kapacitu objektu a jeho vizuální 

objem. 

- Minimální velikost pozemků 400m2 byla stanovena s ohledem na obvyklou velikost pozemků pro čisté 

bydlení (tedy bydlení bez doplňkových funkcí) v prostředí obce, kterou je žádoucí zachovat s ohledem na 

urbanistické hodnoty obce. Při 50% zastavitelnosti pozemků (včetně zpevněných ploch - viz níže) lze na 

pozemku dané velikosti umístit stavbu úměrnou velikosti obvyklých staveb čistého bydlení v rámci obce. 

Stanovení velikostních parametrů pozemků směřuje k zajištění kvalitního prostředí pro bydlení  

- hmotový a prostorový soulad s okolní zástavbou - měřítko staveb musí být uzpůsobeno okolnímu 

prostředí, objekty v ploše nesmí vytvářet dominanty vůči okolí sleduje požadavek zachování urbanistické 

koncepce dle zadání, protože vytváření nových dominant nebo umístění objektů působících nadměrně 

(např. velké dílny) nebo příliš drobně (rekreační chatky) poruší dosavadní výraz obce jako sídla, narušují 

nejen původní urbanistickou koncepci, ale i krajinný ráz 

-  stavby musí respektovat venkovské prostředí obce a v pozemcích navazujících na ulicovou řadovou 

zástavbu musí nová zástavba doplnit uliční řadu z důvodu zachování urbanistické struktury sídla a kvality 

jeho prostředí 

-  ve stabilizovaných územích je dostavba proluk novými objekty pro bydlení možná jen s přímým 

přístupem ze stávajících veřejných prostranství nepřipouští se  zástavba pro bydlení uvnitř vnitrobloků 

z důvodu zachování a kvality prostředí stávajících i nových staveb v území 

- intenzita využití stavebního pozemku v rozvojových plochách (plochách změn) je 50%, intenzitou využití 

stavebního pozemku jsou myšleny jak stavby, tak zpevněné plochy je stanovena jako limitní, protože je 

nezbytné zástavbě ponechat rámec zeleně v podobě zahrad na nezastavěných částech parcel. 

 

2.) PLOCHY SMÍŠENÉ  

2.1) Plochy smíšené obytné (SO) 

Jsou vymezeny v souladu s §8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
b) Přípustné využití: 

zahrnuje zejména bydlení v rodinných domech, občanské vybavení, obchody a provozovny služeb, 

administrativu, penziony a ubytování, související zeleň, související dopravní a technickou infrastrukturu, 

protože tyto způsoby využití představují komplex vzájemně se doplňujících funkcí, poskytujících v souhrnu 

podstatu hlavního využití plochy a dále vyjmenované využití s hlavním využitím nekolidující  

c) Podmínečně přípustné využití: 
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- stávající využití za podmínky,  že  nemá negativní vliv na užívání okolních pozemků a že neomezuje  

využití okolních pozemků k bydlení a občanskému vybavení, protože nelze stanovit takové užívání 

pozemků - byť stávající, které má negativní vliv na užívání okolních pozemků, dále nelze stávajícím 

využitím omezit využití pozemků k účelu změny, např. způsobem obhospodařování, terénních úprav apod. 

znemožnit využití  pro vymezený účel tam, kde je  primárně  plocha určena ke změně 

- drobné zemědělské hospodaření, pěstební činnost, řemeslnické provozovny, zařízení pro sport a rekreaci a 

další zařízení za podmínky, že nesnižují svým provozem a technickým zařízením (a to zejména hlukem, 

pachy, dopravou)  kvalitu prostředí a užívání  staveb ve svém okolí, protože zázemí je v plochách bydlení 

situováno v sousedství ostatních objektů bydlení, kde není přípustné z hygienického hlediska negativní 

ovlivnění pozemků obytných staveb a jejich zázemí vzájemně 

- rodinná rekreace za podmínky, že bude umísťována ve stávajících objektech bydlení a objektech, které 

měřítkem a charakterem odpovídají okolnímu prostředí proto, aby nebyla možná např. drobná chatová 

výstavba, která je v prostředí zástavby obce urbanisticky nevhodná 

d) Nepřípustné využití: 

- jako nepřípustné jsou vymezeny bytové domy, protože urbanistická struktura zástavby je venkovská, 

neobsahuje bytové domy, jejichž charakter by mohl nežádoucím způsobem urbanismus obce poškodit, 

dopravní obsluha je možná pouze přes stávající veřejná prostranství, kde nelze zvýšit kapacitu pro nárůst 

průjezdů vozidel spojený s bytovou výstavbou,  

- jako nepřípustné jsou vymezeny jiné způsoby využití, které mohou být potenciálně ve střetu s hlavním 

využitím,  zahrnující zejména činnosti výrobní povahy, zemědělská výroba,  nadmístní dopravní  

infrastruktura, protože funkce bydlení je zde primární,  nelze připustit takové funkční využití, které by se 

mohlo dostat do střetu s bydlením - ať již z důvodu hluku, prašnosti nebo jiné zátěže a je nezbytné tento 

parametr sledovat ve vymezených zastavitelných plochách , ale zejména při změnách v rámci stávající 

zástavby, dostavbě proluk, takové využití představují právě vyjmenované činnosti výrobní povahy, 

zemědělská výroba,  nadmístní dopravní  infrastruktura 

- nepřípustná je  nová výstavba bez zajištění dostatečné kapacity veřejné infrastruktury, protože ta je 

podmínkou realizace staveb. 

 

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

- maximální výška zástavby 2 plná nadzemní podlaží a limitní výměra stavebního pozemku je stanovena s 

ohledem na velikostní parametry okolní zástavby a zachování urbanistické koncepce. Výška v plných 

nadzemních podlažích nezahrnuje obytné podkroví, pokud toto zaujímá méně než 60% plochy plného 

podlaží , protože menší - dílčí využití podkroví neovlivní celkovou velikost stavby, naopak vyšší procento 

využití podkroví z něj činí naopak plnohodnotně užívané podlaží a má vliv na kapacitu objektu. 

- minimální velikost pozemků 500m2 byla stanovena s ohledem na obvyklou velikost nejmenších pozemků 

pro smíšenou obytnou zástavbu v prostředí obce, kterou je žádoucí zachovat s ohledem na urbanistické 

hodnoty obce. Při 40% zastavitelnosti pozemků (včetně zpevněných ploch - viz níže) lze na pozemku dané 

velikosti umístit stavbu úměrné velikosti obvyklých staveb v rámci obce. Stanovení velikostních parametrů 

pozemků směřuje k zajištění kvalitního prostředí pro bydlení.   

- hmotový a prostorový soulad s okolní zástavbou - měřítko staveb musí být uzpůsobeno okolnímu 

prostředí, objekty v ploše nesmí vytvářet dominanty vůči okolí sleduje požadavek zachování urbanistické 

koncepce dle zadání, protože vytváření nových dominant nebo umístění objektů působících nadměrně 

(např. velké dílny) nebo příliš drobně (rekreační chatky) poruší dosavadní výraz obce jako sídla, narušují 

nejen původní urbanistickou koncepci, ale i krajinný ráz 

-  stavby musí respektovat venkovské prostředí obce a v pozemcích navazujících na ulicovou řadovou 

zástavbu musí nová zástavba doplnit uliční řadu z důvodu zachování urbanistické struktury sídla a kvality 

jeho prostředí 

-  ve stabilizovaných územích je dostavba proluk novými objekty pro bydlení možná jen s přímým 

přístupem ze stávajících veřejných prostranství nepřipouští se  zástavba pro bydlení uvnitř vnitrobloků 

z důvodu zachování a kvality prostředí stávajících i nových staveb v území 

- intenzita využití stavebního pozemku je 40%, intenzitou využití stavebního pozemku jsou myšleny jak 

stavby, tak zpevněné plochy je stanovena jako limitní, protože je nezbytné zástavbě ponechat rámec zeleně 

v podobě zahrad na nezastavěných částech parcel, ve stabilizovaných plochách je přípustná i vyšší intenzita 

z důvodu značných rozdílů ve v intenzitě využití stávající zástavby, která požadovaný parametr nesplňuje, 

ale současně je podstatná pro uchování urbanistické koncepce sídla. 
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3.)  PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

3.1) Plochy výroby a skladování  (VS) 

Jsou vymezeny v souladu s §11vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
b) Přípustné využití: 

zahrnuje zejména objekty zemědělské výroby a skladování, objekty výroby, skladové prostory, související 

zeleň, související administrativu, související dopravní a technickou infrastrukturu, výrobny energie 

z obnovitelných zdrojů, protože tyto způsoby využití představují komplex vzájemně se doplňujících funkcí, 

poskytujících v souhrnu podstatu hlavního využití plochy a dále vyjmenované využití s hlavním využitím 

nekolidující  

c) Podmínečně přípustné využití: 

- stávající využití za podmínky,  že  nemá negativní vliv na využití okolních pozemků pro účel výroby a 

skladování, protože nelze umožnit takové užívání pozemků - byť stávající, které má negativní vliv na 

užívání okolních pozemků, dále nelze stávajícím využitím omezit využití pozemků k účelu změny, např. 

způsobem obhospodařování, terénních úprav apod. znemožnit využití  pro vymezený účel tam, kde je 

primárně plocha určena ke změně 

- objekty jiného podnikání za podmínky, že půjde o doplňkovou funkci hlavního využití, která není 

v rozporu s ostatními aktivitami v dané ploše - tedy např. služby ( prodej), které vhodně doplní hlavní 

využití, ale nepůsobí kolizně s ostatním využitím, t.j. v souhrnu nezpůsobí nadlimitní hlukovou zátěž, 

nadlimitní dopravní zátěž apod. 

d) Nepřípustné využití: 

Nejsou přípustné stavby pro bydlení obsahující pobytové a obytné místnosti staveb bytových domů, 

rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně 

obdobné stavby, taktéž jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné 

zahrnující zejména funkci bydlení,  protože podobné využití by zakládalo možnost střetu s hlavním 

využitím plochy zejména co se legislativních hygienických podmínek týče , což je z hlediska územního 

plánování nepřípustné – viz. § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky č.501/2006 Sb., který stanoví, že plochy se 

vymezují ke stanovení územních podmínek, zejména pro vzájemně nekolidující činnosti a pro stanovení 

ochrany veřejných zájmů v těchto plochách, jakými jsou ochrana přírodního a kulturního dědictví, 

civilizačních, architektonických a urbanistických hodnot. 

jako nepřípustné jsou vymezeny jiné způsoby využití, které mohou být potenciálně ve střetu s hlavním 

využitím,  zahrnující zejména funkci bydlení, protože plocha je určena pro aktivity spojené s výrobou a 

skladováním,  nelze připustit takové funkční využití, které by vytvářelo kolize s hlavním využitím, což by 

nastalo zejména v případě prostor obsahujících chráněné prostory  - tedy zejména bydlení 

Nepřípustná je jakákoli výstavba nebo využití, které má negativní vliv na užívání okolních pozemků, 

s výjimkou pozemků a objektů, které mají stanovené pásmo hygienické ochrany, zasahující i okolní území, 

protože negativní dotčení okolního území je v rozporu s legislativními předpisy na úseku ochrany zdraví.  

- nepřípustná je  nová výstavba bez zajištění dostatečné kapacity veřejné infrastruktury, protože ta je 

podmínkou realizace staveb. 

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

objemový a hmotový soulad se stávajícími stavbami okolních ploch, stanovení maximální výšky zástavby - 

sleduje požadavek ochrany krajinného rázu, protože umístění objektů velikostně neúměrných prostředí obce 

poruší dosavadní výraz obce jako sídla, narušují nejen původní urbanistickou koncepci, ale i krajinný ráz, 

plochy které jsou vymezeny pro výrobu a skladování na základě kontinuity s předchozím ÚPO se navíc 

nacházejí ve velmi otevřené polní krajině a velkoobjemové stavby nevhodného měřítka mohou proto velmi 

poškodit obraz obce v krajině 

  

3.1) Plochy smíšené výrobní  (SV) 

Jsou vymezeny v souladu s § 12 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
b) Přípustné využití: 

zahrnuje zejména občanské vybavení a služby, skladové prostory, související zeleň, související 

administrativu, související dopravní a technickou infrastrukturu, protože tyto způsoby využití představují 

komplex vzájemně se doplňujících funkcí, poskytujících v souhrnu podstatu hlavního využití plochy a dále 

vyjmenované využití s hlavním využitím nekolidující  
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c) Podmínečně přípustné využití: 

- stávající využití za podmínky,  že  nemá negativní vliv na užívání okolních pozemků, neomezující využití 

okolních pozemků pro účel stanovený hlavním využitím , protože nelze umožnit takové užívání pozemků - 

byť stávající, které má negativní vliv na užívání okolních pozemků, dále nelze stávajícím využitím omezit 

využití pozemků k účelu změny, např. způsobem obhospodařování, terénních úprav apod. znemožnit 

využití  pro vymezený účel tam, kde je primárně plocha určena ke změně 

- objekty výroby a podnikání za podmínky, že nezatíží dopravní obsluhou navazující území  v obci a 

nevytvoří nadlimitní zátěž za hranicí vymezené plochy (hlukem, prašností, zápachem) a sběrný dvůr za 

podmínky, že nebude mít negativní vliv na užívání okolních pozemků, protože není přípustné zhoršování 

kvality navazujícího území, zahrnujícího i bydlení, a to jakýmkoli způsobem 

d) Nepřípustné využití: 

Nejsou přípustné stavby pro bydlení, protože  obsahují pobytové a obytné místnosti staveb bytových domů, 

rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně 

obdobné stavby, taktéž jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné 

zahrnující zejména funkci bydlení,  protože podobné využití by zakládalo možnost střetu s hlavním 

využitím plochy zejména co se legislativních hygienických podmínek týče , což je z hlediska územního 

plánování nepřípustné – viz. § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky č.501/2006 Sb., který stanoví, že plochy se 

vymezují ke stanovení územních podmínek, zejména pro vzájemně nekolidující činnosti a pro stanovení 

ochrany veřejných zájmů v těchto plochách, jakými jsou ochrana přírodního a kulturního dědictví, 

civilizačních, architektonických a urbanistických hodnot. 

Nepřípustná je jakákoli výstavba nebo využití, které má negativní vliv na užívání okolních pozemků, 

s výjimkou pozemků a objektů, které mají stanovené pásmo hygienické ochrany, zasahující i okolní území, 

protože negativní dotčení okolního území je v rozporu s legislativními předpisy na úseku ochrany zdraví.  

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

objemový a hmotový soulad se stávajícími stavbami okolních ploch, stanovení maximální výšky zástavby - 

sleduje požadavek ochrany krajinného rázu, protože umístění objektů velikostně neúměrných prostředí obce 

poruší dosavadní výraz obce jako sídla, narušují nejen původní urbanistickou koncepci, ale i krajinný ráz, 

plochy které jsou vymezeny pro výrobu a skladování na základě kontinuity s předchozím ÚPO se navíc 

nacházejí ve velmi otevřené polní krajině a velkoobjemové stavby nevhodného měřítka mohou proto velmi 

poškodit obraz obce v krajině 

- nepřípustná je  nová výstavba bez zajištění dostatečné kapacity veřejné infrastruktury, protože ta je 

podmínkou realizace staveb. 

 

3.1)  Plochy výroby elektrické energie  - fotovoltaická elektrárna (VF) 

Jsou vymezeny v souladu s §11vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
b) Přípustné využití: 

zahrnuje zejména výrobu el. energie fotovoltaickými systémy a její distribuci , protože k tomuto účelu je 

plocha vymezována 

d) Nepřípustné využití: 

Nejsou přípustné stavby pro bydlení obsahující pobytové a obytné místnosti staveb bytových domů, 

rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně 

obdobné stavby, taktéž jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné 

zahrnující zejména funkci bydlení,  protože podobné využití by zakládalo možnost střetu s hlavním 

využitím plochy zejména co se legislativních hygienických podmínek týče , což je z hlediska územního 

plánování nepřípustné – viz. § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky č.501/2006 Sb., který stanoví, že plochy se 

vymezují ke stanovení územních podmínek, zejména pro vzájemně nekolidující činnosti a pro stanovení 

ochrany veřejných zájmů v těchto plochách, jakými jsou ochrana přírodního a kulturního dědictví, 

civilizačních, architektonických a urbanistických hodnot. 

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

sledují nenarušení kvalit okolí krajiny, protože jakkoli se jedná o pozemky v bývalém dobývacím prostoru, 

jsou součástí přehledné polní krajiny a stavby proto nesmí narušit  krajinný ráz 
 

 

4.)   PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  
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4.1) Plochy občanského vybavení (OV) 

Jsou vymezeny v souladu s §6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
b) Přípustné využití: 

zahrnuje zejména stavby a zařízení občanského vybavení pro veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, 

sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturní a církevní objekty, protože tyto způsoby využití 

představují nebo mohou představovat komplex vzájemně se doplňujících funkcí, poskytujících v souhrnu 

podstatu hlavního využití plochy 

c) Podmínečně přípustné využití: 

- ubytování, stravování a služby, pro obchodní prodej za podmínky, že  bude zachována priorita využití pro 

občanské vybavení  veřejné s tím, že  se umožňuje umístit např. byt správce, administrativní pracoviště v 

objektu veřejné správy  apod. a že půjde o využití doplňkové, protože je sledována priorita hlavního využití 

- služební byt  za podmínky, že bude velikostně přiměřený zástavbě občanského vybavení, protože , protože 

je sledována priorita hlavního využití 

- hřbitov za podmínky, ze půjde o stávající pozemky okolo kostela, kde se hřbitov nyní nachází, protože 

vzhledem k poloze v centru obce není možné jejich rozšiřování 

- zástavba obsahující chráněné prostory za podmínky, že v dalším stupni projektové přípravy bude 

prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné ukazatele vymezené legislativou platnou na úseku 

ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zejména týkající se venkovních a vnitřních 

chráněných prostor, protože může dojít k negativnímu ovlivnění těchto prostor v důsledku užívání plochy  

d) Nepřípustné využití: 

jako nepřípustné jsou vymezeny jiné způsoby využití, které mohou být potenciálně ve střetu s hlavním 

využitím,  zahrnující zejména činnosti výrobní povahy, zemědělská výroba,  nadmístní dopravní  

infrastruktura, protože jsou neslučitelné s hlavním využitím plochy, dále jsou nepřípustné stavby a činnosti, 

jejichž provozem mohou být  překračovány hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněné 

prostory definované právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví při vyhodnocení celkové hlukové 

zátěže ze všech zdrojů, tzn. nově navrhovaných, stávajících a povolených, i když dosud nerealizovaných,  

na hranici těchto ploch, protože nelze připustit takové funkční využití, které by se mohlo dostat do střetu 

s hlavním využitím nebo zatížit využití okolního území  - ať již z důvodu hluku, prašnosti nebo jiné zátěže a 

je nezbytné tento parametr sledovat ve vymezených zastavitelných plochách , ale zejména při změnách 

v rámci stávající zástavby. 

- nepřípustná je  nová výstavba bez zajištění dostatečné kapacity veřejné infrastruktury, protože ta je 

podmínkou realizace staveb. 

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

- sleduje požadavek zachování urbanistické koncepce dle zadání, protože umístění objektů velikostně 

neúměrných prostředí obce poruší dosavadní výraz obce jako sídla, narušují nejen původní urbanistickou 

koncepci, ale i krajinný ráz, rozhodující je postavení hlavní historické dominanty v ploše 

 

4.2) Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 

Jsou vymezeny v souladu s §6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
b) Přípustné využití: 

- zahrnuje zejména venkovní hřiště a plochy pro pořádání zábav a kulturních akcí nenarušující svým 

provozem užívání staveb ve svém okolí a nesnižující kvalitu prostředí souvisejícího území, související 

zeleň, parkoviště jako zázemí pro uživatele rekreačních a sportovních zařízení,  protože tyto způsoby 

využití představují nebo mohou představovat komplex vzájemně se doplňujících funkcí, poskytujících v 

souhrnu podstatu hlavního využití plochy 

c) Podmínečně přípustné využití: 

- objekty pro sport a související služby a související vybavení (např. sociální zařízení, šatny), objekty pro 

sport a související služby (klubovna, opravy sportovního vybavení apod.) za podmínky, že budou 

umisťovány mimo záplavové území, protože část  ploch tohoto využití  se nachází v záplavovém území, kde 

nelze rozvíjet zástavbu a je třeba zachovat primárně plochu jako venkovní rekreační sportoviště 

d) Nepřípustné využití: 

jako nepřípustné jsou vymezeny jiné způsoby využití, které mohou být potenciálně ve střetu s hlavním 

využitím,  zahrnující zejména činnosti výrobní povahy, zemědělská výroba,  nadmístní dopravní  

infrastruktura, protože jsou neslučitelné s hlavním využitím plochy 
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-  stavby a činnosti, jejichž provozem mohou být  překračovány hodnoty hygienických limitů hluku 

stanovených pro chráněné prostory definované právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví při 

vyhodnocení - celkové hlukové zátěže ze všech zdrojů, tzn. nově navrhovaných, stávajících a povolených, i 

když dosud nerealizovaných,  na hranici těchto ploch 

- nepřípustná je  nová výstavba bez zajištění dostatečné kapacity veřejné infrastruktury, protože ta je 

podmínkou realizace staveb. 

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

stanovení maximální výšky zástavby - sleduje požadavek zachování urbanistické koncepce dle zadání, 

protože umístění objektu velikostně neúměrného prostředí poruší krajinný ráz a urbanistickou strukturu 

obce  
 

5.)   PLOCHY  DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY 
 

5.1) Plochy dopravní infrastruktury železniční (DZ) 

Jsou vymezeny v souladu s §9 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
b) Přípustné využití: 

zahrnuje  zejména pozemky dráhy včetně pozemků na kterých jsou umístěny součásti komunikací: náspy, 

zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná zeleň, izolační zeleň, pozemky staveb dopravních zařízení a 

dopravního vybavení , cesty, pěší stezky a chodníky, protože tyto způsoby využití představují nebo mohou 

představovat komplex vzájemně se doplňujících funkcí, poskytujících v souhrnu podstatu hlavního využití 

plochy 

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné  jiné způsoby využití , které mohou být potenciálně ve střetu s hlavním 

využitím,  , protože monofunkční využití  plochy jiné způsoby využití vylučuje 

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

- nejsou stanoveny, protože není vymezena možnost nadzemní výstavby mimo objektů dopravních staveb 

(svodidla, opěrné zdi, mosty apod.), jejichž parametry prostorového upořádání vyplývají z potřebné 

funkčnosti těchto staveb, možnost ovlivnění krajinného rázu je vzhledem k šířkovým parametrům 

vymezených ploch velmi omezená. 
 

6.)   PLOCHY  VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
 

6.1) Plochy veřejných prostranství (U) 

Jsou vymezeny v souladu s §7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
b) Přípustné využití: 

zahrnuje zejména stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství, místní 

komunikace obslužné a zklidněné, pěší chodníky, cyklistické trasy, veřejně přístupné cesty, zeleň, parky a 

zahradní úpravy, protože tyto způsoby využití představují nebo mohou představovat komplex vzájemně se 

doplňujících funkcí, poskytujících v souhrnu podstatu hlavního využití plochy 

c) Podmínečně přípustné využití: 

- stávající využití za podmínky, že nemá negativní vliv na užívání okolních pozemků a že neomezuje 

využití okolních pozemků pro účel veřejných prostranství, protože nelze umožnit takové užívání pozemků - 

byť stávající, které má negativní vliv na užívání okolních pozemků, dále nelze stávajícím využitím omezit 

využití pozemků k účelu změny, např. způsobem obhospodařování, terénních úprav apod. znemožnit 

využití  pro vymezený účel, protože primárně je plocha určena ke změně 

- parkoviště za podmínky, že nezpůsobí likvidaci stávající veřejné zeleně, protože přednostní je zachování 

objemu zeleně ve veřejném prostoru 

- prvky územního systému ekologické stability  (ÚSES) mají stanoveny podmínky, které sledují funkčnost 

ÚSES ve části plochy vymezené pro ÚSES jako prioritní, protože ÚSES jako takový byl vymezen jako 

vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují 

přírodní rovnováhu, tedy jako veřejný zájem a to převážně na pozemcích, jejichž stávající využití je 

takovýmto přírodě blízkým  ekosystémem. Z hlediska zásahu do soukromých vlastnických práv byl 

vymezen s ohledem na budoucí možné omezení těchto práv tak, aby do nich bylo zasahováno v minimální 

možné míře a byl přitom naplněn veřejný zájem udržení přírodní rovnováhy. 
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- související drobné objekty budované  a užívané ve veřejném zájmu (např. čekárny zastávek, orientační 

systém) za podmínky, že budou umisťovány v zastavěném území a zastavitelných plochách, protože mimo 

zastavěné území nejsou uvažovány (není jich potřeba) a to hlavně z důvodu ochrany nezastavěného území 

- stavby a opatření pro odvedení přívalových vod a snižování ohrožení území přívalovými srážkami jsou 

přípustné za podmínky, že  půjde o stavby a opatření  v koridorech pro odvod přívalových vod vyznačených 

v grafické části ,protože uvedené koridory byly takto vymezeny s ohledem na optimální polohu  - viz 

textová část odůvodnění kap. 6.5.7 

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné  jiné způsoby využití , které mohou být potenciálně ve střetu s hlavním 

využitím, zejména funkce bydlení, výroba, skladování, protože by to bylo v rozporu s platnou legislativou 

vymezující pojem veřejného prostranství (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích) 

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

- nejsou stanoveny, protože charakter ploch nevymezuje možnost jakkoli prostorově náročné zástavby 

 

6.2) Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň (ZV) 

Jsou vymezeny v souladu s §7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
b) Přípustné využití: 

zahrnuje  zejména pozemky veřejné zeleně, pěší chodníky, veřejně přístupné cesty, , protože tyto způsoby 

využití představují nebo mohou představovat komplex vzájemně se doplňujících funkcí, poskytujících v 

souhrnu podstatu hlavního využití plochy 

c) Podmínečně přípustné využití: 

- stávající využití za podmínky,  že  nemá negativní vliv na užívání okolních pozemků a že neomezuje  

využití okolních pozemků pro účel veřejné zeleně, protože nelze vymezit takové užívání pozemků - byť 

stávající, které má negativní vliv na užívání okolních pozemků, dále nelze stávajícím využitím omezit 

využití pozemků k účelu změny,  protože primárně je plocha určena ke změně 

- stavby a opatření pro odvedení přívalových vod a snižování ohrožení území přívalovými srážkami jsou 

přípustné za podmínky, že  půjde o stavby a opatření  v koridorech pro odvod přívalových vod vyznačených 

v grafické části, protože uvedené koridory byly takto vymezeny s ohledem na optimální polohu  - viz 

textová část odůvodnění kap. 6.5.7 

d) Nepřípustné využití: 

- jsou vymezeny jako nepřípustné  jiné způsoby využití, které mohou být potenciálně ve střetu s hlavním 

využitím,  , zejména funkce bydlení, výroba, skladování, protože plocha není určena pro nadzemní zástavbu  

- zmenšování podílu stávající zeleně v pozemcích veřejných prostranství, protože je to požadavek zadání  

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

- výška max. 1 nadzemní podlaží a omezení plochy pro stavební objekty (do 16m2 zastavěné plochy) je  

požadována, protože připustit lze pouze mimimální rozsah stavebních objektů (minimální výšku také) 

vzhledem k tomu, že má plocha prioritně sloužit pro zeleň  
 

 

7.)   PLOCHY  TECHNICKÉ  INFRASTRUKTURY 

Jsou vymezeny v souladu s §10vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

7.1) Plochy technické infrastruktury (TI) 

b) Přípustné využití: 

zahrnuje zejména vedení, stavby a provozně související stavby technického vybavení vodohospodářského  

charakteru -vodojemy, čerpací stanice, vrty, vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, odpadové 

hospodářství, vedení, stavby a provozně související stavby jiného technického vybavení, protože tyto 

způsoby využití představují nebo mohou představovat komplex vzájemně se doplňujících funkcí, 

poskytujících v souhrnu podstatu hlavního využití plochy 

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné jiné způsoby využití , které mohou být potenciálně ve střetu s hlavním 

využitím,  zejména bydlení, apod , protože toto využití je neslučitelné s hlavním využitím plochy 

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

- hmotový a prostorový soulad  zástavby s okolním prostředím- sleduje požadavek zachování urbanistické 

koncepce, protože umístění objektů velikostně neúměrných prostředí obce poruší dosavadní výraz obce jako 

sídla, narušují nejen původní urbanistickou koncepci, ale i krajinný ráz 
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8.)   PLOCHY  VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

Jsou vymezeny v souladu s §13 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 

8.1) Plochy vodní a vodohospodářské (W) 
b) Přípustné využití: 

zahrnuje nakládání s vodami a ochrana před jejich škodlivými účinky, ochranu před suchem, regulace 

vodního režimu území, vodní plochy, vodní toky, jiné využití, v němž vodohospodářství převažuje, 

související krajinnou  a přírodní zeleň, protože tyto způsoby využití představují nebo mohou představovat 

komplex vzájemně se doplňujících funkcí, poskytujících v souhrnu podstatu hlavního využití plochy 

c) Podmínečně přípustné využití: 

- prvky územního systému ekologické stability  (ÚSES) za podmínek uvedených v kapitole E.4 a pouze jde-

li o prvky ÚSES umisťované v plochách vyznačených v grafické části  jako „Územní systém ekologické 

stability“, které sledují funkčnost ÚSES ve části plochy vymezené pro ÚSES jako prioritní., protože ÚSES 

jako takový byl vymezen jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě 

blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu, tedy jako veřejný zájem a to převážně na 

pozemcích, jejichž stávající využití je takovýmto přírodě blízkým  ekosystémem. Z hlediska zásahu do 

soukromých vlastnických práv byl vymezen s ohledem na budoucí možné omezení těchto práv tak, aby do 

nich bylo zasahováno v minimální možné míře a byl přitom naplněn veřejný zájem udržení přírodní 

rovnováhy. 

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné  jiné způsoby využití , které mohou být potenciálně ve střetu s hlavním 

využitím,  zejména plochy pro bydlení, výrobu, skladování a další, protože plocha není určena pro 

nadzemní zástavbu, ale pro vodní a vodohospodářské účely 

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

- nejsou stanoveny, protože to není účelné 
 

 

9.)   PLOCHY  ZEMĚDĚLSKÉ 

Jsou vymezeny v souladu s §14vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

9.1) Plochy  zemědělské (NZ) 

b) Přípustné využití: 

zahrnuje zejména pozemky zemědělského půdního fondu,  krajinnou zeleň, opatření proti erozi, související 

dopravní infrastruktura, protože tyto způsoby využití představují nebo mohou představovat komplex 

vzájemně se doplňujících funkcí, poskytujících v souhrnu podstatu hlavního využití plochy 

c) Podmínečně přípustné využití: 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství  za podmínky umístění mimo záplavové území, protože 

nelze připustit výstavbu objektů v území ohroženém záplavami 

- změna využití zemědělských pozemků (tj. změna druhu pozemku nebo způsobu využití pozemků), 

zalesnění za podmínky, že nebude mít negativní vliv na krajinu, nebude narušovat svým provozem a 

zařízením užívání pozemků ve svém okolí a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území, protože nelze 

připustit takové využití, které by mohlo mít negativní vliv na krajinný ráz (např. hospodářská produkce 

nepůvodních rychlerostoucích dřevin) 

- prvky územního systému ekologické stability  (ÚSES) za podmínek uvedených v kapitole E.4 a pouze jde-

li o prvky ÚSES umisťované v plochách vyznačených v grafické části  jako „Územní systém ekologické 

stability“, které sledují funkčnost ÚSES ve části plochy vymezené pro ÚSES jako prioritní., protože ÚSES 

jako takový byl vymezen jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě 

blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu, tedy jako veřejný zájem a to převážně na 

pozemcích, jejichž stávající využití je takovýmto přírodě blízkým  ekosystémem. Z hlediska zásahu do 

soukromých vlastnických práv byl vymezen s ohledem na budoucí možné omezení těchto práv tak, aby do 

nich bylo zasahováno v minimální možné míře a byl přitom naplněn veřejný zájem udržení přírodní 

rovnováhy. 

d) Nepřípustné využití: 
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- veškeré stavby s výjimkou staveb, které lze umisťovat dle platné legislativy v nezastavěném území 

v souladu s jeho charakterem, protože plochy nejsou určeny pro  zástavbu, ale pro zemědělské 

obhospodařování zemědělského půdního fondu 

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

stanovení maximální výšky zástavby pro zemědělství - sleduje požadavek zachování urbanistické koncepce, 

protože umístění objektů velikostně neúměrných prostředí obce poruší dosavadní výraz obce jako sídla, 

narušují nejen původní urbanistickou koncepci, ale i krajinný ráz 

 

9.2) Plochy  zemědělské v dobývacím prostoru (NZD) 

b) Přípustné využití: 

zahrnuje zejména hospodaření na pozemcích zemědělského půdního fondu, ochranua životního prostředí při 

těžební činnosti a úpravě nerostů,  krajinnou zeleň, opatření proti erozi, související dopravní infrastrukturu, 

protože tyto způsoby využití představují nebo mohou představovat komplex vzájemně se doplňujících 

funkcí, poskytujících v souhrnu podstatu hlavního využití plochy 

c) Podmínečně přípustné využití: 

- dobývání a  těžba nerostných surovin za podmínky, že následná rekultivace území proběhne bezodkladně 

po vytěžení i části území a rekultivace navrátí území k původnímu způsobu využití či jiné rekultivaci, 

protože dobývací prostory se v k.ú. nacházejí v blízkosti zástavby obce a je veřejným zájmem omezit  

negativní vlivy těžby na dobu nezbytně nutnou k vytěžení dobývacího  prostoru v souladu s §19 odst. (1) 

písm. n) stavebního zákona 

- veřejná prostranství za podmínky, že budou určená pro veřejně přístupné plochy pro cesty a komunikace, 

protože poloha ploch v krajině a hlavní využití plochy vylučuje možnost jiných veřejných prostranství 

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné  jiné způsoby využití , které mohou být potenciálně ve střetu s hlavním 

využitím,  zejména umísťování jakýchkoli nadzemních objektů mimo zemědělských objektů a zařízení, 

protože plochy nejsou určeny pro  zástavbu, ale pro zemědělské obhospodařování zemědělského půdního 

fondu 

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

- nejsou stanoveny, protože charakter ploch nevymezuje možnost jakkoli prostorově náročné zástavby 

z důvodu stanovených dobývacích prostorů 

 

10.)  PLOCHY  LESNÍ 

Jsou vymezeny v souladu s §15 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

10.1) Plochy  lesní (NL) 

b) Přípustné využití: 

zahrnuje zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), pozemky staveb, zařízení a jiných 

opatření lesního hospodářství, související dopravní infrastrukturu a technickou infrastrukturu - liniové 

stavby a pozemky koryt vodních toků, protože tyto způsoby využití představují nebo mohou představovat 

komplex vzájemně se doplňujících funkcí, poskytujících v souhrnu podstatu hlavního využití plochy 

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné   veškeré stavby s výjimkou staveb, které lze umisťovat dle platné 

legislativy v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem, protože plochy nejsou určeny pro  

zástavbu, ale pro obhospodařování pozemky určených k plnění funkcí lesa 

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

- není stanovena, protože to není účelné 
 

11.)  PLOCHY  PŘÍRODNÍ 

Jsou vymezeny v souladu s §16vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

11.1) Plochy  přírodní (NP) 

b) Přípustné využití: 

zahrnuje pozemky zeleně krajinné, zeleně přírodního charakteru, vodní toky a plochy v prvcích ÚSES, 

protože tyto způsoby využití představují nebo mohou představovat komplex vzájemně se doplňujících 

funkcí, poskytujících v souhrnu podstatu hlavního využití plochy 

c) Podmínečně přípustné využití: 
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- protipovodňová opatření má za splnění podmínek, že budou umístěny v ploše opatření proti povodním na 

vodním toku Svratka a nebudou kolidovat s funkčností ÚSES, protože ve vymezené oblasti jsou tato 

opatření stanovena dle ZÚR   

- stávající využití za podmínky, že nebude mít negativní vliv na užívání okolních pozemků a nebude 

omezovat využití okolních pozemků k stanovenému účelu, protože nelze umožnit takové užívání pozemků - 

byť stávající, které má negativní vliv na užívání okolních pozemků, dále nelze stávajícím využitím omezit 

využití pozemků k účelu změny, např. způsobem obhospodařování, terénních úprav apod. znemožnit 

využití  pro vymezený účel protože primárně je plocha určena ke změně 

- prvky územního systému ekologické stability  (ÚSES) za podmínek uvedených v kapitole E.4 a pouze jde-

li o prvky ÚSES umisťované v plochách vyznačených v grafické části  jako „Územní systém ekologické 

stability“, které sledují funkčnost ÚSES ve části plochy vymezené pro ÚSES jako prioritní., protože ÚSES 

jako takový byl vymezen jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě 

blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu, tedy jako veřejný zájem a to převážně na 

pozemcích, jejichž stávající využití je takovýmto přírodě blízkým  ekosystémem. Z hlediska zásahu do 

soukromých vlastnických práv byl vymezen s ohledem na budoucí možné omezení těchto práv tak, aby do 

nich bylo zasahováno v minimální možné míře a byl přitom naplněn veřejný zájem udržení přírodní 

rovnováhy. 

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné veškeré stavby s výjimkou staveb, které lze umisťovat v nezastavěném 

území v souladu s jeho charakterem, protože plochy nejsou určeny pro  zástavbu, ale pro tvorbu a ochranu 

přírodního prostředí 

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

- nejsou stanoveny, protože charakter ploch nevymezuje možnost jakkoli prostorově náročné zástavby 

 

 

12.) PLOCHY  SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

12.1) Plochy smíšené  nezastavěného území (NS) 

Jsou vymezeny v souladu s §17vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
b) Přípustné využití: 

zahrnuje pozemky zeleně krajinné, opatření proti erozi, související dopravní infrastrukturu, technickou 

infrastrukturu - liniové stavby,  pozemky koryt vodních toků, protože tyto způsoby využití představují nebo 

mohou představovat komplex vzájemně se doplňujících funkcí, poskytujících v souhrnu podstatu hlavního 

využití plochy 

c) Podmínečně přípustné využití: 

- hospodaření na pozemcích zemědělského půdního fondu, stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství,  

jiné zemědělské využití (sady, pastviny a obdobné využití) za podmínek, že: 

nedojde k likvidaci stávající krajinné zeleně - mezí, břehových porostů apod., nezpůsobí erozi, nemá 

negativní vliv na krajinu (např. výsadbou hustých lesních porostů  pro produkci dřevoštěpky),  

nenaruší svým provozem a zařízením užívání pozemků ve svém okolí a nesníží kvalitu prostředí 

souvisejícího území, protože ochrana krajinné zeleně je v těchto plochách primární, za krajinnou zeleň však 

nelze z důvodu nepůvodnosti a nízké ekologické stability považovat žádné hospodářské produkce 

nepůvodních rychle rostoucích dřevin  

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné , které mohou být potenciálně ve střetu s hlavním využitím, zejména 

bydlení, výroba, rekreace pobytová, veškeré stavby s výjimkou staveb, které lze umisťovat dle platné 

legislativy v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem, protože plochy nejsou určeny pro  

zástavbu. 

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

- nejsou stanoveny, protože charakter ploch nevymezuje možnost jakkoli prostorově náročné zástavby 

 

13.)  PLOCHY S JINÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Jsou vymezeny v souladu s §3 odst.4. vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

protože jejich vymezení bylo nezbytné -  viz textová část odůvodnění, odst. 6.3.1.3.1  
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13.1) Plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZZ) 

byly vymezeny z důvodu nutnosti zachování zeleně jako hlavního využití tam, kde je lokalizována v 

soukromých pozemcích - je tedy zelení soukromých zahrad, má však podstatný vliv na omezení negativních 

vlivů různých využití stavebních ploch vzájemně, tvoří nezanedbatelnou složku sídelní zeleně 

b) Přípustné využití: 

zahrnuje  zejména zeleň soukromou a vyhrazenou, krajinnou zeleň, protierozní opatření , protože tyto 

způsoby využití představují nebo mohou představovat komplex vzájemně se doplňujících funkcí, 

poskytujících v souhrnu podstatu hlavního využití plochy 

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné  jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné, zejména bydlení, 

výroba, skladování, protože plochy nejsou určeny pro  zástavbu. 

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

stanovení maximální výšky zástavby a hmotového a prostorového souladu sleduje požadavek zachování 

urbanistické koncepce dle zadání, protože umístění objektů velikostně neúměrných prostředí obce poruší 

dosavadní výraz obce jako sídla, narušují nejen původní urbanistickou koncepci, ale i krajinný ráz 

- maximální zastavěná plocha drobných objektů skladování zahradního náčiní a mobiliáře do 16m2 

zastavěné plochy je stanovena, protože primárně je třeba v plochách zachovat zeleň, ne rozvoj zástavby 

 

12.3) Plochy zeleně rekreační (ZR) 

byly vymezeny z důvodu vytvoření zeleně jako hlavního využití tam, kde může současně umožnit 

nepobytovou rekreaci 

b) Přípustné využití 

zahrnuje  zejména nepobytovou rekreaci, zeleň, dřevinné porosty rostoucí mimo les, pěší chodníky, drobné 

objekty informačního systému, odpočivadla,  protože tyto způsoby využití představují nebo mohou 

představovat komplex vzájemně se doplňujících funkcí, poskytujících v souhrnu podstatu hlavního využití 

plochy 

c) Podmínečně přípustné využití: 

- stávající využití za podmínky že, že neomezí a neznemožní následné využití pro zeleň rekreační, protože 

nelze  umožnit takové užívání pozemků - byť stávající, které má negativní vliv na užívání okolních 

pozemků, dále nelze stávajícím využitím omezit využití pozemků k účelu změny, např. způsobem 

obhospodařování, terénních úprav apod. znemožnit využití  pro vymezený účel , protože primárně je plocha 

určena ke změně 

- objekty pro uskladnění nářadí  pro zahrádkaření, kůlny za podmínky, že nemohou být překážkou odtoku 

povodňových vod, protože v pozemcích situovaných v záplavovém území nelze budovat objekty  

d) Nepřípustné využití: 

jsou vymezeny jako nepřípustné  jiné způsoby využití, které mohou být potenciálně ve střetu s hlavním 

využitím,  zahrnující veškeré pozemní objekty mimo liniových staveb technické infrastruktury přípustné  - 

zejména stavby pro bydlení , výrobu a skladování, rekreaci, služby, zahrádkářské chaty, garáže, protože 

plochy nejsou určeny pro  zástavbu. 

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

stanovuje, že v území lze realizovat objekty o maximální zastavěné ploše 10m2 a to pouze v případě, že 

minimální velikost stavebního pozemku bude 400m2, tato minimální velikost musí bude dodržena i na 

pozemcích, kde byla stavba již umístěna či realizována např. při jejich dělení, protože charakter ploch 

nevymezuje možnost jakkoli prostorově náročné zástavby 

 

 

6.6.3 Odůvodnění zastavitelných plochy - odůvodnění podmínek jejich využití: 

zdůvodnění kap.F.3 textové části ÚP: 

 

Z1  - plochy bydlení čistého a veřejných prostranství v severozápadně od zástavby centra 

obce ve směru na Klínky 

Podmínka v ploše byla stanovena z důvodu nutného vytvoření dopravní a technické infrastruktury 

v rámci lokality, neboť území infrastrukturu neobsahuje, lze ji však realizovat napojením na 

přilehlé území. 
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Změny v ploše jsou podmíněny zpracováním územní studie, protože se jedná o důležitou 

rozvojovou lokalitu, kde je žádoucí dosažení optimálního využití území  - vhodnou parcelací a 

podrobnými podmínkami pro umisťování zástavby. 

Plocha obsahuje prvky regulačního plánu – uliční čáru, protože z hlediska kompozice území je 

žádoucí vytvoření souvislého uličního prostoru vymezeného průčelími staveb ve shodném odstupu 

od komunikace. 

 

Z4a, Z5 - plochy bydlení čistého - doplnění  zástavby podél komunikace směrem na Bahna 

Podmínka v ploše byla stanovena z důvodu účelného využití stávajícího veřejného prostranství.  

 

Z6, Z7 - plochy smíšené výrobní, plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní 

zařízení západně od zástavby centra obce směrem k trati 

Podmínka v ploše byla stanovena z důvodu účelného využití stávajícího veřejného prostranství. 

 

Z9 - plochy výroby a skladování vedle drůbežárny za Unkovickým rybníkem, 

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

Podmínka v plochách byla stanovena, protože je nutno prokázat, že nebudou překročeny 

maximální přípustné ukazatele vymezené legislativou platnou na úseku ochrany zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to v době přípravy konkrétních záměrů; je třeba respektovat 

provázanost se stávající plochou výroby a skladování, a to z důvodu omezených možností přístupů 

do vymezené plochy. 

 

Z11 - plochy technické infrastruktury –  západně od trati směrem k dobývacímu prostoru 

Podmínky v ploše byly stanoveny s ohledem na její záměr pro monofunkční využívání a z toho 

vyplývajících podmínek včetně nutnosti respektování hygienických limitů 

 

Z19 - plochy výroby elektrické energie  - fotovoltaická elektrárna nemá stanoveny specifické 

podmínky pro změny v zastavitelných plochách, protože jejich vymezení není nezbytné – podmínky 

jsou dostatečně stanoveny v kap. F.2, neboť funkční plocha je prakticky monofunkčně stanovena 

pro konkrétní výrobní aktivitu. 

 

6.6.4 Odůvodnění vymezení ploch přestavby - odůvodnění podmínek jejich využití: 

zdůvodnění kap.F.4 textové části ÚP: 

 

P1  - plochy smíšené obytné v jihozápadní části zastavěného území širšího centra obce - 

původní plochy výroby 

Podmínka v ploše byla stanovena z důvodu účelného využití stávajícího veřejného prostranství. 

Rozvoj stávajících výrobních funkcí v území není možný, protože  by byl v rozporu s požadavkem 

na změnu funkčního využívání území, byl by ve střetu s navazující zástavbou pro bydlení. 

 

 

6.7  Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 

staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze 

práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

zdůvodnění kap.G textové části ÚP: 

 

Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby: 

Dopravní infrastruktura  

VD1 stavba komunikace ke zpřístupnění rozvojové plochy a zokruhování dopravní sítě v obci v 

ploše změny Z1 (dle výkresu I/3) v koridoru DU, protože nejen zpřístupní pozemky pro novou 

výstavbu v území, ale především zokruhuje komunikační systém obce v severozápadní části 
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území, umožní tak alternativní přístup k pozemkům v této části obce i v případě nenadálých 

událostí. 

DZ11  stavba VRT Brno –Šakvice včetně souvisejících staveb, protože se jedná o veřejně 

prospěšnou stavbu dle ZÚR JMK 

Technická infrastruktura  

VT1 řízené inundace Židlochovice a poldr Blučina na vodním toku Svratka včetně Ivanovického 

potoka (ZUR POT05), protože se jedná o veřejně prospěšnou stavbu dle ZÚR JMK ozn. POT05 

VT2 a VT3 stavby odvodnění dešťových vod koridoru TD1 a TD2, protože je třeba zajistit 

ochranu zastavěného území a rozvojových ploch bydlení proti přívalovým vodám– předcházení 

potenciálními povodňovému ohrožení. Poloha VT2 i VT3 byla vymezena právě takto z důvodu 

minimalizace zásahu do pozemků - tam kde je to možné, jsou umístěny ve veřejných 

prostranstvích a při hranici veřejných prostranství, jsou situovány tak, aby nebyla dotčena stávající 

zástavba a tam kde je to nezbytné a nelze trasu situovat při hranici veřejných prostranství je volena 

trasa na hranici pozemků tak, aby využitelnost pozemků zůstala optimálně zachována. 

 

 

Veřejně prospěšná opatření 

VO1 opatření proti povodním na vodním toku Svratka, protože se jedná o veřejně prospěšná  

opatření dle ZÚR JMK ozn. POP02 

 

6.8  Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které 

lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, 

parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 

katastrálního zákona 

zdůvodnění kap.H textové části ÚP: 

Územní plán nevymezuje další veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro která 

lze uplatnit předkupní právo, protože nebyly shledány důvodnými. 

 

6.9  Odůvodnění stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
zdůvodnění kap.I textové části ÚP: 

Nejsou stanoveny. 

 

6.10  Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného 

budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření, 

V souladu s požadavky nadřazené ÚPD kraje – ZÚR JMK nejsou vymezeny koridory a plochy 

územní rezervy. 

 

6.11 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v 

území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a 

přiměřené lhůty pro a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 

zdůvodnění kap. K textové části ÚP: 

Plocha Z1 je vymezena jako plocha, v níž je rozhodování o změnách v území podmíněno 

zpracováním územní studie, protože je zásadní rozvojovou plochou obce, je proto potřebná taková 

regulace, která zajistí účelné využití vymezené ploch – kapacitu území, prověří napojení na 

dopravní a technickou infrastrukturu a stanoví podrobné podmínky, které na úrovni ÚP stanovit 

nelze 

Lhůta pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do 

evidence územně plánovací činnosti je 4 roky od data vydání Územního plánu Unkovice, protože 

v této lhůtě bude současně posouzena aktuálnost platného ÚP a zjištěno, zda je studie pro 

vymezené území zpracována. 
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Územní plán dále nevymezuje a nestanovuje: 

- Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, 

včetně podmínek pro jeho prověření 
-   Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o 

parcelaci 

- Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda 

se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu 

stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání 

- Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

- Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 

 

Výše uvedené požadavky nebyly shledány důvodnými vzhledem k charakteru, poloze, velikosti i 

ostatním parametrům obce a jeho správního území. 

 

 

7.  vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 

potřeby vymezení zastavitelných ploch 
 

V obci se vyskytuje ve vymezených plochách stávajících: 

-   až cca 13 proluk využitelných pro zástavbu ve stávajících plochách bydlení čistého a bydlení 

venkovského typu – v rámci zastavěného území,  

 

Odůvodnění  textové části územního plánu kap.C.1, b.13), kap. C.2 

Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:  

Demografie obce : 

2001: 635 obyvatel,  2017: 747obyvatel,  

-Požadavky vyplývající z demografického vývoje………..32 b.j.  

-Požadavky vyplývající z nechtěného soužití……………..8 b.j.  

-Požadavky vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti (vliv  

blízkosti centra rozvojové oblasti)……………………….  20 b.j. 

Celkem………………………………………………….... 60 b.j.  

 

Vzhledem k charakteru obce a předpokládanému zájmu žadatelů o byt se předpokládá 100% 

výstavba bytů v rodinných domech  

Z toho 13 b.j. lze umístit v prolukách zástavby, ostatních 47 b.j. nutno vymezit plochách přestavby 

a zastavitelných plochách. 

1 b.j. v rodinném domě = potřeba cca 800 m2 plochy  

Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:  

Potřeba ploch pro bydlení v rodinných domech 47 x 800m2= cca 37.600 m2 

Potřeba ploch pro bydlení……….……………........37.600 m2  

 

Plochy pro bydlení ve vydaném (schváleném) územním plánu obce: 

číslo 

záboru - 

ozn.  

lokality v 

ÚPO 

výměra ploch v ha 

v rámci plochy pro 

bydlení 

způsob využití 

5 0,3 bydlení (B) lok. B2 

6 0,3 bydlení (B) lok. Cl 
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7 0,5 bydlení (B) lok. C2 

8 0,1 bydlení (B) lok. Dl 

9 0,35 bydlení (B) lok. D2 

11 0,6 bydlení (B) lok. E2 

12 0,85 bydlení (B) lok. F 

13 0,4 bydlení (B) alt. smíšená, lok. K1 

celkem 4,85ha  

Část ploch původního ÚPO již byla využita, část je transformována do ploch nového ÚP – viz 

níže. 

 

Plochy pro bydlení navržené v ÚP Unkovice: 

číslo 

lokality v 

ÚP 

výměra ploch v ha 

v rámci plochy pro 

bydlení 

Způsob využití 

Celkem návrh ploch ÚP: 

Z1 2,72 plochy bydlení čistého (bez plochy veřejných 

prostranství) 

Z4a 0,11 plochy bydlení venkovského typu 

Z5 0,17 plochy bydlení venkovského typu 

P1 0,92 plochy smíšené obytné 

   

 3,92 ha  4,19 ha    

Celkem ploch nevyčerpaných dle původní ÚPO: 

Z1 0,4 plochy bydlení čistého, plochy veřejných prostranství 

Z4a 0,11 plochy bydlení venkovského typu 

Z5 0,17   plochy bydlení venkovského typu 

   

ploch dle 

původní 

ÚPO 

0,68 ha   

 

Závěr:  

Platný ÚPO Unkovice a jeho změny vymezily 48.500m2 zastavitelných ploch pro bydlení, cca 

5.700m2 nebylo dosud využito + cca 13 proluk v zastavěném území. 

V obci je celková potřeba cca 37.600 m2 plochy pro bydlení v  rodinných domech. (po odečtu 

volných proluk) 

Je proto navrženo 3,92ha rozvojových ploch pro bydlení a smíšené obytné využití 

(zohledňujících polohu obce v rozvojové oblasti OB3). 

 

 

8. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 

vztahů v území  

 
1) Řešené území je součástí Jihomoravského kraje, obec Unkovice se nachází v Brněnské 

sídelní regionální aglomeraci přibližně 22km jižně od Brna v okrese Brno-venkov, patří do 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Židlochovice.  

 

2) Obec sousedí s katastry obcí: 

- Hrušovany u Brna, Nosislav, Žabčice – všechny v ORP Židlochovice a Smolín (Pohořelice) 



                                                                                                                                                                                  ÚP Unkovice 

                                                                                                                                      II. Odůvodnění územního plánu 

 

 

                                                                         II 

 

/75 

 

3) Přirozeným spádovým centrem Unkovic jsou obce Židlochovice a Brno jako vyšší 

regionální centrum. 

Bohatá nabídka pracovních příležitostí je příčinou vysoké vyjížďky obyvatel za prací, ale i dalšími 

aktivitami do Brna. S ohledem na snadnou dostupnost Brna jakožto místa s vysokou koncentrací 

pracovních příležitostí je patrná tendence nárůstu obyvatel. 

 

4) Dopravní napojení na komunikace vyšší třídy je realizováno stávajícími silnicemi: 

- II/416 Slavkov – Židlochovice - Pohořelice  komunikace na hranici řešeného území, je na 

ni napojen komunikační systém obce (místní komunikace) 

 

5) Obec Unkovice je zásobena ze skupinového vodovodu Židlochovice (Virský oblastní 

vodovod) přívodním řadem DN 150-200 z vodojemu Židlochovice. Tato skutečnost je ÚP 

respektována. 

 

6) Obec Unkovice je napojena na ČOV v Žabčicích. 

 

7) Všechny stávající trasy nadřazené dopravní a technické infrastruktury jsou v územním 

plánu respektovány a jsou vymezeny jako stabilizované.  

 

8) Při okraji řešeného území prochází registrované cyklotrasy: 

- dálkový cyklistický koridor EuroVelo 9 (Balt – Jadran),  

- č.6  mezinárodní cyklistický koridor Brno – Vídeň  

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

(– Kúty –Bratislava) 

Dále lze však realizovat cyklotrasy dle regulativů ploch (převážně v rámci veřejných prostranství) 

v zastavěném území. Jejich rozvoj je umožněn i v nezastavěném území – v plochách tohoto území 

není vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 

stavebního zákona. 

ÚP vymezuje nové cyklistické trasy lokální úrovně napojené na uvedený dálkový cyklistický 

koridor na jižní straně, severně je navázán na místní a účelové komunikace obcí (nejsou vyznačeny 

cyklotrasy). 

 

9) ÚSES - regionální ÚSES  dle  ZÚR JmK není vymezen v rámci řešeného území.  

 

10) Krajina charakterizovaná v ZÚR JmK zahrnuje  v řešeném území krajinné celky dle 

stanovených cílových charakteristik: 

17 - Dyjsko-svratecký 

21 - Ořechovsko-vranovický 

ÚP je souladu se zásadami pro ochranu a správu tohoto území a požadavky na uspořádání území 

vymezenými ZÚR JmK.  - viz  kap. 6.2 text. části odůvodnění 

 

11) Návrh ÚP byl koordinován s ÚPD okolních obcí. 

Hraničního území se sousedními k.ú. se týká: 

- vymezení plochy P1 (plochy smíšené obytné) na hranicích k.ú. Žabčice 

navazuje i na k.ú. Žabčice na plochy bydlení – plochy pro bydlení venkovské Bv, jižně od plochy 

P1 (za veřejným prostranstvím) je nezastavěné území – plocha zemědělská. Vymezení plochy 

nekoliduje s okolním územím a navazuje na něj. 

 

- vymezení ploch změn v krajině pro ÚSES ( zejména LBK1 až LBK4)  
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má návaznost do okolních k.ú.: LBK4 (nefunkční, návrhový) navazuje jižně do k.ú. Žabčice, kde 

navazuje návrhovým biokoridorem K1,  

LBK3 (nefunkční, návrhový) navazuje severně do k.ú. Hrušovany u Brna, kde navazuje 

návrhovým biokoridorem LBK3 (částečně funkční), 

LBC 1 Unkovické louky (funkční) navazuje n sever do k.ú. Hrušovany u Brna, kde pokračuje 

funkčním LBK2 a východně do k.ú. Žabčice, kde pokračuje koridorem K3 (nefunkční, návrhový), 

návaznost ÚSES je tedy zajištěna ve stávající ÚPD obcí 

- protipovodňová opatření nemají dosud návaznost v rozsahu dle ZÚR JMK promítnutou do ÚP 

okolních obcí - Hrušovany u Brna, Nosislav, Žabčice  

 

12) V technické infrastruktuře ÚP respektuje stávající systémy a nevymezuje plochy změn.  

V dopravní infrastruktuře je respektován koridor dopravní infrastruktury DZ11 pro stavbu VRT 

Brno – Šakvice v rozsahu vymezeném ZÚR (dle ZÚR označen DZ11),   

 

13) Součástí grafické části odůvodnění ÚP je Výkres širších vztahů II/4, vyhotovený v měřítku 

nadřazené ÚPD – ZÚR JmK  - tedy v měřítku 1:50 000. 
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9. Vyhodnocení splnění požadavků zadání 
 

Požadavky Zadání územního plánu Unkovic jsou splněné - viz následující text - jednotlivé body 

odpovídají struktuře zadání ÚP Unkovice: 

 

9.A. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ  NA  ZÁKLADNÍ  KONCEPCI ROZVOJE  ÚZEMÍ  OBCE 

 

9.A.1. Požadavky na urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury a koncepci 

uspořádání krajiny s upřesněním požadavků vyplývajících z PUR a ZÚR 

je předmětem Odůvodnění územního plánu kap. 1.1. Politika územního rozvoje  a kap. 1.2  

Územně plánovací dokumentace vydaná krajem - soulad 

1. V návaznosti na článek (83a) PÚR - v oblasti železniční dopravy je zajištěna ochrana území 

pro rozvojový záměr koridor vysokorychlostní dopravy VR1 vymezením koridoru dopravní 

infrastruktury DZ11 

2. Jsou zapracovány požadavky ZÚR JMK pro krajinný typ  Dyjsko-svratecký (dle bodů 381 a 

382 ZÚR): 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Jsou navržena opatření k zajištění protipovodňové ochrany (viz kap. E.7 - plocha opatření proti 

povodním na vodním toku Svratka – na pozemcích údolní nivy Svratky a podél toku Šatavy) 

b) Je podporováno zachování stávajícího zemědělského charakteru území – vymezení ploch 

zemědělských a dalších ploch nezastavěného území (viz kap. C.2, F.2) 

c) Je podporováno členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení 

ekologické stability a prostorové struktury krajiny vymezením ÚSES včetně návrhových prvků  

viz kap. E.4. 

d) Je podporováno zachování a obnova přirozeného vodního režimu vodních toků vymezením 

podmínek ploch nezastavěného území – zejména ploch zemědělských a ploch vodních a 

vodohospodářských v kap. F.2 

e) Jsou podporována protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině zejména 

vymezením podmínek ploch zemědělských 

f) Je podporován rozvoj měkkých forem rekreace (turistika, cykloturistika, hipoturistika apod.) při 

zachování prostupnosti prvků územního systému ekologické stability vymezením veřejných 

prostranství pro komunikační síť využitelnou pro pěší a cyklisty 

 

Úkoly pro územní plánování  

a) Jsou vytvářeny územní podmínky pro zajištění protipovodňové ochrany území (viz kap. E.7) 

b) Jsou vytvářeny územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, 

liniová i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy - 

vymezením ÚSES a podmínkami nezastavěného území (kap. E.4, F.2) 

c) Jsou vytvářeny územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách 

zejména vymezením podmínek ploch zemědělských (F.2). 

body d) a e) se řešeného území netýkají 

 

Jsou zapracovány požadavky ZÚR JMK pro krajinný typ Ořechovsko-vranovický (dle bodů  

389 a 390 ZÚR): 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Je podporováno zachování stávajícího zemědělského charakteru území – vymezením ploch 

zemědělských a dalších ploch nezastavěného území (viz kap. C.2, F.2) 
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b) Je podporováno protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině zejména 

vymezením podmínek ploch zemědělských - vymezením ÚSES a podmínkami nezastavěného 

území (kap. E.4, F.2) 

c) Jsou podporována opatření k revitalizaci ploch po těžbě štěrkopísků vymezením podmínek 

ploch zemědělských v dobývacím prostoru (F.2 – 9.2)) 

 

Úkoly pro územní plánování 

a) Jsou vytvářeny územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, 

liniová i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy 

vymezením ÚSES a podmínkami nezastavěného území (kap. E.4, F.2) 

b) Jsou vytvářeny územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách 

vymezením podmínek ploch nezastavěného území – zejména ploch zemědělských a ploch vodních 

a vodohospodářských v kap. F.2 

c) Jsou vytvářeny územní podmínky pro revitalizační opatření na plochách po těžbě štěrkopísků 

vymezením podmínek ploch zemědělských v dobývacím prostoru (F.2 – 9.2)). 

d) Jsou vytvářeny územní podmínky pro zvýšení prostupnosti krajiny vymezením veřejných 

prostranství pro komunikační síť v krajině 

e) Jsou vytvářeny územní podmínky pro ochranu volné krajiny před suburbanizačními tlaky 

vymezováním stavebního rozvoje pouze v přímé návaznosti na zastavěné území (a nadřazenou 

dopravní infrastrukturu v případě výrobních ploch) 

bod f) se řešeného území netýká 

  

3. V návaznosti na článek (14) PÚR je zajištěna ochrana a rozvoj hodnot a zachování rázu 

jedinečné urbanistické struktury území – viz text. část odůvodněné kap. 1.1, odrážka 2) 

 

4. V návaznosti na článek (14a) PÚR je přizpůsoben rozvoj obce kvalitním půdám I. a II. třídy 

ochrany, na nichž se nachází– viz text. část odůvodněné kap. 1.1, odrážka 3) 

5. V návaznosti na článek (15) PÚR nejsou nevytvářeny odloučené lokality pro bydlení – viz text. 

část odůvodněné kap. 1.1, odrážka 4) 

6. Požadavky čl. (19) PÚR jsou splněny – viz text. část odůvodněné kap. 1.1, odrážka 9) 

7. Požadavky čl. (20) PÚR jsou splněny – viz text. část odůvodněné kap. 1.1, odrážka 10) 

8. Jsou vytvořeny podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a 

typy krajiny vymezené v ZÚR  - viz výše b.2.  Požadavky čl. (22) PÚR jsou splněny  - ÚP sice 

nevymezuje samostatně plochy rekreace, avšak umožňuje rekreaci způsobem adekvátním  

řešenému území -  zejména vymezením ploch zeleně rekreační 

9. Požadavky čl. (24 a 24a) PÚR jsou splněny – viz text. část odůvodněné kap. 1.1, odrážka 12), 

13) 

10. Požadavky čl (25) PÚR jsou splněny – viz text. část odůvodněné kap. 1.1, odrážka 14) 

11. Požadavky čl (26) PÚR jsou splněny – viz text. část odůvodněné kap. 1.1, odrážka 15) 

12. Požadavky čl (28) PÚR jsou splněny – viz text. část odůvodněné kap. 1.1, odrážka 17) 

13. Požadavky čl (29) PÚR jsou splněny – viz text. část odůvodněné kap. 1.1, odrážka 18) 

14. Požadavky čl (38) PÚR jsou splněny – viz text. část odůvodněné kap. 1.1, odrážka 22)  

15. Požadavky b. (7) ZÚR  jsou splněny – viz text. část odůvodněné kap. 1.2, odrážka 7), 22) 

16. Požadavky b. (8) ZÚR  jsou splněny – viz text. část odůvodněné kap. 1.2, odrážka 8), 23) 

17. Požadavky b. (9) a (11) ZÚR jsou splněny – viz text. část odůvodněné kap. 1.2, odrážka 

9),11),24) 

18. Požadavky b. (12) ZÚR jsou splněny – viz text. část odůvodněné kap. 1.2, odrážka 12), 25) 

19. Požadavky b. (15) ZÚR jsou splněny – viz text. část odůvodněné kap. 1.2, odrážka 15) 
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20. Je umožněna koordinace ekonomických, sociálních a environmentálních požadavků uvedených 

v bodu (16) ZÚR – viz text. část odůvodněné kap. 1.2, odrážka 16) 

21. Návrh územního plánu je řešen v souladu i ostatními obecnými  požadavky ZÚR a PÚR pro 

řešené území – viz kap. 1.1, 1.2 textové části odůvodnění. 

 

9.A.2. Splnění požadavků na urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury a 

koncepci uspořádání krajiny s upřesněním požadavků vyplývajících z územně analytických 

podkladů a z doplňujících průzkumů a rozborů 

1.  Územní plán respektuje limity vyplývající z územně analytických podkladů : 

- kostel Nanebevzetí P. Marie – kostel se uplatňuje i jako krajinná dominanta v lužní 

krajině a orientační bod 
- lesy vč. pásma 50m od lesa 

- vodní toky Šatava 

- rybníky a vodní nádrže  

- záplavové území Svratky 

- mokřad  

- revitalizační nádrž v prostoru pod ČOV v severní části Unkovických luk 

- VKP Unkovické louky 

- VKP Klínky  

- půdy I. a II. třídy ochrany 

- dobývací prostory Hrušovany I, Žabčice a Žabčice I 

- chráněné ložiskové území Žabčice 

- ložisko nerostných surovin Hrušovany u Brna 

- technická infrastruktura vč. jejích ochranných a bezpečnostních pásem zejména: 

- vedení a regulační stanice plynu  

- plynovodní řady a VTL přípojka pro výrobní areál na k. ú. Hrušovany 

- vedení elektrizační soustavy vysokých a velmi vysokých napětí 

- elektrické stanice 

- fotovoltaické elektrárny 

- vodovodní a kanalizační síť 

- technologické zásobování vodou - čerpací stanice 

- ČOV 

- komunikační a elektronické komunikační vedení a zařízení včetně těch na obranu státu, zejména 

ochranné pásmo radiolokačního zařízení 

- dopravní infrastruktura vč. jejích ochranných pásem – zejména 

- silnice II/416, která je dle Generelu krajských silnic vedená jako součást tahu krajského významu 

K34 

- celostátní dráha –trať č.250 Havlíčkův Brod-Brno-Kúty  

- ochranná pásma letiště 

- leteckou stavbu na obranu státu vč. jejího ochranného pásma (radar) 

 

2.  zohledňuje jevy v území: 

- území s archeologickými nálezy – středověké a novověké jádro obce, Klínky a Bahna  

- cílové charakteristiky krajiny vymezené ZÚR 

- stávající funkční prvky ÚSES vymezené stávajícím platným ÚPO 

- oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 

- urbanistická hodnota – historické jádro obce 

- investice do půdy 

- studánky v Klínkách 

- viniční tratě Přední trať unkovská a Díly 

 

3.  Limity a vybrané jevy (zobrazitelné v ÚP)  jsou vyznačeny v koordinačním výkresu II/1. 
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Problémy k řešení z ÚAP ORP 

1) stanovením podmínek plošného a prostorového uspořádání jsou minimalizována zdravotní 

rizika obyvatel vyplývající ze střetu dobývacích prostorů a koridoru VRT – viz kap. F.2 

2) vymezení ploch dle ÚP nepredikuje střet zájmů mj. v oblasti ochrany zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací - stanovit podmínky pro využití ploch, sledující 

ochranu zdraví v kap. F.1, F.2 

3) Komplexní pozemkové úpravy v území nebyly provedeny, požadavky na.  

- retence vody v krajině 

- odvádění přívalových vod, zadržování srážkových vod 

- záplavové území zasahuje do zastavěného území i rozvojových ploch bydlení 

- nedostatek krajinné zeleně a fragmentačních prvků 

- těžba, vytěžené dobývací prostory – návrh ploch a etapizace využití 

jsou zapracovány v rámci podmínek ploch s rozdílným způsobem využití v kap. F.2 

 

4) stanovením vhodných podmínek pro ochranu klidové a rekreační zóny obce 

- z platného ÚPO není zapracován průchod koridoru pro přeložku komunikace II/416 nejvýznamnější 

zelení v obci – Klínky 

 

4. ÚP prověřil a zapracoval záměr z ÚAP ORP - záměr protipovodňových opaření Povodí 

Moravy (vedeno jako záměr POP02 a POT05) vymezením plochy opatření proti povodním na 

voním toku Svratka 

 

5. Prověřit možnost zapracování záměrů y ÚAP JmK, které nejsou obsaženy v ZÚR  

nejsou požadavky. 

 

6. Požadavky vyplývající z  rozboru udržitelného rozvoje území ORP jsou splněny: 

1) Jsou vytvořeny územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí vymezením 

koncepce ÚP v kap. 3., vymezené plochy jsou napojitelné na všechny druhy technické 

infrastruktury, umožní využívání fungujícího systému IDS, vymezení ÚSES podporuje 

obnovu krajinných struktur. Obec je  součástí OB3, rozvoj území je podporován mimo jiné 

velkou pracovní mobilitou aktivních obyvatel. Vymezení ploch zemědělských respektuje 

úrodné zemědělské půdy v území i těžbu nerostných surovin, umožňuje revitalizaci 

vodních toků, záplavové území a aktivní zónu Šatavy není dosud stanovena 

2) Jsou vytvořeny územní podmínky pro řešení slabých stránek a hrozeb - nízká lesnatost 

území a vysoký podíl orné půdy je omezován vymezením rozvojových ploch přírodních, 

upravený a regulovaný tok Šatavy lze revitalizovat v rámci ploch zemědělských (současně 

zvýšení retenční schopnosti zemědělsky využívaných ploch vodních toků),  vysoká 

prašnost a větrná eroze je omezována prvky biokoridorů a dalších ploch zeleně, není 

rozvíjena zástavba do přirozených záplavových území vodních toků (zastavěné území i 

rozvojové ploch bydlení), ohrožení povodněmi je sníženo vymezením plochy opatření proti 

povodním na vodním tou Svratka, riziko vzniku syndromu „noclehárny“ je snižováno 

rovnoměrným rozvojem funkčních složek, stejně jako ztráta sídelní identity, je bráněno 

oslabení identity obce stanovení podmínek prostorového uspořádání  

 

7. Problémy k řešení vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů obecně: 

1) Míra rozvoje reflektuje demografický vývoj  - viz kap.7 

2) Řešení zohledňuje v maximální možné míře platný ÚPO - 
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3) a to i z hlediska vymezení ploch z rozdílným způsobem využití 

4)  plochy změn a podmínky jejich využití (viz kap. C, F) jsou navrhovány tak, aby byly 

eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití 

5) plochy výroby jsou navrhovány v maximální možné vzdálenosti od ploch bydlení – jsou 

stanoveny podmínky ploch eliminující negativní ovlivnění (F.2, tab. 3.1) 

6) podmínky prostorového uspořádání směřují k zachování charakteru zástavby a historické 

kulturní krajiny  

7) vymezení ploch a podmínky prostorového uspořádání směřují k zachování urbanistických a 

civilizačních hodnoty v území - regulace v kap. F.2 

8) vymezení ploch a podmínky prostorového uspořádání zajišťují minimální dotčení krajiny 

návazností rozvojových ploch pouze přímo na zastavěné území (viz výkres I.1, I.2 i další)  

9) vysoká hladina podzemní vody je zohledněna stanovením podmínek prostorového 

uspořádání, určujících mimo jiné i minimální výměry pozemků v plochách změn a jejich 

zastavitelnost, které optimálně umožní řešení staveb bez podsklepení 

10) Návrh revitalizačních opatření Šatavy je zohledněn stanovením podmínek zejména ploch 

zemědělských (kap. F.2, tab.9.1)), východiska Projektu krajinného plánu Židlochovicko 

jsou reflektována zejména vymezením skladby ploch v západní části katastru – území 

s částečně vytěženými dobývacími prostory (rekultivace nejen na zemědělské využití, ale 

také prvky ÚSES, stanovení podmínek ploch zemědělských v dobývacím prostoru NZD – 

kap. F.2, 9.2)), dále se východiska uplatní při obnově liniové zeleně v návrhů biokoridorů 

11) Podmínky prostorového uspořádání kap. F.2, (v tab.bod e)) neumožní vytváření 

nevhodných dominant narušujících hodnotné krajinné prvky –  VKP Klínky a Unkovické 

louky a prostředí kulturních památek –  kostel Nanebevzetí Panny Marie 

12) jsou minimalizovány střety s 

a. vedením vysokého napětí – v OP VN nejsou vymezeny rozvojové plochy 

b. dotčením hlukem a vibracemi – rozvoj ploch bydlení není směřován do blízkosti ploch výroby ani 

zatížených komunikací 

c. záplavovým územím  -nevymezováním rozvoje do území ohroženého záplavami 

13) ve vymezené ploše přestavby není možnost umisťování dočasných staveb, protože to není 

účelné 

14) ÚP zohlednil vydaná územní rozhodnutí  

15) stávajícím ÚPO vymezené plochy dosud nevyužité byly prověřeny z hlediska jejich 

budoucího využití a zapracovány pouze ty plochy, které odpovídají vymezené koncepci ÚP 

a aktuální potřebě rozdílných ploch v obci 

16) stávajícím ÚPO vymezené plochy výroby za tratí, byly vyhodnoceny a prověřeny , 

vzhledem  tomu, že mohou nadále splnit požadovaný účel, jsou v ÚP zapracovány, 

vzhledem k celkovému rozsahu byla navržena etapizace 

17)  rozvoji zastavitelných ploch je navrhován v míře úměrné potřebám obce a její poloze 

v sídelní struktuře (viz kap.7), jsou minimalizovány zásahy do nezastavěného území ve 

srovnání se stávajícím ÚPO (viz nárokované nové zábory dle kap.11) 

18) v záplavovém území nejsou vymezeny zastavitelné plochy a koridory vyjma zvlášť 

odůvodněných případů dopravní infrastruktury - komunikace, technické infrastruktury, 

protipovodňových opatření a ploch bydlení na Bahnech a Zelných zahrádkách, které již 

byly  vymezeny stávajícím platným ÚPO, stejně jako původní sportovně rekreační zóna, 

nyní plocha Z8 (občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení) a K6 (zeleň 

rekreačního charakteru)  

19)   žádné plochy pro skládkování odpadů včetně inertních nejsou vymezeny a stanovení 

podmínek pro využití ploch upravuje možnost umisťování sběných dvorů a sběrných míst 
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odpadu. Pro  technickou infrastrukturu – odpadové  hospodářství je vymezena jedna 

rozvojová plocha – Z11. Tato nově vymezená plocha v území je však velmi specifického 

charakteru a umožňuje pouze umístění „psího hřbitova“. 

20) stanovení podmínek v kap. F neumožnuje využití ploch k odstraňování nebezpečných 

odpadů 

21) viditelné konstrukce zařízení technické infrastruktury nelze dle podmínek kap. F.1 

umisťovat v pohledově významných plochách, zejména v konkurenci s kulturními a 

přírodními dominantami 

22) plochy umožňují umístění staveb dle využití specifikovaného podmínkami kap. F.2 staveb 

nízkoenergetických či pasivních 

 

8. Problémy k řešení vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů týkající se dopravy 

1) dopravní napojení zastavitelných ploch či ploch změn je navrženo v nápojných bodech a 

liniích a je možné je dopravně napojit  - podmínky viz kap. F.3  

2) podmínky využití ploch v kap. F.2, F.3, F.4, že  plochy změn neovlivní využitím 

a dopravním napojením funkce okolních ploch a nebude zhoršena kvalita okolního 

prostředí 

3) zastavitelné plochy a plochy v zastavěném území nejsou napojeny na komunikaci II. třídy; 

návrh ÚP neumožňuje  přímé napojení pozemků bydlení, zahrad a zemědělských pozemků 

na komunikaci II. třídy – viz kap. D.1. 

4) návrh respektuje ČSN 736110 a ČSN 736102 

5) parkovací plochy budou zajištěny v rámci vymezených ploch veřejných prostranství 

6) v jihovýchodním obvodu území je možné napojení řešeného území na dálkové cyklistické 

koridory  

7) návrh je zpracován též zejména v souladu s § 12 a §11 zákona č. 13/1997 Sb o pozemních 

komunikacích 

 

9. Problémy k řešení vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů týkající se technické 

infrastruktury 

1) plochy změn v území jsou napojitelné na čističku odpadních vod, je možné svedení 

odpadních vod do kanalizace  

2) zastavitelné plochy budou dále prověřeny z hlediska kapacity ČOV a z hlediska kapacity 

sítí k odvádění odpadních vod 

3) koncepce ÚP  neumožňuje zhoršení odtokových poměrů v území, likvidace dešťových vod 

bude řešena v souladu s platnou legislativou, především vsakováním v území vzniku – viz 

podmínky kap. D.2, odst. 3) a kap. F.3, vymezeny koridory pro odvod přívalových vod 

TD1 a TD2, je  vyhodnocena spotřeba vody a tlakové poměry s ohledem na případně nově 

vymezenou zastavitelnou plochu – viz kap. 6.4.2 a podmínky pro změny v území 

v plochách změn – zastavitelných plochách jsou stanoveny tak, aby bylo možné zásobení 

ploch vodou (kap. F.3) 

10. Problémy k řešení vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů týkající se občanského 

vybavení 

1) v centrální části obce jsou vymezeny smíšené plochy bydlení jak z hlediska zachování 

určitých funkcí občanského vybavení, tak z hlediska flexibility územního plánu 

2) stávající plochy občanského vybavení byly prověřeny z kapacitních s ohledem na širší 

vztahy v území,  základní vybavení obce je respektováno, je navržen rozvoj kapacit 
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rekreačně – sportovního zázemí v plochách občanského vybavení – tělovýchovná a 

sportovní zařízení – viz kap. D.3 

 

11. Problémy k řešení vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů týkající se veřejných 

prostranství 

1) Veřejná prostranství jejichž součástí nejsou komunikace (náměstí, parky, hřiště, veřejná 

zeleň apod.) jsou vymezena tak, aby odpovídala docházkovým vzdálenostem, nové plochy 

veřejných prostranství – veřejné zeleně – jsou vymezeny zejména v rámci plochy Z1, která 

takové vymezení vzhledem k celkové výměře vyžaduje dle vyhl. 501/2006, §7. 

2) centrální obytná zóna v prostoru návsi je vymezena  jako plochy veřejných prostranství a 

plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně proto, aby byla zachována struktura území 

se vzrostlou zelení v centru prostranství. 

3) je respektováno dominantní postavení kostela, v jeho předprostoru je vymezeno dostatečné 

veřejné prostranství, které umožní vnímat jej jako dominantu.  

 

 

9.A.3. Splnění požadavků na urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury a 

koncepci uspořádání krajiny s upřesněním požadavků obce nebo z projednání s dotčenými 

orgány a veřejností  

1. Splnění požadavků obce 

1) původní plocha E2 nebyla do nového ÚP převzata, protože se nachází v záplavovém území 

a od roku 2006, kdy byla vymezena jako plocha pro bydlení nebyla dosud využita, byla 

prověřena možnost umístění plochy bydlení za již využitou plochu D2, nebyla vymezena 

z důvodu nedostatečného přístupu veřejnou dopravní infrastrukturou a potenciální možnosti 

střetu z rozvojem výroby a skladování v ploše Z10 navazující jižně 

2) z důvodů uvedených v předešlém bodu není navrhována ani místní komunikace k ploše za 

původní D2 (není důvod obsluhy) 

3) původní plocha A3 je z podstatné části využita nebo ji kvůli poloze vodovodního přivaděče 

využít nelze, její využitelná dílčí část byla v průběhu přípravy ÚP využita pro zástavbu.  – 

byla proto vymezena pouze její dílčí část jako plocha Z4a 

4) původní plocha rekreace v Klínkách – je v podstatné části (která neobsahuje hřiště) 

vymezena jako ploch zeleně rekreačního charakteru, splňující požadavky na rekreaci 

formou zahrádkaření a nikoliv chataření, nejsou přípustné stavby pro bydlení a rekreaci 

5) původní plocha B1 je zahrnuta do rozvojové plochy Z1 – veřejná prostranství jsou 

organizována tak, aby stávající vodovodní přivaděč byl zahrnut do veřejného prostoru. 

Charakter zástavby je řešen pomocí regulačních prvků – jsou stanoveny stavební čáry, 

vymezující polohu objektů vzhledem k ulici 

6) Původní zastavitelná plocha pro výrobu M byla zrušena - vzhledem k blízkosti bydlení a již 

ukončené výrobní funkce v navazující stávající ploše – kde je nyní vymezena plocha 

přestavby P1 s funkčním vymezením SO. 

7) Byly prověřeny původní plochy P1, P2, P3 a byly ponechány jako rozvojové plochy pro 

výrobu a skladování s podmínkami obsluhy mimo zastavěné území s vazbou na příjezd od 

Žabčic, současně byla vzhledem k značné rozloze ploch stanovena etapizace. 

8) Přeložka II/416, která už není vymezena Zásadami územního rozvoje, není řešena v ÚP. 

9) Byla prověřena možnost přestavby ploch s FVE na plochy sportu nebo rekreace, vzhledem 

k dostatečné kapacitě ploch umožňujících sport a rekreaci v blízkosti obce a dosavadní 

funkčnosti FVE, bylo ponecháno vymezení pro plochy výroby el. energie – fotovoltaická 
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elektrárna. Plochy jsou vymezeny zcela mimo zástavbu obce a nepůsobí žádné kolize 

s okolním využitím  

10) Je vymezena plocha technické infrastruktury pro odpadové hospodářství na pozemku 

určeném pro psí hřbitov –parc.č.670/26 

11) Umístění sběrného dvora v původní ploše K2 je podmínečně přípustné – v rámci nynější 

plochy smíšené výrobní 

12) Plochy bývalé vodárny jsou vymezeny jako plochy technické infrastruktury 

13) Byla prověřena možnost vymezení dalších ploch bydlení a zapracována zejména 

vymezením plochy Z1 jako zásadní rozvojové plochy pro bydlení v obci 

14) Původní plocha A2 je dosud nevyužita a je zahrnuta jako součást plochy Z1, tedy podstatná 

pro další rozvoj bydlení. 

15) Původní plochy C1 a C2 jsou z podstatné části využity a obsahují pouze několik volných 

proluk, byly proto spojitě zahrnuty do zastavěného území s tím, že plocha přestavby je 

napojitelná veřejnou komunikací na jižním okraji katastrálního území  

16) Je vymezena „plocha opatření proti povodním na vodním toku Svratka“, určená pro 

realizaci  přírodě blízkých PPO (v souladu se ZÚR) 

17) Původní plochy A1 a A3 jsou napojitelné na tech. infrastrukturu z navazujícího veřejného 

prostranství (nyní plocha Z4a, Z5), původní plocha A2 je součástí plochy Z1 směrem jižně 

od VKP Klínky, je většího rozsahu a vyžádá si proto doplnění veřejné technické 

infrastruktury v rámci plochy v souladu se stanovenými podmínkami v kap. F.3 

18) Vedení VN E.on přes pozemky 454, 457, 458, 49, 460, 53/1, 55, 58/1, 465/1, 466/1, 6, 7 a 

10  není již v podkladech ÚAP ani správce sítě a není zapracováno 

 

2. Splnění požadavků vyplývající ze zvláštních právních předpisů 

2) ÚP respektuje podmínky 

a. civilní ochrany -  viz kap.4 – Ochrana obyvatelstva 

b. požární ochrany -  viz kap.6.4.2 

3) jsou respektovány podmínky ochrany zdravých životních podmínek zejména z hlediska 

hluku a vibrací a zapracovány zejména v kap. F.1 a v dílčích tabulkách kap. F.2 

4) jsou respektovány  podmínky obrany státu (vedení, zařízení, jejich ochranná pásma) v kap. 

F.1 bod 4) – řešení ÚP negativně neovlivní zájmy vojenského letectva a obrany státu. 

5) Nejsou zhoršovány odtokové poměry v území – vodní zákon -  a to zejména stanovením 

podmínek kap. D.2 odst. 3) 

- Je respektována platná legislativa o ochraně ZPF - řídí se zásadami ochrany ZPF 

vyplývajícími z ust. § 4 zákona o ochraně ZPF, zejména pak s důrazem na odst.3), kdy 

lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný 

veřejný zájem výrazně převyšuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF, toto se nepoužije 

při posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v platné ÚPD, pokud při nové územně 

plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich určení. Je proto hledáno řešení , které je  

z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů 

nejvýhodnější; vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 

zemědělský půdní fond je obsaženo v kap. 12 

6) ÚP zohlednil v území všechny limity, týkající se daného území tak, jak vyplývají z platné 

legislativy, či tak, jak byly či budou dohodnuty s dotčenými orgány 

- Z hlediska ochrany přírody a krajiny je minimalizován negativní vliv na krajinný ráz 

stanovením podmínek pro umisťování staveb tak, aby nedocházelo k vytváření 
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nevhodných výškových a prostorových dominant s ohledem na stávající zástavbu 

v kap. F.2 část e) tabulek 

- Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny včetně podmínek ochrany 

krajinného rázu – výšky zástavby, prostorové a hmotového uspořádání (tam, kde je to 

účelné, jsou vymezeny stavební čáry), max. koeficient zastavitelnosti pozemků, 

minimální koeficient zeleně) 

- přihlédnout k požadavku orgánu ochrany přírody a krajiny a prověřit možnosti 

prostorové regulace zástavby -  výška zástavby je zpravidla 2 nadzemní podlaží, u 

výrobních staveb je respektováno doporučení výšky10m 

7) Při zpracování návrhu územního plánu je postupováno v souladu se základním požadavkem 

na snižování úrovně znečištění i znečišťování vnějšího ovzduší, jsou respektovány zásady: 

- není vymezena těsná návaznost obytné zástavby a ploch pro výrobu, průmysl nebo 

činnosti omezující okolní obytnou zástavbu, zejména z důvodu předcházení problémům 

obtěžování obyvatel hlukem, emisemi z dopravy, případně zápachem 

- plochy bydlení jsou vymezeny v dostatečné vzdálenosti od průmyslových areálů, 

smíšených výrobních areálů , u plochy Z6 jsou stanoveny takové podmínky, aby 

nemohla obsahovat zdroje znečištění 

- řešení nemá  negativní důsledky na kvalitu ovzduší 

- návrh územního plánu Unkovice je v souladu s opatřením obecné povahy Ministerstva 

životního prostředí č. j. 30724/ENV/16 ze dne 27.5.2016, kterým byl vydán Program 

zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z  

- do ÚPD jsou zapracovány plochy– zejména prvky ÚSES -  a podmínky ploch, které 

budou mít za následek snížení erozní ohroženosti území   

8)  Z hlediska nadřazené dopravy: 

- Návrhové plochy nejsou napojovány ze silnice II. třídy, 

- Zastávky veřejné linkové dopravy jsou mimo řešené území ÚP. 

 

9.B.  SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ  NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH 

REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT 

 

9.B.1. Splnění požadavků na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení 

jejich využití, které bude nutno prověřit s upřesněním požadavků vyplývajících z PÚR a 

ZÚR 

ÚP nevymezil územní rezervy, protože dle aktualizace č. 1 ZÚR JMK se již v řešeném území 

nenacházejí. 

 

9.B.2. Splnění požadavků na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení 

jejich využití, které bude nutno prověřit s upřesněním požadavků vyplývajících z územně 

analytických podkladů či doplňujících průzkumů a rozborů 

Nebyly vymezeny plochy nebo koridory územních rezerv. 

 

9.B.3. Splnění požadavků na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení 

jejich využití, které bude nutno prověřit s upřesněním požadavků obce nebo z projednání s 

dotčenými orgány a veřejností  

Nejsou požadavky. 

 

9.C. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ  NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE 

MOŽNÉ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO, 
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C. 1. Splnění požadavků na prověření vymezení VPS, VPO s upřesněním požadavků vyplývajících 

z PUR 

Nejsou požadavky. 

 

C. 2. Splnění požadavků na prověření vymezení VPS, VPO s upřesněním požadavků vyplývajících 

z územně plánovací dokumentace vydané krajem  

- Je vymezena VPS v koridoru dopravní infrastruktury DZ11 pro stavbu VRT Brno – Šakvice 

vyplývající ze ZÚR po aktualizaci č. 1. Jsou vymezena VPO pro protipovodňová opatření POT05 

a POP02 vyplývající ze ZÚR jako VO1 – viz kap. G. 

 

C. 3. Splnění požadavků na prověření vymezení VPS, VPO s upřesněním požadavků vyplývajících 

z územně analytických podkladů  

1) vymezení bylo provedeno u stavby dopravní infrastruktury VD1, které má význam při 

zokruhování komunikací a sítí obce 

2) asanace nebyly vymezovány 

3) nejsou vymezeny VPS, VPO či VP tam, kde se jedná výlučně o pozemky v majetku obce 

4) VPS, VPO na postup dle §170 jsou vymezeny pouze u staveb ve veřejném zájmu – viz 

zdůvodnění v kap. 6.7 

5) Vymezené VPS a VPO nezohledňují ÚPO Unkovice, protože se jedná no záměry koncepčně 

vymezené až v této ÚPD (u VPO pak vymezené v ZÚR JMK) 

 

C. 4. Splnění požadavků na prověření vymezení VPS, VPO s upřesněním požadavků obce nebo z 

projednání s dotčenými orgány a veřejností  

Nejsou požadavky. 

 

9.D.  SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ  NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE 

KTERÝCH BUDE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM 

REGULAČNÍHO PLÁNU, ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM 

DOHODY O PARCELACI 

Nejsou požadavky na takovéto prověření vyplývající z PUR, z územně plánovací dokumentace 

vydané krajem. Na základě požadavku obce byla vymezena plocha Z1 jako plocha, kde 

rozhodování o změnách je podmíněno zpracováním územní studie . 

 

9.E. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ  NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ, 

Nejsou požadavky na variantní řešení. 

 

9.F. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ  NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO 

PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK 

VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ 

Nebyly požadavky na uspořádání obsahu návrhu ÚP vyplývající z PUR, z územně plánovací 

dokumentace vydané krajem a také není takovéto prověření požadováno obcí ani nevyplývá 

z územně analytických podkladů. 

Struktura územního plánu je zpracována vzhledem k platné legislativě a také k judikatuře a 

metodice směřující k přehlednosti a odůvodněnosti 

 

ÚP je zpracován:  
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a) dle § 13 a v souladu s přílohou č.7 vyhl. č.500/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů   

b) do grafické části jsou vneseny pouze jevy zobrazitelné v měřítku ÚP 

c) pro plochy změn (zastavitelné plochy) jsou vyznačeny jen body či linie napojení, nebude–li 

dopravní a technická infrastruktura řešena jako veřejně prospěšná stavba  

d) zastavitelné plochy či plochy změn jsou graficky podrobněji členěny jen vzhledem k nutnosti 

vyjádření urbanistického záměru  

e) VPS a VPO jsou barevně odlišeny ve výkrese, asanace nebyly vymezeny 

f) územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území neobsahuej podrobnosti 

náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím ani zejména 

podmínky pro následné činnosti a řízení, které stanoví legislativa či již vydaná správní 

rozhodnutí, vyjma ploch s prvky regulačního plánu 

g) stanovené podmínky pro plochy nejsou procesní 

h) textová část územního plánu obsahuje pouze podmínky řešitelné územním plánem  

i) komplexní zdůvodnění přijatého řešení obsahuje konkrétní odůvodnění, vymezení jednotlivých 

ploch či stanovení jednotlivých podmínek, důvody vymezení, podklady jejich vymezení, 

úvahy, kterými se zpracovatel řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů 

j) údaje o splnění zadání jsou zpracovány jako průmět zadání do návrhu včetně toho, jak 

konkrétně byly zapracovány jednotlivé požadavky s výčtem a odůvodněním případných 

odchylek oproti požadavkům zadání v případě pokynů byly-li schváleny a měnily zadání, dále 

odchylky při rozporu s právními předpisy (dojde-li v průběhu projednávání k jejich změnám), 

k) odůvodnění zpracovatele bude dále k jednotlivým stupňům projednání obsahuje vše, co může 

zpracovatel v souladu zejména s § 53 stavebního zákona a přílohou č. 7 vyhlášky č.500/2006 

Sb. ve svém návrhu odůvodnit a tedy zejména: 

1. soulad s Politikou územního rozvoje ČR a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

a musí být prokázán ke všem částem, které se vztahují k řešenému území a to zcela 

konkrétně 

2. soulad s cíli a úkoly územního plánování a to po jednotlivých odstavcích a písmenech § 18 

a 19, které se vztahují k řešenému území a to zcela konkrétně 

3. soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek a to konkrétně 

k jednotlivým ustanovením, která se týkají obsahu územního plánu 

4. soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a to zejména s předpisy na ochranu 

veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, ochrany životního prostředí, ochrany 

přírody a krajiny, ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, ochrany lesa, ochrany 

ložisek nerostných surovin, dále z hlediska odpadového hospodářství, veterinární správy, 

památkové péče, dopravy, energetiky, obrany státu, pozemkových úprav, prevence 

závažných havárií 

5. vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení nových 

ploch musí být zpracováno podle jednotlivých druhů ploch (zejména pro bydlení) a musí 

být nejpozději ke společnému jednání doložena celková potřeba ploch (ve které budou 

zohledněny významnější proluky 

6. vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území a to zejména 

postavení obce v sídelní struktuře a z toho vyplývající vlivy, hlediska dopravní a technické 

infrastruktury, ÚSES vč. vyhodnocení vzdáleností biocenter, slučitelnosti navazujícího 

funkčního využití ap. 

7. výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje 

(§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení (záležitosti 

nadmístního významu jsou i zákazy nebo regulativy) 

8. zvláštní zájmy Ministerstva obrany, jsou uvedeny v kap. F.1, resp. 6.6.1 v textové části 

odůvodnění, kde je uvedeno, že celé území obce s rozšířenou působností Židlochovice je 

územím podle §175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

zájmovým územím Ministerstva obrany  
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9. v grafické části pod legendu koordinačního výkresu bude zapracována následující textová 

poznámka „Celé správní území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního 

zařízení Ministerstva obrany“. 

 

Dále: 

l) nejsou vytvářeny vnitřní rozpory v návrhu  

m) orientace výkresů ke světovým stranám je shodná s orientací mapových podkladů 

n) jinak vymezované plochy jsou odůvodněny – dle věty druhé § 3 odst. 4 vyhl. č.501/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů – viz kap 6.3.1.3.1 ("plochy s jiným způsobem využití") 

o) návrh ÚP je zpracován se zohledněním metodických pokynů Ministerstva pro místní rozvoj a 

jeho organizační složky - Ústavu územního rozvoje; je zohledněna judikatura správních soudů 

a to zejména z hlediska srozumitelnosti a použitelnosti opatření obecné povahy k rozhodování 

v území 

p) ÚSES je zpracován dle metodiky MŽP ze dne 3.4.2017 – METODIKA VYMEZENÍ ÚSES 

q) k  projednání je dokumentace předložena tak, aby bylo možno na podkladu katastrální mapy 

identifikovat pozemky dotčené řešením 

r) počet vyhotovení dokumentace bude pro projednání, vydání a poskytnutí dle § 165 stavebního 

zákona odevzdán v počtu vyhotovení odpovídajícím platné legislativě  

s) dokumentace návrhu je vypracována digitálně, data budou předána pořizovateli i objednateli na 

nosiči CD; pro projednání bude pořizovateli předána dokumentace ve formě PDF (textová část 

také ve formě WORD) o takové velikosti, aby bylo možno ji vyvěsit způsobem umožňujícím 

dálkový přístup 

t) výkresy ÚP budou předány v souřadné soustavě S-JTSK ve formátu DGN (Microstation), nebo 

DXF, DWG (AutoCad), anebo SHP (ESRI) a zároveň v souřadnicově umístěných rastrech ve 

formátu TIF a nebo JPG bez katastrální mapy pro přímé vložení do geografického 

informačního systému úřadu (a to již k projednání) a  zároveň ve formátu PDF s katastrální 

mapou pro vystavení na webových stránkách města – tedy ve strojově čitelném formátu dle § 3 

odst. 7 zákona č.106/1999 Sb. 

u) do elektronického zpracování (DGN,DXF,SHP) při předání ÚP budou přidány vrstvy pro 

zapracování do ÚAP, byly-li vymezeny 

1. zastavěné území 

2. zastavitelná plocha 

3. ÚSES 

4. plochy výroby 

5. plochy občanského vybavení 

6. plochy přestavby 

7. ČOV – přivaděč a vodovodní řad 

 

Změní-li se sledované jevy pro územně analytické podklady, dle prováděcích předpisů ke 

stavebnímu zákonu vyplývající z územně plánovací dokumentace, budou předány vrstvy jevů 

stanovené těmito prováděcími předpisy. 

. 

 

9.H. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ  NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ 

ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

1. předložená úprava nemůže mít dle stanoviska dotčeného orgánu významný vliv na příznivý 

stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačí oblastí 

soustavy NATURA 2000 – není posuzována dle § 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění 
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2. je  zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, protože příslušný orgán uplatnil 

ve svém stanovisku požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí – je 

proto součástí samostatné přílohy a je: 

a)  vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je zpracováno dle přílohy č. 5 

vyhl.500/2006 Sb. 

b) neobsahuje podrobnost náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním 

rozhodnutím popř. jiným rozhodnutím v území, k nimž jsou věcně příslušné jiné orgány 

státní správy nebo problematiku, jejíž řešení nepřísluší územnímu plánu 

c) vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (dále jen SEA vyhodnocení) je 

zpracováno v rámcovém rozsahu dle přílohy stavebního zákona 

d) SEA vyhodnocení jako část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je 

zpracováno osobou s autorizací podle § 19 zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí 

e) vyhodnocení je zpracováno stručně, srozumitelně a tak, aby opatření pro předcházení, 

snížení či kompenzaci vlivů byla postižitelná územním plánováním jako koncepcí, ne 

záměrem či jeho prováděním 

f) SEA vyhodnocení jako část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

neobsahuje podrobnost náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním 

rozhodnutím popř. jiným rozhodnutím v území, k nimž jsou věcně příslušné jiné orgány 

státní správy nebo problematiku, jejíž řešení nepřísluší územnímu plánu (např. osevní 

postupy, typy a druhy materiálů apod.) 

g) SEA vyhodnocení je zpracováno v rozsahu úměrném velikosti a složitosti řešeného 

území 

h) s ohledem na obsah zadání a charakter řešeného území se SEA vyhodnocení zaměřuje 

zejména na problematiku: 

 ochrany přírody a krajiny 

 ochrany krajinného rázu,  

 ochranu zemědělského půdního fondu  

 ochranu vod 

 hluku  

 ochranu ovzduší  

 možných negativních dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví související 

s budoucím využitím návrhových ploch.  

i) v SEA vyhodnocení jsou plochy, zejména rozvojové plochy (plochy s požadovanou 

změnou způsobu využití) posouzeny ve vzájemných vztazích s okolními plochami, aby 

byly eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití  

j) SEA vyhodnocení obsahuje návrh podmínek, odůvodnění těchto podmínek z hlediska 

jejich legitimity na základě platné legislativy pro převzetí tohoto odůvodnění do 

odůvodnění ÚP 

k) v SEA vyhodnocení není zpracováno variantní řešení 

l) řešení není variantní 

m) SEA vyhodnocení bude obsahuje návrh jednoznačných výroků, zda lze z hlediska 

negativních vlivů na životní prostředí doporučit schválení jednotlivých návrhových 

ploch a schválení územního plánu jako celku, jsou navrženy a doporučeny podmínky 

nutné k minimalizaci vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

3. V kap. 5 textové části odůvodnění návrhu územního plánu je uvedeno, jak byly do návrhu 

územního plánu zapracovány podmínky a opatření navržené pro jednotlivé plochy a koridory 

v SEA vyhodnocení, případně odůvodněno, proč podmínky a opatření uvedené ve vyhodnocení 

zapracovány nebyly  
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10.  Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v 

zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s 

odůvodněním potřeby jejich vymezení 

 
Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 

stavebního zákona) se v řešeném území nenacházejí. 

 

 

 

11. Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení, 
 

Prvky regulačního plánu jsou uvedeny v kap.  C.1.5 Urbanistická kompozice z následujících 

důvodů: 

 

Urbanistická kompozice musí zachovat venkovský charakter zástavby, proto dostavby proluk musí 

respektovat polohu navazujících objektů v uliční čáře a výstavba ve stavebních pozemcích 

navazující na stávající řadovou zástavbu musí navazovat na tuto zástavbu, v tradiční zástavbě jsou 

domy zapojeny do souvislé řadové zástavby 

 

Výstavba v ploše Z1 bude respektovat navržené stavební čáry proto, aby nové objekty vytvářely 

prostory ulic a strukturovaly tak nové území tradičním způsobem - veřejné ho prostranství je 

vymezeno soukromými objekty, za nimi jsou soukromé zahrady a je tak jednoznačně určeno 

veřejné a privátní prostředí. Uliční čára je vymezena tak, aby před domy vznikl prostor pro 

předzahrádky a odstavování vozidel. 

 

Zastřešení je stanoveno tak, aby se nová výstavba zapojila do struktury sídla. Stanovené sklonové 

rozmezí zastřešení pro rozvojové lokality odpovídá sklonu střech pro tradiční taškové pálené 

kytiny, které jsou v území tradiční a žádoucí.  
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12.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 

na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 
 

Zábor půdy ze ZPF pro navržené plochy pro zástavbu: 

 

*): Plocha již byla navržena v předchozí platné ÚPD, kde byl odsouhlasen zábor ZPF v uvedeném 

rozsahu 

 

**): Plocha již byla navržena v předchozí platné ÚPD, kde byl odsouhlasen zábor ZPF v rozsahu 

uvedeném v sloupci Plocha (ha) v závorce kurzivou. 

 

***): Záměr by definován a zahrnut do předchozí ÚPO, nebyl však jakožto liniová stavby 

bilancován v záborech ZPF 

 
číslo 

zast. 

plochy 

 

Funkční využití 

 

Plocha 

(ha) 

Poloha 

mimo 

zastav. 

území 

 

Funkční 

využití dle 

pův. 

platné 

ÚPD 

 

Kultura 

 

 

BPEJ 

 

Stupně 

tříd 

ochrany 

zábor 

dle tř. 

ochrany   

(ha) 

Z1 

**) 

plochy bydlení 

čistého a 

veřejných 

prostranství 

3,39 

(0,40) 

x bydlení 

(část), 

orná p. 

Orná p. 0.05.01 

0.04.01 

II 

IV  

 

3,26 

0,13 

Z4a plochy bydlení 

čistého 

0,11 x bydlení Trv. 

trav. 

porost 

0.59.00 III 0,11 

Z5 

*) 

plochy bydlení 

čistého 

0,17 x bydlení Orná p. 0.05.01 

 

II 0,17 

Z6 

**) 

plochy smíšené 

výrobní 

1,18 

(1,15) 

x plochy 

smíšené  

Orná p. 0.04.01 IV  

 

1,18 

Z7 

**) 

plochy 

občanského 

vybavení - 

tělovýchovná a 

sportovní 

zařízení 

1,98 

(1,80) 

x sport, 

rekreace 

Orná p. 0.04.01 IV  

 

1,98 

Z8 

*) 

plochy 

občanského 

vybavení - 

tělovýchovná a 

sportovní 

zařízení 

0,34 x sport, 

rekreace 

Orná p., 

Trv. 

trav. 

porost. 

0.59.00 III 0,34 

Z9 

**) 

plochy výroby a 

skladování 

0,64 

(0,13) 

x výroba, 

silnice, 

ochrana 

krajiny 

Orná p. 0.59.00 III 0,64 

Z10 plochy výroby a 

skladování 

0,39 x zeměděl-

ství 

Orná p. 0.05.01 

 

II 

 

 

 

 

0,34 

číslo   Poloha    Stupně zábor 
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zast. 

plochy 

Funkční využití Plocha 

(ha) 

mimo 

zastav. 

území 

Funkční 

využití dle 

pův. 

platné 

ÚPD 

Kultura 

 

BPEJ 

 

tříd 

ochrany 

dle tř. 

ochrany   

(ha) 

Z11 plochy 

technické 

infrastruktury 

0,50 x zeměděl-

ství 

Orná p. 0.05.01 

 

0.04.01 

II 

 

IV  

 

0,31 

0,19 

Z19 

*) 

plochy výroby 

elektrické 

energie  - 

fotovoltaická 

elektrárna 

3,03 

 

x plochy 

výroby 

el. 

energie   

Orná p. 0.04.01 IV 3,03 

K6 

*) 

plochy zeleně 

rekreační   

1,59 

 

x sport, 

rekreace 

Orná p., 

Trv. 

trav. 

porost. 

0.59.00 III 1,59 

DZ11 koridor 

dopravní 

infratsruktury 

23,64 x - Orná p. 0.05.01 

0.04.01 

II 

IV 

10,54 

13,10 

  cel-

kem 

10,3 

ha 

      

(Řízení o projednání ÚP bylo zahájeno před datem účinnosti vyhl. č.281/2019.) 

 

Předpokládaný celkový trvalý zábor ZPF pro zastavitelné plochy a koridory, plochy změn 

v krajině mimo ÚSES: 

Na plochách ZPF celkem      36,96 ha  

z toho: 

Bydlení                                                3,67 ha  

Výroba a skladování, smíšené výrobní funkce        5,24 ha   

Občanská vyb. , zeleň, veřejná prostranství           3,91 ha 

Dopravní infrastruktura      23,64 ha 

Technická infrastruktura       0,50ha 

 

Předpokládaný (nově navržený) trvalý zábor ZPF pro zastavitelné plochy a koridory, plochy 

změn v krajině mimo ÚSES: 

Na plochách ZPF celkem      30,51 ha 

 

 

U ploch navazujících na původní ÚPO (většina ploch) je oproti předchozí ÚPD patrný 

rozdíl výměry záboru, který je dán  rozdílným způsobem vymezení zastavitelných ploch v ÚP – 

nyní jsou vymezeny plochy na celých pozemcích, určených pro zástavbu - zejména pokud tyto 

navazují na stávající zastavěné území, jsou nově vymezeny s nimi související plochy pro veřejná 

prostranství, která zpřístupní rozvojové území nebo jej doplní o veřejná prostranství dle §7 vyhl. 

501/2006Sb., nenavyšuje se tedy stavebně využitelná kapacita území jako takového. 

V bilanci záboru nejsou již uplatňovány redukované zábory, proto je zábor ploch vyšší , i 

když rozsah vymezených ploch je z původního ÚPO přebírán zcela shodně. 

 

Redukovaný zábor znamenal, že ve vymezené ploše  je možné uplatnit a realizovat zábor 

pouze v kalkulovaném rozsahu  a nikoliv na celé ploše; tedy v podstatě je redukovaný zábor přesně 
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hranicemi nevymezený maximální podíl zastavitelné plochy, v níž lze zábor realizovat (něco jako 

určité procento plochy, v níž lze zábor realizovat). 

 

 

Odůvodnění vymezení jednotlivých zastavitelných ploch a plochy změny v krajině (mimo ÚSES): 

 

Plocha Z1 je podstatnou rozvojovou plochou, zčásti využívá plochy vymezené předchozí platnou 

ÚPD, které nebyly dosud využity (původní ozn. A2, B1), část plochy je vymezeno nově, a to tak 

aby nová zástavba dotvořila kompaktní tvar obce a zokruhovala komunikační systém. Jedná se o 

jedinou podstatnou rozvojovou plochu obce pro bydlení, protože většina plochy vymezených 

platným ÚPO již byla využita, ostatní plochy pro bydlení Z4a, Z5 umožňují pouze výstavbu 

několika málo objektů, přičemž některé jsou již ve stadiu přípravy a neposkytují proto fakticky 

žádné rozvojové možnosti pro další období, většina byla realizována již v průběhu přípravy ÚP (v 

původním návrhu vymezeny jako Z2, Z3, Z4, v průběhu zpracování zahrnuty do zastavěného 

území) 

Pro obec Unkovice je v současnosti vymezení nové plochy pro bydlení nezbytné, protože hlavní 

funkcí obce je bydlení a kapacity vymezené pro rozvoj bydlení v platné ÚPD již téměř všechny  

vyčerpány.  

Byly již zastavěny všechny tyto plochy původního ÚPO, které jsou tímto ÚP zařazeny již jako 

stabilizované plochy: 

- pozemky původně rozvojové plochy C2 a C1 (postaveny 4 domy) 

- pozemky celé původní plochy D1 a D2 i proluky ve stávající zástavbě mezi těmito plochami 

(postaveno 7 rodinných domů) 

- pozemky celé původní rozvojové plochy F (postaveno 8 rodinných domů) 

- využity jsou i pozemky původní rozvojové plochy A3 – postaveny 4 domy, část je z důvodu trasy 

zásobovacího vodovodu stavebně nevyužitelná a je stabilizována jako plochy zahrad, zbylá plocha  

- pozemky původní plochy A1 jsou také částečně zmenšeny z důvodu trasy zásobovacího 

vodovodu a zbylá plocha označena v ÚP jako Z5 je již také ve fázi projekční přípravy a není tedy 

využitelná jako volný pozemek pro zástavbu 

- v rámci plochy B2 jsou postaveny 4 rodinné domy  

Původní rozvojová plocha A2 a B1, která ještě umožnila výstavbu, je zahrnuta do předmětné 

rozvojové plochy Z1. Jiné rozvojové plochy ÚPO nevymezil, jediné volné kapacity jsou tedy 

přímo včleněny do plochy Z1.  

Je tedy akutní potřeba vymezení nové podstatné plochy pro bydlení, protože původně vymezené 

kapacity dle ÚPO již využity byly.  

Rozvoj bydlení jako zásadní funkce je ve veřejném zájmu obce.  

Rozvoj bydlení je vhodný pouze v uvedeném severozápadním směru od obce z důvodu omezení 

ostatních okrajů obce limity:  

- celý východní okraj zástavby je obklopen stanoveným záplavovým územím 

- jižní okraj zástavby přímo navazuje na zastavěné území Žabčic 

- západní okraj obce je limitován sítěmi technické infrastruktury (plynovod, VN elektrorozvody) a 

v blízkosti se nachází železniční trať a tudíž i ochranné pásmo dráhy, z železniční dopravy 

plynoucí hlukové zatížení, které vyučuje vhodnost rozvoje bydlení tímto směrem 

Plocha Z1 je vymezena na půdách II. a IV. třídy ochrany.  

V návaznosti na zastavěné území se vyskytují půdy II., III. a IV. třídy ochrany, přičemž půdy IV. 

třídy ochrany se vyskytují pouze západním směrem, kde z důvodu limitů území lze bydlení 

rozvíjet jen v minimální míře (celková kapacita využitelné plochy je nedostačující, postačí jen pro 

cca 2 objekty, přičemž rozvoj posledních cca 10let činil min. 26 domů).  

Půdy III. tř. ochrany nelze využít, protože se jedná současně o záplavové území.  

Je tedy nezbytné rozvoj bydlení vymezit i na půdách II. třídy ochrany – rozvoj je však vymezen 

v lokalitě Z1 tak, aby  byla účelně využita veřejná infrastruktura obce – plocha navazuje na 



                                                                                                                                                                                  ÚP Unkovice 

                                                                                                                                      II. Odůvodnění územního plánu 

 

 

                                                                         II 

 

/94 

stávající veřejná prostranství, plocha také zahrnuje dosud nevyužité dílčí rozvojové plochy 

navržené platným ÚPO. Je tedy jedinou optimální variantou, která zajistí dostatečnou kapacitu 

rozvoje bydlení pro následující období. 

 

Plocha Z4a je rozvojovou plochou předchozí platné ÚPD, ozn. A3, která byla z větší části již 

využita, představuje v podstatě poslední využitelný pozemek lokality a je v zájmu urbanistické 

celistvosti území jeho dostavba. 

 

Plocha Z5 je rozvojovou plochou předchozí platné ÚPD, ozn. A1, která byla redukována přibližně 

na polovinu, další část není nadále navržena k bydlení, protože pozemky prochází zásobovací 

vodovodní řad takovým způsobem, že je nelze stavebně využít bez porušení urbánní obce. 

 

Plocha Z6 je rozvojovou plochou předchozí platné ÚPD, ozn. K1, K2, která nebyla dosud využita 

a je nadále vymezena pro stejné využití. Zájem na využití plochy nadále trvá. Odchylka od výměry 

nárokované pro zábor v původním ÚPO je dána odlišností mapového podkladu. 

 

Plocha Z7 je rozvojovou plochou předchozí platné ÚPD, ozn. L, s využitím změněným změnou 

č.Ia ÚPO Unkovice - změna zm2b, plocha nebyla dosud využita a je nadále vymezena pro stejné 

využití. Odchylka od výměry nárokované pro zábor v původním ÚPO je dána odlišností mapového 

podkladu. 

 

Plocha Z8 je rozvojovou plochou předchozí platné ÚPD, ozn. R, která nebyla dosud využita a je 

nadále vymezena pro stejné využití, jedná se pouze o část lokality R (zbytek viz K6). 

 

Plocha Z9 je rozvojovou plochou předchozí platné ÚPD, ozn. zčásti N1, zčásti je jedná o území 

původně věnované přeložce silnice  a zahrnuje i území původně věnované ochraně krajiny (zbylá 

plocha za přeložkou), plocha nebyla dosud využita a je nadále vymezena pro stejné využití jako 

N1. 

 

Plocha Z10 je nově vymezena pro rozvoj výroby a skladování na pozemcích navazujících na 

stávající pozemky a stavby téhož účelu, pro možné rozšíření téhož využití, není možná jiná 

varianta rozvoje , protože provozně musí navázat plocha na stávající objekty.  

Je nezbytné rozvoj výroby a skladování navrhnout právě ve vymezené ploše Z10, protože jen tato 

plocha může zajistit provozní potřeby přímo navazující stávající plochy výroby a skladování. 

Pouze tato plocha se nachází při hlavní přístupové komunikaci k obci a současně v dostatečné 

vzdálenosti od staveb bydlení tak, aby nezakládala možnost následného střetu funkčních využití 

výroby a bydlení. Ve veřejném zájmu je vymezení plochy v přímé návaznosti na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu a zajištění jejího účelného využívání.  

 

Plocha Z11 je nově vymezena pro technickou infrastrukturu – odpadové hospodářství, a to velmi 

specifického účelu – pro záměr psího hřbitova. Je proto navržen pozemek zcela mimo zástavbu 

obce v oblasti poblíž dobývacího prostoru za tratí, v poloze dostupné komunikací, v lokalitě třídy 

ochrany půd II a IV.  

Je nezbytné vymezení využití v uvedené lokalitě z následujících důvodů: 

- plocha je dislokována podél účelové cesty, oddělená od navazujících polností remízem vzrostlých 

stromů, je zatravněna, nelze ji zemědělsky velkoplošně obhospodařovat. V ploše je vysázena nová 

alej stromů podél cesty 

- je zajištěn přístup po účelové komunikaci ve veřejném prostranství a je ve veřejném zájmu obce 

využít pro obsluhu plochy tuto stávající dopravní infrastrukturu 

- pozemek plochy je od zástavby obce odděleny tělesem náspu trati s podjezdem a nemůže proto 

docházet ke střetu s jiným funkčním využitím ploch,  
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- je ve veřejném zájmu obce využít pro toto funkční využití obecní pozemek dosažitelný veřejnou 

infrastrukturou obce, nelze navrhnout vhodnou alternativu návrhu, protože jiné pozemky ve 

vlastnictví obce nemají požadované kvality a parametry (velikost, dostupnost, oddělená poloha, 

poloha mimo záplavové území) 

- fakticky nedojde ke změně vzhledu území při navrženém  funkčním využití – pozemek bude 

nadále zatravněnou plochou 

 

Plocha Z19 – jedná se o plochu platné ÚPD, vymezenou ve stejném rozsahu a určenou ke 

stejnému využití. Zábor ZPF byl doplněn úpravou po společném jednání z důvodu změny 

v katastru nemovitostí – jedná se o plochu vytěženého dobývacího prostoru, kde byly pozemky 

vedené při zahájení ÚP jako plochy ostatní a byly změněny v KN na plochy orné půdy. 

Rekultivace na zemědělskou půdu v dané ploše však neproběhla, zejména z důvodu, že pozemky 

v ploše jsou již od platnosti změny předchozí ÚPD vymezeny pro změnu po daný účel (FVE) a 

jako plocha zastavitelná byly vymezeny záměrně na území v nerekultivovaném stavu tak, aby pro 

daný účel nebyla využívána zemědělská půda. Faktický stav území je stále shodný (bez využitelné 

ornice). Pouze vzhledem  stavu dle KN nyní tato zastavitelná plocha vyžaduje doplnění 

předpokládaného záboru ZPF,  ke znehodnocení či reálnému záboru ZPF nedochází. 

Plocha je dle bonitace vymezena na půdách IV, třídy ochrany, nejsou tedy nárokovány žádné 

zábory kvalitních půd I. a II. tř. ochrany a tím je upřednostněno nejvhodnější řešení z hlediska 

záboru kvalitní půdy. 

Vymezení plochy je nezbytné z důvodu účelného využívání technické infrastruktury, která již byla 

realizována v souvislosti s již realizovanou částí fotovoltaické výrobny energie severně od plochy 

Z19. Fotovoltaická výroba elektřiny je obnovitelným zdrojem energie, jeho vymezení je nezbytné 

pro diverzifikaci  energetických zdrojů.  

Návrh záboru v předmětné ploše je v souladu s  § 4 zákona 334/1992, protože reálně je pro 

nezemědělské účely využita především nezemědělská půda, ale zhledem k tomu, že dle KN se 

jedná o zábor ZPF, je navržen zábor - je třeba uvést, že je navrženo odnímat zemědělskou půdu 

méně kvalitní, je  co nejméně narušována organizace zemědělského půdního fondu, hydrologické a 

odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací – plocha je přisazena k ploše 

přírodní, samostatně obsluhovatelná stávající účelovou komunikací, technické řešení nevyžaduje 

nutně zpevňován ploch a tudíž nenarušuje hydrologické a odtokové poměry v území, je odnímána  

jen nejnutnější plocha zemědělského půdního fondu a povaha záměru znamená, že po ukončení 

nezemědělské činnosti lze obnovit zemědělské využití pozemků. 

 

Plocha K6 je rozvojovou plochou předchozí platné ÚPD, ozn. R, která nebyla dosud využita a je 

nadále vymezena pro podobné využití, zaměřená však na rekreaci v zeleni – zahrádky – 

definována je jako rekreační zeleň, jedná se pouze o část lokality R (zbytek viz Z8). 

 

Koridor dopravní infrastruktury DZ11 –byl doplněn úpravou po společném jednání z důvodu 

změny v nadřazené ÚPD – v ZÚR JMK bylo zrušeno původní vymezení koridoru územní rezervy 

pro vysokorychlostní trať a nově byl aktualizací č.1  ZÚR JMK vymezen koridor DZ11 pro stavbu 

VRT Brno –Šakvice včetně souvisejících staveb (veřejně prospěšná stavba). ZUR již zpřesnily 

rozsah tohoto koridoru, v rozsahu vymezení ZÚR je proto přebírán do ÚP.  

 

Zábor půdy ze ZPF pro plochy, které nejsou vymezeny jako zastavitelné - plochy změn v krajině 

pro ÚSES: 

Bilance ploch ZPF, dotčených vymezením plošných návrhových prvků ÚSES 

(návrh přírodních ploch, ploch zeleně přírodního charakteru): 

 

Číslo 

plo-

 

Funkční využití 

 

Plocha 

 

Zastavěné 

 

Kultura 

 

BPEJ 

Stup

ně 

zábor 

dle tř. 
 

Poznám
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chy (ha) území   tříd 

ochra

ny 

ochrany   

(ha) 
ka 

   uvnitř mimo      

K1 LBC2 5,01  x orná p. 0.04.01 IV 5,01  

K2 LBK3 1,98  x orná p. 0.05.01 

0.05.11 

0.04.01 

II 

III 

IV 

1,46 

0,18 

0,34 

 

K3 LBK2 

 

0,76  x vinice 

 

0.04.01 

0.05.01 

IV 

II 

0,28 

0,48 

 

K4 LBC1 0,55  x sad 0.59.00 III 0,55  

K5 LBC1 0,55  x orná p. 0.59.00 III 0,55  

 

Plochy K1-K5 jsou vymezeny z důvodu dostatečné plošné kapacity pro zajištění funkčnosti ÚSES 

regionálního i lokálního, pro zvýšení ekologické stability území. 

Zábor pro plochu K1 byl změněn a zábor pro plochu K2 byl doplněn úpravou po společném 

jednání z důvodu změny v katastru nemovitostí – plochy vytěženého dobývacího prostoru, vedené 

při zahájení ÚP jako plochy ostatní byly po rekultivaci změněny v KN na plochy orné půdy, jejich 

změna na plochy změn v krajině proto vyžaduje doplnění předpokládaného záboru ZPF.   

 

 

Celková bilance navržených plošných prvků ÚSES: 

Na plochách ZPF celkem   8,82 ha 

  

Vymezení rozvojových ploch ÚP Unkovice nevyžaduje žádný zábor půdy z pozemků určených 

k plnění funkce lesa. 

 

Investice do půdy 

V katastrálním území Unkovice se nacházejí plošné meliorace, stav jejich funkčnosti není znám. 

Existující systém závlah bude navrhovanými rozvojovými zásahy dotčen. Informace o plochách 

odvodnění jsou v koordinačním výkresu II.1 a nemusí být kompletní. 

 

Údaje o areálech  a objektech zemědělské prvovýroby 

V plochách dotčených předpokládaného záboru ZPF je nenacházejí areály a objekty zemědělské 

prvovýroby. 

 

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 

V území nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy. 

 

Opatření k zajištění ekologické stability 

V území byl zpracován Generel lokálního územního systému ekologické stability, byly vymezeny 

prvky evidence kostry ekologické stability. Chráněná území dle zák. č. 114/92 Sb. jsou všechny 

plochy lesů a dále registrované významné krajinné prvky. 

ÚP vymezil prvky ÚSES v návaznosti na ZÚR JmK, ÚAP JMK, ÚAP ORP.  

 

Zdůvodnění výhodnosti navrhovaného řešení 

Navrhované řešení se jeví jako výhodné z několika hledisek :  

- zastavitelné plochy jsou vymezeny v  návaznosti na zastavěné území  

- zastavitelné plochy pro bydlení, občanské vybavení a smíšené využití doplňují kompaktní tvar 

obce 
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- zastavitelné plochy pro bydlení, občanské vybavení a smíšené využití odpovídají požadavkům 

rozvoj obce 

- zastavitelné plochy pro výrobu a skladování jsou naopak přičleněny zejména ke koridoru 

dopravní infrastruktury, mimo ostatní zástavbu obce 

- rozvojové plochy respektují ve většině zastavitelných ploch rozsah ploch navržených dle původní 

platné ÚPD 

-   v k.ú. Unkovice nelze vymezit jiné návrhové plochy obdobného charakteru. 

Z výše uvedených důvodů se jeví navrhované řešení  jako jednoznačné.  

 

Zdůvodnění záboru ZPF pro vymezené plochy zastavitelné a plochy změn v krajině je uvedeno 

pod tabulkami výše v textu. 

 

Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a hranic katastrálních území 

Pozemky vymezeného předpokládaného záboru ZPF se nacházejí v k.ú. Unkovice. 

 

Znázornění průběhu hranic 

Hranice zastavěného území jsou zdokumentovány v grafické části územního plánu . 

Lokality záboru jsou vymezeny dle funkčního využití území - zastavitelných ploch a ploch změn v 

krajině. Hranice pozemkové držby jsou zakresleny v mapě KN.   
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  (III) 

Odůvodnění pořizovatele ÚP 

 
1. Údaje o způsobu pořízení územního plánu 

Viz kap. (I) textové části odůvodnění 

 

2. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, 

Žerotínovo nám.3, 601 82 Brno 

 
Váš dopis čj. OUPSÚ/19457/2016-67   Městský úřad Židlochovice 

Ze dne:  17.06.2019    Odbor životního prostředí a stavební úřad 

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

Sp. Zn: S-JMK 90113/2019 OŽP/Sme 

Vyřizuje: Mgr. Mirek Smetana   Masarykova 100 

Telefon: 541 652 636    667 01 Židlochovice 

Datum: 22.07.2019    (DS) 

 

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

podle § 10g a § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon") vydané Krajským 

úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí (dále jen „OŽP") jako věcně a místně 

příslušným správním úřadem podle ustanovení § 22 písm. d) zákona (dále také jen „SEA 

stanovisko"). 
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název koncepce: Návrh územního plánu Unkovice 

Charakter a rozsah koncepce: 

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

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

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

které umožňuje jen omezený rozvoj - je omezeno ze severovýchodu přírodními prvky a záplavovým 

územím, z jihu stávající zástavbou a ze západu železniční tratí. Jak uvádí zpracovatel v odůvodnění návrhu 

ÚP, v takto limitovaném území lze plochy pro rozvoj zástavby (resp. zastavitelné plochy) vymezit pouze 

obdobným způsobem, jako v předchozí platné ÚPD. Aktuálnost vymezení těchto ploch byla prověřena a 

naprostá většina rozvojových ploch je proto vymezena v návaznosti na předchozí ÚPD, neboť nebyly 

nalezeny jiné možnosti vymezení zastavitelných ploch. 

Návrh ÚP vymezuje následující rozvojové plochy: 

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

na Klínky, protože se jedná a o jediný možný zásadní směr rozvoje zástavby, navazuje na koncepci 

předchozí ÚPD (plochy A2, B1) a zokruhuje dopravní síť obce; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R; 

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

plochu výroby tam, kde byl vypuštěn záměr silničního obchvatu obce; 

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

stávajícího výrobního areálu v dostatečné vzdálenosti od zástavby obce; 

Z11 - plochy technické infrastruktury - západně od trati směrem k dobývacímu prostoru z důvodu 

záměru odpadového hospodářství - psí hřbitov; 

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

podnikatelských ploch na území obce, které nekolidují s životem obce, protože využívají polohy odstíněné 

náspem železniční trati a mohou navázat na průmyslové plochy v navazujících katastrálních územích; 

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

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

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

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

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

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

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

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

kraj: Jihomoravský 

okres: Brno-venkov 

obec: Unkovice 

k. ú.: Unkovice 

Předkladatel koncepce: Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad 

IČ předkladatele: 00282979 

Sídlo předkladatele: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice 

II. PRŮBĚH VYHODNOCENÍ 

Zpracovatel vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí (SEA vyhodnocení): 

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

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

prodloužení č. j. 51008/ENV/16 ze dne 24.08.2016) 
Zpracovatel vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území: 

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

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

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

ÚP Unkovice. 

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

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

ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), v němž OŽP uplatnil požadavek na zpracování SEA 

vyhodnocení návrhu ÚP. 

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

životní prostředí 

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

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

Židlochovice. 

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

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

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

o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, dílčí nesouhlasné stanovisko k 

návrhovým plochám Z1 - BC; Z10, 
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Z12, Z13, Z14 -VS; Z15, Z16, Z17 - VM; Z11 - TI a dále souhlasné stanovisko ke zbývajícím návrhovým 

plochám předloženého návrhu ÚP. 

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo konstatováno, že SEA 

stanovisko bude vydáno samostatně poté, co pořizovatel předloží ve smyslu § 50 odst. 5 stavebního zákona 

kopie stanovisek a připomínek k problematice životního prostředí. 

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

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

žádosti byl OŽP doručen návrh přepracovaného/doplněného textu odůvodnění návrhu ÚP - kapitola „12. 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky 

určené k plnění funkce lesa" (celkem 8 stran, č. 87 - 94). Z údajů uvedených v žádosti vyplynulo, že 

pořizovatel na základě konzultací s orgánem ochrany ZPF krajského úřadu navrhuje úpravy textové části 

odůvodnění návrhu ÚP pro předložení v dalším stupni projednání a žádá orgán ochrany ZPF o 

přehodnocení jeho výše uvedeného dílčího nesouhlasného stanoviska. Na základě žádosti a doložených 

podkladů orgán ochrany ZPF pod č. j. JMK 79935/2019 ze dne 31.05.2019 změnil své původní stanovisko, 

a to tak, že nově uplatnil nesouhlasné stanovisko pouze k návrhovým plochám Z12, Z13, Z14 (VS) a Z15, 

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

upraveného Návrhu ÚP Unkovice. 

Následně OŽP obdržel dne 20.06.2019 žádost pořizovatele ÚP podle § 50 odst. 5 stavebního zákona o 

vydání SEA stanoviska k návrhu ÚP, spolu s kopiemi připomínek, vyjádření a stanovisek uplatněných v 

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

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

týkají SEA vyhodnocení ÚP a připomínek a námitek týkajících se samotných vlivů ÚP na životní prostředí 

a veřejné zdraví. 

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

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

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

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

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

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

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

části územního plánu Unkovice byla zapracována možnost kdekoliv v extravilánu města umisťovat 

průzkumné a těžební zařízení, tzn. zejména pracovní plochy, vrty/sondy, technologie, přístupy k těmto 

plochám, přípojky inženýrských sítí k těmto plochám." K žádosti dále uvádí, že je podávána mj. v 

návaznosti na konzultaci s odborem územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj. 
Vypořádání OŽP: 

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

zákona může mít dopad mj. také na zájmy ochrany životního prostředí či veřejného zdraví, a proto se jím 

OŽP v rámci tohoto SEA stanoviska zabývá. 

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

(cit.) „pouze pro... těžbu nerostů,... pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové 

komunikace, ..." umisťovat v nezastavěném území za předpokladu souladu s jeho charakterem. 

Charakter území přitom nelze vnímat pouze úzce jako kategorii „zastavěné/nezastavěné území", ale je 

nutné vážit, zda konkrétní území není zatíženo dalšími omezeními (limity) využití, plynoucími např. z 

jiných právních předpisů (mj. zákon o ochraně přírody a krajiny, vodní zákon, aj.). 

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

umisťovat stavby a technologie související s průzkumem a těžbou MND (cit.) „kdekoliv v extravilánu 

města" by byla značně problematická; resp. navrhované vymezení považuje OŽP za příliš obecné, 

nezaručující dostatečnou ochranu území z hlediska jiných veřejných zájmů, včetně zájmů ochrany 

životního prostředí. 

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

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

bude do textové části návrhu ÚP zapracována - blíže specifikovat v tom smyslu, že při umisťování výše 

uvedených staveb a technologií je třeba dbát omezení plynoucích z platných právních předpisů. 
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• OŽP, orgán ochrany zemědělského půdního fondu (stanoviska č. j. JMK 5107/2019 ze dne 11.01.2019 a č. j. 

JMK 79935/2019 ze dne 31.05.2019) 

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

(dále jen „ZPF") OŽP mj. uvádí, že návrhové plochy Z12, Z13, Z14 (VS) a Z15, Z16, Z17 (VM), které 

tvoří souvislý celek o výměře 23,21 ha a ke kterým již daný orgán nemá působnost při udělování souhlasu 

podle ust. § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF, byly v souladu s ust. čl. II odst. 1) Metodického pokynu 

odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP") ze dne 1. 10. 1996 č.j. 

OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu, projednány s orgánem ochrany ZPF 

MŽP. Na základě tohoto projednání uplatnil orgán ochrany ZPF OŽP své nesouhlasné stanovisko k výše 

uvedeným návrhovým plochám. Jako důvody pro svůj nesouhlas v souladu s vyjádřením MŽP shledal 

především fakt, že nebyla prokázána nezbytnost předpokládaného značného záboru zemědělské půdy v 

souladu s ustanovením § 4 zákona o ochraně ZPF. Jako nezanedbatelné okolnosti dále vyhodnotil mj. fakt, 

že takto koncipovaný návrh rozsáhlých ploch výroby a skladování v návaznosti na sousedící obce by mohl 

být považován svým charakterem za nadmístní, což je úroveň odpovídající územně plánovací dokumentaci 

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

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

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

obsluhy ploch s komunikací směřovanou jižně do k. ú. Žabčice pod silniční most a s napojením na silnici 

II/416, případně s napojením na železnici. V předložených podkladech není však nijak řešeno alespoň 

orientační, ani bližší řešení dopravního napojení, zejména s ohledem na skutečnost, že napojení na silnici 

II/416 bude realizováno na území sousední obce, a dále vzhledem k charakteru železniční trati. 

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

Z10, Z11 - TI; a to s odůvodněním, že ani u těchto návrhových ploch nebyla vypořádána dikce ust. § 4 

odst. 3 zákona, tj. prokázán jiný převažující veřejný zájem nad veřejným zájmem ochrany vysoce bonitní 

zemědělské půdy. 

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

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

dne 31.05.2019, kterým pozměnil závěry svého dřívějšího stanoviska v tom smyslu, že nově uplatnil 

nesouhlasné stanovisko pouze k návrhovým plochám Z12, Z13, Z14 (VS) a Z15, Z16, Z17 (VM) a 

současně uplatnil souhlasné stanovisko k návrhovým plochám Z1 - BC; Z10, Z11 - TI upraveného Návrhu 

ÚP Unkovice. 

Vypořádání OŽP: 

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

životní prostředí; zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, biologickou rozmanitost, půdu, 
vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní dědictví, vymezené zvláštními 

právními předpisy a na jejich vzájemné působení a souvislosti. 

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

proto jsou potenciální dopady realizace návrhu ÚP na půdu v souladu s výše uvedenou definicí předmětem 

posouzení ve smyslu zákona. 

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

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

pro výrobu a skladování a dopravní obslužnost, je v daném území z hlediska možných vlivů na životní 

prostředí nepřípustný. 

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

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

dopravy v celém širším okolí. Dopravní infrastruktura nutná k realizaci takto rozsáhlé průmyslové zóny 

není přitom návrhem ÚP dostatečně řešena (není řešena návaznost na nadřazenou dopravní infrastrukturu s 

dopady na sousední k. ú.) a při neznalosti konkrétní náplně (typy umístěných provozů) v jednotlivých 

návrhových plochách Z12, Z13, Z14 tak nelze ani zběžně usuzovat o směřování a intenzitách nově 

vzniklých dopravních proudů generovaných navrhovanou průmyslovou zónou. 

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

návrhových ploch Z12, Z13, Z14, Z15, Z16 a Z17 z dalšího projednávání. 
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III. HODNOCENÍ KONCEPCE 

SEA vyhodnocení návrhu ÚP je zpracováno ve smyslu § 10i zákona a v rozsahu přílohy zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Variantní řešení 

nebylo navrženo. 

Souhrnná charakteristika vlivů předkládané koncepce 

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

plánovací dokumentace bylo formou odborného posouzení provedeno hodnocení zjištěných nebo 

předpokládaných kladných a záporných vlivů řešení posuzovaného ÚP na jednotlivé složky životního 

prostředí (ovzduší, vodu, půdu a horninové prostředí, biotu, krajinu), hmotné statky a kulturní dědictví a 

obyvatelstvo a lidské zdraví; a to v souladu s přílohou stavebního zákona - tedy vlivů přímých, nepřímých, 

primárních, sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, 

příp. trvalých či přechodných. 

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

návrhových ploch a koridorů a následně zhodnocení kumulativních a synergických vlivů. 

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

prostředí a veřejné zdraví (doslovná citace): 

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

především díky poměrně velkému záboru zemědělské půdy s II. třídou ochrany. Vzhledem k celkově 

omezeným možnostem rozvoje obytné zástavby daným rozsahem zemědělské půdy s II. třídou ochrany a 

stanoveným záplavovým územím lze plochu považovat za akceptovatelnou při splnění podmínek 

stanovených v kapitole 8 (edit.: myšleno kap. 8 SEA vyhodnocení). Ostatní rozvojové plochy bydlení (Z2, 

Z3, Z4 a Z5) jsou plně akceptovatelné. 

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

plně akceptovatelná. 

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

kterých dochází ke kumulaci a fakticky i synergickému působení dvou až tří většinou výrazně negativních 

vlivů (na půdu, krajinu a obyvatelstvo a lidské zdraví). Všechny tři plochy zároveň jsou tak v celém 

vymezeném rozsahu obtížně akceptovatelné. 

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

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

kap. 8 SEA vyhodnocení). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

posuzována samostatně, nýbrž ve vztahu k uvedeným plochám Z12, Z13 a Z14. 

U rozvojové plochy zeleně rekreačního charakteru Z18 jsou očekávané negativní a pozitivní vlivy vcelku v 

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

SEA vyhodnocení). 

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

jsou tak plně akceptovatelné. 
Hodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) 

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

zpracovatelem SEA vyhodnocení provedena na základě odborného posouzení identifikace charakteristik, 

problémů a jevů životního prostředí, které mohou být koncepcí (návrhem ÚP) ovlivněny. Na základě 

tohoto rozboru bylo následně provedeno vyhodnocení vlivů na životní prostředí v následujících oblastech: 

ovzduší, vodu, půdu a horninové prostředí, biotu, krajinu), hmotné statky a kulturní dědictví a obyvatelstvo 

a lidské zdraví. 
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Hodnocení bylo provedeno tabelárně - s využitím škály identifikovaného (či předpokládaného) vlivu: 

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

(0), potenciálně mírně pozitivní vliv (+1), potenciálně výrazně pozitivní vliv (+2) a slovně, vždy pro 

jednotlivé dílčí plochy, seskupené dle jejich funkčního využití. 

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

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

možné danou rozvojovou plochou s rozdílným způsobem využití z pohledu jejího potenciálního vlivu na 

životní prostředí akceptovat (případní za jakých podmínek) či nikoliv. 

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

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

lze z hlediska vlivů na životní prostředí doporučit ke schválení, a to za podmínky splnění opatření 

doporučených v SEA vyhodnocení. 

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

požadavků na obsah ÚP tohoto stanoviska; v odůvodněných případech byly požadavky orgánem 

posuzování vlivů na životní prostředí v souladu se zákonem a s metodickým vedením MŽP upraveny či 

vypuštěny (viz níže v textu tohoto stanoviska); v případě ploch navrhovaných pro realizaci průmyslové 

zóny se orgán posuzování vlivů na životní prostředí přiklonil k alternativní variantě navrhované 

zpracovatelem SEA vyhodnocení a tyto plochy požaduje vypustit z dalšího projednávání. 

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

předpisů a požadavků tohoto SEA stanoviska lze návrh ÚP v předložené verzi považovat z hlediska 

možných dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví za akceptovatelný. 

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

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

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

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

prostředí - opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných 

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

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

s II. třídou ochrany; 

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

hlukovému zatížení obytné zástavby; 

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

výhradně v části plochy mimo stanovené záplavové území; 

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

imisnímu a hlukovému zatížení obytné zástavby; 

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

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

ochrany; 

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

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

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

obytnou zástavbou); 

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

buď z řešení jako rozvojové plochy zcela vypustit, nebo vymezit pouze jako územní rezervy, nebo 

podmínit jejich využití úplným využitím zastavitelné plochy Z12, a to postupně v návaznosti na plochu Z12 

(stanovení etapizace využití); 

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

území a poškozující významný krajinný prvek (údolní nivu). 

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

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

v praxi k ovlivnění životního prostředí nedojde, jsou v SEA vyhodnocení uvedena, kromě územně 
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plánovacích opatření, i některá z takových opatření, která by mohla mít pro následnou realizaci staveb v 

daných plochách dle zpracovatele SEA vyhodnocení zásadní význam. 

 

Stanovisko příslušného úřadu k vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) 
Na základě „Návrhu územního plánu Unkovice" pro společné jednání, jeho SEA vyhodnocení, po 

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

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

zákona 

STANOVISKO k návrhu územního plánu Unkovice 

a uplatňuje následující požadavky na jeho řešení: 

pro ÚP jako celek 

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

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

pozemků. 

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

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

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

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

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

vyhodnocení. Podmínky odkazující na plnění zákonných povinností, příp. podmínky, které svým 

charakterem jdou nad rámec ÚP, nebyly zahrnuty do požadavků tohoto stanoviska. Doporučení dalších 

požadavků na rozhodování v návrhových plochách z hlediska minimalizace dopadů na životní prostředí je 

uvedeno výše v části III. tohoto stanoviska. 
Odůvodnění: 
Z procesu vyhodnocení vlivů předloženého návrhu ÚP na jednotlivé složky životního prostředí vyplývá, že 

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

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

akceptovatelný. 

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

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

předcházení, snížení či kompenzace těchto potenciálně negativních vlivů - přičemž při dodržení těchto 

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

životního prostředí 

ukazatele pro sledování vlivu 

územního plánu na životní 

prostředí 

Ovzduší a klima míra znečištění ovzduší koncentrace PM10 a 

benzo(a)pyrenů 

Voda míra znečištění povrchových vod jakost povrchových vod, stav 

koryt vodních toků 

míra znečištění podzemních vod trendy znečištění podzemních 

vod 

Půda a horninové prostředí zábory ZPF a PUPFL plošné vyjádření skutečných 

záborů ZPF a PUPFL 

Biota zastoupení přírodních či přírodně blízkých 

biotopů 

trendy v zastoupení a územním 

rozložení přírodních či přírodně 

blízkých biotopů 

Krajina využití krajiny změny ve využití krajiny 

krajinný ráz nevhodné zásahy do krajinného 

rázu 

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

Obyvatelstvo a lidské zdraví míra hlukové zátěže překročení hlukových limitů 

pohoda prostředí realizace ploch zeleně 
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opatření jím byly doporučeny k realizaci všechny návrhové plochy (resp. u návrhových ploch pro výrobu a 

skladování a navázaných ploch manipulačních 

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

nebo jejich vymezení pouze jako územní rezervy, případně podmínění jejich využití úplným 

využitím zastavitelné plochy Z12 - tj. stanovení etapizace využití ve směru od jihu k severu). 

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

především ve vztahu k záborům zemědělské půdy a k dopadům na krajinný ráz. U nejrozsáhlejších 

návrhových ploch s funkcí výroby a skladování (Z12, Z13) SEA vyhodnocení předpokládá také významné 

negativní vlivy na obyvatelstvo a lidské zdraví. Potenciální negativní vliv na krajinu je dle zpracovatele 

SEA vyhodnocení dán především možností umístění architektonicky nevhodných utilitárních staveb v 

těchto plochách, v případě ploch Z12, Z13 a Z14 pak také jejich celkovým rozsahem a umístěním ve volné 

krajině, mimo kontakt se stávajícím zastavěným územím a s rozvojovými plochami v navazujících 

katastrech. Případné negativní vlivy na obyvatelstvo a lidské zdraví u ploch Z6, Z9, Z12, Z13 a Z14 pak dle 

zpracovatele SEA vyhodnocení souvisí s předpokladem většího dopravního zatížení obce a s tím spojenou 

možností zvýšení hlukové a imisní zátěže. 

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

orgán ochrany ZPF krajského úřadu svým stanoviskem uplatněným v rámci projednání návrhu ÚP v režimu 

§ 50 odst. 2 stavebního zákona, uplatnil opakovaně k návrhovým plochám Z12 - Z17 svůj nesouhlas; a to 

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

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

Z17 pro realizaci průmyslové zóny v navrhovaném rozsahu, by vzhledem k jejich charakteru, umístění a 

např. i nedořešenému dopravnímu napojení, nebylo možné dostatečně eliminovat potenciální významné 

negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Vymezení návrhových ploch Z12 - Z17 proto OŽP 

vyhodnotil z hlediska potenciálních dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví jako nepřípustné a do 

požadavků tohoto SEA stanoviska zařadil požadavek na jejich vypuštění z dalšího projednávání. 

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

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

ochrany před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu je primárně zakotvena v § 12 odst. 1 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Současně dle § 12 odst. 4 téhož zákona platí, že 

krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je ÚP nebo 

regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu 

dohodnuté s orgánem ochrany přírody. OŽP shledal, že podmínky cílící na ochranu krajinného rázu jsou v 

textové části návrhu ÚP zapracovány formou regulativů pro jednotlivé typy ploch s rozdílným funkčním 

využitím (vždy část „e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany 

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

krajinného rázu. 

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

zahrnuty ty podmínky navržené zpracovatelem SEA vyhodnocení, odkazující na plnění zákonných 

povinností a také podmínky, jdoucí svým charakterem nad rámec podrobnosti ÚP. 

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

plochy Z8 a Z18 - odkazující na limity zástavby v záplavovém území a ve významném krajinném prvku. 

Tato omezení vyplývají z obecně platných právních předpisů na úseku ochrany přírody a krajiny (zákon č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), územního plánování (stavební zákon) a ochrany vod (zákona č. 

254/2001 Sb., vodní zákon). Ze stejných důvodů nebyly do požadavků tohoto stanoviska zahrnuty ani 

podmínky pro návrhové plochy 

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

úseku ochrany veřejného zdraví. 

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

kterým uplatňuje požadavek na vyřazení - viz výše) a návrhové plochy Z19 pro fotovoltaickou elektrárnu 

(západně od železniční trati, ve vytěženém dobývacímu prostoru, v ploše řešené předchozí ÚPD jako Zm1a 

a nevyužité dosud pro vymezený záměr) jsou všechny návrhové plochy navrhovány v přímé návaznosti na 

stávající využité plochy, bez vzniku nežádoucích proluk. Pro posílení ochrany zemědělské půdy byly i tak 

do požadavků na obsah ÚP v rámci tohoto stanoviska zařazeny obecně formulované požadavky na 
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minimalizaci záborů zemědělské půdy, provádění skrývky kulturních vrstev půdy a na zachování 

kompaktnosti zemědělských pozemků. Současně byly vypuštěny požadavky minimalizovat skutečný zábor 

zemědělské půdy navrhované SEA vyhodnocením pro konkrétní návrhové plochy Z1, Z10 a Z11. 

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

nemá potenciál vyvolat - při respektování zákonných požadavků a požadavků tohoto SEA stanoviska - 

závažné střety s ochranou životního prostředí a veřejného zdraví a návrh ÚP lze proto považovat z hlediska 

vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví za akceptovatelný. 

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

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

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

předkladatele koncepce ve smyslu § 10g odst. 5 zákona. 

Mimo rámec tohoto stanoviska OŽP doporučuje, aby návrh ÚP obsahoval monitorovací ukazatele pro 

sledování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí, rámcově vycházející z kapitol 10 a 4 

SEA vyhodnocení. Ukazatele je třeba definovat tak, aby umožnily vyhodnocovat využití krajiny, případně 

sledovat další jevy, které zpracovatel ÚP, případně orgány obce, vyhodnotí jako důležité. Tyto ukazatele 

budou u postupného zastavování území řešeného v rámci ÚP průběžně konfrontovány se stavem složek 

životního prostředí v území a budou vyhodnoceny v rámci zprávy o uplatňování ÚP. 
OŽP doporučuje v rámci vyhodnocení uplatňování ÚP využití následujících indikátorů: 
• Krajina - využití území: 

indikátor - zastavěná plocha, jednotka - % podílu zastavěné a nezastavěné plochy (zdroj: ÚPD, obec) 

indikátor - trendy v zastoupení a v územním rozložení přírodních či přírodě blízkých biotopů (zdroj: 

AOPK, obec) 

• Krajina - veřejná zeleň: indikátor - realizovaná zeleň, popř. úbytek zeleně, jednotka - m
2 

(zdroj: ÚPD, 

obec) 

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

(zdroj: Povodí Moravy, s.p., obec) 

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

realizovaných biocenter a biokoridorů (zdroj: ÚPD, obec) 

• Půda a horninové prostředí: 

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

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

• Veřejné zdraví: 

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

v terénu) 

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

Poznámka: monitorovací měření mohou být navržena mimo jiné i na základě stížností a požadavků 

obyvatel (např. při nadměrném hluku z provozu areálů výroby a podnikání, z nadměrné dopravy apod.). 

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

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

zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o tomto stanovisku na úřední desce v nejkratším 

možném termínu. 
Poučení: 

Stanovisko vydané podle § 10g a § 10i zákona č. 100/2001 Sb. není rozhodnutím podle správního řádu a 

nelze se proti němu odvolat. Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy ani 

příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 
Ing. František Havíř 

vedoucí odboru 

v z. Ing. Jiří Hájek, v. r. 

vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Mirek Smetana Obdrží 

na vědomí: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu - zde 
Obdrží na vědomí se žádostí o zveřejnění: 
Obec Unkovice, Unkovice č. p. 28, 664 63 Žabčice – DS 
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Stanovisko č.j. JMK 89823/2021 ze dne 18.6.2021 k návrhu projednávaném ve veřejném projednání 

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

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

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

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

106331/2019 ze dne 22.07.2019 zůstává i nadále v platnosti. 

OŽP se ve věci řídil následující správní úvahou: 

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

příslušný orgán posuzování vlivů na životní prostředí, k němu uplatnil pod č. j. JMK 106331/2019 ze dne 22.07.2019 

SEA stanovisko. 

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

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

Mertl, 14.09.2020), ve kterém byly autorizovanou osobou zpracovatele SEA vyhodnocení zhodnoceny dopady změn 

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

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

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

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

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

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

regulací ÚP). 

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

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

označením DZ 11). Při posouzení této dílčí změny řešení OŽP přihlédl především k faktu, že předmětná obec má dle 

§ 54 odst. 6 stavebního zákona povinnost uvést ÚP bez zbytečného odkladu do souladu s územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem (v tomto případě ZÚR JMK ve znění jejích platných aktualizací), územním rozvojovým 

plánem a schválenou politikou územního rozvoje a současně toto uvedení do souladu se ZÚR JMK v souladu s dikcí 

§ 55 odst. 3 věty třetí stavebního zákona nezakládá důvod pro legitimní požadavek na zpracování SEA vyhodnocení. 

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

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

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

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

ploše případně realizovaný překročil svými parametry rozhodné limitní hodnoty dle zákona. Současně OŽP přihlédl k 

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

žádné připomínky. 

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

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

změn řešení návrhu ÚP po společném jednání připomínky. 

 

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

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

znění pozdějších předpisů - stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí podle § 53 

odst. 2 stavebního zákona 

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

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

podle ustanovení § 53 odst. 2 stavebního zákona: 

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

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

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

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

Ing. Janka Čejková, kl. 1534 

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

předpisů (dále jen „zákon"): 

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

neuplatňuje 

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

jen „SEA vyhodnocení"). 

Odůvodnění: 

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

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

krajiny (viz výše v textu tohoto koordinovaného dokumentu), OŽP vyhodnotil, že tyto dílčí změny nemají potenciál 
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stanovit rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 k zákonu, ani významně negativně ovlivnit 

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

zákona. 

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

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

upravují posuzování záměrů (tzv. projektová EIA). 

 

 

 

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

důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 

 
Stanovisko bylo zohledněno částečně. Požadavek na vypuštění návrhových ploch Z12 – Z17 byl akceptován. 
Další dva požadavky a to. 

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

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

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

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

Nebyly akceptovány. 

Odůvodnění: 

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

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

ovlivnění životního prostředí nedojde, jsou v SEA vyhodnocení uvedena, kromě územně plánovacích opatření, i některá 

z takových opatření, která by mohla mít pro následnou realizaci staveb v daných plochách dle zpracovatele SEA 

vyhodnocení zásadní význam. 

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

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

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

kompaktnosti zemědělských ploch, jejich obslužnosti ani posouzení, zda bylo zamezeno půdní a větrné erozi, ddto platí 

o minimalizaci skutečného záboru zem.půdy, časování  realizace skrývky kulturních vrstev půdy. ( příslušnost orgánu 

ochrany ZPF). Proto nebyly do ÚP tyto požadavky zapracovány 

K částem řešení, které byly od společného jednání změněny, stejně jako k podstatným úpravám návrh po veřejném 

projednání úpravám návrhu KrÚ JMK OŽP neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů návrhu ÚP 

Unkovice na životní prostředí (dále jen „SEA vyhodnocení").  

 

4.  Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst. 4 stavebního zákona 

a) Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR a 
Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje  
 
Soulad návrhu územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění jejich aktualizací č. 1 -5 ( dále 
jen „PÚR“) a Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění aktualizací č.1 a 2 ( dále jen 
„ZÚR“)  je vyhodnocen v textu odůvodnění v kapitole č.1 a je popsán vzhledem ke všem částem PÚR, 
které se vztahují k řešenému území  a to jak ve vztahu k republikovým prioritám, tak ke konkrétním 

požadavkům článků týkajících se koridoru vysokorychlostní dopravy (čl. 83c – ŽD3, dříve VR1), 
požadavkům vyplývajícím z umístění obce v OB3 Metropolitní rozvojová oblast Brno (čl. 42) a požadavků 
vyplývajících se zařazením obce do specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální problém 
ohrožení území suchem (čl. 75b). Soulad se ZÚR je vyhodnocen dle jednotlivých kapitol ZÚR. 
Byla vydána tato stanoviska nadřízeného orgánu: 

- Stanovisko koordinátora dle § 50 odst. (2) SZ č.j. JMK 4696/2019 ze dne 11.1.2019 

- Z hlediska souladu návrhu s PÚR a ZÚR  byla vydána stanoviska kraje č.j. JMK 103067/2019 
z 16.7.2019 (stanovisko dle §50 odst. (7) SZ) 

- koordinovaného stanoviska k upravenému a posouzenému návrhu včetně posouzení souladu 
návrhu ÚP s PÚR, ZÚR a z hlediska širších vztahů  č.j JMK 92788/2021 ze dne 24.6.20221 
(stanovisko dle §52 odst.(3) SZ), ve kterém bylo konstatováno, že nelze vydat koordinované 
stanovisko, nicméně v tomto stanovisku byl posouzen soulad návrhu ÚP po jeho úpravě s PÚR a 

ZÚR a rovněž z hlediska širších vztahů. 
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- Koordinované stanovisko ve smyslu §4 odst. 7 SZ k opakovanému veřejnému projednání včetně 
posouzení souladu návrhu ÚP po jeho úpravě s PÚR a ZÚR a z hlediska širších vztahů č.j. JMK 
76214/2022 ze dne 20.5.2022 

První ze stanovisek bylo vydáno v době platnosti ZÚR JMK bez jejich aktualizací a PÚR ČR ve znění 

aktualizace č.1. V době po společném jednání byla dne 17.09.2020 vydána Aktualizace č. 1 ZÚR JMK a 

Aktualizace č. 2 ZÚR JMK. Aktualizací ZÚR JMK došlo ke změně ve vymezení záměru železniční 

dopravy s dopadem do správního území obce - byla zrušena část územní rezervy vysokorychlostní trati 

RDZ05 (severně od Šakvic) a byl vymezen návrhový koridor DZ11 VRT Brno - Šakvice včetně 

souvisejících staveb (veřejně prospěšná stavba). Tato skutečnost byla v návrhu ÚP pro veřejné projednání 

zohledněna, stejně jako byly zapracovány připomínky, které byly uplatněny ve stanovisku dle § 50 odst. 

(7). K návrhu pro opakované veřejné projednání bylo konstatováno, že v upravené dokumentaci „Návrhu 

územního plánu Unkovice“ (dále jen „návrh ÚP“) pro opakované veřejné projednání (dat.březen 2022) je 

reflektována skutečnost, že v době po předchozím veřejném projednání (konaném 21.6.2021) došlo dne 

1.9.2021 k nabytí účinnosti Aktualizace č.4 politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR). 

Nadřízený orgán vydal souhlasné stanovisko, pouze doporučil upravit relevantně formulace v textové části 

odůvodnění. 

KrÚ nemá z hlediska souladu návrhu ÚP Unkovice s PÚR ČR, souladu návrhu ÚP Unkovice s nadřazenou 

ÚPD a z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy k návrhu ÚP 

připomínky.  

 
 
Vyhodnocení souladu se stanovisky nadřízeného orgánu - Krajský úřad Jihomoravského kraje, OÚPSŘ, 
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, 
zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon dle §7 odst. 1, písm.g) ve smyslu § 47 odst. 2)  
Obsah vyjádření k návrhu zadání: 
Č.j. JMK 96904/2017 ze dne 26.7.2017 
„Návrh zadání územního plánu Unkovice“ (dále jen „návrh zadání“) zohledňuje v jednotlivých kapitolách požadavky 

vyplývající pro území obce Unkovice z Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen 

PÚR ČR) a požadavky vyplývající pro území obce Unkovice ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR 

JMK) vydaných Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 05.10.2016 a účinných od 03.11.2016.  

Ke kapitole A.1. OÚPSŘ upozorňuje, že zatímco PÚR ČR je členěna na články, ZÚR JMK se člení na body. V této 

souvislosti by bylo vhodné také text kapitoly A.1. upravit tak, aby bylo zřejmé, že 1. – 13. odstavec této kapitoly se 

odkazují na články PÚR ČR (u dalších odstavců je již jmenovitě uvedeno, že vycházejí ze ZÚR JMK). V 1. bodě 

uvedené kapitoly je citován úkol dle článku 83 PÚR ČR – „… zajistit ochranu území pro koridor vysokorychlostní 

dopravy VR1 vymezením územních rezerv, případně vymezením koridorů pro úseky Brno–Vranovice–Břeclav–hranice 

ČR (záměr se promítá jako RDZ05 v ZÚR – dle čl. 311 a 312 zpřesnit v ÚP)“. OÚPSŘ požaduje jmenovitě 

specifikovat, že v ÚP Unkovice má být koridor železniční dopravy vymezen v souladu se ZÚR JMK jako územní 

rezerva. PÚR ČR připouštěla zajištění ochrany území buď rezervou, nebo návrhovým koridorem, a to dle výsledků 

prověření územních podmínek pro umístění rozvojového záměru. Tento úkol pro územní plánování byl stanoven pro 

Jihomoravský kraj, který na základě výsledků prověření zajistil ochranu území v ZÚR JMK formou územní rezervy. 

Zároveň je třeba upravit text kapitoly B.2. zadání (rovněž se týkající záměru VRT) tak, aby jeho dikce odpovídala 

požadavkům na uspořádání a využití území a úkolům pro územní plánování formulovaným pro záměr VRT v bodě 

(312) ZÚR JMK.  

K požadavkům týkajícím se cyklistické dopravy požaduje OÚPSŘ v zadání uvést, že dle ZÚR JMK je území obce 

Unkovice dotčeno vedením dálkového cyklistického koridoru EuroVelo 9 Balt – Jadran), 6  mezinárodního 

cyklistického koridoru Brno – Vídeň a krajského cyklistického koridoru (Brno –) Vranovice – Dolní Věstonice – 

Lednice – Břeclav – Lanžhot (– Kúty –Bratislava). Při zpracování návrhu ÚP je třeba vedení uvedených cyklokoridorů 

prověřit a vyhodnotit ve vztahu k řešenému území.  

Připomínáme, že při zpracování návrhu ÚP (tak, aby byl návrh v souladu se ZÚR JMK) je potřeba zohlednit nejen 

záměry na vymezení ploch a koridorů, ale pracovat přiměřeně i s ustanoveními v dalších kapitolách ZÚR JMK (ať již 

jsou či nejsou jmenovitě uvedeny v zadání ÚP), tj. zejména reflektovat relevantní požadavky na uspořádání a využití 

území a úkoly pro územní plánování (vyplývající např. ze zařazení obcí do rozvojových oblastí a os, ze stanovené 

koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje atp.).  

Z hlediska požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů (ÚAP) ORP Židlochovice „Návrh zadání 

územního plánu Unkovice“ v dostatečné míře tyto požadavky zohledňuje a ukládá jejich řešení v rámci zpracování 

ÚP. OÚPSŘ považuje za žádoucí v zadání doplnit stručné vyhodnocení ve vztahu k ÚAP JMK – zda vyplývají nějaké 

požadavky z ÚAP JMK mimo záměry vymezené v ZÚR JMK (a upřesnit případnou potřebu jejich řešení v ÚP).  

K „Návrhu zadání územního plánu Unkovice“ nemá OÚPSŘ další připomínky. 

Vyhodnocení: 

Požadavky byly akceptovány a zapracována do návrhu zadání 
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Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon dle §7 odst.(1), písmeno g) ve smyslu § 50 odst. 2)  
Obsah oznámení koordinátora: 
Č.j. JMK 4696/2019  ze dne 11.1.2019 
Z důvodu částečně nesouhlasného stanoviska odboru životního prostředí jako dotčeného orgánu ochrany ZPF 
k návrhu územního plánu nelze za krajský úřad vydat k „Návrhu územního plánu Unkovice“ koordinované stanovisko 
ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona. Stanoviska příslušných dotčených orgánů v rámci krajského úřadu proto 
obdržíte jednotlivě. 

Vyhodnocení výsledku projednání: 

Dotčený orgán konstatoval, že vzhledem k negativnímu stanovisku orgánu ochrany ZPF nelze vydat 

koordinované stanovisko.  
 
 
Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon dle §7 odst.(1), písmeno g) ve smyslu § 50 odst. 7) z hledisek 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního 
rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 
Obsah stanoviska: 
Č.j. JMK 103067/2019 ze dne16.7.2019 
Posouzení návrhu ÚP Unkovice z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem 

Dle Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR) patří obec Unkovice ve 

správním obvodu obce s rozšířenou působností Židlochovice do metropolitní rozvojové oblasti OB3 - Brno 

charakterizované jako území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města. Jedná se o velmi silnou koncentraci 

obyvatelstva a ekonomických činností, které mají z velké části i mezinárodní význam; rozvojově podporujícím 

faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi a rychlostními silnicemi, tak I. tranzitním železničním koridorem; sílící 

mezinárodní kooperační svazky napojují oblast zejména na prostor Vídně a Bratislavy. Předpokládá se tedy vyšší tlak 

na změny v území a jeho dynamičtější rozvoj. Tato skutečnost je v návrhu ÚP zohledněna zejména rozsahem 

rozvojových ploch. V ÚP Unkovice jsou respektovány či řešeny republikové priority územního plánování pro zajištění 

udržitelného rozvoje území dle PÚR ČR, především dle článku 14 kapitoly 2 (tj. ochrana přírodních, civilizačních a 

kulturních hodnot území), článku 14a (tj. při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj 

primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny), 

článku 16 (tj. komplexní řešení území ve spolupráci s jeho obyvateli a uživateli) a článku 19 (tj. účelné využívání a 

uspořádání území, ochrana nezastavěného území). 

Z PÚR ČR vyplývá, že území obce je dotčeno záměrem koridoru vysokorychlostní dopravy VR1 (vysokorychlostní 

trať v úseku Brno - Vranovice - Břeclav - hranice ČR) ÚP zajišťuje územní ochranu záměru vysokorychlostní trati 

vymezením koridoru územní rezervy R1 pro dílčí část úseku Brno- Vranovice-Břeclav-hranice ČR na základě jeho 

upřesnění v ZÚR JMK. 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly Zastupitelstvem Jihomoravského kraje vydány dne 

05.10.2016, účinnosti nabyly dne 03.11.2016. V ZÚR JMK stanovené priority územního plánování pro zajištění 

udržitelného rozvoje území jsou v návrhu ÚP Unkovice zohledněny a řešením upřesněny, zejména se zřetelem na bod 

(7) priorit (tj. vytvářet územní podmínky pro kvalitní dopravní napojení Jihomoravského kraje na evropskou dopravní 

síť), bod (14) priorit (tj. podporovat péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí 

charakteristické znaky území, přispívají k jeho identifikaci a posilují vztah obyvatelstva k území kraje), bod (15) 

priorit (tj. vytvářet územní podmínky pro podporu civilizačních hodnot venkovského území a oblastí, zejména s 

ohledem na možnosti primárního sektoru, ochranu kvalitní zemědělské půdy a ekologickou funkci krajiny) a bod (18) 

priorit (tj. vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území před přírodními katastrofami - záplavy, eroze, 

sesuvy, sucho apod.). 

Dle zpřesnění v ZÚR JMK je obec Unkovice součástí metropolitní rozvojové oblasti OB3 - Brno. Řešení návrhu ÚP 

Unkovice včetně rozsahu rozvojových ploch odpovídá umístění v metropolitní rozvojové oblasti. 

ZÚR JMK vymezují (dle kapitoly D) ve správním území obce Unkovice koridor nadmístního významu RDZ05 - 

koridor územní rezervy vysokorychlostní trati Brno - Břeclav - hranice ČR / Rakousko (- Wien). Návrh ÚP Unkovice 

vymezuje územní rezervu R1 v rozsahu dle ZÚR JMK. 

Na území obce zasahují dle ZÚR JMK plochy pro protipovodňová opatření POT05 a POP02 (POT05 - plocha pro 

protipovodňová opatření řízené inundace Židlochovice a poldr Blučina na vodním toku Svratka včetně Ivanovického 

potoka, POP02 - plocha pro protipovodňová opatření na vodním toku Svratka). V návrhu ÚP je vymezena plocha pro 

uvedená opatření v prostoru severovýchodně od náhonu Šatavy. Dle kapitoly G stanovují ZÚR JMK záměr POT05 

jako veřejně prospěšnou stavbu a POP02 jako veřejně prospěšné opatření. V návrhu ÚP Unkovice jsou však oba 

záměry zařazeny jako veřejně prospěšná opatření, což není v souladu se ZÚR JMK; KrÚ proto požaduje záměr POT05 

upřesněný v návrhu ÚP stanovit jako veřejně prospěšnou stavbu. 

Nadmístní systém ÚSES dle ZÚR JMK do řešeného území nezasahuje. 

ZÚR JMK dále stanovují požadavky na územní vymezení a koordinaci koridorů cyklistických tras a stezek 

nadmístního významu, správního území obce se na jižním okraji řešeného území dotýká vedení dálkového 
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cyklistického koridoru nadmístního významu EuroVelo 9 Balt - Jadran, mezinárodního cyklistického koridoru Brno - 

Vídeň a krajských cyklistických koridorů (Brno -) Vranovice - Dolní Věstonice - Lednice - Břeclav - Lanžhot (- Kúty 

- Bratislava). Na jiných místech odůvodnění např.(v kap. 6.4) se uvádí, že se jedná se o stávající cyklistické stezky a 

trasy, které jsou v širším území stabilizovány a v návrhu ÚP respektovány. Jejich lokalizace ve správním území obce 

(včetně návaznosti na sousední území) však není popsána ani znázorněna graficky (v koordinačním výkresu, výkresu 

širších vztahů) a především chybí vyhodnocení, zda stávající trasování koresponduje s požadavky na uspořádání a 

využití území a úkoly pro územní plánování stanovenými v kap. D ZÚR JMK pro vedení dálkových, mezinárodních a 

krajských cyklistických koridorů, zejména z hlediska vedení koridorů mimo dopravní prostor silnic II. a III. třídy, 

zařazených do tahů krajského významu dle Generelu krajských silnic JMK. Není rovněž zmíněna koordinace s ÚPD 

navazujících obcí - i když lze předpokládat, že koordinace v území je zajištěna vedením ve stávajících trasách, je třeba 

ověřit, zda ÚPD sousedních obcí vychází ze stejného předpokladu a nenavrhuje případně jiné řešení. 

Správní území obce Unkovice je dle kapitoly F. ZÚR JMK zařazeno do krajinných typů 17 - Dyjsko- svratecký a 21 - 

Ořechovsko-vranovický. KrÚ požaduje v kapitole 1.2 odůvodnění doplnit, jak ÚP Unkovice zapracoval zásady 

uvedeného krajinného typu do navrhovaného řešení, resp. konkretizovat, jak (čím) návrh ÚP reflektuje (stěžejní) 

požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování stanovené pro tyto krajinné typy. 

Dále je třeba doplnit vyhodnocení, jak jsou v návrhu ÚP Unkovice respektovány a upřesněny podmínky ochrany a 

rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje (stanovené v kapitole E. ZÚR JMK). 

KRÚ konstatuje, že v kapitole 1.2 odůvodnění chybí posouzení návrhu ÚP ve vztahu ke kapitole H ZÚR JMK. 

Požaduje proto v souladu s názvem kapitoly H („Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a 

na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí ...") vyhodnotit návaznosti na správní území sousedních obcí (resp. 

další katastry) a jejich zajištění v platné a rozpracované ÚPD těchto obcí, a to ke všem záměrům ZÚR JMK včetně 

územní rezervy. V případě, kdy návaznost na ÚPD sousedních obcí není z objektivních důvodů možná, je třeba 

konstatovat nesoulad (v čem spočívá a jeho důvody) a uvést související požadavky na zajištění návazností v ÚPD 

sousedních obcí (zohlednění při zpracování jejich změn či nových ÚPD). 

V kapitole I. ZÚR JMK jsou vymezeny plochy, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií. 

Obce Unkovice se týká prověření trasování koridoru pro dvojité vedení 400 kV Územní studií koridoru vedení 400 kV 

Sokolnice - hranice ČR / Rakousko; pro územně plánovací dokumentaci obce Unkovice z povinnosti prověření změn 

nevyplývají žádné konkrétní požadavky. 

Posouzení návrhu ÚP Unkovice z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní 

vztahy 
Obec Unkovice se leží cca 22 km jižně od Brna v lužní poloze široké říční nivy Svratky, na okraji dobývací prostorů 

štěrkopísku. Na jihu navazuje obec na urbanizované plochy sousedních Žabčic, se kterými je obec stavebně i 

komunikačně provázána. 

Návrh ÚP Unkovice vychází z dosavadního historického vývoje území, stávajícího funkčního a prostorového 

uspořádání území, přírodních podmínek a širších vztahů. Unkovice jsou sídlo, jehož sídelní strukturu do značné míry 

ovlivnily geomorfologické podmínky. Využití území v mnoha ohledech limitují přírodní a technické limity, z nichž 

nejpodstatnější jsou záplavové území Svratky a Litavy v severovýchodní části správního území s pozůstatky lužního 

lesa, železnice západně od centra obce a za ní polní krajina poznamenaná těžbou štěrkopísků a navazující zástavba 

obce Žabčice. 

Zástavba v Unkovicích je podstatnou měrou využita pro obytnou a smíšenou obytnou funkci. Rozvoj obytné zástavby 

je navržen v přímé návaznosti na centrální zastavěné území, protože takto lze účelně využít veřejnou infrastrukturu 

obce, je směřován severozápadně od centra do oblastí, které nejsou zasaženy záplavovým územím a poskytují kvalitní 

prostředí pro bydlení. Rozvoj smíšené obytné funkce je navržen v ploše přestavby, která má vzhledem ke své poloze i 

potenciál rozvíjení dalších funkcí (služby, vybavení). 

Občanské vybavení obce je jen základní vzhledem k dobrému dopravnímu propojení okolních sídel a dojížďce 

obyvatel za prací. Stávající občanské vybavení je návrhem ÚP respektováno v samostatných funkčních plochách nebo 

je včleněno v plochách smíšených obytných. Návrh ÚP umožňuje umisťování občanského vybavení v rámci 

vymezených ploch s různým způsobem využití včetně ploch smíšených obytných a v omezené míře i ploch bydlení. 

Zázemí pro každodenní rekreaci představuje především oblast severně od zástavby směrem k Unkovickém rybníku a 

Unkovickým loukám, zde jsou proto vymezeny plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení, 

veřejná prostranství v okolí rybníka a krajinné zázemí Spektrum ploch denní rekreace doplňují plochy zeleně 

rekreační, které mohou poskytnout pěstební pozemky zahrádek v docházkové vzdálenosti k obydlím. Další plocha 

občanského vybavení pro tělovýchovná a sportovní zařízení je vymezena západně od zástavby centra obce směrem k 

trati, v ploše navazující na zastavěné území. 

V návrhu ÚP jsou zohledněny stávající plochy výroby a skladování ve stabilizovaných plochách zejména severně od 

centrálního zastavěného území jádra obce, rozvoj je navržen v návaznosti na stávající plochy a dále západně podél 

železniční trati. V severní a v západní části k. ú. se nacházejí stávající plochy výroby elektrické energie (realizované a 

využívané fotovoltaické elektrárny). Pro rozvoj výroby elektrické energie – fotovoltaickou elektrárnu je v ÚP je 
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navržena rozvojová plocha západně od trati ve vytěženém dobývacímu prostoru (v ploše řešeném předchozí ÚPD a 

nevyužité dosud pro vymezený záměr). 

Dopravní napojení obce na komunikace vyšší třídy je realizováno stávajícími silnicemi – na silnici II/416 Slavkov – 

Židlochovice – Pohořelice vedoucí při hranici řešeného území je napojen komunikační systém obce (místní 

komunikace). Řešeným územím prochází severojižně železniční trať č. 250 (Praha -) Havlíčkův Brod – Brno – Kúty, 

vlak územím pouze projíždí. Nejbližší stanice je v Hrušovanech u Brna (přestupní uzel), zastávka pak v Žabčicích. Do 

blízkých měst a obcí vyššího významu je organizováno autobusové spojení pravidelnou autobusovou dopravou se 

zastávkami při sil. II/416 (mimo k. ú. Unkovice). ÚP nevymezuje žádné nové cyklistické trasy. Při okraji řešeného 

území obcí procházejí cyklotrasy uvedené výše v bodě B) tohoto stanoviska. 

Rozvoj technické infrastruktury vychází ze stávajících zařízení a sítí. Obec Unkovice je zásobena pitnou vodou ze 

skupinového vodovodu Židlochovice (Vírský oblastní vodovod). Stávající systém zásobení pitnou vodou vyhoví i pro 

navržený rozvoj, do nové zástavby budou rozvedeny nové řady. 

V obci je nová splašková kanalizace, vody jsou přečerpávány na ČOV Žabčice, která je dostatečně dimenzovaná i pro 

rozvoj obce. Vymezené zastavitelné plochy budou napojeny na stávající kanalizaci, zástavba ploch průmyslu a 

skladování bude řešena v návaznosti na stávající koncepci samostatně. V obci není soustavná dešťová kanalizace a 

srážkové vody většinou povrchově odtékají do blízké vodoteče nebo vsakují u objektů. Tento stav se nebude měnit. Je 

vymezena trasa pro odvádění přívalových vod. 

Obec je v zcela plynofikovaná od r. 1994, včetně průmyslových a zemědělských areálů. Hlavním zdrojem je odbočka 

DN 150 z VTL 300/4 Němčice-Znojmo do Hrušovan. Rozvody v obci jsou převážně středotlaké. Dimenze zdroje a 

rozvodů je dostatečná i pro rozvoj obce. Pro novou zástavbu postačí rozšířit stávající rozvody. 

Bude zachována stávající koncepce zásobování elektrickou energií ze stávající distribuční sítě, a to z venkovních 

vedení VN 22 kV prostřednictvím transformačních stanic. Zásobování bude zajištěno rozšířením stávající sítě NN a 

zesílením stávajících trafostanic, pro plochy výroby a skladování bude třeba postavit trafostanice nově. 

Stávající koncepce nakládání s komunálním odpadem v obci Unkovice bude zachována, kromě běžného svozu 

komunálního odpadu obec organizuje sběr tříděného odpadu. Sběrný dvůr se nachází v sousedních Žabčicích. V 

návrhu ÚP je vymezena specifická plocha technické infrastruktury pro likvidaci odpadu, a to plocha pro psí hřbitov – 

připravovaný záměr v lokalitě za tratí, kde nekoliduje s dalším využitím. 

Řešeným územím procházejí trasy radioreléových spojů a kabelová vedení elektronické komunikace různých správců. 

Jejich trasy jsou respektovány. 

Severovýchodní část území je ohrožena povodněmi – je zde stanoveno záplavové území Q100, které zasahuje část 

stabilizované zástavby obce. ÚP v této části území vytváří podmínky pro opatření proti povodním v souladu se ZÚR 

JMK. V záplavovém území nejsou vymezeny zastavitelné plochy a koridory vyjma zvlášť odůvodněných případů 

dopravní a technické infrastruktury, protipovodňových opatření a ploch, které již byly vymezeny stávajícím platným 

územním plánem obce. 

Koncepce uspořádání krajiny vychází z cílových charakteristik krajiny stanovených v ZÚR JMK a zohledňuje polohu 

obce na rozhraní krajinných systémů, kdy odlišný charakter má území říčních niv na východě a zvlněná polní krajina 

zasažená těžkou štěrkopísků na západě. Věcné řešení zohledňuje přírodní podmínky řešeného území, limity a aktuální 

stav jeho využití. Součástí koncepce uspořádání krajiny v ÚP je především rozčlenění krajiny do ploch s rozdílným 

způsobem využití, vymezení územního systému ekologické stability a zabezpečení prostupnosti krajiny. V řešeném 

území se nenacházejí žádné prvky ÚSES regionálního ani nadregionálního významu. Řešení místní úrovně ÚSES 

koncepčně vychází především z řešení obsaženého v původním ÚPO a v aktualizovaných ÚAP ORP s tím, že 

zpřesňuje vymezení jednotlivých lokálních biocenter a biokoridorů a zároveň obsahuje některé koncepční úpravy. 

Podstatnými faktory ovlivňujícími inovovanou koncepci řešení jsou především řešení ÚSES v platné či rozpracované 

územně ÚPD okolních obcí a potřeba vytváření funkčně ucelených větví ÚSES. 

Návrh ÚP zařadil mezi záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, vymezení 

zastavitelných ploch výroby a skladování Z12, Z13, Z14 a souvisejících ploch manipulace Z15, Z16, Z17, které jsou 

podmíněny napojením veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu z k. ú. Žabčice, protože je nelze napojit z k. ú. 

Unkovice, jejich povaha vyžaduje napojení na nadřazenou dopravní infrastrukturu – silnici II/416. 

Tento záměr je z pohledu širších vztahů a koordinace záměrů v území problematický zejména z hlediska zajištění 

dopravní obsluhy. V současnosti není na sousedním správním území Žabčic pro takovou výrobní a skladovací zónu 

vhodné dopravní napojení, reálnost odpovídajícího budoucího dopravního napojení nebyla blíže prověřena. Potřebná 

koordinace také nebyla dosud zohledněna ani v územně plánovací dokumentaci obce Žabčice, přestože záměr byl 

sledován v ÚPD obce Unkovice již delší dobu (dosud platný ÚPO z roku 2006). 

KrÚ při své úřední činnosti zjistil, že předmětný záměr bude z návrhu ÚP Unkovice vypuštěn – pořizovatel v žádosti o 

stanovisko k návrhu ÚP dle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, uvedl, že cit.: 

„Plochy Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17 budou na základě nesouhlasného stanoviska orgánu ochrany ZPF z ÚP 

odstraněny.“ Návrh ÚP Unkovice tedy nebude nadále vymezovat žádnou záležitost nadmístního významu ve smyslu § 

43 odst. 1 stavebního zákona. 

KrÚ požaduje v rámci úprav dokumentace pro veřejné projednání doplnit text odůvodnění v kapitole 8. Vyhodnocení 

koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území o (stručný) konkrétní popis koordinace navržených 

záměrů všech úrovní s dopadem mimo správní území obce (včetně protipovodňových opatření a lokálního ÚSES) s 
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jejich řešením v současné a rozpracované ÚPD navazujících obcí (popř. u záležitostí nadmístního významu odkazem 

na text ke kapitole H. ZÚR JMK v případě jeho relevantního doplnění v kapitole 1.2. odůvodnění). KrÚ považuje za 

žádoucí, aby vzhledem k názornosti širších vztahů byl do výkresu širších vztahů doplněn (schematicky) systém 

cyklistické dopravy v řešeném a navazujícím území. 

V kapitole 1.2. požaduje KrÚ doplnit datum nabytí účinnosti ZÚR JMK (03.11.2016). 

Závěr: 

K návrhu ÚP Unkovice má KrÚ připomínky z hlediska posouzení souladu návrhu se ZÚR JMK a z hlediska zajištění 

koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy. 

Do návrhu ÚP Unkovice pro veřejné projednání je nutno doplnit textovou část odůvodnění – kapitoly týkající se 

posouzení souladu návrhu ÚP Unkovice se ZÚR JMK a vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 

vztahů v území – a výkres širších vztahů ve výše uvedeném smyslu. V rámci veřejného projednání bude stanovisko 

KrÚ vydané ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona odpovídajícím způsobem doplněno. 
 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50odst.(7) SZ: 
Připomínky KrÚ JMK jako nadřízeného orgánu byly do návrhu pro veřejné projednání zapracovány, což 
vyplývá z toho, že k upravenému návrhu pro veřejné projednání nemá žádné připomínky. 
 
Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon dle §7 odst.(1), písmeno g) ve smyslu § 52 odst. 3) 
Obsah stanoviska č.j. JMK 92788/2021 k upravenému návrhu  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ), obdržel dne 10.05.2021 

oznámení o konání veřejného projednání upraveného „Návrhu územního plánu Unkovice" a vyhodnocení jeho 

vlivů na udržitelný rozvoj území ve smyslu § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Konání veřejného projednání bylo stanoveno na den 21.06.2021. 

V předmětné věci bylo předpokládáno vydání koordinovaného stanoviska ze strany krajského úřadu. Dle § 4 odst. 7 

stavebního zákona lze koordinované stanovisko vydat pouze v případě, nejsou-li požadavky na ochranu dotčených 

veřejných zájmů v rozporu. Z důvodu nesouhlasného stanoviska odboru životního prostředí jako dotčeného orgánu 

ochrany ZPF k návrhové ploše Z19 tedy nelze za krajský úřad vydat k částem řešení, které byly od předchozího 

veřejného projednání změněny v „Návrhu územního plánu Unkovice", koordinované stanovisko ve smyslu § 4 odst. 7 

stavebního zákona. Stanoviska příslušných dotčených orgánů v rámci krajského úřadu proto obdržíte jednotlivě. 

Vyhodnocení výsledku projednání: 

Dotčený orgán konstatoval, že vzhledem k negativnímu stanovisku orgánu ochrany ZPF nelze vydat 

koordinované stanovisko.  
 
OÚPSŘ jako nadřízený orgán vydává stanovisko k návrhu územního plánu z hlediska zajištění koordinace využívání 

území s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací 

dokumentací (ÚPD) vydanou krajem. K částem řešení, které byly v „Návrhu ÚP Unkovice" od společného jednání (§ 

50) změněny, nemá KrÚ z hlediska uvedené problematiky připomínky. 

KrÚ vydal stanovisko k „Návrhu územního plánu Unkovice" ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona dne 

16.07.2019 pod č. j. JMK 103067/2019, a to k návrhu ÚP, který byl zpracován v říjnu 2018. K návrhu ÚP 

předloženému do společného jednání uplatnil KrÚ připomínky z hlediska posouzení souladu návrhu se Zásadami 

územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také jen „ZÚR JMK") a z hlediska zajištění koordinace využívání 

území s ohledem na širší územní vztahy. V návrhu ÚP pro veřejné projednání (datovaném duben 2021) byly v textové 

části odůvodnění upraveny a doplněny informace o souladu návrhu ÚP s nadřazenou ÚPD a koordinaci využívání 

území z hlediska širších vztahů v území, výkres širších vztahů byl doplněn o schematické znázornění systému 

cyklistické dopravy. 

V době po společném jednání byla dne 17.09.2020 vydána Aktualizace č. 1 ZÚR JMK a Aktualizace č. 2 ZÚR JMK. 

Aktualizací ZÚR JMK došlo ke změně ve vymezení záměru železniční dopravy s dopadem do správního území obce - 

byla zrušena část územní rezervy vysokorychlostní trati RDZ05 (severně od Šakvic) a byl vymezen návrhový koridor 

DZ11 VRT Brno - Šakvice včetně souvisejících staveb (veřejně prospěšná stavba).Tato skutečnost byla rovněž v 

návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání zohledněna. 

Na základě uvedených úprav a dalších korekcí se mění bod 2. a bod 3. stanoviska KrÚ na následující znění: 

2. Posouzení návrhu ÚP Unkovice z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem 

A) Dle Politiky územního rozvoje České republiky v platném znění (Úplné znění závazné od 11.09.2020, dále jen 

PÚR ČR) patří obec Unkovice ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Židlochovice do metropolitní 

rozvojové oblasti OB3 - Brno charakterizované jako území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města. 

Jedná se o velmi silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností', které mají z velké části i mezinárodní 

význam; rozvojově podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi a rychlostními silnicemi tak I. 

tranzitním železničním koridorem; sílící mezinárodní kooperační svazky napojují oblast zejména na prostor 

Vídně a Bratislavy. Předpokládá se tedy vyšší tlak na změny v území a jeho dynamičtější rozvoj. 



                                                                                                                                                                                  ÚP Unkovice 

                                                                                                                                      II. Odůvodnění územního plánu 

 

 

                                                                         II 

 

/114 

Tato skutečnost je v návrhu ÚP zohledněna zejména rozsahem rozvojových ploch. V ÚP Unkovice jsou 

respektovány či řešeny republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území dle 

PÚR ČR, především dle článku 14 kapitoly 2 (tj. ochrana přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území), 

článku 14a (tj. při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při 

zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny), článku 16 (tj. 

komplexní řešení území ve spolupráci s jeho obyvateli a uživateli) a článku 19 (tj. účelné využívání a uspořádání 

území, ochrana nezastavěného území). 

Správní území obce je dotčeno záměrem koridoru vysokorychlostní dopravy VR1 (vysokorychlostní trať v úseku 

Brno - Vranovice - Břeclav - hranice ČR). Návrh ÚP vytváří územní podmínky pro realizaci tohoto záměru 

vymezením koridoru dopravní infrastruktury DZ11. 

B) Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, které byly Zastupitelstvem Jihomoravského kraje vydány dne 

05.10.2016 a účinnosti nabyly dne 03.11.2016, jsou v současnosti platné ve znění Aktualizací č. la č. 2, které 

nabyly účinnosti dne 31.10.2020. V ZÚR JMK stanovené priority územního plánování pro zajištění udržitelného 

rozvoje území jsou v návrhu ÚP Unkovice zohledněny a řešením upřesněny, zejména se zřetelem na bod (8) 

priorit (tj. vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění rozvoj provázané dopravní infrastruktury, bod (14) priorit 

(tj. podporovat péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí charakteristické znaky území, 

přispívají k jeho identifikaci a posilují vztah obyvatelstva k území kraje a bod (15) priorit (tj. vytvářet územní 

podmínky pro podporu civilizačních hodnot venkovského území a oblastí, zejména s ohledem na možnosti 

primárního sektoru, ochranu kvalitní zemědělské půdy a ekologickou funkci krajiny) a bod (18) priorit (tj. 

vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území před přírodními katastrofami - záplavy, eroze, sesuvy, 

sucho apod.). 

Dle zpřesnění v ZÚR JMK je obec Unkovice součástí metropolitní rozvojové oblasti OB3 - Brno. Řešení návrhu 

ÚP Unkovice včetně rozsahu rozvojových ploch odpovídá umístění v metropolitní rozvojové oblasti. 

ZÚR JMK vymezují (dle kapitoly D) ve správním území obce Unkovice koridor vysokorychlostní trati DZ11 - 

VRT Brno - Šakvice včetně souvisejících staveb. Pro vysokorychlostní trať v návrhu ÚP vymezen koridor 

dopravní infrastruktury DZ11,záměr je v souladu s kap. G ZÚR JMK stanoven jako veřejně prospěšná stavba. 

Na území obce zasahují dle ZÚR JMK plochy pro protipovodňová opatření POT05 a POP02 (POT05 - plocha pro 

protipovodňová opatření řízené inundace Židlochovice a poldr Blučina na vodním toku Svratka včetně 

Ivanovického potoka, POP02 -plocha pro protipovodňová opatření na vodním toku Svratka). V návrhu ÚP je 

vymezena ve východní části území plocha pro uvedená opatření. ZÚR JMK stanovují záměr P0T05 jako veřejně 

prospěšnou stavbu a POP02 jako veřejně prospěšné opatření, což návrh ÚP reflektuje. 

Nad místní systém ÚSES dle ZÚR JMK do řešeného území nezasahuje. 

Území obce Unkovice je dotčeno vedením dálkového cyklistického koridoru nadmístního významu EuroVelo 9 

Balt - Jadran, mezinárodního cyklistického koridoru Brno - Vídeň a krajského cyklistického koridoru (Brno -) Vra 

novice - Dolní Věstonice - Lednice - Břeclav - Lanžhot (- Kúty - Bratislava). Jedná se o stávající cyklistické 

stezky a trasy, které jsou v širším území stabilizovány a v návrhu ÚP respektovány. 

Návrhem ÚP jsou respektovány a upřesněny podmínky ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních 

hodnot území kraje stanovené v kapitole E ZÚR JMK. ÚP vytváří mj. územní podmínky pro zvýšení retenční 

schopnosti území, z hlediska civilizačních hodnot je podporována obsluha území veřejnou infrastrukturou jak 

nadmístního, tak místního významu. Zohledněny jsou požadavky a úkoly vyplývající ze zařazení území do 

krajinných typů 17 - Dyjsko-svratecký a 21-  Ořechovsko-vranovický dle kapitoly F ZÚR JMK, mj.jsou 

vytvářeny územní podmínky pro zajištění protipovodňové ochrany území. 

Při zpracování návrhu ÚP Unkovice byly prověřeny a v rámci možností zohledněny návaznosti koridorů a ploch 

vyplývajících ze ZÚR JMK na okolní katastry, resp. na ÚPD navazujících obcí. Návaznost koridoru VRT na 

území obcí Žabčice a Hrušovany u Brna bude třeba zajistit v rámci uvedení územně plánovací dokumentace 

(ÚPD) těchto obcí do souladu se ZÚR JMK. Obdobně bude třeba koordinovat protipovodňová opatření, která 

nemají dosud návaznost v rozsahu dle ZÚR JMK promítnutou do ÚP okolních obcí (Hrušovany u Brna, Nosislav 

a Žabčice). Územní koordinace a ochrana mezinárodních a krajských cyklistických koridorů je zajištěna jejich s 

vedením ve stávajících trasách. 

V kapitole I. ZÚR JMK jsou vymezeny plochy, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií. 

Obce Unkovice se týká prověření trasování koridoru pro dvojité vedení400 kV Územní studií koridoru vedeni 400 

kV Sokolnice - hranice ČR / Rakousko; pro územně plánovací dokumentaci obce Unkovice z povinnosti 

prověření změn nevyplývají žádné konkrétní požadavky. 

 

3. Posouzení návrhu ÚP Unkovice z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy 

Obec Unkovice se leží cca 22 km jižně od Brna v lužní poloze široké říční nivy Svratky, na okraji dobývací prostorů 

štěrkopísku. Na jihu navazuje obec na urbanizované plochy sousedních Žabčic, se kterými je obec stavebně i 

komunikačně provázána. 

Návrh ÚP Unkovice vychází z dosavadního historického vývoje území, stávajícího funkčního a prostorového 

uspořádání území, přírodních podmínek a širších vztahů. Unkovice jsou sídlo, jehož sídelní strukturu do značné míry 

ovlivnily geomorfologické podmínky. Využití území v mnoha ohledech limitují přírodní a technické limity, z nichž 
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nejpodstatnější jsou záplavové území Svratky a Litavy v severovýchodní části správního území s pozůstatky lužního 

lesa, železnice západně od centra obce a za ní polní krajina poznamenaná těžbou štěrkopísků a navazující zástavba 

obce Žabčice. 

Zástavba v Unkovicich je podstatnou měrou využita pro obytnou a smíšenou obytnou funkci. Rozvoj zástavby pro 

funkce bydleni a funkce smíšené obytné je navržen v zastavitelných plochách v přímé návaznosti na centrální 

zastavěné území. 

Občanské vybavení obce je jen základní vzhledem k dobrému dopravnímu propojení okolních sídel a dojížďce 

obyvatel za prací. Stávající občanské vybavení je návrhem ÚP respektováno v samostatných funkčních plochách nebo 

je včleněno v plochách smíšených obytných. Návrh ÚP umožňuje umisťování občanského vybavení v rámci 

vymezených ploch s různým způsobem využití včetně ploch smíšených obytných a v omezené míře i ploch bydlení. 

Zázemí pro každodenní rekreaci představuje především oblast severně od zástavby směrem k Unkovickému rybníku a 

Unkovickým loukám, zde jsou proto vymezeny plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení, 

veřejná prostranství v okolí rybníka a krajinné zázemí. Spektrum ploch denní rekreace doplňují plochy zeleně 

rekreační, které mohou poskytnout pěstební pozemky zahrádek v docházkové vzdálenosti k obydlím. Další plocha 

občanského vybavení pro tělovýchovná a sportovní zařízení je vymezena západně od zástavby centra obce směrem k 

trati, v ploše navazující na zastavěné území. 

V návrhu ÚP jsou zohledněny stávající plochy výroby a skladování ve stabilizovaných plochách zejména severně od 

centrálního zastavěného území jádra obce, rozvoj je navržen v návaznosti na stávající plochy. 

V severní a v západní části k. ú. se nacházejí stávající plochy výroby elektrické energie (realizované a využívané 

fotovoltaické elektrárny). Pro rozvoj výroby elektrické energie -fotovoltaickou elektrárnu je v ÚP je navržena 

rozvojová plocha západně od trati ve vytěženém dobývacím prostoru (v ploše řešeném předchozí ÚPD a nevyužité 

dosud pro vymezený záměr). 

Dopravní napojení obce na komunikace vyšší třídy je realizováno stávajícími silnicemi - na silnici 11/416 Slavkov - 

Židlochovice - Pohořelice vedoucí při hranici řešeného území je napojen komunikační systém obce (místní 

komunikace). Řešeným územím prochází severojižně železniční trať č. 250 (Praha -) Havlíčkův Brod - Brno - Kúty, 

vlak územím pouze projíždí. Nejbližší stanice je v Hrušovanech u Brna (přestupní uzel), zastávka pak v Žabčicích. 

Do blízkých měst a obcí vyššího významu je organizováno autobusové spojení pravidelnou autobusovou dopravou se 

zastávkami při sil. 11/416 (mimo k. ú. Unkovice). Při okraji řešeného území obcí procházejí cyklotrasy uvedené výše 

v bodě B) tohoto stanoviska. ÚP vymezuje nové cyklistické trasy lokální úrovně napojené na uvedený dálkový 

cyklistický koridor na jižní straně, severně je navázán na místní a účelové komunikace obcí. 

Rozvoj technické infrastruktury vychází ze stávajících zařízeni a sítí. Obec Unkovice je zásobena pitnou vodou ze 

skupinového vodovodu Židlochovice (Vírský oblastní vodovod). Stávající systém zásobení pitnou vodou vyhoví i pro 

navržený rozvoj, do nové zástavby budou rozvedeny nové řady. 

V obci je nová splašková kanalizace, vody jsou přečerpávány na ČOV Žabčice, která je dostatečně dimenzovaná i pro 

rozvoj obce. Vymezené zastavitelné plochy budou napojeny na stávající kanalizaci. V obci není soustavná dešťová 

kanalizace a srážkové vody většinou povrchově odtékají do blízké vodoteče nebo vsakuji u objektů. Tento stav se 

nebude měnit. Jsou vymezeny koridory pro odvod přívalových vod. 

Obec je v zcela plynofikovaná od r. 1994, včetně průmyslových a zemědělských areálů. Hlavním zdrojem je odbočka 

DN 150 z VTL 300/4 Němčice-Znojmo do Hrušovan. Rozvody v obci jsou převážně středotlaké. Dimenze zdroje a 

rozvodů je dostatečná i pro rozvoj obce. Pro novou zástavbu postačí rozšířit stávající rozvody. 

Bude zachována stávající koncepce zásobování elektrickou energií ze stávající distribuční sítě, a to z venkovních 

vedení VN 22 kV prostřednictvím transformačních stanic. Zásobování bude zajištěno rozšířením stávající sítě NN a 

zesílením stávajících trafostanic. 

Stávající koncepce nakládání s komunálním odpadem v obci Unkovice bude zachována, kromě běžného svozu 

komunálního odpadu obec organizuje sběr tříděného odpadu. Sběrný dvůr se nachází v sousedních Žabčicích. V 

návrhu ÚP je vymezena specifická plocha technické infrastruktury pro likvidaci odpadu, a to plocha pro psí hřbitov - 

připravovaný záměr v lokalitě za tratí, kde nekoliduje s dalším využitím. 

Řešeným územím procházejí trasy radioreléových spojů a kabelová vedení elektronické komunikace různých správců. 

Jejich trasy jsou respektovány. 

Severovýchodní část území je ohrožena povodněmi -je zde stanoveno záplavové území Q100, které zasahuje část 

stabilizované zástavby obce. ÚP v této části území vytváří podmínky pro opatření proti povodním v souladu se ZÚR 

JMK. V záplavovém území nejsou vymezeny zastavitelné plochy a koridory vyjma zvlášť odůvodněných případů 

dopravní a technické infrastruktury, protipovodňových opatření a ploch, které již byly vymezeny stávajícím platným 

územním plánem obce. 

Koncepce uspořádání krajiny vychází z cílových kvalit krajiny stanovených v ZÚR JMK a zohledňuje polohu obce na 

rozhraní krajinných systémů, kdy odlišný charakter má území říčních niv na východě a zvlněná polní krajina zasažená 

těžkou štěrkopísků na západě. Věcné řešení zohledňuje přírodní podmínky řešeného území, limity a aktuální stav jeho 

využití. Součástí koncepce uspořádání krajiny v ÚP je především rozčlenění krajiny do ploch s rozdílným způsobem 

využití, vymezení územního systému ekologické stability a zabezpečení prostupnosti krajiny. V řešeném území se 

nenacházejí žádné prvky ÚSES regionálního ani nadregionálního významu. Řešeni místní úrovně ÚSES koncepčně 

vychází především z řešení obsaženého v původním ÚPO a v aktualizovaných ÚAP ORP s tím, že zpřesňuje 
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vymezení jednotlivých lokálních biocenter a biokoridorů a zároveň obsahuje některé koncepční úpravy. Podstatnými 

faktory ovlivňujícími inovovanou koncepci řešení jsou především řešení ÚSES v platné či rozpracované územně ÚPD 

okolních obcí a potřeba vytváření funkčně ucelených větví ÚSES. 

Koncepce rozvoje území obce obsažená v návrhu ÚP zajišťuje koordinaci využívání území. Koncepce uspořádání 

krajiny i koncepce veřejné infrastruktury je koordinována s ohledem na širší územní vztahy. 

Text závěru se nahrazuje textem následujícího znění: 

KrÚ nemá z hlediska souladu návrhu ÚP Unkovice s PÚR ČR, souladu návrhu ÚP Unkovice s nadřazenou ÚPD a z 

hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy k návrhu ÚP připomínky. 

Vyhodnocení: 

Orgán neuvedl žádné požadavky na úpravu návrhu, vydal souhlasné stanovisko bez připomínek 

 

Obsah stanoviska k upravenému návrhu projednávanému v opakovaném veřejném projednání - k částem 

řešení, které byly od 1.veřejného projednání změněny: 
Koordinované stanovisko č.j. JMK 76214/2022 
D) stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán vydává 
stanovisko k návrhu územního plánu z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší vztahy a 
z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací (ÚPD) vydanou krajem. 
KrÚ konstatuje, že v upravené dokumentaci „Návrh územního plánu Unkovice“ (dále jen !návrh ÚP“) pro opakované 
veřejné projednání (dat.březen 2022) je reflektována skutečnost, že v době po předchozím veřejném projednání 
(konaném dne 21.6.2021) došlo dne 1.9.2021 k nabytí účinnosti Aktualizace č.4 Politiky územního rozvoje České 
republiky (PÚR ČR). 
Dle Aktualizace č.4 PÚR ČR jsou Unkovice nově součástí specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální 
problém ohrožení území suchem. Z předložené dokumentace vyplývá, že návrh ÚP vymezením ploch K1 až K5 
(obsahující přírodní a krajinnou zeleň) zlepšuje a spoluvytváří podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu 
v krajině a zvyšování jejich retenčních a akumulačních vlastností, přispívá k tvorbě pestré krajiny nezastavěného 
území. 
KrÚ upozorňuje, že Aktualizací č.4 PÚR ČR došlo také ke změně týkající se koridoru vysokorychlostní železniční 
dopravy, dřívější koridor  VR1 (úsek Brno-Vranovice-Břeclav-hranice ČR) je nyní vymezen v článku (83c) pod 
označením ŽD3 jako RS2 úsek Brno-Šakvice-Břeclav-hranice ČR/Rakousko, Slovensko(-Wien/Bratislava). Tato 
skutečnost nemá na řešení návrhu ÚP vliv; KrÚ pouze doporučuje upravit relevantně formulace v textové části 
odůvodnění (kap. 1.1. politika územního rozvoje). 
Vyhodnocení: 

Orgán neuvedl žádné požadavky na úpravu návrhu, vydal souhlasné stanovisko pouze s doporučením 
 
Výsledek přezkoumání:  
Po přezkoumání dle výše uvedeného je návrh ÚP Unkovice v souladu s PÚR a ZÚR a je zajištěna 
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy. 
 

 

b) Přezkoumání souladu návrhu ÚP s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky 
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území 
 

Soulad je vyhodnocen v textu odůvodnění projektanta v kapitole označené 2 a byl popsán po jednotlivých 
odstavcích a písmenech § 18 a §19 SZ, které se vztahují k ÚP. 
V souladu s úkoly územního plánování ÚP stanovil koncepci rozvoje území obce, včetně urbanistické 

koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území. V rámci základní koncepce rozvoje obce vymezil 
plochy s rozdílným způsobem využití, které stanovil s ohledem na potřebu změn v území, veřejný zájem 
na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika. Dále pak pro tyto plochy stanovil zejména v 
zastavitelných plochách specifické podmínky využití s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí, vlivu 
na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy 
s rozdílným způsobem využití byly vymezeny tak, aby bylo dosaženo obecně prospěšného souladu 

veřejných a soukromých zájmů v řešeném území. Stanovil podmínky pro využití jednotlivých ploch 
s cílem zachovat a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Stanovil podmínky pro 
provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a 
hodnoty území a na využitelnost navazujícího území konkrétně tím, že stanovil pro zastavitelnou plochu 
Z1 plocha bydlení čistého prvky regulačního plánu a zároveň využití této plochy podmínil zpracování 
územní studie. Pro příznivé životní prostředí a soudržnost obyvatel vymezil zastavitelné plochy Z7 a Z8 

plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. Pro hospodářský rozvoj území byly 
vymezeny zastavitelné plochy výroby a skladování Z9, Z10 a plochy smíšené výrobní Z6, které jsou 
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v podstatě rozšířením ploch stávající s minimálním požadavkem na novou dopravní a technickou 
infrastrukturu. 
Etapizaci jako takovou ÚP nestanovil. ÚP vytváří v území podmínky pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to zejména vymezením ploch 
opatření proti povodním na vodním toku Svratka ( ZUR POP01), řízené inundace Židlochovice a poldr 
Blučina na vodním toku Svratka včetně Ivanovického potoka (ZÚR POT05). Dále pak jsou vymezeny 

koridory pro odvod přívalových vod. 
ÚP vytvořil v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, z tohoto hlediska vydal dotčený orgán HZS 
Jihomoravského kraje souhlasná stanoviska s tím, že ÚP naplňuje požadavky legislativy k přípravě a 
provádění úkolů ochrany obyvatelstva. ÚP vytváří podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních 
předpisů vymezením vhodné struktury ploch s rozdílným způsobem využití a podmínek jejich využití  
Pro ÚP bylo zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v souladu s § 19 odst. 2 SZ.  

Výsledek přezkoumání: 
Po přezkoumání dle výše uvedeného je návrh ÚP v souladu s cíli a úkoly územního plánování a zejména s 

požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 

nezastavěného území. 

c) Přezkoumání souladu návrhu ÚP s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 

právních předpisů 

 
Soulad je vyhodnocen v textu odůvodnění projektanta v kapitole označené 3 a to zejména z hlediska: 

Ustanovení § 43 stavebního zákona po jednotlivých odstavcích. Územní plán stanovil základní koncepci 

rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, stanovil jeho plošné a prostorové uspořádání, vymezil veřejně 

prospěšné stavby a opaření. Zdůvodnění VPS a VPO je obsaženo v kapitole 6.  

V souladu s rozhodnutím zastupitelstva vymezená část ÚP  - zastavitelná plocha Z1 - obsahuje prvky 

regulačního plánu. Využití této plochy je rovněž podmíněno vyhotovením územní studie. 

Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního 

plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje. ÚP vymezil plochu pro technická a přírodě 

blízká protipovodňová opatření. 

ÚP byl pořízen pro celé území obce. 

Vymezení zastavěného území dle § 58 - ÚP je zpracován pro celé území obce a k projednání je předkládán 

ve formě opatření obecné povahy. 

Územní plán obsahuje textovou a grafickou část. ÚP odpovídá jak strukturou, tak obsahem příloze č. 7 

vyhlášky č. 500/2006 ve znění pozdějších předpisů. Výkresy, které jsou součástí grafické části územního 

plánu, jsou zpracovány v měřítku 1 : 5 000 a výkres širších vztahů 1:50 000. Výkresy obsahují jevy 

zobrazitelné v daném měřítku. Ve výkresech je vyznačena hranice řešeného území. 

Obsah vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je zpracován dle přílohy č. 5 

vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

Plochy byly vymezeny tak, aby byla zachována bezpečně přístupná veřejná prostranství. Územní plán 

vymezil stávajícía plochy změn veřejných prostranství za účelem stabilizace a ochrany komunikací 

zajišťujících prostupnost krajiny v nezastavěném území. S nově vymezenou zastavitelnou plochou pro 

bydlení byly v souladu s §7 vyhlášky 501/2006 Sb., vymezeny související plochy veřejného prostranství  

ZV – veřejná zeleň. 

Nad rámec vyhlášky č. 501/2006 Sb. byla dle ustanovení § 3 odst. 4) stanovena plochy zeleně, odůvodnění 

jejich vymezení je obsaženo v kapitole 6.3.1 – odůvodnění koncepce plošného uspořádání. 

Výsledek přezkoumání: 

Po přezkoumání dle výše uvedeného je návrh ÚP v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů. 

d) Přezkoumání a vyhodnocení souladu návrhu ÚP s požadavky zvláštních právních předpisů a se 

stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s řešením rozporů  

Soulad návrhu ÚP s požadavky zvláštních právních předpisů je v odůvodnění projektanta popsán v 
kapitole 4. Žádný rozpor nebyl v průběhu projednávání územního plánu Unkovice řešen. Soulad návrhu 

ÚP s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů je přezkoumán a vyhodnocen pořizovatelem dle jednotlivých veřejných zájmů a zvláštních 
právních předpisů. 
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Vyhodnocení souladu se stanovisky příslušného úřadu z hlediska ochrany životního prostředí  

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

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů § 22 písm. d) 

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

Obsah stanoviska k návrhu zadání ( stanovisko č.j. JMK96904/2017, 26.7.2017) 

OŽP jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. § 22 písm. e) zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí tímto uplatňuje požadavek na vyhodnocení vlivů ÚP na životní 

prostředí (dále jen „SEA vyhodnocení“). Toto SEA vyhodnocení musí být zpracováno osobou s autorizací 

podle § 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Rámcový obsah SEA vyhodnocení je uveden v 

příloze stavebního zákona.  

Vyhodnocení: 

Příslušný úřad uplatnil požadavek na posouzení ÚP z hlediska vlivů na životní prostředí ve smyslu § 47 

odst. 3) SZ. V návrhu zadání byl uveden požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně 

jeho zpřesnění a to v kapitole „H“.  
Ve stanovisku č.j. JMK 51072019  z 11.1.2019 k návrhu ÚP dle § 50 

OŽP jako orgán příslušný podle ust. § 22 písm. d) výše uvedeného zákona v této fázi projednávání 

předloženého návrhu ÚP konstatuje, že nemá k návrhu ÚP Unkovice ani k vyhodnocení jeho vlivů na 

životní prostředí připomínky. 

Stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí ve smyslu ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. SEA stanovisko) bude vydáno samostatně poté, co pořizovatel 

předloží ve smyslu § 50 odst. 5 stavebního zákona OŽP kopie stanovisek a připomínek k problematice 

životního prostředí 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel zaslal 20.6.2019 stanoviska a připomínky podle odstavců 2 až 4 ust. § 50 SZ příslušnému úřadu 

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

prostředí. 

Stanovisko k návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen SEA 

stanovisko) č.j.JMK 106331/2019 z 24.7.2019 je uvedeno v oddíle odůvodnění Stanovisko krajského úřadu 

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

důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly, je uvedeno v oddíle odůvodnění se 

stejným názvem. 

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

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

návrhu ÚP Unkovice, které byly od společného jednání změněny, nemá připomínky 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §52 SZ: 

Dotčený orgán vydal souhlasné stanovisko bez připomínek. 

Obsah stanoviska k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách dle §53 odst.1 

Dotčený orgán neuplatnil stanovisko,  

Vyhodnocení 

Dle ust. § 53  odst. (1) SZ, pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní 

stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.  

Obsah stanoviska č.j. JMK 76214/2022 z 20.5.2022 k návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání: 
OŽP  jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí nemá k částem řešení „Návrhu územního plánu Unkovice“, které byly od 

předchozího veřejného projednání změněny, připomínky. 

Vyhodnocení 

Dotčený orgán nemá připomínky, jeho stanovisko je souhlasné, lze tedy konstatovat, že ÚP je v souladu s výše 

uvedeným zákonem. 
Vyhodnocení souladu ÚP se stanovisky dotčeného orgánu ochrany životního prostředí: 
Dotčený orgán vydal souhlasná stanoviska, lze tedy konstatovat, že ÚP není v rozporu s výše uvedeným 
zákonem. 

 

2. Ochrana přírody a krajiny 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  

§ 77a odst. 4 písm. n) v souvislosti s § 45i odst. 1 , § 77a odst. 4 písm. x)  
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2.1 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno  
Ve stanovisku č.j. JMK 99658/2017  z 12.7.2017 k návrhu zadání  
vydal  s t a n o v i s k o   v tom smyslu, že předložená úprava nemůže mít   v ý z n a m n ý   v l i v na příznivý stav 

předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačí oblastí soustavy NATURA 2000. 

Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocená koncepce svou lokalizací zcela mimo 

území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární 

vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání: 

Orgán ochrany přírody a krajiny vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast. 

Přesto však musí být do návrhu zadání doplněn požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 

protože příslušný orgán dle zákona č.100/2001 Sb. požaduje posouzení vlivů návrhu ÚP na životní 

prostředí.  
Ve stanovisku č.j. JMK 5107/2019 z 11.1.2019 dle § 50 
OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše uvedeného zákona uplatňuje 
stanovisko k předloženému „Návrhu územního plánu Unkovice“  a konstatuje, že na základě předchozího vyloučení 

významného vlivu zadání tohoto územního plánu na soustavu Natura 2000, nemá k návrhu další připomínky. 

Obsah stanoviska k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách dle §53 odst.1 

Dotčený orgán neuplatnil stanovisko,  

Vyhodnocení 

Dle ust. § 53  odst. (1) SZ, pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní 

stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.  

Obsah stanoviska č.j. JMK 76214/2022 z 20.5.2022 k návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání: 
OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. z) výše uvedeného zákona uplatňuje 
stanovisko k částem řešení, které byly od předchozího veřejného projednání změněny v „Návrhu ÚP Unkovice“ v tom 

smyslu, že k nim nemá žádné připomínky. 

Vyhodnocení 

Dotčený orgán nemá připomínky, jeho stanovisko je souhlasné, lze tedy konstatovat, že ÚP je v souladu 

s výše uvedeným zákonem. 
Vyhodnocení souladu ÚP se stanovisky dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny: 
Dotčený orgán vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast ve všech svých stanoviscích. K 

návrhům ÚP v jednotlivých stádiích projednání neměl připomínky, ÚP je v souladu s jeho stanovisky. 

 

2.2 Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01 Židlochovice  
Ve stanovisku č.j. OŽPSÚ/11455/2017/VK ze dne 28.7.2017 k návrhu zadání 

Minimalizace negativního vlivu na krajinný ráz bude řešena podmínkami pro umisťování staveb, tak aby nedocházelo 

k vytváření nevhodných výškových a prostorových dominant, s ohledem na stávající zástavbu. Na zastavitelných 

plochách, budou stanoveny podmínky prostorového uspořádání staveb včetně podmínek ochrany krajinného rázu – 

stanovení výška zástavby (2NP, u VS max.10 m), prostorové a hmotového uspořádání, max. koeficient zastavitelnosti 

pozemků, minimální koeficient zeleně). Vhodnými regulativy zabránit zahušťování výstavby. 

Při rozvoji obce bude zachována urbanistická struktura území, struktura osídlení, zemědělský charakter obce. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu  zadání: 
Dotčený orgán uplatnil stanovisko k zadání a požadoval, aby ÚP byl při umisťování staveb minimalizován negativní 
vliv na krajinný ráz. Požadavky byly zapracovány do návrhu zadání. 
 

K návrhu ÚP pro společné jednání, k upravenému návrhu projednávanému ve veřejném projednání, tedy k částem 
řešení, které byly od společného jednání změněny, k upravenému návrhu projednávanému v opakovaném veřejném 
projednání, tedy k částem řešení, které byly od prvního veřejného projednání změněny neuplatnil dotčený orgán 

stanovisko. K návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách také neuplatnil dotčený orgán 
stanovisko. V souladu s § 53 odst. 1 SZ, pokud dotčený orgán neuplatní stanovisko v zákonné lhůtě, má se za to, že s 
návrhy pořizovatele souhlasí. 
 

Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky zákona ochrany přírody a krajiny:  

ÚP minimalizuje negativní vliv na krajinu zejména stanovením podmínek pro umisťování staveb, stanovením výšky 

zástavby, intenzity zastavění pozemků, tak aby nedocházelo k vytváření jak výškových, tak objemových dominant, které 
by narušily krajinný ráz. V jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití umožňuje umístění prvků územního 
systému ekologické stability. ÚP nebyl nikterak dotčen veřejný zájem chráněný výše uvedeným zákonem, lze 
konstatovat, že ÚP je v souladu s tímto zákonem. 

3. Ochrana vod 
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3.1 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 

601 82 Brno  
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
§ 107 odst. 1 písm. a) 

Obsah stanoviska k návrhu zadání č.j. JMK96904/2017, 26.7.2015 
Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování stanovisek k územnímu plánu je dle § 106 

odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo stavby, v 

daném případě se jedná o Městský úřad Židlochovice, OŽP.  

OŽP upozorňuje, že se v k. ú. Unkovice nachází vyhlášené záplavové území vodního toku Svratka  

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Orgán ochrany vod uvádí, že není věcně a místně příslušný. Pouze upozornil na limit v území, který byl 

v návrhu zadání uveden. 
Ve stanovisku č.j. JMK 5107/2019 z 11.1.2019 dle § 50, stanovisku JMK 88173/2020 z 24.6.2020 a ve 
stanovisku č.j. JMK 76214/2022 z 20.5.2022 uplatněnému k opakovanému veřejnému projednání  uvedl 
totéž, co je uvedeno výše ve vyjádření k návrhu zadání. 

Vyhodnocení 

Dotčený orgán není věcně a místně příslušný k uplatnění stanoviska. 
 

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

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,§ 106 odst. 2  

Ve stanovisku č.j. OŽPSÚ/11455/2017/VK ze dne 28.7.2017 k návrhu zadání 
V souladu s ustanovení § 106 odst. (2) vodního zákona uplatňují obce s rozšířenou působností stanoviska k územním 

plánům a regulačním plánům, s výjimkou územních plánů těchto obcí. 

K návrhu zadání územního plánu obce Unkovice nejsou z hlediska zájmů, chráněných vodním zákonem další 

požadavky. 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 
Orgán ochrany vod neuvedl žádné požadavky na obsah ÚP  

V dalším průběhu projednávání návrhu ÚP dotčený orgán neuplatnil žádné stanovisko. 
 

Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky zákona o ochraně vod.  
Územní plán vymezil plochy opatření proti povodním na vodním toku Svratka, řízené inundace Židlochovice a poldr 

Blučina na vodním toku Svratka včetně Ivanovického potoka  z důvodu potenciálních záplav ohrožující zastavěné 

území Tím je řešena ochrana zastavěného území obce v koordinaci s okolním územím i ochrana ostatních obcí. 

Protipovodňová opatření jsou přípustná v plochách vodních a vodohospodářských, plochách veřejných prostranství,  

plochách zemědělských, plochách přírodních, aby bylo možné účinně realizovat protipovodňová opatření v plochách, 

které jsou dotčeny záplavovým územím, dále pak vymezuje koridory pro odvod přívalových vod TD1 a TD2. Územní 

plán nevymezuje zastavitelné plochy v záplavovém území. vyjma plochy  Z4a protože navazuje na stávající již 

realizovanou zástavbu a dotvářejí urbanistickou koncepci území. Vzhledem k tomu, že se nezměnily podmínky 

v území, ani podstatně platná legislativa, lze předpokládat, že přesto, že se daná lokalita nachází v záplavovém území, 

není v rozporu s výše uvedeným zákonem.  Koncepcí technické infrastruktury je stanoveno odvádění splaškových vod 

do ČOV, srážkové vody jsou primárně likvidovány vsakem na vlastních pozemcích a není přípustné zhoršovat 

odtokové poměry v území. Zásobování pitnou vodou je řešeno veřejným vodovodem z přívodního řadu od Židlochovic. 

Z výše uvedeného vyplývá, že ÚP není v rozporu s veřejným zájmem chráněným výše uvedeným zákonem. 
 

4. Ochrana ovzduší 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší - § 48 odstavce 1 písmene w) do 31.8.2012. 

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

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno  
Obsah vyjádření k návrhu zadání č.j. JMK96904/2017, 26.7.2015 
Při zpracování návrhu územního plánu Unkovice je nutno postupovat v souladu se základním požadavkem na 

snižování úrovně znečištění i znečišťování vnějšího ovzduší. Obecně platí, že není vhodná těsná návaznost obytné 

zástavby a ploch pro výrobu, průmysl nebo činnosti omezující okolní obytnou zástavbu, zejména z důvodu 

předcházení problémům obtěžování obyvatel hlukem, emisemi z dopravy, případně zápachem. Proto je nutné zvolit 

umístění objektů pro stálé bydlení v dostatečné vzdálenosti od stávajících i nových zdrojů znečišťování ovzduší – 

průmyslových areálů, smíšených výrobních areálů apod. Umístění případných jednotlivých zdrojů znečišťování 

ovzduší v lokalitách bude nutné posuzovat individuálně na základě zpracovaných rozptylových studií v rámci procesu 

EIA, procesu umísťování vyjmenovaných stacionárních zdrojů krajským úřadem (možno využít kompenzační 

opatření) nebo nevyjmenovaných stacionárních zdrojů (kompetence ORP).  
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OŽP jako dotčený orgán ochrany ovzduší upozorňuje, že návrh územního plánu Unkovice musí být v souladu s 

opatřením obecné povahy Ministerstva životního prostředí č. j. 30724/ENV/16 ze dne 27.05.2016, kterým byl vydán 

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z a dále upozorňuje, že je potřeba navrhnout protierozní 

opatření odpovídající podrobnosti územního plánu, která budou mít za následek snížení erozní ohroženosti území 

(např. plochy systémů větrolamů, plochy zatravnění, plochy protierozních mezí, plochy ÚSES, apod.). 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Požadavek orgánu ochrany ovzduší na obsah ÚP byl částečně doplněn do návrhu zadání, co nebylo 

zapracováno je upozornění na realizaci návrhů protierozních opatření, ÚPD vytváří pouze územní 

podmínky pro budoucí záměry, realizaci záměrů lze požadovat pouze při vymezení etapizace, správné 

hospodaření na orné půdě není úkolem územního plánování. 
Obsah stanoviska č.j. JMK 5107/2019 z 11.1.2019 dle § 50 

OŽP jako dotčený orgán příslušný dle § 11 odst.2 písm. a) zákona č.201/2012 sb., o ochraně ovzduší uplatňuje 
k předloženému „návrhu územního plánu Unkovice“ stanovisko v tom smyslu, že po posouzení předložené 
dokumentace nemá k předloženému návrhu připomínky 

Obsah stanoviska č.j. JMK 89823/2021 Z 18.6.2021 k upravenému návrhu dle § 52. SZ: 
OŽP jako dotčený orgán ochrany ovzduší příslušný dle ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 

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

stanovisko v tom smyslu, že k nim nemá připomínky.   

Stanovisko, dle ust. § 53 odst. (1) k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 

Dotčený orgán neuplatnil stanovisko, v případě, že dotčený orgán neuplatní stanovisko dle § 53 odst. (1) 

má se za to, že s návrhem souhlasí. 

Obsah stanoviska č.i. JMK 76214/2022 z 20.5.2022 k opakovanému veřejnému projednání 
OŽP jako dotčený orgán příslušný dle ust. § 11 odst. 2 písm.a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší uplatňuje 

k předloženému „Návrhu územního plánu Unkovice“ předkládanému k opakovanému veřejnému projednání 

stanovisko v tom smyslu, že po posouzení předložené dokumentace nemá k částem řešení, které byly v „Návrhu 

územního plánu Unkovice“ od prvního veřejného projednání změněny připomínky. Pouze upozorňuje na to, aby emise 

s případných výrob nezasahovaly do obytné zástavby a neobtěžovaly zejména zápachem. 

 

Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky zákona o ochraně ovzduší.  

Dotčený orgán v průběhu projednávání návrhu ÚP vydal souhlasná stanoviska, lze tedy konstatovat, že ÚP 

je v souladu s výše uvedeným zákonem. 

 
5. Ochrana zemědělského půdního fondu 
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů ,§ 17a písm. a) v souvislosti s § 5 odst. 
2 
5.1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno  

Ve svém vyjádření k návrhu zadání č.j. JMK 96904/2017 z 26.7.2017 uplatnil vyjádření s požadavky na obsah 

územního plánu. Při zpracování návrhu územního plánu Unkovice je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 

zákona o ochraně ZPF. Zpracovatelé jsou povinni řídit se zásadami ochrany ZPF vyplývajícími z ust. § 4 zákona o 

ochraně ZPF. Dále jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních 

zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného 

řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na ZPF je uveden v příloze č. 3 Vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti 

ochrany ZPF.  

OŽP dále sděluje, že ve Věstníku MŽP, částce 8-9 ze září 2011, bylo zveřejněno společné metodické doporučení 

Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP k „Vyhodnocení 

předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu“, které je dále 

zveřejněno na webové stránce Ústavu územního rozvoje (http://www.uur.cz).  

OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF příslušný dle ust. § 17a odst. a) zákona o ochraně ZPF uplatní stanovisko podle 

ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF k návrhu územního plánu Unkovice na základě zpracovaného Vyhodnocení 

předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na ZPF obsaženého v odůvodnění návrhu územního plánu. 

V souladu s čl. II odst. 1 metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 01.10.1996 č. j. 

OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona o ochraně ZPF projednává OŽP lokality s výměrou nad 10 ha s 

orgánem ochrany ZPF Ministerstva životního prostředí (MŽP). 

Vzhledem k této skutečnosti se doporučuje návrh předmětné územně plánovací dokumentace, který navrhuje lokalitu 

(případně několik lokalit spolu souvisejících a tvořících jeden celek) o výměře nad 10 ha, předložit OŽP v 

dostatečném předstihu před společným jednáním (na CD). Bez projednání s MŽP není možné stanovisko uplatnit.  

OŽP upozorňuje, že podle ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF účinného od 01.04.2015 lze zemědělskou půdu I. a II. 

třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad veřejným zájmem ochrany 
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ZPF. Citovaný odst. 3 ust. § 4 zákona o ochraně ZPF se nepoužije při posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v 

platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití. 

Vzhledem k výše uvedenému požaduje OŽP, aby v tabulce záborů ZPF bylo u ploch přebíraných z platné územně 

plánovací dokumentace v poznámce uvedeno původní funkční využití a původní výměra. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu zadání: 

Požadavek orgánu ochrany ZPF na obsah ÚP  vyplývající z právních předpisů byl zapracován do návrhu 

zadání. 

Obsah stanoviska č.j. JMK 5107/2019 z 11.1.2019 k návrhu ÚP dle § 50: 
Dotčený orgán ochrany ZPF posoudil předmětný návrh územního plánu z hlediska zájmů ochrany ZPF a uplatnil: 

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

souhlasné stanovisko ke zbývajícím návrhovým plochám Návrhu územního plánu Unkovice.  

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

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

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

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

Své stanovisko orgán ochrany ZPF krajského úřadu zdůvodnil následovně:  

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

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

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

využitím plochy výroby a skladování s předpokládaným celkovým záborem zemědělské půdy 19,15 ha, z toho je 9,32 

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

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

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

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

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

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

textové části odůvodnění územního plánu není prokázána nezbytnost předpokládaného záboru zemědělské půdy v 

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

než zemědělské využití“. 

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

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

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

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

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

Z18 zůstává v platnosti 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ: 

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

nebyl tedy shledán veřejný zájem na záboru kvalitních půd, závěry stanoviska byly zapracovány a 

zastavitelné plochy Z12-Z17 byly z návrhu ÚP vyňaty a převedeny zpět na plochy ZPF. 
Obsah stanoviska č.j. JMK 89823/2021 Z 18.6.2021 k upravenému návrhu dle § 52. SZ: 

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

změny řešení s dopadem na ZPF: 

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

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

ZPF je beze změny), 

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

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

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

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

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

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

vymezenou ve stejném rozsahu a určenou ke stejnému využití". 

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

důvodu změny v nadřazené ÚPD - v ZÚR JMK bylo zrušeno původní vymezení koridoru územní rezervy pro 

vysokorychlostní trať a nově byl aktualizací č. 1 ZÚR JMK vymezen koridor DZ11 pro stavbu VRT Brno -Šakvice 

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

ZÚR je proto přebírán do ÚP". 
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OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF krajského úřadu příslušný dle ust. § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF v 

souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF uplatňuje nesouhlasné stanovisko k návrhové ploše Z19 a dále 

souhlasné stanovisko k Návrhu územního plánu Unkovice se změnami zapracovanými po společném jednání. 

Nesouhlasné stanovisko k nově zařazené návrhové ploše Z19 je uplatněno z důvodů, že plocha nebyla řádným 

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

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

přebíranou z platné ÚPD. 

V souladu s ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona, resp. v návaznosti na souhlasné stanovisko uplatněné v rámci 

společného jednání dospěl orgán ochrany ZPF krajského úřadu k závěru, že zbývající předložené změny nejsou v 

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

hlediska zájmů ochrany ZPF akceptovat. 

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

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

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

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

Vyhodnocení 

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

návrhové plochy Z19, ke které uplatnil nesouhlasné stanovisko. 

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

Z19, požádal dne 12.10.2021 o přehodnocení nesouhlasného stanoviska. 
Obsah stanoviska č.j. JMK 152599/2021 ze dne 25.10.2021 vydaného na základě dohody. 

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

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

souhlasné stanovisko k návrhové ploše Z19 Návrh územního lánu Unkovice. 

Své stanovisko orgán ochrany ZPF krajského úřadu zdůvodňuje následovně: 

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

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

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

Stanovisko, dle ust. § 53 odst. (1) k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 

Dotčený orgán neuplatnil stanovisko, v případě, že dotčený orgán neuplatní stanovisko dle § 53 odst. (1) 

má se za to, že s návrhem souhlasí. 
Obsah stanoviska č.i. JMK 76214/2022 z 20.5.2022 k opakovanému veřejnému projednání 

OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF příslušný dle ust. § 17a písm.a) zákona o ochraně ZPF nemá připomínky 

k částem řešení „Návrhu územního plánu Unkovice“ projednávaného v režimu ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona, 

které byly od prvního veřejného projednání změněny, neboť od prvního veřejného projednání a následné dohody 

nedošlo ke změnám, které by vykazovaly nová zábor ZPF. 
 

Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky zákona o ochraně zemědělského půdního fondu..  

Dotčený orgán v průběhu projednávání návrhu ÚP vydal postupně dvě nesouhlasná stanoviska, která byla 

po dohodována. Na základě úprav návrhu ÚP vydal dotčený orgán v konečné fázi vydal souhlasné 

stanovisko. Lze tedy konstatovat, že ÚP je v souladu s výše uvedeným zákonem. 
 

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

Ve stanovisku č.j. OŽPSÚ/11455/2017/VK ze dne 28.7.2017 k návrhu zadání 
Obsah vyjádření k zadání: 

Příslušným orgánem ochrany ZPF k uplatnění stanoviska k UPD je z hlediska zákona o ochraně ZPF Krajský úřad 

JMK. 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Orgán uvádí pouze, že není věcně a místně příslušný, neuvádí tedy žádné požadavky na obsah návrhu 

zadání ÚP vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Z toho důvodu neuplatnil v dalším průběhu 

projednávání návrhu ÚP žádná stanoviska. 
 
6. Ochrana lesa 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů § 48a odst. 2 písm. b) 
6.1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno  

Ve svém vyjádření k návrhu zadání č.j. JMK 96904/2017 z 26.7.2017  
OŽP není dotčeným orgánem státní správy lesů. 

Vyhodnocení výsledku projednání k návrhu zadání: 
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Orgán ochrany lesa uvádí pouze, že není věcně a místně příslušný, neuvádí tedy žádné požadavky na obsah 

návrhu zadání ÚP vyplývající ze zvláštních právních předpisů. 
Ve stanovisku č.j. JMK 5107/2019 z 11.1.2019 dle § 50, stanovisku JMK 88173/2020 z 24.6.2020 a ve 
stanovisku č.j. JMK 76214/2022 z 20.5.2022 uplatněnému k opakovanému veřejnému projednání  uvedl 
totéž, co je uvedeno výše ve vyjádření k návrhu zadání. 
Vyhodnocení výsledku projednání: 

 Orgán ochrany lesa není věcně příslušný k uplatnění stanoviska.  
 
6.2 Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 100,667 01 Židlochovice 
Ve stanovisku č.j. OŽPSÚ/11455/2017/VK ze dne 28.7.2017 k návrhu zadání 
Koncepce je možná. Dále nemáme k  projednávání návrhu zadání územního plánu Unkovice v této fázi ze strany 

odboru životního prostředí a stavebního úřadu zdejšího městského úřadu zásadních připomínek s tím, že požadujeme 

předložit k vyjádření další stupeň ÚPD.  

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Orgán ochrany lesa neuvedl žádné požadavky na obsah ÚP vyplývající ze zvláštních právních předpisů či 

územně analytických podkladů. Předkládání dalších stupňů projednávání vyplývá z platné legislativy. 

V dalším průběhu projednávání návrhu ÚP dotčený orgán neuplatnil žádné stanovisko. 
 

Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky zákona o ochraně lesa.  

Územní plán vymezil plochy NL -  plochy lesní. Stávající rozsah lesních ploch je respektován. Územní plán 

stanovením přípustným a podmíněně přípustným využitím těchto ploch zajistil podmínky pro zachování a 

obnovu lesa. Tyto podmínky významnou měrou omezují možnost umisťování veškerých staveb a zařízení, 

vyjma těch, které jsou umožněny dle platné legislativy. Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že ÚP 

není v rozporu s výše uvedeným zákonem. 
 
 
7.  Ochrana ložisek nerostných surovin 
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) § 15 odst. 2 
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů § 13 odst. 2 
7.1 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
Dotčený orgán neuplatnil ani jednou v procesu pořizování ÚP vyjádření s požadavky,  či stanoviska. 

Vyhodnocení souladu ÚP s veřejným zájmem ochrany ložisek nerostných surovin:  

Dotčený orgán neuplatnil ani jednou v procesu pořizování ÚP vyjádření s požadavky či stanoviska. Účelem zákona 
č.44/1988 Sb. je ochrana a hospodárné využívání nerostného bohatství a ochrana životního prostředí při jejich 
dobývání. Zákon 66/1988 Sb. upravuje podmínky pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 
jejich kontrolu a sankce. V k.ú Unkovice se nacházejí výhradní ložiska nerostných surovin, jsou zde rovněž vymezeny 
dobývací prostory. Územní plán  vymezil nad dobývacími prostory plochy NZD – plochy zemědělské v dobývacím 

prostoru, kde jako podmíněně přípustné využití uvádí dobývání a těžba nerostných surovin za podmínky, že následná 
rekultivace proběhne bezodkladně po vytěžení i části území a rekultivace navrátí území k původnímu způsobu využití. 
ÚP tedy nemůže být v rozporu s veřejným zájmem, který je hájen výše uvedenými zákony. 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2 
7.2 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32,11015 Praha 1 
Ve svém vyjádření k návrhu zadání č.j. MPO 41987/2017 ze dne 24.7.2017 
Dotčený orgán uplatňuje k návrhu zadání územního plánu Unkovice toto stanovisko: 

V územním plánu požadujeme respektovat dobývací prostory č.70933 Hrušovany 1 a č. 71083 Žabčice, 

plochy výhradního ložiska štěrkopísků a živcových surovin č. 3010900 Hrušovany u Brna a chráněné 

ložiskové území č. 01090102 Žabčice, vyymezené v západní části řešeného území. Jinak s návrhem zadání 

ÚP Unkovice souhlasíme. 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Požadavek na respektování dobývacích  prostorů a chráněného ložiskového území byl uveden v bodě A.2. 

tím, že požadoval respektovat zejména tyto limity: 

 -  dobývací prostory Hrušovany 1, Žabčice a Žabčice  

 - chráněné ložiskové území Žabčice 

Orgán ochrany ložisek nerostných surovin ve svém stanovisku vydal souhlas s návrhem zadání ÚP 

Unkovice 
Obsah stanoviska  č.j MPO 82797/2018 ze dne 20.11.2018 k návrhu ÚP dle §50: 

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

ODŮVODNĚNÍ: 
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Západní polovinu řešeného území pokrývají dobývací prostory č.70933 Hrušovany I a č. 71083 Žabčice, plochy 

výhradního ložiska štěrkopísků a živcových surovin č. 30109900 Hrušovany u Brna a chráněná ložisková území 

(CHLÚ) Č. 01090102 Žabčice a č. 01090101 Smolín. Do dobývacího prostoru Hrušovany I a do výhradního ložiska 

Hrušovany u Brna vymezuje územní plán plochu Z19/VF pro fotovoltaickou elektrárnu a částečně sem zasahuje i 

navržený psí hřbitov (plocha technické infrastruktury Z11/TI). S těmito záměra souhlasíme za předpokladu, že 

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

prostoru (po dohodě s organizací České štěrkopísky, spol. S.r.o.) 

  



                                                                                                                                                                                  ÚP Unkovice 

                                                                                                                                      II. Odůvodnění územního plánu 

 

 

                                                                         II 

 

/126 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ: 

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

ochrany ložisek a dobývacích prostorů, která však není výrokovou částí  stanoviska nijak blíže 

specifikována Z odůvodnění vyplývá, že je nutno sladit přípustné činnosti stanovené pro tyto plochy 

s povolením hornické činnosti v tomto DP. Jelikož nelze stanovit podmínku procesní (dohoda s organizací, 

která není dotčeným orgánem dle horního zákona, jak navrhuje dotčený orgán), je nutno podmínky zpřesnit 

na základě rozhodnutí vydaných ObÚ. ObÚ nevydal stanovisko, nýbrž sdělení, ze kterého žádné podmínky 

nevyplývají.  

 
Obsah stanoviska č.j.  MPO 444125/2021  ze dne 18.5.2021 k návrhu ÚP dle § 52. 

Stanovisko k návrhu územního plánu Unkovice pro veřejné projednání 

Závazná část 

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

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

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

stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci 

následující stanovisko: 

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

dobývacích prostorů, souladu přípustných činností v koridoru vysokorychlostní trati, v plochých fotovoltaické 

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

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

Odůvodnění 

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

v návrhu pro veřejné projednání umisťuje územní plán do dobývacího prostoru č. 70933 Hrušovany I a do výhradního 

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

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

infrastruktury Z11/TI) a napříč západní části katastru ( tedy i přes dobývací prostor č. 71083 Žabčice a chráněné 

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

ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. S těmito záměry souhlasíme za předpokladu, že přípustné činnosti 

v těchto plochách budou v souladu s povolenou hornickou činností ve výše uvedených dobývacích prostorech (po 

dohodě s organizací České štěrkopísky, spol. S.r.o.). V kapitole 4 „Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů“ 

odůvodnění dále chybí vyhodnocení souladu územního plánu s horním zákonem – prosíme doplnit. Dále je v kapitole 

6.5.9. „ Dobývání ložisek nerostných surovin“ uvedeno, že je celé území pokryto průzkumným územím pro ropu a 

zemní plyn č. 040008 Svahy Českého masivu, přičemž dle našich podkladů na území obce toto průzkumné území již 

nezasahuje – prosíme upravit. 

Vyhodnocení 

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

výhradních ložisek nerostů a dobývacích prostorů, souladu přípustných činností v koridoru 

vysokorychlostní trati, v plochách fotovoltaické elektrárny a psího hřbitova s povolenou hornickou činností 

v dobývacích prostorech“ 

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

pořizovatel uvedl, jak jsou dle jeho názoru splněny podmínky zajištění maximální ochrany výhradních 

ložisek nerostů. Dne 22.6.2021 obdržel pořizovatel stanovisko MPO pod číslem jednacím MPO 

513117/2021. 
Obsah stanoviska: 

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

17. 5.2021 k návrhu územního plánu Unkovice 

ZÁVAZNÁ ČÁST 

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

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

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

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

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

následující stanovisko: 

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

ODŮVODNĚNÍ 

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

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

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



                                                                                                                                                                                  ÚP Unkovice 

                                                                                                                                      II. Odůvodnění územního plánu 

 

 

                                                                         II 

 

/127 

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

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

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

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

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

ještě umožňoval provedení stavby. 

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

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

hornickou činností. 

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

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

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

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

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

prostoru. 

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

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

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

dotčeným orgánem není. 

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

připomínky opravena. 

Vyhodnocení 

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

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

zapracována následujícím způsobem. Do kapitoly D.1 v bodě  

9) Další stavby v tomto koridoru přípustné 

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

výrazně neztíží vybudování vysokorychlostní tratě 

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

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

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

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

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

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

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

rozdílné zájmy hájené MPO a MD byly už při projednávání Aktualizace ZUR JMK vyřešeny. V Z1 ÚP Žabčice se 

koridor pro VRT zužuje a vychází z podmínek stanovených Aktualizací ZUR JMK. Zpracovatel vezme v úvahu § 52 

odst. 4 stavebního zákona a bude vycházet z podmínek stanovených pro vymezení koridoru VRT v této oblasti. 

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

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

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

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

nezákonného postupu. 

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

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

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

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

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

Jak vyplanulo ze ZÚR JMK, pro VRT JIŽNÍ MORAVA se v současnosti zpracovává studie proveditelnosti, pro účel A1 

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

intenzity provozu atd.). Průchod územím je navrhován s maximálním ohledem na prvky ochrany přírody i s cílem 

minimalizovat dopad na obyvatele. Technicky je velmi obtížné až nemožné lokálně odklánět trasu od hlavního směru, 

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

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

Správy železnic. Tato šíře koridoru byla převzata a zapracována do návrhu ÚP Unkovice. Vzhledem k tomu, že 

v současné době není známá žádná podrobnější plánovací dokumentace, nebyl tento koridor dále zužován. 

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

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

 

Obsah stanoviska č.j. MPO 33352/2022 ze dne 11.4.2022k opakovanému veřejnému projednání: 
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Závazná část 

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

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

pozdějších předpisů, a v souladu s § 52 odst. 3 a § 53 odst.2 zákona č. 183/2002 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu ( stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, vydáváme k výše uvedené územně plánovací 

dokumentaci následující stanovisko 

S návrhem ÚP Unkovice souhlasíme za podmínky vyjmutí dobývacích prostorů, výhradních ložisek a chráněného 

ložiskového území (CHLÚ) z nepřípustného využití staveb, zařízení a jiných opatření pro těžbu nerostů u ploch 

lesních, přírodních a smíšených nezastavěného území. 

ODŮVODNĚNÍ 

Změny, k nimž došlo od prvního veřejného projednání, neomezí ochranu a využití nerostného bohatství na území 

obce. Také v návrhu pro veřejné projednání umísťuje územní plán do dobývacího prostoru č. 70933 Hrušovany I a do 

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

elektrárnu (na již vytěžených pozemcích), zatímco dle našeho požadavku ze stanoviska ze 17.5.2021 byla plocha 

Zll/TI pro psí hřbitov zmenšena na hranici dobývacího prostoru Hrušovany I, a napříč západní části katastru (tedy i 

přes dobývací prostor č. 71083 Žabčice a chráněné ložiskové území č. 01090102 Žabčice) je veden koridor vysoko 

rychlostní trati, převzatý z Politiky územního rozvoje a ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Jelikož je u 

této vysokorychlostní trati uvedeno, že na území ložisek nerostných surovin je přípustná hornická činnost v souladu s 

platnou legislativou, která výrazně neztíží vybudování vysokorychlostní tratě, je ložisková ochrana tímto dostatečně 

zajištěna. Údaje o průzkumném území, které již na území obce nezasahuje, byly z textové části odůvodnění vypuštěny. 

Požadujeme však, podobně jako tomu je ploch zemědělských, vyjmout dobývací prostory, výhradní ložiska a CHLÚ z 

nepřípustného využití staveb, zařízení a jiných opatření pro těžbu nerostů u ploch lesních, přírodních a smíšených 

nezastavěného území, které se v těchto ložiskových územích také nacházejí, v zájmu ochrany a možného využití 

ložisek v těchto prostorech v budoucnu. 

Vyhodnocení: 

Nadřízený orgán souhlasí s návrhem ÚP za podmínky, že v plochách lesních, přírodních a smíšených nezastavěného 

území bude umožněno v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby a zařízení a jiná opatření mimo jiné také pro 

těžbu nerostů dle § 18 odst. (5) stavebního zákona. Požadavek dotčeného orgánu byl zapracován. 

 
Vyhodnocení souladu ÚP se stanovisky dotčeného orgánu ochrany ložisek nerostných surovin: 
Všechny požadavky dotčeného orgánu v průběhu projednávání byly do ÚP zapracovány. Veřejný zájem, který je 

dotčeným orgánem na základě zvláštního právního předpisu hájen, je v ÚP respektován. 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2  
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, § 41 odst. 2 písm.j) 

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

Obsah vyjádření č.j SBS 22227/2017 ze dne 3.8.2017 k návrhu zadání: 

1. Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem, v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 

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

předpisů, je v katastrálním území Unkovice evidován dobývací prostor Hrušovany I, ev. č. 7 0933 a 

dobývací prostor Žabčice, ev. č. 7 1083, které jsou stanovené pro organizaci České štěrkopísky spol. s r.o., 

se sídlem Praha 9 Čakovice, IČ: 27584534.  

2. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského požaduje uvedení hranic dobývacích 

prostorů do územního plánu obce Unkovice a uvedení pozemků, které jsou v ploše předmětného 

dobývacího prostoru jako pozemky určené k dobývaní nerostů.  

Vyhodnocení výsledku projednání 

Orgán uplatnil požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů po  lhůtě  

stanovené dle § 47 odst. (2). Požadavek na uvedení hranic  dobývacích prostorů byl uveden v bodě A.2.1 

respektovat zejména tyto limity: 

 -  dobývací prostory Hrušovany 1, Žabčice a Žabčice  

 - chráněné ložiskové území Žabčice 

Požadavek na uvedení pozemků, které jsou v ploše předmětného dobývacího prostoru jako pozemky určené 

k dobývaní nerostů nebyl akceptován, protože územní plán nemůže obsahovat podrobnosti náležící svým 

obsahem regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí 
Obsah stanoviska  č.j SBS 12.11.2018  ze dne 22.11.2018 k návrhu ÚP dle §50: 

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

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

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

pro organizaci České štěrkopísky spol.s.r.o. 
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Požaduje vyznačení hranic dobývacích  prostorů do ÚP a vyznačení pozemků, které jsou v ploše předmětných 

dobývacích prostorů jako pozemky určené k dobývání nerostů. 

 Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ: 

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

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

Orgán ochrany ložisek nerostných surovin nevydal stanovisko formou dle § 4 stavebního zákona, hranice DP je ve 

v ÚPD vyznačena v tom výkrese, který je k tomu příslušný – tedy v koordinačním výkrese, kdy hranice byly zvýrazněny. 

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

chráněné LÚ je totiž  stanoveno mimo DP. 

U všech typů ploch, nacházejících se v nezastavěném území v podmínkách pro využití všech ploch byl objasněn vztah 

NZÚ ( nezastavěné území) k těžbě – tzn. zda je těžba vyloučena, taktéž tímto způsobem byl objasněn vztah dalších 

činností obsažených v § 18 odst. 5, aby bylo jasně zřejmé, zda jsou či nejsou tyto činnosti někde v NZÚ vyloučeny – 

požadavek přílohy č. 7 vyhl.500 /2006 Sb.,bod f. 

Dobývání a těžba nerostných surovin je podmíněna v plochách NZD následnou rekultivací území bezodkladně po 

vytěžení i části území s návratem k původnímu způsobu využití či jiné rekultivaci. Pozemky k těžbě byly  tak v hlavním 

výkrese vyznačeny. 

Kromě toho dobývací prostory jsou stanoveny v nezastavěném území, kde využití pro těžbu vyplývá přímo z § 18 odst. 

5 sta.zákona, nevylučuje-li ji ÚPD a zde, vyloučena není nikde. 
 
Obsah stanoviska  č.j. SBS 18347/2021 ze dne 12.5.2021 k upravenému návrhu dle § 52. SZ: 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského zaevidoval dne 10.5.2021 oznámení ze dne 

6.5.2021, spisové značky OÚPSÚ/19457/2016/Ka, o zahájeném řízení o územním plánu Unkovice a vyhodnocení 

jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského jako věcně 

příslušný orgán státní báňské správy podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 

61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje toto 

stanovisko k územnímu plánu Unkovice z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství: 

1. V katastrálním území Unkovice je stanoven dobývací prostor Hrušovany I a dobývací prostor Žabčice podle 

ustanovení § 27 odst. 1 zákona ě. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších 

předpisů, proto zdejší úřad podává níže uvedené připomínky k návrhu územního plánu Unkovice. 

2. Zdejší úřad požaduje v územním plánu zohlednit stávající dobývací prostory Hrušovany I a Žabčice jako plochu 

určenou k dobývání výhradního ložiska nerostných surovin. 

Vyhodnocení 

Orgán ochrany ložisek nerostných surovin nevydal stanovisko formou dle § 4 stavebního zákona a byl vyzván k jeho 

upřesnění ( OŽPSÚ/19457/2016-84).  Z  podání nebylo zřejmé, jak má návrh ÚP zohlednit dobývací prostory.  

Dne 1.7.2021 obdržel pořizovatel stanovisko dotčeného orgánu pod číslem jednacím SBS 21067/2021.. 

Obsah stanoviska: 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského doplňuje svoje stanovisko k řízení o územním 

plánu Unkovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. Obvodní báňský úřad pro území krajů 

Jihomoravského a Zlínského jako věcně příslušný orgán státní báňské správy podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona ě. 

44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle 

ustanovení § 38 odst. 1 zákona ě. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů, uplatňuje toto doplněné stanovisko k územnímu plánu Unkovice z hlediska ochrany a využití 

nerostného bohatství: 

1. V katastrálním území Unkovice je stanoven dobývací prostor Hrušovany I a dobývací prostor Žabčice podle 

ustanovení § 27 odst. 1 zákona ě. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších 

předpisů, proto zdejší úřad podává níže uvedené připomínky k návrhu územního plánu Unkovice. 

2. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 44/1988 

Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, požaduje k včasnému 

zabezpečení ochrany nerostného bohatství aby orgány územního plánování a zpracovatelé územně plánovací 

dokumentace při územně plánovací Činnosti vycházeli z podkladů o zjištěných a předpokládaných výhradních 

ložiskách poskytovaných jim Ministerstvem životního prostředí a jsou povinni navrhovat řešení, které je z 

hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. 

3. Zdejší úřad požaduje v územním plánu zohlednit stávající dobývací prostory Hrušovany I a Žabčice jako plochu 

určenou k dobývání výhradního ložiska nerostných surovin. 

Vyhodnocení: 

Připomínky dotčeného orgánu zohlednit stávající dobývací prostory Hrušovany I a Žabčice jako plochu určenou k 

dobývání výhradního ložiska nerostných surovin nebyla zapracována. 

Odůvodnění: Návrh územního plánu Unkovice zakreslil k koordinačím výkrese výše uvedené dobývací prostory a na 

základě této skutečnosti vymezil plochy zemědělské v dobývacím prostoru NZD v nezastavěném území. 
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Stanovil podmínky využití těchto ploch v tom smyslu, že dobývání a těžba nerostných surovin je přípustná za podmínky, 

že následná rekultivace území proběhne bezodkladně po vytěžení i části území a rekultivace navrátí území 

k původnímu způsobu využití či jiné rekultivaci. Jako nepřípustné využití je pak uvedeno jiné způsoby využití, které 

mohou být potenciálně ve střetu s přípustným a podmíněně přípustným využitím,  zahrnující zejména bydlení, výrobu, 

rekreaci pobytovou, veškeré stavby s výjimkou staveb, které lze umisťovat v nezastavěném území v souladu s jeho 

charakterem. Dle §18 odst. (5) v nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a 

jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro 

veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických 

a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší 

podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, 

ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. 

Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v 

nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu 

výslovně nevylučuje. Z toho vyplývá, že v plochách NZD nejsou vyloučeny stavby pro těžbu nerostů, tedy že tato 

činnost je zde přípustná. 

§ 18 odst. (1) SZ  Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 

spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 

generací budoucích. V současné době jsou plochy NZD jsou zemědělsky obhospodařovány, žádná těžba zde neprobíhá. 

Plocha byla vymezena v souladu s § 3 odst. (2) písm a), kdy plochy se vymezují podle stávajícího nebo požadovaného 

způsobu využití . Dle rozsudku NSS 4 As 467/2019-27 do ploch těžby se v územně plánovací dokumentaci zařazují 

pozemky, které již slouží k zajištění těžební činnosti, případně s ní souvisejí, nikoli však veškerá na území státu zjištěná 

ložiska nerostů.  

 

Obsah stanoviska č.j.  SBS 33481/2021/2 ze dne 20.9.2021k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o 

námitkách 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a zlínského nesouhlasí s vypořádáním námitek a vyhodnocení 

připomínek o územním plánu Unkovice, protože nebyly vůbec řešeny podaná námitky a připomínky z přípisu č.j. SBS 

21067/2021 ze dne 30.6.2021, kde byly uplatněny požadavky aby v územním plánu byly zohledněny stávající 

dobývací prostory Hrušovany 1 a Žabčice jako plochy určené k dobývání výhradního ložiska nerostných surovin. 

Vyhodnocení: 

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

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

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

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

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

úřad je dotčeným orgánem z hlediska zákona 44/1988 a zákona č. 61/1988 a jako takový uplatňuje dle § 50 odst. (2) a 

§52 odst. (3)  stanoviska. Přezkoumání souladu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 

stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů je obsahem zvláštní kapitoly odůvodnění územního 

plánu. Vyhodnocení viz výše. 

Obsah stanoviska č.j. SBS 14976/2022/OBÚ-01/1 ze dne 4.4.2022 k opakovanému veřejnému projednání 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského jako dotčený orgán podle ustanovení § 15 odst. 2 

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

vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) souhlasné stanovisko k návrhu územního plánu Unkovice dle § 

53 stavebního zákona. 

Odůvodnění: 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského jako dotčený orgán při pořizování územního plánu 

vyhodnotil předložený návrh územního plánu Unkovice ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb., o 

ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, z hlediska ochrany a využití 

nerostného bohatství. Navrhovaný územní plán respektuje hranice DP Hrušovany I. ev.č. 7 0933, a DP Žabčice, ev. Č. 

7 1083, stanovené pro organizaci České štěrkopísky spol. s.r.o. Na základě tohoto vyhodnocení s předloženým 

návrhem souhlasí. 
Vyhodnocení souladu ÚP se stanovisky dotčeného orgánu ochrany ložisek nerostných surovin: 
Nadřízený orgán nemá k návrhu ÚP Unkovice pro opakované veřejné projednání připomínky, vydal souhlasné 

stanovisko . Veřejný zájem, který je dotčeným orgánem na základě zvláštního právního předpisu hájen, je v ÚP 

respektován. 

 
8. Odpadové hospodářství 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 75 písm. a), účinnost  tohoto zákona skončila 31.12.2020, byl nahrazen 
zákonem 541/2020 Sb.,Zákon o odpadech s účinností od 1.1.2021 
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8.1 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 4,602 00 Brno 2  

Dotčený orgán ve svém vyjádření č.j. KHSJM 39529/2017/BO/HOK ze dne 19.7.2017 k návrhu zadání a poté ve 

stanovisku č.j. KHSJM 00784/2019/BO/HOK ze dne 10.12019 k návrhu ÚP dle §50 neuplatnil požadavky dle tohoto 

zákona z hlediska ochrany zdraví lidí při nakládání s odpady. Neuplatnil ani požadavky k Vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí (SEA), jehož součástí bylo i vyhodnocení vlivů z hlediska odpadů.  

 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 75 písm. a), účinnost  tohoto zákona skončila 31.12.2020, byl nahrazen 
zákonem 541/2020 Sb.,Zákon o odpadech s účinností od 1.1.2021 
 

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

Židlochovice  
Obsah vyjádření č.j OŽPSÚ/11455/2017/VK ze dne 28.7.2017 k návrhu zadání: 
Stanovisko orgánu státní správy v oblasti s nakládání s odpady - koncepce je možná. 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Dotčený orgán neuvedl žádné požadavky na obsah ÚP vyplývající ze zvláštních právních předpisů či územně 

analytických podkladů. 

V dalším průběhu projednávání návrhu ÚP dotčený orgán neuplatnil žádné stanovisko. 

 

Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky zákona o odpadech.  
Dotčený orgán z hlediska odpadového hospodářství neuvedl žádné požadavky či podmínky k obsahu návrhu zadání, 
konstatoval, že koncepce je  rovněž neuplatnil stanovisko v celém procesu projednávání návrhu ÚP  
Jelikož návrh obsahuje:: 

• zásadu, že bude zachována stávající koncepce likvidace komunálního odpadu 

• vymezil rozvojovou plochu pro odpadové hospodářství Z11, jejímž specifickým využití je psí hřbitov 

• v řešeném území není přípustné odstraňování nebezpečného odpadu 

• návrh ÚP neumožňuje skládkování odpadů kromě sběrných dvorů, které lze umístit pouze tam, kde nekolidují 

s hlavním využitím ploch. 

V oblasti předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany 

lidského zdraví, se bude jednat o pozitivní změnu ve smyslu výše uvedeného zákona. Lze tedy konstatovat, že ÚP není 

v rozporu s veřejným zájmem hájeným tímto zákonem. 

8.3 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno  
Odpadové hospodářství a Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025  

Zákon č. 541/2020 Sb. o  odpadech,§ 102 odst.1a obecně závazná vyhláška Jihomoravského kraje č.1/2016 

OŽP jako dotčený orgán odpadového hospodářství příslušný dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona  č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, uplatňuje vyjádření k částem řešení  „Návrhu územního plánu Unkovice“, které byly od prvního veřejného 

projednání změněny, v tom smyslu, že k nim nemá připomínky. 

Krajský úřad upozorňuje na kompetenci obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle ust. § 146 odst. 1 písm. e) 

zákona 541/2020 Sb., o odpadech. 

Vyhodnocení 

Dotčený orgán konstatoval, že nemá k návrhu ÚP připomínky. ÚP není v rozporu s veřejným 
zájmem hájeným tímto zákonem. 

9. 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 č.p. 4,602 00 Brno 2  

Obsah vyjádření č.j.  KHSJM 39529/2017/BO/HOK z 19.7.2017 k návrhu zadání: 

upozorňuje, že při zpracování návrhu územního plánu je nutno zohlednit vymezení imisního hygienického limitu dle 

ustanovení § 30 odst. 2 novelizace zákona č. 258/2000 Sb., vymezení chráněných prostor provedené ustanovením § 30 

odst. 3 novelizace zákona č. 258/2000 Sb. a ustanovení § 77 novelizace zákona č. 258/2000 Sb. a požaduje 

respektovat: 

1) Pro plochy s možností umístit chráněné prostory definované ustanovením § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. 

(dále také „chráněné prostory“), které budou navrhovány do území zatíženého zdroji hluku, bude stanoveno 

podmíněně přípustné využití v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 a část I. odst. 1 písm. f) přílohy č. 7 k vyhlášce 

č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále také „vyhláška č. 500/2006 Sb.“), a ve smyslu ustanovení § 

19 odst. 1 písm. c) a m) stavebního zákona, a to s odkazem na ustanovení § 77 odst. 4 novelizace zákona č. 

258/2000 Sb., dle něhož žadatel o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo společného souhlasu ke 

stavbě podle § 77 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. do území zatíženého zdrojem hluku předloží příslušnému orgánu 

ochrany veřejného zdraví pro účely vydání stanoviska podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. měření hluku 

provedené podle § 32a zákona č. 258/2000 Sb. a návrh opatření k ochraně před hlukem.  
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2) Pro plochy s možností umístit zdroje hluku bude stanoveno podmíněně přípustné využití v souladu s ustanovením 

§ 13 odst. 1 a část I. odst. 1 písm. f) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. a ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 

písm. c) a m) stavebního zákona a § 77 odst. 3 a 4 novelizace zákona č. 258/2000 Sb. s tím, že bude stanovena 

podmínka související s vymezením pojmu imisní hygienický limit dle § 30 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., tj., že 

celková hluková zátěž ze záměrů umístěných na ploše nesmí v souhrnu kumulativních vlivů překračovat imisní 

hygienický limit stanovený v prováděcích právních předpisech pro stávající chráněné prostory a na hranici ploch 

(s možností situovat chráněné prostory) vymezených v územně plánovací dokumentaci.  

3) Při vymezení ploch občanského vybavení příp. při stanovení přípustnosti umístit zařízení občanské vybavenosti v 

ostatních funkčních plochách vymezených dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. je nutno vzít v úvahu fakt, že dle 

ustanovení § 6 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. mohou plochy občanského vybavení zahrnovat pozemky staveb a 

zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, 

veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, 

ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické 

infrastruktury a veřejných prostranství.  

- při zpracování návrhu územního plánu je nutno z hlediska předběžné opatrnosti vyhodnotit, zda konkrétní 

vymezení nepredikuje střet zájmů mj. v oblasti ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a v 

souladu s ustanovením § 13 odst. 1 resp. část I. odst. 1 písm. f) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

stanovit související podmínky pro využití ploch.  

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Požadavky stanovené v návrhu zadání týkající se ochrany zdravých životních podmínek zejména hluku a vibrací byly 

na základě výše uvedeného vyjádření  rozšířeny  o podrobnější požadavky dotčeného orgánu. 

Obsah stanoviska  č.j. KHSJM 00784/2019/BO/HOK z 10.1.2019 k návrhu ÚP dle § 50.  
Orgán s návrhem souhlasí s tímto odůvodněním: 

Předmětný návrh ÚP Unkovice byl ze strany KHS JmK posouzen ve smyslu ustanovení § 2 odst. (2) správního řádu a 

§ 4 odst. (2) písm. b) a § 50 odst. (2) stavebního zákona, a to v rozsahu požadavků na ochranu veřejného zdraví 

vyplývajících ze souvisejících ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. a právních předpisů provádějících, mj. nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Primárně se 

KHS JmK zabývala zejména otázkou potenciálních vlivů na obyvatelstvo a lidské zdraví, které mohou ve svém 

důsledku při uplatňování územního plánu v podobě deklarované v projednávaném návrhu predikovat zdravotní rizika 

pro populaci vystavenou rizikovým faktorům životních podmínek. 

Při posuzování KHS JmK dále postupovala v souladu s ustanovením § 3 správního řádu tak, aby byl zjištěn stav věci, 

o němž nejsou důvodné pochybnosti, a dále ve smyslu ustanovení § 6 odst. (2) a § 50 odst. (1) správního řádu KHS 

JmK uvážila skutečnosti známé z moci úřední a skutečnosti obecně známé a podklady vyhodnotila ve smyslu 

ustanovení § 50 odst. (4) správního řádu dle své úvahy.  

Primárně se KHS JmK zabývala otázkou potenciálních vlivů na obyvatelstvo a lidské zdraví, které mohou ve svém 

důsledku při uplatňování územního plánu v podobě deklarované v projednávaném návrhu predikovat zdravotní rizika 

pro populaci vystavenou rizikovým faktorům životních podmínek.  

Současně byl předmětný návrh vyhodnocen z hlediska doporučení zohlednění požadavků KHS JmK uplatněných ve 

vyjádření k návrhu zadání ze dne 19. 07. 2017, č.j.: KHSJM 39529/2017/BO/HOK. Způsob a forma respektování 

požadavku je zřejmá ze skutečností uvedených v návrhu územního plánu a lze konstatovat, že doporučené požadavky 

byly akceptovány.   

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ: 

Ze stanoviska dotčeného orgánu nevyplývají žádné požadavky na úpravu návrhu. V souvislosti s novelou stavebního 

zákona, kdy úřad územního plánování posuzuje soulad s územně plánovací dokumentací bez možnosti požadovat 

stanoviska dotčených orgánů, bylo nutno upravit podmínky stanovené v kapitole F. odst. F1.1. aby byl splněn 

požadavek vyplývající z platné legislativy. 
 

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

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlen v Brně uplatňuje toto stanovisko: 

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví KHS JmK 

s návrhem územního plánu nazvaným „Návrh územního plánu Unkovice a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

území“ zveřejněným pro veřejné projednání na webových stránkách města Židlochovice souhlasí s tím, že zhledem 

k nutnosti eliminace resp. minimalizace potenciálních rizik populaci vystavenou rizikovým faktorům životních 

podmínek ve smyslu  ustanovení §2 odst. (2) a(4), §77 odst. (1) a § 82 odst. (2) písm. jú a f) zákona 258/2000Sb., 

v návaznosti na ustanovení § 30 a § 77 odst. (2), (3) a (4) zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s nařízením vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů ve smyslu 

ustanovení § 19 odst. 1 písm. c) a m) zákona č. 183/2006 Sb, KHS JmK požaduje upravit níže uvedené. 

V textové části návrhu kapitola F Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 

převažujícího účelu využití …., podkapitola F.1 Podmínky využití ploch ÚP Unkovice upravit následující text v bodě 

2) a v bodě 7) 

Vyhodnocení 
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Dotčený orgán uplatnil souhlasné stanovisko. Požadavek úpravy textové části kapitoly  F.1 v bodech 2) a 7) 

byl zapracován částečně.  

Požadavek na úpravu textu v bodě  2) nebyl zapracován. Dotčený orgán požaduje zapracovat do územního 

plánu podmínku, která je procesní, kterou opatření obecné povahy obsahovat nesmí. Z § 77 odst. (3) a (4) 

se týkají činností souvisejících se stavbou jako takovou s umisťováním staveb, vydáním územních rozhodnutí  

územního souhlasu ke stavbám podle odstavce (3) §77. Tato činnost přísluší jinému správnímu orgánu a tím 

je stavební úřad. Úřad územního plánování není příslušný k těmto úkonům. Jelikož forma opatření obecné 

povahy vylučuje možnost uvedení procesní podmínky tak, jak ji požaduje dotčený orgán, byla podmínka 

upravena tak aby byla akceptovatelná územním plánem. Podmínka posouzení stavby při jejím umisťování 

z hlediska ochrany zdraví vychází ze zákona a je tedy podmínkou nadbytečnou. Při stanovení podmínky 

doložení souladu hlukové zátěže se stanovenými limity v dokumentaci pro územní řízení mohou být některé 

záměry z této podmínky vyjmuty, protože ne všechny stavby podléhají územnímu řízení. 

Bod 7) byl zapracován. 

Stanovisko, dle ust. § 53 odst. (1) k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 

Dotčený orgán neuplatnil stanovisko, v případě, že dotčený orgán neuplatní stanovisko dle § 53 odst. (1) 

má se za to, že s návrhem souhlasí. 
Obsah stanoviska č.j. KHSJM 27490/2022/BO/HOK z 16.5.2022 k opakovanému veřejnému projednání 

 Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“) jako dotčený orgán ochrany veřejného zdraví 

příslušný podle ustanovení § 82 odst. (1) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně  některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále také zákon č. 258/2000 Sb.,(, podle ustanovení §82 odst. (2) 

písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., §4 odst. (2) písm. b) a § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ zákon č. 183/2006 Sb.,), v souladu s ustanovením § 2 odst. 

(2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále také „správní řád“), k návrhu územního 

plánu nazvaného „Návrh Územního plánu Unkovice“ zveřejněným pro opakované veřejné projednání, jehož 

pořizovatelem je městský úřad Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice odbor územního 

plánování a stavební úřad, Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, IČO : 00282979, uplatňuje toto stanovisko: 

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví KHS JmK 

s návrhem územního plánu nazvaným „Návrh Územního plánu Unkovice“ zveřejněným pro opakované veřejné 

projednání na webových stránkách města Židlochovice  http://www.zidlochovice.cz v sekci Územní plány obcí – obec 

Unkovice souhlasí. 

Vyhodnocení: 

Dotčený orgán nemá k návrhu ÚP Unkovice pro opakované veřejné projednání připomínky, s návrhem tedy souhlasí 

 
Vyhodnocení souladu ÚP s veřejným zájmem ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví:  
Dotčený orgán v průběhu projednávání návrhu ÚP vydal souhlasná stanoviska s připomínkami, které byly 

částečně akceptovány a zapracovány do návrhu. Stanovisko dotčeného orgánu uplatněné k opakovanému 

veřejnému projednání bylo souhlasné, lze tedy konstatovat, že ÚP je v souladu s výše uvedeným zákonem. 
 
10. Veterinární správa 
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, § 49 odst. 1 písm. j) 

Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj, Palackého třída č.p. 174,612 00 Brno 12  
Dotčený orgán neuplatnil ani jednou v procesu pořizování ÚP vyjádření s požadavky,  či stanoviska. 

 

Vyhodnocení souladu ÚP s veřejným zájmem ve smyslu zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči:  

Zákon z hlediska veterinární péče stanovuje požadavky na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty, na podnikání 
v oblasti chovu zvířat. 

ÚP vymezuje plochu výroby a skladování,  která je určena mimo jiné i k zemědělské výrobě.  Drobné zemědělské 
hospodaření je dále přípustným využitím v plochách smíšených obytných za podmínky nenarušující svým provozem 
užívání staveb ve svém okolí. kvalitu obytného prostředí. 
Má se tedy za to, že veřejný zájem j chráněný výše uvedeným zákonem nebyl řešením ÚP dotčen. 

11. Památková péče 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, § 28 odst. 2 písm. c) 
11.1 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kultury a pam. péče, Žerotínovo náměstí 3, 
601 82 Brno  
Ve svém vyjádření k návrhu zadání č.j. JMK 96904/2017 z 26.7.2017  
dotčený orgán uvedl, že dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů, uplatňuje krajský úřad stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je 

památková zóna nebo nemovitá kulturní památka, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst.2 písm. 

http://www.zidlochovice.cz/
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c). V daném případě nejsou dotčeny zájmy v kompetenci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kultury a 

památkové péče. 

Ke společnému jednání § 50 a veřejnému projednání §52 dotčený orgán neuplatnil stanoviska. 
K návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách neuplatnil orgán stanovisko a v souladu s § 53 

odst. 1 SZ, pokud dotčený orgán neuplatní stanovisko k návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o 
námitkách v zákonné lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. 
Obsah stanoviska č.i. JMK 76214/2022 z 20.5.2022 k opakovanému veřejnému projednání 

Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje 

krajský úřad stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková zóna nebo nemovitá 

kulturní památka, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c). V daném případě nejsou 

dotčeny zájmy v kompetenci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče. 

Vyhodnocení souladu ÚP se stanovisky dotčeného orgánu ochrany památek: 
Protože se v řešeném území nenachází památková zóna ani nemovitá národní 
kulturní památka, není krajský úřad z hlediska tohoto právního předpisu věcně 
příslušný k uplatnění stanoviska a není ÚP dotčen veřejný zájem jím hájený 
 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, § 29 odst. 2 písm. c) 
11.2. Městský úřad Židlochovice, pracoviště státní památkové péče, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice  
Dotčený orgán v průběhu projednávání návrhu ÚP neuplatnil vyjádření ani stanovisko. 
 

Vyhodnocení souladu ÚP s veřejným zájmem ve smyslu zákona č. 20/1987  Sb. o státní památkové péči:  
V k.ú. Unkovice je v seznamu nemovitých kulturních památek ČR zapsána jedna památka – kostel 
Nanebevzetí Panny Marie. Ochrana hodnot je dle údajů v bodě 6.2. odůvodnění, zajištěna zejména 
tak, aby bylo chráněno urbanisticky  hodnotné území centra obce a to zejména zachováním 
výškové hladiny zástavby a zamezením nežádoucímu přetvoření prostředí např. výstavbou nových 
dominant (stanovením podmínek prostorového uspořádání omezujících maximální výšku 
výstavby – viz. Kap. F.2 textové části.) 
Má se tedy za to, že veřejný zájem chráněný výše uvedeným zákonem byl řešením ÚP 

respektován.  

12. Doprava na pozemních komunikacích 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40 odst. 2 písm. g) z hlediska řešení dálnic a silnit I. 

třídy 
12.1. Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00 Praha 1 
Ve svém vyjádření k návrhu zadání č.j. 382/2017-910-UPR/3 z 17.7.2017 Z hlediska silniční dopravy 
nemáme připomínky neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy. 
Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Dotčený orgán neměl k návrhu zadání žádné připomínky 
 
Dotčený orgán v dalším průběhu projednávání návrhu ÚP neuplatnil žádné stanovisko. 
 

Vyhodnocení souladu ÚP se stanovisky dotčeného orgánu o pozemních komunikacích 
Dotčený orgán k návrhu zadání uvedl,  že návrhem ÚP nejsou dotčeny jím sledované zájmy. Z toho lze 

vyvodit, že ÚP je v souladu s výše uvedeným zákonem. 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40 odst. 3 písm. f) z hlediska řešení silnic II. a III. 
třídy. 
12.2. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
Ve svém vyjádření k návrhu zadání č.j. JMK 96904/2017 z 26.7.2017  dotčený orgán uplatnil následující požadavky 

na obsah zadání: 

 Do řešeného území zasahuje silniční ochranné pásmo silnice II/416, která je dle Generelu krajských silnic 

vedená jako součást tahu krajského významu K34.  

 Dopravní napojení pro zajištění přístupu k návrhovým plochám ze silnice II. třídy bude navrhováno v souladu 

s ČSN 736101, 736102 a 736110.  

 Bude prověřeno řešení zastávek veřejné linkové dopravy a v případě potřeby navržena příslušná opatření na 

úrovni ÚP.  

Vyhodnocení: Požadavky dotčeného orgánu z hlediska řešení silnic II. a III. třídy na obsah ÚP 
vyplývající z tohoto právního předpisu byly zapracován do návrhu zadání v bodě A.3.2 h) 
Obsah stanoviska č.j. JMK 4644/2019 z 11.1.2019 k návrhu ÚP  dle § 50: 
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využitím pro výrobu a skladování bude doplněna podmínka do kapitoly F.3 „v následujícím stupni projektové přípravy 

bude prokázáno kapacitní a bezpečné dopravní napojení komplexu všech tří ploch na krajskou silniční síť, které bude v 

souladu s platnou ÚPD“. 

Požadavek orgán odůvodnil takto: 

Navržené zastavitelné plochy výroby a skladování (VS) Z12, Z13 a Z14 převzaté z předchozí ÚPD přesahují v celkové 

plošné výměře včetně souvisejících návrhových zastavitelných ploch manipulace (VM) Z15, Z16 a Z17 určených pro 

obsluhu ploch výroby a skladování (VS - Z12, Z13 a Z14) území 20 ha. V současnosti není na sousedním správním 

území Žabčice pro takovou průmyslovou zónu vhodné dopravní napojení na silnici II/416 (Průmyslová) a to ani na 

úrovni územního plánování. Navržené plochy výroby a skladování (VS) byly převzaty z předchozí platné ÚPD obce 

Unkovice z roku 2006, přičemž od té doby nebyla potřebná koordinace z hlediska dopravního napojení nové 

průmyslové zóny v Unkovicích s ÚPD Žabčice vytvořena. Návrh nového ÚP Unkovice blíže specifikuje využití 

jednotlivě vymezených ploch výroby a skladování (VS - Z12, Z13 a Z14) a souvisejících ploch manipulace pro 

umístění obslužné komunikace (VM - Z15, Z16 a Z17) tvořících jako celek novou průmyslovou zónu v Unkovicích 

návrhem etapovitosti využití dílčích ploch výroby a skladování (VS – Z12, Z13 a Z14) a dále oproti předchozí platné 

ÚPD Unkovice blíže specifikuje dopravní napojení ploch výroby a skladování prostřednictvím nové místní 

komunikace s připojením na silnici II/416 na sousedním správním území Žabčice. Návrh ÚP Unkovice pro ochranu 

zastavěného území obce vyvolanou dopravou podmiňuje využití návrhových ploch „průmyslové zóny“ vytvořením 

nového dopravního napojení na sousedním k.ú. Žabčice. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle §50 SZ: 

Požadavek nebyl zapracován, protože plochy Z12, Z13 a Z14 byly z ÚPD jako zastavitelné plochy vypuštěny, a to na 

základě negativního stanoviska orgánu ochrany  ZPF. 

Ve stanovisku JMK 88173/2020 z 24.6.2020  dle §52  částem řešení, které byly od společného jednání změněny, 
uplatnil dotčený orgán souhlasné stanovisko s řešením silnic II. a III. třídy v návrhu územního plánu.  

K návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách neuplatnil orgán stanovisko a v souladu s § 

53 odst. 1 SZ, pokud dotčený orgán neuplatní stanovisko k návrhu vyhodnocení připomínek a 

návrhu rozhodnutí o námitkách v zákonné lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.  
Obsah stanoviska č.i. JMK 76214/2022 z 20.5.2022 k opakovanému veřejnému projednání 

Krajský úřad jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD) jako dotčený orgán z hlediska řešení 

silnic II. a III. třídy za použití ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění  (dále jen zákon o PK), uplatňuje v řízení dle § 52 

stavebního zákona stanovisko k částem řešení, které byly od předchozího veřejného projednání změněny a souhlasí 

s řešením silnic II. a III. třídy 

Vyhodnocení 

Dotčený orgán vydal souhlasné stanovisko bez připomínek  

 

Vyhodnocení souladu ÚP se stanovisky dotčeného orgánu z hlediska řešení silnici II. a III. třídy  

Připomínky dotčeného orgánu byly do ÚP zapracovány, poslední stanovisko bylo souhlasné bez připomínek k 

zapracování, ÚP je v souladu se stanovisky dotčeného orgánu. 

 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40 odst. 4 písm. d) z hlediska řešení místních komunikací a 

účelových komunikací 
12.3 Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy, Masarykova č.p. 100,667 01 Židlochovice 
Dotčený orgán v průběhu projednávání návrhu ÚP neuplatnil vyjádření ani stanovisko. 
Vyhodnocení souladu ÚP s veřejným zájmem z hlediska řešení místních komunikací a účelových 
komunikací: 
Jedním z hlavních cílů rozvoje obce je vytvořit územní podmínky pro dobudování a zokruhování  místních 
komunikací ( kapitola B). ÚP vymezuje plochy veřejných prostranství, ve kterých je umístěna anebo lze 
v souladu s podmínkami využití umisťovat dopravní infrastrukturu a to zejména, pozemky a stavby místních 
komunikací, chodníky, pěší cesty, cyklostezky a cyklotrasy, účelové veřejně přístupné komunikace a plochy 
dopravy v klidu. ( kapitola D.1, bod 2)). 
 Má se tedy za to, že veřejný zájem chráněný na základě tohoto právního předpisu byl řešením ÚP 
respektován. 

13. 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  
Ve svém vyjádření k návrhu zadání č.j. 382/2017-910-UPR/3 ze dne 17.7.2017  

Železniční doprava 

Řešeným územím je vedena dvojkolejná elektrizovaná železniční trať č. 250 Havlíčkův Brod - Brno - Kúty, která je ve 

smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, zařazena do kategorie dráhy celostátní. Požadujeme respektovat 

ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona. Z výhledových záměrů prochází řešeným územím koridor 
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vysokorychlostní železniční tratě Brno - Vranovice - Břeclav - hranice ČR, který požadujeme vymezit jako územní 

rezervu v souladu se ZÚR Jihomoravského kraje (RDZ05). 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Požadavky dotčeného orgánu byly již v návrhu zadání obsaženy. 

V dalším procesu projednávání návrhu ÚP dotčený orgán neuplatnil stanoviska. 

 

Vyhodnocení souladu ÚP s veřejným zájmem z hlediska drah: 
Návrh územního plánu  vymezil stávající plochu dopravní infrastruktury železniční, tak aby byly vytvořeny 
územní podmínky pro užívání stávající železniční trati. Dále pak vymezil koridor dopravní infrastruktury 
DZ 11 pro železniční vysokorychlostní trať. Koridor je vymezen v souladu s požadavky nadřazené územně 
plánovací dokumentace. V koridoru byly stanoveny takové podmínky využití, aby umožnily vybudování této 
trati včetně souvisejících staveb. Má se tedy za to, že veřejný zájem chráněný na základě tohoto právního 
předpisu byl řešením ÚP respektován. 

14. Doprava letecká 
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví § 88 odst. 1 písm. k) a l) 
14.1. Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00 Praha 1  
Ve svém vyjádření k návrhu zadání č.j. 382/2017-910-UPR/3 z 17.7.2017 dotčený orgán uvedl: 
Z hlediska letecké dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy. 
Vyhodnocení: dotčený orgán neuplatnil žádnou připomínku. 
V dalším procesu projednávání návrhu ÚP dotčený orgán neuplatnil stanoviska. 
 

Vyhodnocení souladu ÚP se stanovisky dotčeného orgánu z hlediska letecké dopravy  

Dotčený orgán e vyjádření k návrhu zadání konstatoval, že z hlediska letecké dopravy nejsou dotčeny jím 

sledované zájmy. Z toho lze vyvodit, že ÚP je v souladu s výše uvedeným zákonem. 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví § 88 odst. 1 písm. k) a l)ve věcech voj. letectví v 

souvislosti s § 87 odst. 2 
14.2. Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů , Tychonova I, 160 01 

Praha 6  
Obsah vyjádření k návrhu zadání čj. 75870/2017-8201-OÚZ-BR z 7.7.2017   

 Dotčený orgán uplatňuje požadavky na zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany do textové a grafické části 

návrhu územního plánu. 

Celé správní území obce se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany:  

OP RLP - Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona 

č.49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto 

území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva 

obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 

103. 

Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn 

a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, 

výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. 

Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme respektovat a zapracovat do textové části návrhu 

územního plánu. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: 

“Celé správní území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany”. 

Popis výše uvedených údajů o území je specifikován v pasportech, které byly předány v rámci úplné aktualizace 

územně analytických podkladů úřadu územního plánování ORP.“ 

V souladu s § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v celém území řešeném předloženou 

územně plánovací dokumentací lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu všech výškových staveb nad 30 m nad 

terénem, stavby tvořící dominanty v terénu (např. rozhledny), výstavbu a změny vvn a vn z důvodu ochrany zájmů 

vojenského letectva a stavby dopravní infrastruktury z důvodu ochrany zájmů vojenské dopravy jen na základě 

závazného stanoviska Ministerstva obrany. 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Požadavky orgánu z hlediska zájmů Ministerstva obrany na obsah návrhu ÚP vyplývající z právních předpisů a 

územně analytických podkladů byly zapracovány do návrhu zadání. 

 

Obsah stanoviska č.j. 87953/2018-1150-OÚZ-BR z 6.12.2018 k návrhu ÚP dle § 50: 

Ministerstvo obrany ČR  vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního 

zákona., ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO-ČR do návrhu územně 

plánovací dokumentace před veřejným projednáním. 



                                                                                                                                                                                  ÚP Unkovice 

                                                                                                                                      II. Odůvodnění územního plánu 

 

 

                                                                         II 

 

/137 

Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany - OP RLP - Ochranném pásmu 

radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o 

změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a 

povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 103. Jedná se o výstavbu (včetně 

rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic 

mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m 

nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.  

Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a doplnit podtržený text do odůvodnění 

ÚP, kap. 4 Soul Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů, podkapitoly Obrana státu (str. 16) .V koordinačním 

výkresu je vyznačené území  zapracováno.  

Odůvodnění:  

Ministerstvo obrany ČR 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 uvedené vymezené území Ministerstva obrany ČR tvoří neopomenutelný limit v území nadregionálního 

významu a jeho respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a 

bezpečnosti státu.  

Toto stanovisko Ministerstva obrany ČR je uplatněno v kontinuitě na vydané vyjádření MO-ČR k návrhu zadání ÚPD 

a poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů ORP.  

Ministerstvo obrany ČR nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu zapracování výše 

uvedených vymezených území MO ČR do textové části v souladu s tímto stanoviskem. Jedná se o provedení úprav 

části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. Veškeré požadavky Ministerstva obrany ČR 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-ČR 

Vyhodnocení výsledku projednání dle §50 

Ze stanoviska DO  vyplývají požadavky a  připomínky pro zapracování do návrhu. Ne všechny však bylo 

možné  zapracovat do návrhu tak, jak je dotčený orgán požadoval a to proto, že forma opatření obecné 

povahy, kterou je územní plán vydáván, vylučuje možnost uvedení jakékoli procesní podmínky. Požadavky a 

připomínky tedy byly zapracovány v takové formě, která není v rozporu splatnou legislativou. 

Dotčený orgán požadoval doplnit odůvodnění o podmínku týkající se umisťování a povolování staveb 

v územích vymezených Ministerstvem obrany dle § 175. Tato podmínka vyplývá ze zákona, je proto 

podmínkou nadbytečnou. Jelikož stavby umisťuje a povoluje dle stavebního zákona stavební úřad, nelze 

územním plánem, který vydává jiný orgán, v tomto případě  zastupitelstvo obce, ukládat nad rámec zákona 

povinnost jinému orgánu. Jednalo by se o porušení ustanovení §2 odst.2 správního řádu. Dále pak, 

podmínky mohou být obsaženy pouze ve výrokové části ÚP, odůvodnění ÚP podmínky obsahovat nesmí. 

Deklarace limitů v území není úkolem ÚP, úkolem je dle § 19 od. 1 písm. b) stanovovat koncepci rozvoje 

území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území. Už vůbec není úkolem ÚP 

deklarovat procesní podmínky ukládané právním předpisem jinému orgánu.“ 

Ve stanovisku k návrhu ÚP   č.j. 112690/2021-1150-OÚZ-BR z 15.6.2021 dle § 52 uvedl: 
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany ČR, 

vydává ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona a dle §4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, sstanovisko, jehož obsah 

je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona. 

I. souhlasí s částmi řešení, které byly od společného jednání změněny. Navržené změny nejsou v rozporu se zájmy 

Ministerstva obrany. 

II. uplatňuje připomínku  

Celé správní území obce se nachází ve smyslu Ministerstva obrany ČR: 

- OP RLP - Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 

49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto 

území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle 

ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) - viz. ÚAP - jev 103. Jedná 

se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, 

základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, 

výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. 

Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a doplnit podtržený text do odůvodnění 

kapitoly 4 Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů, podkapitoly Obrana státu (str.15) . V koordinačním 

výkrese je toto vymezené území zapracováno. 

Vyhodnocení výsledku projednání návrhu: 
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Zajištění dodržení ustanovení § 175 není úkolem územního plánování, tento úkol zajišťují stavební úřady 

při vydávání územních rozhodnutí a povolování staveb. Jedná se tedy o podrobnost dle § 43 odst. 3 

stavebního zákona, které územní plán obsahovat nesmí. Jedná se o podmínku, která vychází ze zákona, je 

tedy podmínkou nadbytečnou. Změnou stavebního zákona platnou o 29.1.2018 byl jev označovaný v ÚPA 

jako jev 103 vypuštěn. Sledovaný jev – letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území 

jsou v ÚPA označovány jako jev 102a. Dodržení ustanovení §175 SZ je v územním plánu je obsaženo 

v kapitole F.1 Podmínky využití ploch ÚP Unkovice. 

Obsah stanoviska k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách 

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

K upravenému návrhu projednávanému v opakovaném veřejném projednání, tedy k částem řešení, které 
byly od prvního veřejného projednání změněny neuplatnil dotčený orgán stanovisko. 
 

Vyhodnocení souladu ÚP se stanovisky dotčeného orgánu obrany státu: 
Požadavky byly zapracovány a návrh je v souladu se stanoviskem, ke kterému bylo přihlédnuto a současně 
je ÚP v souladu se stanovisky dotčeného orgánu z hlediska tohoto právního předpisu, jelikož stanovisko 
orgánu je souhlasné. Připomínka může být chápána jako změna stanoviska, ke které dle výše uvedeného 
stavební zákon umožňuje nepřihlížet, je akceptována způsobem, který nástroj, jímž je územní plán vydáván, 
umožňuje, aniž by stanovoval podmínky procesní či nezákonné. Umístění a povolení stavby v řešeném 
území, pokud bude nadále územím vymezeným dle 175, stavební zákon jednoznačně umožňuje až na 
základě závazného stanoviska dotčeného orgánu a to stavby jakékoliv a ne pouze stavby stanovené v ÚPD. 
Z výše uvedeného lze dovodit, že ÚP je v souladu s výše uvedeným zákonem. 

15. Doprava vodní 
Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě § 4 
Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00 Praha 1  
Ve svém vyjádření k návrhu zadání č.j. 382/2017-910-UPR/3 z 17.7.2017 dotčený orgán uvedl: 
Z hlediska letecké dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy. 
Vyhodnocení: dotčený orgán neuplatnil žádnou připomínku. 
V dalším procesu projednávání návrhu ÚP dotčený orgán neuplatnil stanoviska. 
Vyhodnocení souladu ÚP se stanovisky dotčeného orgánu z hlediska letecké dopravy  

Dotčený orgán e vyjádření k návrhu zadání konstatoval, že z hlediska letecké dopravy nejsou dotčeny jím 

sledované zájmy. Z toho lze vyvodit, že ÚP je v souladu s výše uvedeným zákonem. 

16. Energetika 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích (energetický zákon), § 16 písm. g 
16.1. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32,11015 Praha 1 
K návrhu zadání, ke společnému jednání, k veřejnému projednání i k opakovanému veřejnému projednání návrhu  ÚP 
dotčený orgán neuplatnil dotčený orgán požadavky ani stanovisko dle výše uvedeného zákona. 
Vyhodnocení souladu ÚP s veřejným zájmem ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. energetický zákon  

K návrhu zadání, ke společnému jednání, veřejnému a k opakovanému veřejnému projednání dotčený orgán 
stanoviska uplatnil, ne však z hlediska tohoto zvláštního právního předpisu. ÚP vymezil koncepci technické 
infrastruktury, ve které stanovil, že budou respektována stávající vedení a zařízení nadřazené veřejné technické 

infrastruktury. V koordinačním výkrese jsou zakresleny všechny limity, tedy i vedení a zařízení energetických zařízení 
včetně jejich ochranných pásem. V návaznosti na tyto skutečnosti pořizovatel usoudil, že ÚP není v rozporu 
s veřejným zájmem hájeným výše uvedeným zákonem. 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií § 13 odst.2   
16.2 Státní energetická inspekce, Uzemní inspektorát pro Jihomoravský kraj, Opuštěná 4,602 00 Brno 2  

Dotčený orgán nebyl obeslán, územní plán nevymezuje plochy, ve kterých by bylo možno umisťovat výrobny 
elektřiny nebo výrobny tepla o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW. 
 
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, § 13 odst. 3 
16.3 Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů , Tychonova I, 160 01 

Praha 6 
K návrhu zadání, ke společnému jednání, k veřejnému projednání i k opakovanému veřejnému projednání návrhu  ÚP 
dotčený orgán neuplatnil dotčený orgán požadavky ani stanovisko dle výše uvedeného zákona. 
Vyhodnocení souladu ÚP s veřejným zájmem ve smyslu zákona č. 406/2000  Sb. o hospodaření energií  
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Dotčený orgán uplatnil požadavky a  stanoviska k projednávané ÚPD, ne však  hlediska  zákona o 

hospodaření s energií. 
Ustanovení § 13 odst.3 říká, že Ministerstvo obrany jako dotčený orgán státní správy uplatňuje stanoviska a závazná 

stanoviska podle tohoto zákona pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu ve věcech územního plánování a 

stavebního řádu u staveb důležitých pro obranu státu. Na k.ú Unkovic nejsou vymezeny objekty důležité pro obranu 

státu, nemůže být dotčen veřejný zájem hájený tímto zákonem a proto lze konstatovat, že ÚP není v rozporu s výše 

uvedeným zákonem. 

 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, § 13 odst. 4 o hospodaření s energií 

16.4. Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, P.O.BOX 155/OSM, 14020 Praha 4  

Obsah stanoviska č.j. MV-133139-2/OSM-2018 z 10.1.2019 k návrhu ÚP dle § 50: 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu §175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že se v lokalitě Územního plánu Unkovice nenachází území 

vymezené Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu § 175 odst. 1 stavebního zákona. 
V dalším procesu projednávání návrhu ÚP dotčený orgán neuplatnil žádné stanovisko. 
Vyhodnocení souladu ÚP s veřejným zájmem ve smyslu zákona č. 406/2000  Sb. o hospodaření energií  

Dotčený orgán uplatnil stanovisko k návrhu ÚP dle §50, ne však  hlediska  zákona o hospodaření s energií. Ve svém 

stanovisku uvedl, že se v lokalitě Územního plánu Unkovice nenachází území vymezené Ministerstvem vnitra ve 

smyslu § 175 odst.1 stavebního zákona. 

Ustanovení § 13 odst.4 říká, že Ministerstvo vnitra jako dotčený orgán státní správy uplatňuje stanoviska a závazná 

stanoviska podle tohoto zákona pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu ve věcech územního plánování a 

stavebního řádu u staveb určených k zajišťování bezpečnosti státu. Z výše uvedeného vyjádření vyplývá, že v k.ú 

Unkovic  tyto stavby nejsou, nemůže být dotčen veřejný zájem hájený tímto zákonem a proto lze konstatovat, že ÚP 

není v rozporu s výše uvedeným zákonem. 

 

17. Využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

Zákon č. 263/2016 Sb., atomová zákon §208 písm.n) 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí č.e. 9,11000 Praha 1 
Dotčený orgán nebyl obeslán  
Vyhodnocení souladu ÚP s veřejným zájmem z hlediska atomového zákona 
Dotčený orgán uplatňuje požadavky ve vyjádřeních a stanoviscích z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační 
ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech v rámci expozičních 
situací.  Z údajů poskytnutých pro ÚAP se na k.ú. obce žádný údaj této problematiky netýká, žádná 
organizace neposkytla takovýto údaj pro k.ú Unkovice  - pořizovatel tedy vyhodnotil soulad s výše 
uvedeným zákonem a to tak, že nebyl žádným způsobem dotčen veřejný zájem chráněný zákonem a proto 
orgán nebyl vyzýván k uplatňování stanovisek. 
 

18. Obrana státu 
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky § 6 odst. 1 písm. h) 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Oddělení ochrany územních zájmů Brno, 

Svatoplukova 2687/84, 66210 Brno ^ 
Vyhodnocení souladu ÚP se stanovisky dotčeného orgánu viz. Doprava letecká - dotčený orgán uplatňuje 

jedno stanovisko dle dvou zvláštních právních předpisů 

19. Civilní ochrana 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému § 12 odst. 2 písm. i) 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1,Zábrdovice,614 00 Brno 14  
Obsah vyjádření k návrhu zadání čj. HSBM-2-98/2017 ze dne 19.7.2017   

- požadujeme konkretizovat v návrhu ÚP řešení opatření, uvedených v ustanovení § 20 

vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva (dále jen 

„vyhláška č. 380/2002 Sb.“), především návrh ploch pro požadované potřeby: 

d) – evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, navržení ploch a objektů pro případ nouzového 

ubytování při vzniku neočekávané mimořádné události, 

g) – záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých 

účinků, vzniklých při mimořádné události. Jedná se především o řešení obslužných 

komunikací tak, aby byl umožněn příjezd zasahujících jednotek i v případě zneprůjezdnění 

části komunikací v obci a o řešení sítí technické infrastruktury s možností operativní úpravy 
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dodávek z jiných nezávislých zdrojů. 

HZS JmK nepředpokládá potřebu řešit v rámci návrhu ÚP Unkovice opatření uvedená v § 20 

vyhlášky č. 380/2002 Sb., označená písmeny: a), b), c), e), f), h), i). 

Vyhodnocení výsledku projednání k zadání: 

Požadavek orgánu z hlediska zájmů  civilní  ochrany  na obsah ÚP vyplývající z právních předpisů byl 

zapracován  
Obsah stanoviska č.j. HSBM-2-184/2018 ze dne 10.1.2019 k návrhu ÚP dle § 50:  

Orgán posoudil návrh dokumentace a vydává souhlasné stanovisko s odůvodněním, že v předmětném 

návrhu ÚP jsou rozpracovány požadavky ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění 

úkolů ochrany obyvatelstva.  

Vyhodnocení výsledku projednání dle §50 

Ze stanoviska DO nevyplývají žádné požadavky ani připomínky k zapracování do návrhu. 

Jelikož odůvodnění pouze shrnuje, jak je řešena evakuace obyvatelstva v  Havarijním plánu JMK, jak lze 

řešit případ neočekávané (neplánované) mimořádné události  a jaké plochy lze využít pro nouzové, 

případně i náhradní ubytování obyvatelstva. Odůvodňuje též, jakým způsobem  ÚP řeší potřeba 

záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 

kontaminace vzniklých při mimořádné události a  nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou 

energií. 

Odůvodnění neobsahuje podmínky či podrobnost náležející z hlediska věcné příslušnosti jiné dokumentaci 

případně jinému orgánu. 
Obsah stanoviska č.j. HSBM-4-91/2021 z 28.6.2021 k návrhu ÚP dle §52: 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ( dále jen „HZS JmK“), v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) 

zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, posoudil návrh předmětné dokumentace, předložené označením č.j.:OZPSU-19457/2016/Ka ze dne 

6.5.2021. 

K předmětné dokumentaci vydává HZS JmK souhlasné stanovisko. 

Odůvodnění: 

Z předmětného návrhu ÚP je zřejmé, že v období od společného jednání nedošlo k rozhodným změnám, které by 

vyžadovaly přehodnocení požadavků ustanovení §20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem HZS JmK rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 

Obsah stanoviska č.j.  HSBM-4-164/2021 z 10.9.2021 k návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o 

námitkách: 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JmK“) v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) 

zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou oznámením č.j. OUPSU/19457/2016-110 ze dne 

11.8.2021. 

K předmětné dokumentaci vydává HZS JmK souhlasné stanovisko. 

Odůvodnění: Návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP Unkovice nejsou dotčeny 

požadavky uvedené v ustanovení §20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Na základě této skutečnosti rozhodl HZS JmK tak, jak je ve výroku uvedeno. 

Obsah stanoviska č.j. HSBM-6-103/2022 z 20.5.2022 k opakovanému veřejnému projednání 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ( dále jen „HZS JmK“), v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) 

zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, posoudil návrh předmětné dokumentace, předložené označením č.j.:OZPSU-19457/2016-125 ze dne 

4.42022 

K předmětné dokumentaci vydává HZS JmK souhlasné stanovisko. 

Odůvodnění: z předmětného návrhu ÚP je zřejmé, že v období od veřejného projednání nedošlo k rozhodným 

změnám, které by vyžadovaly přehodnocení požadavků ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a 

provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Vzhledem k výše uvedený skutečnostem  HZS JmK rozhodl tak, jak je ve 

výroku uvedeno. 

 

Vyhodnocení souladu ÚP se stanovisky dotčeného orgánu civilní ochrany: 

Dotčený orgán uplatnil kladná stanoviska ke všem stupňům projednávání územně plánovací 

dokumentace, návrh ÚP je v souladu s jeho stanovisky. 
 
20. Pozemkové úpravy 

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ,§ 19 písm. c),  



                                                                                                                                                                                  ÚP Unkovice 

                                                                                                                                      II. Odůvodnění územního plánu 

 

 

                                                                         II 

 

/141 

STATNI POZEMKOVÝ ÚŘAD, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno, Kotlářská 931/53, 
Veveří, 602 00 Brno 
Dotčený orgán neuplatnil ani jednou v procesu pořizování ÚP vyjádření s požadavky,  či stanoviska. 

Vyhodnocení souladu ÚP z hlediska pozemkových úprav: 
Orgán nevydal k návrhům v průběhu projednávání ÚP žádná stanoviska, komplexní pozemková 
úprava nebyla dosud zahájena. Nebyl tak dotčen veřejný zájem předpisem hájený. 

21. Bezpečnost státu 
Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, § 175 odst.1 
21.1 Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor územních zájmů, Oddělení ochrany územních 
zájmů Brno, Tychonova 1, Praha 6,16001,IDDS:hjaavk 
Vyhodnocení souladu ÚP se stanovisky dotčeného orgánu viz. Doprava letecká - dotčený orgán uplatňuje 

jedno stanovisko dle dvou zvláštních právních předpisů 

21.2. Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, P.O.BOX 155/OSM, 14020 Praha 4 
Obsah stanoviska č.j. MV-133139-2/OSM-2018 z 10.1.2019 k návrhu ÚP dle § 50: 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu §175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že se v lokalitě Územního plánu Unkovice nenachází území 
vymezené Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu § 175 odst. 1 stavebního zákona. 

V dalším procesu projednávání návrhu ÚP dotčený orgán neuplatnil žádné stanovisko. 
 Vyhodnocení souladu ÚP se stanovisky dotčeného orgánu z hlediska bezpečnosti státu 

Dotčený orgán sám nevymezil území dle § 175 odst. 1 (území je vymezeno Ministerstvem obrany). ÚP 
nemůže být v rozporu s výše uvedeným zákonem. 
 

22. Prevence závažných havárií 
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií § 49 odst.2 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno  
Obsah stanoviska č.j. JMK 76214/2022  ze den 20.5.2022 k návrhu ÚP v opakovaném veřejném projednání: 

OŽP jako dotčený orgán prevence závažných havárií příslušný dle ust. § 49 odst.2 . zákona uplatňuje k částem řešení 

„Návrhu ÚP Unkovice“, které byly od prvního veřejného projednání změněny, stanovisko dle ust. §52 odst. 2 zákona 

č. 183/2006 Sb., v tom smyslu, že při uplatňování návrhu územního plánu Unkovice 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 „B“. 

Vyhodnocení souladu ÚP se stanovisky dotčeného orgánu z hlediska prevence závažných havárií. 

Dle stanoviska dotčeného orgánu v k.ú Unkovice není stanovena zóna havarijního plánování. ÚP tedy nemůže být 

v rozporu s výše uvedeným zákonem. 
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5. Návrh rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění 

Námitka oprávněného investora, zaznamenaného na seznamu oprávněných investorů zveřejněném 

způsobem umožňujícím dálkový přístup Krajským úřadem Jihomoravského kraje: 
 

1. MND a.s, IČ 28483006, Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín dne 17.5.2021 uplatnil u pořizovatele podání 

č.j. 461/21, V/2021/001 z 1.6.2018 o tomto obsahu: 

 
Návrh rozhodnutí o námitce: nejedná se námitku 

Odůvodnění: 

Stavební zákon v § 52 jednoznačně vymezuje, že oprávněný investor je oprávněn podat námitku .  

MND, s.d. je dle § 23a stavebního zákona oprávněným investorem, protože je zaznamenán v seznamu 

oprávněných investorů, který je zveřejnen Krajským úřadem Jihomoravského kraje způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. Dle rozsudku NSS ze dne 28.3.2008 č.j. 2 Ao-1/2008-51 je „rozhodujícím kritériem, dle 

kterého je podání obsahující výhrady proti návrhu opatření obecné povahy kvalifikováno jako připomínka 

či námitka (§ 172 odst. 5 správního řádu z roku 2004), není kvalita či obsahové náležitosti tohoto podání, 

nýbrž to, kdo výhrady vznesl. Pokud jsou tedy výhrady proti územnímu plánu vzneseny vlastníkem 

nemovitostí dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných 

ploch, popřípadě též zástupcem veřejnosti (§ 52 odst. 2 stavebního zákona z roku 2006), musí k nim být bez 

dalšího přistoupeno jako k námitkám.“ 

Rozsudek však hovoří o případu, kdy podání obsahuje výhrady. Výše uvedené podání oprávněného 

investora výhrady neobsahuje; oprávněný investor pouze konstatoval,  že v zájmové lokalitě se nenachází 

žádné technické zařízení, ani zájmy MND, a.s. a tedy nevyjadřuje, z toho lze odvodit, že nemá námitky 

k návrhu ÚP Unkovice. 

Jelikož se tedy nejednalo o podání obsahující výhrady, tedy o námitku, nepostupoval pořizovatel dle § 37 

správního řádu a nevyžadoval doplnění náležitostí námitky dle  § 67 odst. (2) . 

 
Námitka vlastníka 

Pavel Kurimai, nar. 11.7.1968, bydliště -  Znojemská 743, 691 23 Pohořelice, uplatněná dne 22.6.2021.  

Údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva: LVč.742 k.ú. Unkovice 

Území dotčené námitkou“ pozemky p.č. 346, 347 

Námitka: nesouhlas s koeficientem zastavěnosti 0,4 

Požadavek: změna koeficientu zastavěnosti 

Obsah námitky 

 



                                                                                                                                                                                  ÚP Unkovice 

                                                                                                                                      II. Odůvodnění územního plánu 

 

 

                                                                         II 

 

/143 

 

 
Návrh rozhodnutí: Námitce se vyhovuje. 

Bude vypuštěn koeficient zastavěnosti ve stabilizovaných plochách 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 

Pozemky jsou součástí stabilizované plochy. Stabilizované území má velmi různorodou velikost pozemků a 

je problematické stanovit jednotně zastavěnost tak, aby vhodně regulovala velikost zástavby stabilizovaného 

území a umožnila současně využití menších pozemků, i když jsou tyto včleněny do funkční struktury území a 

zastavěny by být mohly stejnými objemy staveb jako navazující pozemky větší výměry.  Podstatné ve 

stávajících plochách je zachování struktury území v souladu se základní koncepcí ochrany a rozvoje hodnot 

obce. 

 

Josef Feichtinger, nar. 5.8.1983, bydliště -  Unkovice 170, 664 63  Žabčice, uplatněná dne 24.6.2021  

Údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva: LV č.594 k.ú. Unkovice 

Území dotčené námitkou“ pozemky p.č. 516/50 

Námitka: nesouhlas s koeficientem max.zastavěnosti 40% 

Požadavek: změna koeficientu zastavěnosti 

Obsah námitky 
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Odůvodnění námitky: 

 
Návrh rozhodnutí: Námitce se vyhovuje a to takto: 

Koeficient zastavěnosti v nově navrhovaných plochách bude zvýšen na max. 50% zastavěnosti stavebního 

pozemku.  

Odůvodnění 

Území, kterého se námitka týká je v ploše změny Z1 BC – plochy bydlení čistého. Územní plán vymezil pro 

tuto plochu minimální výměru pozemku 400m
2
. Stanovení velikosti parametrů pozemku směřuje k zajištění 

kvalitního prostředí pro bydlení. Objekty v ploše nesmí vytvářet dominanty vůči okolí, je tím sledován 

požadavek zachování urbanistické  koncepce. Příliš velké stavby by porušily nejen dosavadní výraz obce, 

ale i krajinný ráz a kvalitu bydlení v obci. Což je v rozporu  s cíly a úkoly územního plánování. Nic méně 

stávající územní plán ve funkčních regulativech stanovil pro „bydlení čisté, bez chovu hospodářského 

zvířectva a výroby rozsah bydlení nad 50% plochy pozemku“. Z toho lze dovodit, že při stanovení 

koeficientu zastavěnosti max.05 nebude narušena struktura území. 

 

Aleš Saitl, nar. 17.8.1983, bydliště -  Žabčice u rybníka 25, 664 63  Žabčice, uplatněná dne 24.6.2021  

Údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva: LV č.717 k.ú. Unkovice 

Území dotčené námitkou“ pozemky p.č. 516/47 

Námitka: nesouhlas s koeficientem max.zastavěnosti 40% 

Požadavek: změna koeficientu zastavěnosti 

 
Odůvodnění námitky 

 
Návrh rozhodnutí:  

Jedná se o věcně stejnou námitku uplatněnou p. Josefem Feichtingerem. Pozemek p.č 516/4 se nachází ve 

stejné lokalitě, tedy v ploše Z1 – BC. Rozhodnutí o námitce je stejné, viz. výše. 

 

Ing. Lukáš Koutný nar. 21.5.1986, bydliště -  Rajhradská 248, 667 01 Vojkovice, Mgr. Erika Koutná, nar. 

27.9.1988, bydliště – Coufalíkovo náměstí 358, 667 01 Židlochovice, uplatněná dne 24.6.2021 

Údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva: LV č.717 k.ú. Unkovice 

Identifikace nemovitosti (č. pozemku): 580/1,579/2,442/35 

Námitka: nesouhlas s koeficientem max. zastavitelnosti pozemku 40% 
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Požadavek: odebrat podmínku zastavitelnosti nebo ji doplnit o formulaci připouštějící vyšší intenzitu 

zastavitelné části pozemku. 

Obsah námitky: 

 
 

 
Návrh rozhodnutí: Námitce se vyhovuje. 

Bude vypuštěn koeficient zastavěnosti ve stabilizovaných plochách 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 

Pozemky jsou součástí stabilizované plochy. Stabilizované území má velmi různorodou velikost pozemků a 

je problematické stanovit jednotně zastavěnost tak, aby vhodně regulovala velikost zástavby stabilizovaného 

území a umožnila současně využití menších pozemků, i když jsou tyto včleněny do funkční struktury území a 

zastavěny by být mohly stejnými objemy staveb jako navazující pozemky větší výměry.  Podstatné ve 

stávajících plochách je zachování struktury území v souladu se základní koncepcí ochrany a rozvoje hodnot 

obce.  
 

  



                                                                                                                                                                                  ÚP Unkovice 

                                                                                                                                      II. Odůvodnění územního plánu 

 

 

                                                                         II 

 

/146 

6. Návrh vyhodnocení připomínek 

Připomínky sousedních obcí  

 

K návrhu ve společném jednání byla uplatněna připomínka Městem Židlochovice, Masarykova 100, 

Židlochovice. Připomínka byla uplatněna 21.12.2018 

 
Vyhodnocení připomínky – nebude akceptována 

Ke stanovení podmínek mimo aktivní zónu v záplavovém území je věcně příslušný ke stanovení 

omezujících podmínek vodoprávní úřad podle povodňového nebezpečí nebo povodňového ohrožení, a to 

opatřením obecné povahy. K tomuto postupu je oprávněn i v případě, není-li aktivní zóna stanovena, což je 

případ vodního toku Svratka. Nelze proto omezující podmínky stanovovat ÚPD, který vydává ZO, protože 

není úkolem ÚP stanovovat podmínky v záplavovém území a též ZO není orgánem věcně příslušným 

k jejich stanovení. Toto podmínko může obec uplatnit při projednávání stanovení záplavového území či 

jeho změny, případně iniciovat změnu záplavového území pro stanovení omezujících podmínek. Současně 

též platí § 17 vodního zákona, který věcnou příslušnost ke stanovení podmínek souhlasu s umístěním stavby 

do záplavového území deleguje na vodoprávní úřady - § 17 odst. 2. Posouzení, zda budou či nebudou 

ovlivněny vodní poměry v území umístěním stavby, je tedy na vodoprávním úřadu nikoliv na zastupitelstvu 

obce. 

Připomínky uplatněné dle ust. §50 odst. (3) 

Připomínku uplatnil oprávněný investor 

MND a.s, IČ 28483006, Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín č.j. 317/18, v/2018/229 z 6.12.2018 

 

 
Vyhodnocení připomínky – nebyla akceptována 

Sám oprávněný investor uplatnil k návrhu ÚP Unkovice námitku, ve které uvedl, že v zájmové lokalitě se 

nenachází žádné technické zařízení, ani zájmy společnosti MND a.s., a tedy k návrhu územního plánu se 

nevyjadřuje. 

 

 

Petr Šopf, nar. 27.2.1984 a Veronika Sedláčková, nar. 27.10.1988 oba bytem Unkovice 186, 664 63   

Obsah připomínky k návrhu: 
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Vyhodnocení připomínky– připomínka nebude akceptována 

Na pozemcích p.č. 524 a 523/2 nebylo doposud vydáno rozhodnutí o umístění stavby ani stavební povolení. 

Plocha veřejného prostranství zde byla vymezena v na pozemcích, na kterých je veden vodovodní řad. Už 

z důvodu jeho údržby je žádoucí, aby k němu byl zajištěn volný přístup. 
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Poučení: 

Proti územnímu plánu Unkovice vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný 

prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 

 

 

 

 

 

…………………………                                          

Zdeněk Pospíšil  

starosta obce    

 

 

                   

.……………………….. 

Bc. Michal Mrkvica 

místostarosta obce 

 

  

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:      Sejmuto:   

 

Nabytí účinnosti: 
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Zpracovatel dokumentace Územního plánu Unkovice: 

 

Zpracovatel:    Ing. arch. Barbora Jenčková 

     ČKA 02872 

     architektonická kancelář .monoblok 

     Jugoslávská 75a 

     613 00 Brno 

 

Vedoucí projektant, urbanista:  Ing. arch. Barbora Jenčková 

Technická infrastruktura:  Ing. Vítězslav Vaněk  

ÚSES:     RNDr. Jiří Kocián 

 

 

 


